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Concurso

1

Consultório

Segredos da Manutenção

Bomba normalizada com consumos elevados

Questão: Adquiri uma 
bomba monocelular nor-
malizada nova, modelo 
ETANORM 065-050-
200 com um motor de 15 
kW a 2900 rpm. Verifi-
quei, após a entrada em 
funcionamento, que o 
motor está com consu-
mos  superiores  ao  
normal. O que poderá 
estar a acontecer?
 

Resposta: A causa provável para os elevados consumos do 
motor é o facto da potência absorvida pela bomba ser 
superior à potência prevista para o ponto nominal.  É, pois, 
provável que a bomba esteja a trabalhar num ponto muito à 
direita do ponto nominal, o que poderá resultar de uma 
altura manométrica sobredimensionada na fase de projecto. 
 

De forma a confirmar esta situação, recomendamos que 
feche lentamente a válvula de seccionamento a jusante da 
bomba, controlando os valores de consumo do motor e, 
caso exista equipamento na instalação, os valores de 
pressão (a jusante e a montante) e de caudal. Com estes 
dados poderá determinar a localização na curva do ponto 
de funcionamento real. 
 

Confirmando-se que a bomba está a funcionar numa zona 
da curva com consumos elevados, devemos considerar a 
possibilidade de rectificar o impulsor para um diâmetro 
inferior, uma vez que, a alternativa de utilizar a válvula de 
seccionamento semi-fechada, introduz uma perda de carga 
desnecessária, com o consequente desperdício de energia.

Nível de ruído
 

O nível de ruído de qualquer máquina é actualmente uma 
preocupação dos responsáveis por essa máquina, 
especialmente se ela estiver instalada numa zona 
habitacional, ou em qualquer zona onde existam pessoas, 
mesmo se forem apenas os 
operadores da instalação, pois a 
poluição sonora tem leis específicas 
para cumprir e as lesões pessoais – 
muitas vezes irreversíveis – 
motivadas por picos de ruído são, 
infelizmente, frequentes.
 

As bombas fabricadas pela KSB já há 
muitos anos (décadas) que cumprem 
as mais rigorosas normas de ruído, 
uma vez que estas já existem desde 
então na Alemanha (DIN 45 635). 
Na tabela apresentamos exemplos 
de valores de ruído (nível de pressão 
sonora superficial, medida em decibéis – dB) para várias 
potências de motor, quer por influência da bomba sozinha, 
quer por influência do grupo electrobomba completo, para 
a nossa bomba monocelular normalizada, modelo 
ETANORM.

 

Além da importância que o nível de ruído tem para a saúde 
humana, ele pode ainda ajudar-nos a detectar problemas 
e/ou avarias nas bombas: na realidade, o nível de ruído nas 
bombas é muito influenciado pela uniformidade do 
caudal/posição da curva característica onde a bomba está a 

funcionar. Quer a sobrecarga (zona 
direita da curva), quer a subcarga 
(zona esquerda da curva), devido às 
perturbações de caudal que provocam, 
vão aumentar o nível de ruído, 
podendo este indiciar qualquer uma 
daquelas situações.
 

Mas há outros problemas que 
provocam o aumento do ruído/ruídos 
estranhos na bomba: a cavitação 
(ruído semelhante ao bombear de 
pedras !!), danos nos rolamentos, etc.
 

Em conclusão, fique atento ao ruído 
das suas bombas, pois quaisquer variações neste capítulo 
podem dar-lhe indicações preciosas sobre o estado das 
mesmas, além de cumprir a legislação e de proteger a saúde 
das pessoas !

O nosso concurso voltou a recuperar no nº de 
participantes e de vencedores (19), provavelmente porque 
este concurso foi mais fácil, pois pedia uma vantagem 
técnica de cada um dos 6 novos produtos destacados na 
nossa homepage. Agradecemos a participação de todos os 
concorrentes e apresentamos os nossos especiais parabéns 
aos vencedores ! 
  

