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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO MOTO-BOMBA TIPO 
SUBMERSÍVEL PARA INSTALAÇÃO EM ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 
DE ESGOTO SANITÁRIO. 
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1- ESCOPO DO FORNECIMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Companhia Catarinense de Águas e Saneamento 
Gerência de Projetos 
Divisão de Projetos Eletromecânicos  

 

 
CIOM 

Rua Quinze de Novembro Nº 230 – Balneário/Estreito – Florianópolis – SC 
INSC. EST.: 251.835.880 – CGC: 82.508.433/0001-17 

Fones: (048) 3221-5807 – FAX: (048) 3221-5825 
CEP: 88.075-220 

    Governo do Estado 

SSSSAAAANNNNTTTTAAAA    CCCCAAAATTTTAAAARRRRIIIINNNNAAAA    

 
1.  OBJETO 
 
Aquisição de conjunto moto-bomba centrífuga com motor hermeticamente 
fechado (monobloco do tipo submersível); com rotor de passagem ampla para 
líquido sujo contendo sólidos, fibras e gases em suspensão; apropriado para 
instalação em poço úmido na vertical, com voluta de recalque com saída 
horizontal. 
 
O acionamento será feito através de motor elétrico de indução trifásico, 380 
Vac, 60 Hz, isolação classe F (155ºc) e grau de proteção IPW-68. 

 
QUANTIDADE = 02 CONJUNTOS MOTO-BOMBA 

 
2. ACESSÓRIOS 
 
Cada conjunto moto-bomba deverá estar acompanhado dos seguintes 
acessórios: 

 
• Cabo elétrico submersível na bitola requerida pela potência do motor, 

formados por condutores de cobre eletrolítico, isolados em composto 
termofixo EPDM de 90ºC e capa externa de Borracha Cloroprene 
apropriados para aplicação submersa; 

 
• Pedestal completo, com guia em tubo de aço galvanizado ou cabo de 

aço, suporte superior do tubo e chumbadores em aço inoxidável, 
conforme especificação técnica;  

 
• Corrente galvanizada compatível com o peso do conjunto; 

 
• Central eletrônica de monitoramento, para executar o monitoramento 

das proteções do motor; 
 

• Motores equipados com termostatos (tipo bi-metálicos) embutidos nas 
bobinas do estator, os quais cortam automaticamente a energia caso a 
elevação da temperatura seja acima do limite estabelecido; 
 

• Motores equipados com detectores de presença de líquido, atuando no 
circuito de acionamento desligando o equipamento se água ou umidade 
excessiva entrar na câmara hidráulica; 
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3. CONDIÇÕES DE SERVIÇO 
 
Cada conjunto deverá satisfazer as seguintes condições e características 
de funcionamento: 

 
ESTAÇÃO ELEVATÓRIA: EE 05 
 
• Fluido : esgoto bruto 
• Temperatura de Operação : ≤ 40ºC 

• Vazão Máxima horária de projeto : 57,60 m3/h 
• Altura manométrica : 38,08 mca 

 
 
4 . PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO 
 

    Deverão ser fornecidas 02 (duas) plaquetas, fabricadas em material não 
corrosível, para cada conjunto motobomba, sendo que uma deverá estar 
adequadamente fixada no conjunto e a outra deverá ser encaminhada 
juntamente com a documentação aprovada. 

      As plaquetas deverão conter as seguintes informações: 
 

• Marca / modelo; 
• Ano de fabricação / número de fabricação; 
• Vazão / altura manométrica / rotação / diâmetro do rotor; 
• Motor (conforme NBR 7094); 

 
 
5 . GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
  

O fornecedor dará plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo 
prazo de 12 meses após a sua instalação ou 18 meses após a sua entrega, 
responsabilizando-se, dentro deste prazo, por qualquer defeito de projeto, 
material, fabricação e funcionamento (desempenho), sem que isto acarrete 
a cobrança de qualquer custo adicional para a CASAN e se comprometerá 
ainda a manter estoque de todos os sobressalentes necessários para 
reparo e a garantia do bom funcionamento dos equipamentos para entrega 
num prazo máximo de 48 horas após seu pedido. 
 
No caso de falhas no(s) equipamento(s) durante o período de vigência da 
garantia, o fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos 
elementos defeituosos, sem qualquer ônus para a CASAN. O prazo para 
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reparo e/ou concerto do(s) equipamento(s) danificado(s) será de 05 dias 
corridos a contar da notificação. 
 
Em caso de emergência a CASAN se reserva ao direito de efetuar 
consertos em equipamentos em garantia. Para tanto, o fornecedor será 
comunicado com antecedência de 24 horas para enviar seu representante a 
fim de acompanhar os trabalhos. A CASAN deverá ser ressarcida tanto em 
despesas de mão de obra como material, o não comparecimento do 
representante do fornecedor, implicará no aceite das despesas porventura 
reivindicadas pela CASAN.   
 
Todos os equipamentos deverão ser entregues em embalagem adequada 
para evitar danos durante o transporte e armazenagem. 

