
Avaliando os índices de eficiência da bomba
COMPREENDER OS PARÂMETROS DE TESTE É FUNDAMENTAL PARA ESCOLHER 

CORRETAMENTE A BOMBA



No caso de bombas centrífugas de água, normas 
de eficiência cada vez mais rigorosas entraram 
em vigor nos últimos anos sob a (UE) 547/2012. 
O efeito correspondente sobre a demanda de 
energia é duplo: As bombas que não cumpriram 
os limites de eficiência energética não estão mais 
no mercado, o que resultou num declínio no 
consumo de energia, uma vez que as bombas  
mais novas e eficientes as substituem.

Os fabricantes de bombas são obrigados a 
respeitar os procedimentos específicos de teste 
para determinar a eficiência e documentar os 
resultados como parte das curvas publicadas  
de cada bomba. Os índices de eficiência são  
um fator importante no processo de especificação 
da bomba, e cada ponto percentual de eficiência 
tem um impacto tremendo sobre os custos 
energéticos, especialmente quando grandes 
bombas multiestágio estão sendo consideradas.

No entanto, o índice de eficiência não é o único 
número a ser analisado na escolha da bomba.  
O processo de teste em si deve ser revisto, pois  
ele fornece informações valiosas relacionadas 
 à eficiência, que também são documentadas 
dentro da curva da bomba. Deixar de verificar  
os parâmetros de teste pode resultar na seleção  
de uma bomba com maiores necessidades  
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e custos energéticos, desperdiçando recursos e dinheiro. 

Há duas diretrizes predominantes para a avaliação  
da eficiência da bomba, o Índice Mínimo de Eficiência 
(MEI) e as normas ISO (Organização Internacional de 
Normatização). Cada uma serve a um objetivo diferente 
na avaliação da eficiência da bomba. Além disso, cada 
uma exige mais do que uma revisão rápida do valor  

de eficiência aquando da seleção da bomba.

MEI
O Índice Mínimo de Eficiência (MEI) especifica os 
parâmetros para que uma bomba seja comercializada  
na Europa. Ele é um valor numérico que indica como  
a eficiência da bomba em determinadas condições  
se compara com outras bombas no mercado.

O padrão para a eficiência da bomba de água é de ≥ 0,40, 
o que significa que 40 por cento das bombas no mercado 
estão abaixo desse nível de eficiência. Um MEI de ≥0,70 é 
a referência para a eficiência e reflete a melhor tecnologia 
disponível no mercado. No entanto, uma bomba com 
MEI ≥ 0,6 pode ter um valor maior de eficiência do que 
uma bomba com MEI ≥ 0,7 quando o rotor é cortado no 
ponto específico de trabalho, ou o melhor ponto eficiência 
(BEP) da bomba não é tão próximo ao ponto específico  
de trabalho em termos de caudal. Isso enfatiza a 

importância de analisar o valor da eficiência no ponto 
específico  
de trabalho para encontrar a bomba mais eficiente.

Aceitação ISO  
e ANSI/HI
O MEI é apenas o primeiro limite a ser cruzado  
na avaliação de eficiência. Os testes e certificações  
da Organização Internacional de Normatização 
(ISO), bem como ANSI/HI 14.6, Ensaios de Bomba 
Rotodinâmicas para Aceitação de Desempenho 
Hidráulico, são destinados a verificar o desempenho  
da bomba e compará-lo com a garantia do fabricante.

A ISO 9906 especifica os ensaios de aceitação de 
desempenho hidráulico para bombas centrífugas. Uma 
atualização de 2012 estabelece três níveis de aceitação. 
A norma ANSI/HI 14.6 contém três graus de precisão  
e de tolerância para os critérios de aceitação da bomba, 
comparáveis à norma ISO 9906.

• Graus 1B, 1E e 1U com tolerâncias estritas
• Graus 2B e 2U com tolerâncias mais amplas
• Grau 3B com tolerâncias ainda mais amplas

Em aplicações industriais que exigem bombas 
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multiestágios e multiportas, a ISO 9906:2012 
recomenda o grau 2B para os ensaios, com  
uma tolerância de eficiência de -5%. 

A mesma bomba, ensaiada com o mesmo caudal, 
pressão, potência e velocidade no grau 3B com uma 
tolerância de -7% produzirá uma taxa mais alta de 
eficiência. Usar um menor grau de ensaio fará com que 
a eficiência seja maior devido à tolerância mais ampla.