São eles: Engª.A. Margarida/Cisec; Engs.A. Rodrigues e 
M.Brown/TPF Planege; Eng.A. Murilhas/Veolia; Eng.B. 
Jorge/Efacec; Engs.B.Paula e P.Ferreira/OMS; Engª. 
F.Santos/H2Pro; Eng.J.Correia/Planotécnica; Eng. 
L.Félix/Ecoserviços; Eng.M.Carvalho/Hidrofunção; 
Eng.N.Lopes/ADP; Eng.N.Sandro/JCI; Eng.P.Gameiro/ 
Gibb; Eng.R.Brites/Cires; Engª.R.Rocha/CM SM Feira; 
Engs.R.Tonel e S.Simões/AdCL; e Eng.R.Vilaverde/AdN, 
os quais já receberam o prometido prémio, um prático e 
desportivo suporte de braço para telemóvel KSB !
 

Desta vez o desafio que lhe lançamos é igualmente fácil, e o 
prémio igualmente aliciante: diga-nos, preenchendo o 
impresso de resposta anexo, uma vantagem de 
cada uma das seguintes 5 válvulas da KSB 
(dica: acesso a partir da homepage do nosso 
site): borboleta BOAX-B, cunha 
ECOLINE ANSI, globo com fole 
BOA-H e NORI 40 e 
diafragma SISTO - e 
ganhe um moderno e 
compacto selfie stick 
KSB (ver foto). Boa 
sorte !
 
Nota: este concurso só é válido para Clientes da KSB, localizados em 
Portugal, e para respostas recebidas até 31.12.17.



Inovadora turbina de rio – energia 
hidroeléctrica em harmonia com a natureza
 

As energias renováveis em 
Portugal
Portugal, devido à não 
existência de reservas de 
produtos energéticos de 
origem fóssil, apenas produz 
20% da energia primária que 
consome, sendo muito 
dependente das fontes 
energéticas exteriores. Desde 
1995, ano em que terminou a 
extracção de carvão em 
Portugal, que a energia 
primária no nosso país é 
totalmente obtida a partir de 
fontes de energia renováveis. 
Daqui se pode facilmente 
concluir que as energias 
renováveis têm uma enorme 
e estratégica importância 
para  a  independência  
energética – e futuro 
ambiental – do País. 

Portugal tem, no entanto, um enorme potencial em 
energias renováveis, devido à sua localização junto ao 
mar, à sua densa rede hidrográfica (ver fig. 1) e à sua 
elevada exposição solar média (a maior da Europa). 
Apesar da energia hidroeléctrica ser a energia renovável 
mais importante em Portugal (40% das renováveis), 
seguida da eólica (20%) e da biomassa/biogás/RSU 
(20%), tem ainda um enorme potencial de crescimento, 
pelas razões atrás enunciadas. 

Energia hidroeléctrica: turbinas vs barragens
Apesar da energia hidroeléctrica ser, do ponto de vista 
ecológico, uma energia limpa, ela tem normalmente um 
grande impacto ambiental, devido às grandes estruturas 
transversais que implica, como barragens (ver fig. 2), que 
mudam o curso natural dos rios. Além disso, aquelas 
estruturas têm custos muito elevados, chegando – mesmo 
nos projectos mais pequenos – a 70% do custo total. 
Devido ao seu enorme impacto nos sistemas ecológicos e 
hidromorfológicos, é sempre difícil obter licenças para 
construir este tipo de estruturas

Na utilização convencional da energia hidroeléctrica, a 
água é retida numa estrutura de armazenagem, num local 
o mais alto possível. A água só pode escoar-se a partir 
desse local. Depois, a energia da água que escoa dessa 
estrutura de armazenagem é utilizada para accionar uma 
turbina de água, que por sua vez acciona o veio de um 
gerador, seja directamente ou por meio de uma 
desmultiplicação, que converte a energia mecânica em 
energia eléctrica.

A utilização da energia cinética das correntes de rios foi 
uma forma tradicional de moer cereais, em simultâneo 
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com a energia eólica (noras e moinhos de vento), mas tem 
sido gradualmente substituída, por questões de 
rentabilidade e comodidade, pelos sistemas que utilizam 
combustíveis fósseis.