 
 
6 . DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 

6.1- INFORMAÇÕES TÉCNICAS (ETAPA INICIAL) 
 

Cada proponente deverá juntar à proposta de fornecimento as seguintes 
informações: 

 

• Eficiência dos equipamentos; 
• Potência consumida; 
• Rotação; 
• NPSH requerido; 
• Vazão mínima admissível; 
• Diâmetro do rotor; 
• Curva característica completa; 
• Catálogo e descrição geral do equipamento; 
• Uma via dos desenhos dimensionais de fabricação e montagem do 

conjunto, mostrando os componentes montados; 
 
NOTA: A vazão para o ponto de operação deverá ficar entre 60% e 120% da 
vazão correspondente à máxima eficiência da curva característica da bomba. 
A operação da bomba neste ponto não poderá ser inferior a 20% da altura 
correspondente à máxima eficiência da curva característica da bomba. 
A curva característica da bomba deverá apresentar um desenvolvimento 
estável e sempre crescente desde o ponto nominal até a altura de shut-off, 
para assegurar a estabilidade do funcionamento isolado ou em paralelo. 
 
O consumo de potência da bomba entre a vazão zero e a altura mínima de 
funcionamento não pode em situação alguma ser superior à potência nominal 
do motor. 
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7. DOCUMENTOS TÉCNICOS (ETAPAS SEGUINTES) 

 

A proposta vencedora deve apresentar os seguintes documentos: 
 

• Programa de fabricação e teste; 
• Curva do conjugado de partida e o valor do momento de inércia (GD2) 

das partes móveis; 
• Sentido de rotação; 
• Localização de chumbadores; 
• Peso máximo para manutenção; 
• Momentos admissíveis no bocal; 
• Desenho de corte contendo lista de peças com referências comerciais, 

número de parte (Part Number) do fabricante e classificação de 
materiais (ASTM, AMSI, SAE, etc). No caso de sub-fornecimentos, tais 
como rolamentos, selo mecânico, etc, deverão ser fornecidas as 
referências dos sub-fornecedores; 

• Desenho da placa de identificação da moto-bomba; 
• Descrever o tipo de pintura utilizada, especificando: preparação da 

superfície / “primer” utilizada (nº de demão) / tinta de acabamento (tipo e 
nº de demão); 

 
Nota: Todos os desenhos acima relacionados deverão ser encaminhados à 
CASAN-GPR/DIPEL - previamente ao início da fabricação para aprovação, 
apresentados em forma de tabela localizada preferencialmente na parte inferior 
direita com as seguintes informações: 

 

• Nome do cliente; 
• Localização da obra; 
• Número do item (designação) do equipamento; 
• Número do pedido de compra do equipamento; 
• Número da Autorização de Fornecimento; 
• Título do desenho, conforme a designação constante no índice de 

desenhos e documentos. 
 
 

8. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SEGUIR APÓS APROVAÇÃO DOS 
DESENHOS, OU JUNTAMENTE COM O EQUIPAMENTO 

 

Dados do equipamento (data book) em capa dura em material plástico (para 
acompanhar a motobomba) e enviar uma cópia em CD à CASAN-GPR/DIPEL 
com os documentos abaixo: 

 

• Índice dos documentos; 
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• Folha de dados totalmente preenchida, conforme construído; 
 

• 2 (duas) vias de todos os desenhos aprovados e certificados; 
• Manual de instrução de instalação, operação, manutenção e 

armazenagem (em português); 
• Recomendação de lubrificação; 
• Desenhos esquemáticos de folgas e tolerâncias; 
• Relatório de Teste Hidrostático Mecânico e Outros; 
• Relatório de Teste de Desempenho inclusive as curvas obtidas; 
• Recomendação de sobressalentes para 02 (dois) anos de operação; 
• 1 (uma) via do Termo de Aceitação da Inspeção; 

 
 

9 - TESTES E INSPEÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS 
 

9.1- TESTES DE FÁBRICA 
 

a- Testes Hidrostáticos: 
 

Todas as bombas deverão ser testadas hidrostaticamente a pressão mínima 
igual a 1,0 kgf/cm2, mantendo-se a pressão interna durante o tempo mínimo de 
5 (cinco) minutos. 

