
Há duas diretrizes predominantes na Europa 
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 selecionar a 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. 
Isso enfatiza a importância de analisar o valor 

Os métodos de ensaio produzem grandes variações  
nos índices de eficiência da bomba

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 ensaios e a certificação pela 
Organização Internacional de Normatização, bem como 
a 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 
multiestágios e multiportas, a ISO 9906:2012 
recomenda o grau 2B para os ensaios, com uma 

O índice de eficiência é um número 
importante, mas às vezes enganador, que 
pode distorcer o processo de seleção da 
bomba. Para avaliar com precisão a eficiência 
de uma bomba multiestágios para serviços 
pesados, é necessário analisar o próprio 
processo de ensaio, que é documentado 
como parte das curvas publicadas para 
cada bomba. Deixar de fazer isso pode 
resultar na seleção de uma bomba com 
maiores necessidades e custos energéticos, 
desperdiçando recursos e dinheiro. e-MPA Modelo
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tolerância de eficiência de -5%. 
A mesma bomba, ensaiada com o mesmo fluxo, direção, 
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. 

Analise os fatos
Para tomar decisões fundamentadas na especificação  
da bomba, e como comparação entre fabricantes, inclua  
as seguintes etapas no seu processo:

•   Consulte o catálogo técnico da bomba para determinar 
qual o grau de ensaio 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.

Ao especificar grandes bombas multiestágios, cada ponto 
percentual na eficiência tem um enorme impacto sobre  
os custos energéticos. Quando a eficiência da bomba 
é comparada de maneira equivalente e nivelada, ela se 
torna apenas uma parte da equação. Além disso, o preço,  
a qualidade do produto, a confiabilidade, o suporte técnico 
e a educação são outros fatores importantes a serem 
considerados no processo de seleção da bomba.
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