Devido à sua grande experiência e conhecimentos 
técnicos na concepção e construção de bombas 
submersíveis – na ordem de vários milhares de bombas 
por ano – a KSB, fabricante Europeu de bombas e 
válvulas, resolveu investigar e desenvolver um 
equipamento que permitisse utilizar a energia 
hidroeléctrica sem afectar negativamente o ambiente.

Uma das principais vantagens das turbinas de rio, mas 
também uma preocupação e, em simultâneo, um 
objectivo desde o início do projecto, foi que a turbina não 
obrigasse a retirar ou desviar água do rio, como acontece 
nos habituais projectos hidroeléctricos que implicam 
estruturas transversais, reduzindo substancialmente o 
impacto ambiental sobre a fauna e população 
circundante, bem como o impacto visual sobre a 
paisagem.

Outros dois importantes objectivos ambientais definidos 
no início do projecto – não afectar a população piscícola 
nem limitar a passagem de barcos – foram também 
totalmente atingidos. O sistema tem um módulo de 
protecção que, mesmo quando os peixes passam através 
do sistema, não são afectados. 

Conceitos e dificuldades das turbinas de rio
Normalmente as turbinas hidroeléctricas são classificadas 
em dois tipos: de eixo vertical, com eixo de rotação 
perpendicular à direcção do escoamento, ou axial, cujo 
eixo roda na direcção do 
escoamento. Enquanto as 
turbinas de eixo vertical são 
mais utilizadas em situações 
em que existem mudanças 
no sentido do escoamento, 
como é o caso das marés, 
recorre-se às axiais nos 
casos em que o sentido do 
escoamento é constante, 
caso dos rios (ver fig. 3).
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Fig. 1: Rede hidrográfica Portuguesa

Fig. 2: Barragem de Castelo de Bode

Fig. 3: Instalação da turbina KSB num 
afluente do rio Reno (Alemanha)
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A potência disponível (Pd), em Watts, num leito de um rio 
pode ser calculada através da seguinte fórmula:
 

3Pd = ½ x C  x ρ x A x V , onde e
2A = área, em m

3ρ = densidade da água, 1.000 kg/m
V = velocidade da água, em m/s
Ce = coeficiente energético = aprox. 0,6
 

O coeficiente energético representa o máximo rendimento 
teórico que é possível retirar de um rio, mas as turbinas 
pequenas, como é o caso, têm normalmente perdas de 
eficiência relevantes, que podem reduzir este coeficiente 
para cerca de 25%. Outro aspecto relevante desta equação 
é o facto de a potência aumentar ao cubo da velocidade do 
escoamento, pelo que é fundamental encontrar rios com 
velocidades elevadas. No entanto, as velocidades elevadas 
implicam maior dificuldade em fixar a turbina, um dos 
grandes desafios técnicos destes sistemas.
 

Outra grande dificuldade que as turbinas de rio colocam é 
impedir que sejam atingidas por detritos de grande 
dimensão, como troncos ou árvores que tenham caído ao 
rio, pois podem danificar a turbina de forma grave e 
implicar grandes custos. A KSB resolveu este problema 
através de um inovador sistema, que protege a turbina sem 
impedir a passagem dos barcos.
 

A turbina de rio da KSB
Existem inúmeras aplicações 
onde as leis da física 
proíbem que o fluido 
bombeado seja aspirado 
através de tubagens longas, 
como por exemplo no caso 
de furos profundos ou se o 
fluido for água residual com 
elevado conteúdo de sólidos. 
Nestes e noutros casos 
semelhantes, a melhor solução é submergir a bomba e o 
motor. Só assim podemos ter a certeza que a bomba terá 
sempre uma alimentação suficiente do fluido que tem de 
bombear. No entanto, também implica que o motor 
eléctrico e os cabos têm de ser estanques e conseguem 
manter-se submersos durante muitos anos, de forma fiável.
 