 

 
b- Testes de Performance: 

 

As bombas deverão ser testadas de acordo com a norma ISO 2548, classe C, 
com levantamento de pelo menos 5 (cinco) pontos dispostos ao longo da curva 
característica da bomba,quais sejam: 

 

• vazão de trabalho x altura manométrica total; 
• dois pontos, um à direita e outro à esquerda do acima considerado; 
• vazão máxima, ponto de interseção da curva Q x H de uma bomba 

funcionando isoladamente com a curva característica do sistema para 
altura geométrica mínima; 

• ponto de vazão zero (shut-off); 
 
 

Para o ponto de trabalho (vazão de projeto x altura manométrica total),     
deverá ser medido e garantido dentro das tolerâncias da ISO 2548, classe C, 
os parâmetros de Q, H e BHP. 
O motor utilizado nos ensaios deverá ter as curvas levantadas (conforme NBR 
5383). 
 
c- Ensaios de Materiais: 
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As peças fundidas (carcaças e rotores) serão submetidas a testes conforme 
norma ASTM, com corpo de prova fundido separadamente, na mesma corrida. 
A carcaça, rotor e eixo estarão sujeitos a análise química e ensaio de tração. 
 
d-  Inspeção: 

 

As bombas poderão ser inspecionadas por elementos credenciados pela 
CASAN, durante o processo de fabricação (VIDE ITEM 9 – FOLHA DE DADOS 
ESPECÍFICOS DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS), conforme os itens abaixo: 

 

• Controle dos materiais empregados, de acordo com as especificações 
aprovadas pela CASAN. O fabricante deverá fornecer os certificados dos 
materiais utilizados na fabricação das bombas; 

• acompanhamento dos processos de fabricação das bombas (no 
fabricante ou nos sub-fornecedores); 

• acompanhamento dos testes realizados na fábrica; 
• verificação dimensional dos equipamentos; 
• verificação da pintura; 

 
 

As despesas com locomoção, estada e alimentação de elementos 
credenciados pela CASAN (quando for o caso) ocorrerão por conta da empresa 
fornecedora do conjunto moto-bomba. 
Neste caso a CASAN indicará 02 funcionários para inspeção em fábrica.  
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2- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 
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FOLHA DE DADOS ESPECÍFICOS DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS 1 

LOTE 01 

1- IDENTIFICAÇÃO 

Cidade: OTACÍLIO COSTA-SC 

Local de Aplicação: SES MUNICÍPIO OTACÍLIO COSTA 

Local de Instalação: EE 05 

2- CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

Fluido Esgoto Bruto Sanitário 

Temperatura Ambiente 

Sólidos Sólidos em decomposição, resíduos de alimentos, 

fibras e material têxtil 

Altitude Nível do Mar 

NPSH Disponível 10,5 mca (nível mínimo) 

Tipo de Serviço Contínuo

3- PERFORMANCE 

Vazão de Projeto 57,60 m3/h 

Altura Manométrica 38,08 mca 

Rendimento Hidráulico "Fornecedor" 

SHUT-OFF "Fornecedor" 

4- QUANTIDADE 

Instalada na Elevatória 01 Conjunto  

Reserva instalada 00 

Total 02 Conjuntos (01 conjunto no almoxarifado CASAN) 

5- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E MATERIAIS 

Motobomba centrífuga com motor hermeticamente fechado, monobloco do tipo 

submersível, apropriado para instalação fixa em poço úmido na vertical. 

Tipo de Rotor "Fornecedor" 

Passagem de sólidos Ø 65 mm 

Vedação da Câmara Hidráulica Selo mecânico 

Selo Mecânico - Superior Grafite / Cerâmica 

Selo Mecânico - Inferior Carb.Tungstênio / Carb.Tungstênio 

Corpo da Bomba / Motor ASTM A48 CL30 

Rotor ASTM A48 CL30 
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FOLHA DE DADOS ESPECÍFICOS DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS 2 

LOTE 01 

Eixo AISI 420 

Parafusos / Porcas AISI 304 

Mancais Rolamentos de esferas pré-lubrificados 

6- MOTOR ELÉTRICO 

Potência Nominal 25,0 CV (CADA BOMBA)          25,0 CV (SISTEMA) 

Tensão Nominal / Fase 380 Vac / 03 

Freqüência / Polaridade 50 Hz / 4 pólos 

Grau de Proteção IPW 68 

Fator de Serviço 1,15 

Classe de Isolação F 

Cabo Elétrico Submersível 20 metros, com bitola compatível ao motor 

Tipo de Acionamento Soft-Starter 

7- PROTEÇÕES DO MOTOR ELÉTRICO 

Protetores térmicos nos enrolamentos Interruptor bi-metálico 

Entrada de líquido na câmara de óleo Sonda de detecção de umidade 

Sensores opcionais "Fornecedor" 

8- INSTALAÇÃO (ACESSÓRIOS)

Instalação imersa com dispositivo de acoplamento rápido da bomba ao tubo 

curvado com flange (incluso no pedestal fixo), com chumbadores , juntas, arruelas 

e porcas em aço inóx para cada bomba instalada.

Profundidade da Montagem 4 metros 

Corrente Galvanizada 6 metros (manilhas e suportes) por motobomba 

Equipamento de Guia Tubo ou haste para cada motobomba, incluso 

suporte para fixação da guia / cabo elétrico 

Redução DN 150 X Ø da curva de 90° com contra flange maior 

segundo NBR 7675 - PN 16 e contra flange menor 

que combine com o flange da curva do pedestal 

para cada motobomba, se necessário, para atender

o diâmetro e norma da tubulação

Central Eletrônica de Sinalizando e desligando o motor no caso de 

Monitoramento problemas operacionais 


