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1. OBJETIVO 

Esta NTC padroniza as dimensões e estabelece as condições gerais e específicas do cesto para instalação de bombas 
submersíveis utilizadas para recalque de águas servidas nas câmaras e caixas de passagem das redes de distribuição 
subterrâneas da COPEL.  
 

2. NORMAS E/OU DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

ABNT-NBR-5601 - Aços inoxidáveis – Classificação por composição química. 
COPEL NTC 810051 – Ferragens de distribuição. 
 

3. CONDIÇÕES GERAIS 

3.1. Identificação 

Deve ser estampada de forma legível e indelével em local visível do cesto para bomba de recalque no mínimo: 
 

 Nome ou marca do fabricante. 

 Mês e ano de fabricação.  
 

3.2. Condições de utilização 

O cesto é próprio para a instalação de bomba de recalque de água em câmaras e caixas subterrâneas. 
 

3.3. Acabamento 

O cesto para bomba de recalque deve apresentar superfícies lisas, contínua e uniforme, sem saliências pontiagudas, 
arestas cortantes ou outras imperfeições. 
 

3.4. Solda 

Os eletrodos de solda deverão ser de material apropriado para o material do cesto, inclusive deverá ser feito em toda 
circunferência da base de forma contínua. 
 

3.5. Embalagem 

A embalagem deve respeitar o Guia de Embalagens Unitizadas da COPEL, disponível em: 
 
www.copel.com 
- Fornecedores → Informações → Guia de confecção de embalagens unitizadas 
 

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 

4.1. Material 

O cesto para bomba de recalque deve ser construído na sua totalidade em aço inoxidável AISI 304 (austenítico). 
 

4.2. Dimensões e furações 

O cesto para bomba de recalque deve atender as dimensões e furações estabelecidas na Figura 1. 
 

5. INSPEÇÃO E AMOSTRAGEM 

5.1. Inspeção 

As inspeções devem ser feitas preferencialmente nas instalações do fornecedor/fabricante na presença do inspetor da 
COPEL, salvo acordo diferente no ato da colocação da ordem de compra. O fornecedor/fabricante deve proporcionar ao 
inspetor os meios necessários e suficientes para certificar-se que o  material está de acordo com a presente especificação, 
assim como comunicar com antecedência a data em que o lote estará pronto para inspeção. 
 

5.2. Amostragem 

O ensaio dimensional será realizado em uma amostra do lote. 
O ensaio visual será realizado em 100% das amostras que compõem o lote. 
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6. ENSAIOS DE RECEBIMENTO 

6.1. Ensaio dimensional 

Deverá ser observado atendimento ao item 4.2 desta especificação. 
 

6.2. Ensaio visual 

Deverão ser observados atendimento aos itens: 3.1, 3.3 e 3.4 desta especificação. 
Deverão ser avaliados também os laudos comprobatórios do tipo de material utilizado na fabricação dos cestos. 
 

7. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

7.1. Aceitação  do lote 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 6, conforme critério de amostragem 
definido no item 5.2. 
No caso de qualquer requisito desta especificação não ter sido atendido, o fornecedor/fabricante deverá proceder à 
substituição para posterior reapresentação do lote, sendo que esta substituição ou reposição não deve onerar a COPEL. 
 

7.2. Garantia do fabricante 

A aceitação de um lote de cestos para bomba de recalque dentro do sistema de amostragem adotado, não isenta o 
fabricante da responsabilidade de substituir qualquer unidade que não estiver de acordo com a presente especificação, no 
período de, no mínimo, 24 meses. 
 
Mediante a devida comunicação da ocorrência do defeito ao fornecedor, a COPEL se reserva ao direito de optar pela 
permanência do material insatisfatório em operação, até que possa ser retirado do serviço, sem prejuízo para o s istema e 
entregue ao fornecedor para os reparos definitivos. 
 
 
 
 
 
 

Tabela 1 – Código da bomba de recalque. 

Código COPEL Descrição 

15016379 Cesto para bomba de recalque subterrânea 
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Figura 1 – Dimensionais. 