A solução óbvia foi utilizar este tipo de construção como 
base para desenvolver uma turbina de rio, de tipo axial (ver 
fig.4), que poderia produzir energia enquanto se mantinha 
invisível, fixada ao leito do rio. Se o escoamento entra no 
impulsor ou propulsor da bomba pelo lado inverso ao 
habitual, ele vai começar a rodar e a bomba transforma-se 
numa turbina. Se o motor for depois utilizado como 
gerador, a bomba produz electricidade. Naturalmente que 
não é qualquer bomba nem qualquer motor que podem ser 
utilizados para produzir electricidade no leito de um rio, 
mas o grande desafio da KSB era encontrar a bomba que 
produzisse a máxima electricidade possível, ou seja, 
maximizar o rendimento.
 

Este desafio implicou muitos e complexos ensaios, em 
modelos instalados num canal, de modo a encontrar a 
forma exterior ideal para a turbina de rio. Para garantir 
que o sistema ficaria acessível para inspecções e 

manutenção, e que não impediria a passagem de barcos, 
foi necessário desenvolver um mecanismo especial de 
ancoragem ao leito do rio. E a entrada da turbina teve de 
ser desenhada de forma a que os peixes e os detritos não 
pudessem entrar. 
 

Para permitir que a turbina de rio converta a energia 
hídrica em eléctrica, a turbina fica ancorada ao leito do rio 
na direcção do escoamento. A água que atravessa o 
sistema provoca o movimento de rotação do propulsor, o 
qual acciona o gerador, sendo a energia eléctrica resultante 
canalizada para a rede pública de abastecimento. 
 

Da teoria à prática
Os primeiros dois pro-
tótipos foram fixados no 
leito do rio Reno, perto 
da cidade de St. Goar, 
prontos para longos 
ensaios em condições 
reais.
 

Este projecto esteve 
durante um ano em fase 
de testes, incluindo a medição regular do rendimento dos 
vários componentes a diferentes níveis de água. Como 
tudo correu bem e as máquinas funcionaram com bons 
rendimentos, a KSB começou recentemente a produção 
destes geradores de energia. 
 

Um exemplo concreto aconteceu na cidade Jinja, no 
Uganda, país onde apenas 5% das casas localizadas nas 
zonas rurais possuem electricidade. Integrado num 
protocolo de cooperação da Associação Alemã para a 
Cooperação Internacional, a KSB forneceu uma turbina de 
rio para permitir a electrificação de várias aldeias perto 
daquela cidade. A turbina em questão, de tamanho 
relativamente pequeno (ver fig. 6), consegue produzir 
energia para cerca de 2.000 habitantes. 

 

Como este sistema é economicamente rentável, como a 
fiabilidade da disponibilidade da “matéria-prima” é 
elevada e como tem um reduzido impacto ambiental e 
baixas necessidades de manutenção, tem todas as 
condições para ajudar a combater as dificuldades de 
abastecimento energético em zonas rurais, em todo o 
mundo, um dos objectivos de responsabilidade social da 
KSB.
 

João Leite / Director Geral
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Fig. 4: Movimentação da turbina KSB

Fig. 5: Transporte da turbina KSB

Fig. 6: Turbina de rio para o Uganda



Quem é quem na KSB

Munira Bhudaraly

A Munira é responsável na 
KSB pelo Depto. Admini-
strativo. Esta função implica: 
Organização e gestão do 
depto., Análise de risco de 
crédito, Assessoria à Direcção, 
Gestão informática, Assessoria 
de marketing, Gestão das 
auditorias, Preparação das 
estatísticas, entre outras 
coisas.
 
A Munira tem 48 anos, é casada com o Paulo Costa 
(também colaborador da KSB), tem 8 anos de experiência 
em gestão administrativa e financeira, e está a trabalhar 
na KSB há 2 ano e meio, depois de aí ter trabalhado 
durante 10 anos, entre 1998 e 2008 ! 

