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1. OBJETIVO 

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

2. NORMAS COMPLEMETARES 

ABNT NBR 17094-1:2013 - Máquinas elétricas girantes - Motores de indução. Parte 1: trifásicos. 
ABNT NBR IEC 60529:2005 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP). 
 

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. 

 Dados elétricos do motor, sendo informado no mínimo: a corrente e tensão nominais, esquema de ligação, 
potência nominal, fator de potência,  rendimento, fator de sobre carga e regimento de serviço. 

 

3.2. Condições de utilização 

A bomba deve ser apropriada para instalação permanentemente submersa em águas servidas no interior de câmaras 
subterrâneas com coluna de água máxima (altura manométrica) de 3m de altura. 
 
Sua aplicação consiste no recalque de águas servidas, nas quais são esperados eventuais objetos sólidos, com diâmetro 
de até 50mm de diâmetro, que devem eventualmente circular pela bomba sem prejuízos no seu funcionamento. 
 

3.3. Acabamento 

A bomba deve apresentar-se livre de rebarbas, sinais de oxidação, incrustações ou quaisquer outros defeitos que possam 
comprometer sua funcionalidade e durabilidade. 
 

3.4. 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 

A bomba deve ser construída utilizando os materiais listados a seguir: 
 

a) Carcaça da bomba, placa de desgaste e impulsor: ferro fundido. 
b) Eixo principal da bomba: aço inoxidável AISI 304. 
c) Selo mecânico: carvão. 
d) Demais vedações: borracha nitrílica 

 

4.2. Dimensões 

As dimensões da bomba estão listadas a seguir: 
 

a) Altura máxima da bomba: 500mm. 
b) A maior dimensão transversal da bomba (em relação à sua altura) deve ser de no máximo: 345mm 

 
A saída de recalque deve ser com rosca BSP para a conexão com dutos de 2” de diâmetro nominal, sendo permitido o 
fornecimento de redutores para atendimento deste quesito. 
 

4.3. Características elétricas do motor 

O motor da bomba deve ser do tipo indução, e apresentar as seguintes características: 
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a) Potência nominal (no eixo): 1CV. 
b) Tensão nominal: 220V (pelo menos) a 60Hz. 
c) Faseamento: trifásico. 
d) Quantidade de polos: 4. 
e) Velocidade nominal de rotação: 1750 rotações por minuto. 
f) Fator de potência: superior a 0,7 na plena carga. 
g) Regime de serviço: contínuo (S1, conforme NBR 17094). 
h) Corrente máxima de operação sob carga nominal no eixo do motor: 6,0A. 
i) Temperatura ambiente de instalação (mínimo): 40°C. 

 

4.4. Fiação 

A fiação de ligação da bomba deve possuir comprimento mínimo de 5m, feita com cabo quadripolar com seção mínima de 
1,5mm², isolação em PVC, XLPE ou EPR, classe de tensão 750V, compatível para operação submersa, sendo que três 
vias destinadas a ligação da alimentação da bomba e a quarta via destinada ao aterramento do equipamento, já conectada 
internamente à carcaça da bomba. 
 

4.5. Grau de proteção da bomba 

A bomba dever ser construída para operação contínua na condição submersa. O grau de proteção do equipamento deve 
ser IP 68, conforme NBR IEC 60529. 
 

4.6. Vazão 

A bomba deve apresentar desenvolver as vazões mínimas apresentadas na Tabela 1, para cada altura manométrica 
relacionada nesta mesma tabela, expressa em mca (metros de coluna de água), medida com duto de saída de 2” de 
diâmetro nominal. 
 

Tabela 1 – Vazão requerida em função da altura manométrica. 

Altura manométrica (mca) Vazão mínima (m³/hora) 

2 44,0 

3 40,5 

4 35,0 

5 30,5 

6 25,0 

7 19,0 

8 12,0 

 
 

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 

Os ensaios dimensionais, verificação elétrica e das vazões será realizado em uma amostra do lote. 
O ensaio visual será realizado em 100% das amostras que compõem o lote. 
 

6. ENSAIOS 

6.1. Ensaios de tipo 

6.1.1. Inspeção Visual 

6.1.2. Análise dimensional 

6.1.3. Determinação do grau de proteção IP 
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6.1.4. Análise das características elétricas do motor 

6.1.5. Levantamento da curva de vazão manométrica 

 

6.2. Ensaios de recebimento 

6.2.1. Inspeção Visual 

6.2.2. Análise dimensional 

6.2.3. Análise das características elétricas do motor 

6.2.4. Levantamento da curva de vazão manométrica 

 

7. EXECUÇÃO DOS ENSAIOS 

7.1. Inspeção visual 

Deverão ser observados atendimento aos itens: 3, 4.1, 4.4 desta especificação. 
Deverão ser avaliados também os laudos comprobatórios dos ensaios de tipo exigidos por esta especificação. 
 

7.2. Análise dimensional 

Deverá ser observado atendimento ao item 4.2 desta especificação. 
 

7.3. Determinação do grau de proteção IP 

O ensaio deverá ser executado conforme procedimentos apresentados na NBR IEC 60529. 
A bomba será considerada aprovada se atender aos requisitos mínimos estipulados no item 4.5 desta especificação. 
 

7.4. Análise das características elétricas do motor 

O motor da bomba montado ou não na própria bomba, deve ser acionado pelo período mínimo de 5 minutos, operando 
uma carga nominal em seu eixo. 
Com o auxílio de instrumentos de medições de grandezas elétricas deve ser verificado atendimento aos requisitos 
mínimos estipulados no item 4.3 desta especificação. 
 

7.5. Levantamento da curva de vazão manométrica 

Estando a bomba montada submersa em água, com saída para eletroduto de 2”, devem ser simuladas as condições de 
alturas manométricas e verificadas as vazões mínimas previstas no item 4.6 desta especificação. 
 

8. ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO 

8.1. Aceitação  do lote 

A aceitação do lote é condicionada aos requisitos de ensaio de aceitação do item 6.2, 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. 
 

8.2. Garantia do fabricante 

A aceitação de um lote de bombas submersíveis 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 
mínimo de 12 meses. 
 
 
 

Tabela 2 – Código da bomba de recalque. 

Código COPEL Descrição 

15011009 Bom submersível de recalque 

 