As normas ISO e ANSI/HI são aceitáveis em qualquer 
grau de ensaio, mas os graus de ensaio não podem  
ser comparados similarmente na avaliação da eficiência 
energética de produtos concorrentes. É fundamental 
olhar além dos percentuais para determinar a real 
eficácia de uma bomba multiestágios.

Comparação 
equivalente 
Ilustraremos isso com um cenário real:

Um cliente industrial está à procura de uma bomba 
multiestágio com um caudal de 180 metros cúbicos  
por hora, altura de 410 metros a uma velocidade  
de 2950 RPM, feita de ferro fundido com impulsores 
em aço inoxidável. Duas bombas semelhantes são 
especificadas, embora os valores de eficiência estejam 
listados em 78,8% e 80,0%, respectivamente. 

Comparação do desempenho da bomba:

BOMBA A BOMBA B

Caudal: 180m³/h 180m³/h

Altura: 410m 410m

Eficiência: 80% 78,8%

Potência: 251,4kW 255,2kW

A diferença de 1,2 pontos em eficiência é devido ao grau de  
teste definido da ISO 9906:2012 e da escolha do material.

O desempenho da Bomba A é garantido no grau de 
aceitação 3B com uma tolerância de eficiência de -7%. 
O desempenho da Bomba B é garantido no grau de 
aceitação 2B com uma tolerância de eficiência de -5%. 
Assim, esta não é uma comparação equivalente entre  
as duas bombas.

BOMBA A BOMBA B

Grau de teste: 3B 2B

Tolerância ETA: -7% -5%

Além disso, a ferramenta de seleção on-line do 
fabricante para a Bomba B ajustou automaticamente 
a curva da bomba de acordo com o grau de teste 
selecionado e a escolha de material, enquanto que 
a curva da ferramenta de seleção para a Bomba A 
somente forneceu o grau de teste indicado na curva 
publicada para a seleção padrão de ferro fundido,  
e não calcula as variáveis que afetam a eficiência,  
como a escolha do material.

Para proporcionar o máximo de precisão na 
comparação entre as bombas e considerar as variáveis, 
a Bomba A e a Bomba B precisam ser comparadas no 
mesmo grau de teste de aceitação garantida e escolha 
do material, resultando num valor de eficiência de 
76,9% para a Bomba A e 78,8% para a Bomba B. 

Comparação do desempenho da bomba ao mesmo 
grau de teste 2B e mesma escolha do material:

BOMBA A BOMBA B

Caudal: 180m³/h 180m³/h

Altura: 410m 410m

Eficiência: 76,9% 78,8%

Potência: 261,5kW 255,2kW

Horas 
operacionais: 4000 horas/ano 4000 horas/ano

Custos 
energéticos:

0,1 Euro/kWh 0,1 Euro/kWh

104.598 Euro/ano 102.076 Euro/ano

Diferença: 2.522 Euro/ano

As informações sobre o grau de teste de aceitação 
garantida e os fatores degradantes de diferentes 
escolhas de materiais são, na maioria das vezes, 
declaradas numa proposta ou catálogo ao lado as 
curvas. Se elas não estiverem disponíveis, entre em 
contato com o fornecedor para obter tais informações. 

Considerando 4000 horas de funcionamento por  
ano e 0,1 Euro por kWh, a bomba B tem 2,522  
Euro a menos em custos energéticos anuais, mesmo 
parecendo ser diferente na primeira comparação. Para 
bombas de alta potência, todos os pontos de eficiência 
são importantes. 

Quando a eficiência da bomba é comparada de 
maneira equivalente e nivelada, ela se torna apenas 
uma parte da equação. Preço, qualidade do produto, 
confiabilidade, suporte técnico e educação são outros 
fatores que influenciam as decisões de compras.
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Analisar os fatos
Para tomar decisões fundamentadas na especificação 
da bomba, e como comparação entre fabricantes, 
inclua as seguintes etapas no processo:

• Consulte o catálogo técnico da bomba para 
determinar qual o grau de ensaio que está sendo 
usado, bem como se os fatores degradantes de 
outros graus de ensaio são fornecidos.

• Ao usar uma ferramenta de seleção on-line, 
determine se o programa ajusta automaticamente 
as curvas de acordo com o grau de ensaio 
selecionado e a seleção de material. 