 Os hobbies da Munira são “cinema, caminhadas, praia, 
pois adoro a natureza e é uma forma de libertar o stress e 
estar com os amigos e a família. E viajar !!“.
  
As principais características da Munira são a sua extrema 
versatilidade (essencial nesta função), a sua excelente 
objectividade (que lhe permite ser altamente eficiente e 
resistente), a sua enorme fiabilidade (derivada da boa 
organização, responsabilidade e empenhamento), e a 
elevada qualidade que imprime em tudo o que faz !
 
Relativamente aos seus gostos a Munira diz “prefiro a 
comida portuguesa, indiana e sushi, pois gosto de 
experimentar novos sabores. Na música, gosto mais da 
pop e da portuguesa, nos filmes adoro os de suspense, 

acção e comédias. Quanto a livros, prefiro os policiais, 
biografias e romances.”
 
O trabalho da Munira é fundamental para a satisfação 
dos Clientes, pois o Depto. Administrativo é responsável 
pelo atendimento telefónico, entregas e facturação, além 
de ter um fundamental papel na implementação das 
acções de marketing, e só com um bom e rápido 
atendimento, entregas bem geridas e realizadas, bem 
como com uma correcta facturação e boas acções de 
marketing, podemos ter Clientes satisfeitos.
 

Sempre que necessitar de alguma informação nas áreas de 
acção da Munira, pode contactá-la pelo telefone  
indicado no rodapé da capa ou pelo e-mail 
munira.bhudaraly@ksb.com.
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Novo portal de desenhos CAD da KSB ! 
 
A KSB lançou recentemente um portal na internet, 
designado “Part Community”, onde os Clientes podem 
obter os desenhos em CAD da larga maioria dos produtos 
da KSB. 

Este portal, além dos desenhos em CAD em 2D e 3D de 
uma extensa gama de produtos, em inúmeros formatos, 

Produtos & Serviços

incluindo revit, para download directo, permite ainda 
obter, de forma rápida e simples, os acessórios de 
instalação nos diferentes tipos de montagem e as fichas 
técnicas.

Adicionalmente, o “Part Community” também permite 
previsualizações interactivas em PDF 3D e uma área 
personalizada, onde os utilizadores podem guardar os 
ficheiros que utilizaram. Depois de se terem registado no 
portal, os clientes podem aceder de imediato e sem 
qualquer custo ao “Part Community”.

Este portal está ligado ao software de selecção de bombas 
da KSB, denominado “EasySelect”, de forma que no final 
de cada selecção é sugerido um link directo para o local do 
“Part Community” onde estão os desenhos em CAD do 
equipamento selecionado.

Caso esteja interessado em aceder ao “Part Community” e 
aos desenhos em CAD da KSB, agradecemos que se registe 
em http://ksb.partcommunity.com. Caso tenha alguma 
questão, não hesite em nos contactar, através do telefone 
210 112 300, pelo e-mail joao.leite@ksb.com ou 
consultando o nosso site www.ksb.pt. 
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Sabia que...

....a “tecnologia” da pele de tubarão está a ser aplicada às 
bombas ?
 

Tal como acontece em 
muitos ramos da ciência, o 
conhecimento de algumas 
particularidades associadas 
às diferentes espécies 
animais, tem servido de base 
a novos desenvolvimentos 
na área da mecânica de 
fluidos.
A utilização do efeito da pele do tubarão associado a 
bombas centrífugas pode ser uma surpresa, mas na 
realidade o efeito da pele do tubarão - que os torna rápidos e 
eficientes - foi pormenorizadamente estudado e adaptado às 
bombas (já tinha sido adaptado aos cascos de navios e às 
asas de alguns aviões), devido 
aos ganhos energéticos que se 
obtêm. Na figura 1, podemos 
observar uma fotografia 
ampliada da pele de tubarão, 
onde se nota a sua “estranha” 
textura rugosa cheia de 
socalcos.
 

É sobre a camada limite (a 
parte do fluído próxima da 
parede, na qual a vel. de 
escoamento diminui para 
zero, relativamente à parede) 
da superfície molhada, que os processos de mecânica de 

fluidos se aplicam. Esta estreita zona é responsável pela 
fricção que ocorre nas paredes, originando uma separação 
do fluxo. Não existindo ainda uma explicação 
hidrodinâmica para este efeito, o que acontece é que os 
canais longitudinais provocam um efeito de 
amortecimento, crescimento e rebentamento nas regiões 
de baixa velocidade de escoamento, junto à sub-camada 
laminar da camada limite. Normalmente esta turbulência 
ocorre a uma certa distância das paredes (0<h+<10), oscila 
transversalmente (entre 8<h+<12) e rebenta (entre 
10<h+<30, sendo h+ uma quantidade dimensionável que 
reflecte a distância absoluta da parede e as propriedades 
físicas da camada limite).
 

Paradoxalmente resulta que estas superfícies sejam, do 
ponto de vista hidráulico, mais suaves do que superfícies 
polidas !! A utilização desta tecnologia na construção dos 
impulsores de bombas centrífugas, através da criação 
destes canais em espiral (ver fig. 2) conduz a aumentos do 
rendimento em cerca de 1,5% quando comparados com 
impulsores polidos.
 

       

Assim, ao desenhar os impulsores estamos a “pedir 
emprestado” conhecimento ao meio ambiente, que depois 
retribuímos ao consumir menos energia !!
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KSB fabrica em Portugal ! 

Apesar de não ter nenhuma fábrica própria em Portugal, o 
Grupo KSB tem parcerias relevantes e de longo prazo com 
vários fabricantes de componentes em Portugal. 

Um importante exemplo é a Duritcast, uma fundição de 
aço e ferro fundido localizada em Águeda, que emprega 
115 colaboradores (650 no total do Grupo Durit), a quem 
o Grupo KSB compra quase 2 Milhões de Euros por ano, 
principalmente corpos e discos para válvulas de borboleta, 
modelos Isoria, Mammouth, Apolis e KE.
 

Outro relevante exemplo é a Arsopi, outra fundição 
especializada em aço inoxidável localizada em Vale de 
Cambra, que emprega 375 colaboradores, a quem o Grupo 
KSB compra cerca de 1 Milhão de Euros por ano, entre 

tampas de descarga, impulsores, curvas de suporte, corpos 
de bombas e corpos de motores para bombas e mistura-
dores submersíveis para águas residuais (modelos Amarex, 
KRT e Amamix), bem como para água limpa (modelo 
UPA).
 

Existem outros parceiros Portugueses do Grupo KSB, que 
elevam as parcerias com empresas Portuguesas a um 
volume total de quase 4 Milhões de Euros por ano, um 
valor muito significativo num mercado total (bombas + 
válvulas, valores de compra) actualmente estimado em 40 
Milhões de Euros.
 

De acordo com os dados que a KSB tem disponíveis, a KSB 
é efectivamente a marca de bombas com o maior volume 
de parcerias com fabricantes Portugueses, mesmo 
considerando alguns concorrentes de bombas que se 
intitulam fabricantes em Portugal, mas que na realidade 
recorrem a uma esmagadora maioria de componentes e 
produtos acabados adquiridos fora de Portugal, 
especialmente na Ásia.
 

A KSB existe desde 1871 (146 anos !!!) e está directamente 
presente em Portugal desde 1972 (45 anos !), sendo um dos 
líderes de mercado, quer a nível nacional quer mundial, 
nos segmentos Indústria, Ambiente e Energia, bem como 
cada vez mais relevante no segmento dos Edifícios e na 
Distribuição.
 

Caso esteja interessado em obter mais informações sobre a 
KSB, em Portugal ou no resto do mundo, agradecemos que 
nos contacte através do telefone 210 112 300, do e-mail 
joao.leite@ksb.com ou que consulte o nosso site 
www.ksb.pt.
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Fig. 2 – Representação gráfica e foto ampliada 
de um impulsor com canais em espiral

Fig. 1 – Foto ampliada da 
pele de tubarão
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