• Ao analisar as bombas de diferentes fabricantes, 
certifique-se de usar os mesmos níveis de grau  
de ensaio para comparações similares.

Na UE, o setor industrial representa quase 26% do 
uso energético, de acordo com uma análise de 2014. 
Um foco contínuo na eficiência para gerir o consumo 
de energia - em especial na indústria - impactará 
positivamente as metas mais amplas para aumentar a 

eficiência energética em 20 por cento  
em toda a UE até 2020. 

Os novos produtos da líder global em tecnologia 
hídrica, Xylem Inc, como o Lowara e-MP Series, utilizam 
tecnologias avançadas que melhoram a eficiência 
energética para reduzir os custos com o ciclo de vida  
e o consumo energético. Uma mudança fundamental 
na forma com que os fabricantes e consumidores 
em todo o mundo veem a importância da eficiência 
energética permitirá aumentar a competitividade e 
melhorar os esforços de sustentabilidade, destacando 
o valor da energia economizada como um meio para 

atingir a eficiência.

Karl Wolf é o Gestor de Produto da Xylem Inc na EMEA. 

Ele está sediado na Áustria.

TOLERÂNCIAS DE BOMBAS DA ISO 9906:2012

Classe: 1 2 3

Grau: 1E 1B 1U 2B 2U 3B

Tolerância:

E =  Eficiência 
sem 
tolerância 
negativa

B =  Bilateral em 
todas as 
tolerâncias 
+/-

U =  Forma de 
tolerâncias 
totais 
unilaterais 
+/- somente 
aplicado 
no sentido 
positivo

B =  Bilateral em 
todas as 
tolerâncias 
+/-

U =  Forma de 
tolerâncias 
totais 
unilaterais 
+/- somente 
aplicado 
no sentido 
positivo

B =  Bilateral em 
todas as 
tolerâncias 
+/-

Taxa de caudal: ± 5% ± 5% + 10% ± 8% + 16% ± 9%

Altura total  
da bomba: ± 3% ± 3% + 6% ± 5% + 10% ± 7%

Potência  
da bomba: ± 4% ± 4% + 10% ± 8% + 16% ± 9%

Eficiência  
da bomba: ≥ 0% - 3% ≥ 0% - 5% - 5% - 7%

NPSHr: sem tolerância positiva

Velocidade: 50% a 120% da velocidade nominal para Q-H-P/80% a 120% para o teste NPSH
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Xylem Water Solutions Portugal - Sul

EN 10 km 131
Parque Tejo – Bloco D
2625-445 Forte da Casa – Lisboa
Tel. +351 210 990 929
Fax +351 210 990 930
www.xylemportugal.com
info.pt@xyleminc.com

Xylem Water Solutions Portugal – Norte

Rua do Professor Correia de Sá, 42 - 5º
4445-570 Ermesinde
Tel. +351 229 478 550
Fax +351 229 478 570

Lowara é uma marca da Xylem Inc. ou uma de suas subsidiárias.
Todas as outras marcas comerciais ou marcas registradas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

A Xylem Water Solutions Italia Srl se reserva o direito de fazer modificações sem aviso prévio.
Lowara, Xylem são marcas registradas da Xylem Inc. ou uma de suas subsidiárias. © 2017 Xylem, Inc.

1) O tecido das plantas que transporta a água das raízes até as folhas; 
2) Uma empresa global líder em tecnologia de água.

Somos uma equipa globalmente unificada com um objetivo em comum: criar soluções
tecnológicas avançadas para os desafios hídricos mundiais. Desenvolver novas tecnologias
que melhoram a maneira como a água é usada, conservada e reutilizada no futuro é algo
central no nosso trabalho. Nossos produtos e serviços movem, tratam, analisam, monitoram
e devolvem a água para o meio ambiente na área pública, industrial, edifícios residenciais e
comerciais, e agrícola. Com a aquisição em outubro de 2016 da Sensus, a Xylem acrescentou
medição inteligente, tecnologias de rede e análise de dados avançada para serviços de
água, gás e eletricidade ao seu portfólio de soluções. Em mais de 150 países, possuímos
relações fortes e duradouras com clientes que conhecem a nossa poderosa combinação
de marcas líderes e experiência em aplicações com grande foco no desenvolvimento de
soluções sustentáveis e abrangentes.

Para mais informações sobre como a Xylem o pode ajudar, por favor visite xylem.com.

Xylem 


