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RELATÓRIO DE SERVIÇO PRESTADO

Poço: São João

Data de execução: 17/10/2017.
Partida no equipamento: 17/10/2017.
Equipamento utilizado: Guindaste Zanuto de 40toneladas.
Diâmetro do poço: 20" (polegadas) aço
Vazão:
Nível estático: 62,50 metros
Nível dinâmico: 91,50 metros
Modelo de moto bomba retirada: Ebara BHS 1012-07 170HP 440 volts tríf.
Modelo de moto bomba instalada: Ebara BHS 1012-07 170HP 440 volts tríf.
Quadro de comando: Soft starter SSW 06
Profundidade de instalação do equipamento: 162 metros
Diâmetro da tubulação da moto bomba: 6" (polegadas) AWWA com bacalhau
Bitola dos cabos da moto bomba: 3 cabos individuais de 150 mm2 flexível
Tensão sem carga: RS: 475 Volts RT: 478 Volts ST: 477 Volts
Tensão com carga: RS: 451 Volts RT: 452 Volts ST: 452 Volts
Corrente do motor: Vermelho: 217 A Preto: 230 A Branco: 237 A
Isolação da motobomba: 2.000 MO.
Isolação após emenda: 500 MO.
Isolação após instalação: 150 MQ

*Obs: A equipe da Silva & Filho Hidrobombas Ltda - ME foi contatada pelo Sr. Silvio
Camargo (SAE de Ourinhos) no dia 16/10/2017 (segunda-feira) no período da
manhã, em torno das 11:00 hs referente a queima de equipamento do Poço Tubular
Profundo denominado São João da SAE de Ourinhos.

A última manobra nesse poço foi em 21/07/2013.
Após confirmada a queima do equipamento, o Sr. Silvio entrou em contato com

a empresa Zanuto para a contratação do guindaste que seria usado nas operações
de manutenção. Confirmado o guindaste para execução dos trabalhos foi confirmado
a solicitação de nossa equipe de manutenção para a troca de equipamento do poço
tubular profundo.

Entre a preparação dos materiais e chegada de nossa equipe á Ourínhos-SP, o
horário de chegada foi em torno das 07:00 hs da manhã da terça-feira (17/10/2017).

Foi montado o canteiro de obras, posicionado o guindaste e desmontado o
cavalete do poço para que iniciasse o processo de içamento da tubulação edutora.
O içamento da tubulação começou por volta das 08:30 hs e o processo de
desrosqueamento da tubulação durou até 11:30 hs.

Após retirado toda a tubulação foi retirada a motoboba submersa queimada do
poço, sendo assim o poço estava pronto para começar o processo de instalação do
equipamento reserva.
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Já estava no período da tarde quando a motobomba submersa reserva foi
posicionada no interior do poço para o processo de confecção de emendas dos
cabos elétrícos juntamente com sua m u. fia de isolação. Lembrando que antes de
posicionar o equipamento dentro do poço foi verificado o nível de água do motor e
se o eixo não estava travado,

Os cabos elétrícos foram prensados com prensa hidráulica e isolados com
Massa de isolação, Fita de alta fusão e Fita isolante, todos os produtos da Marca
3M, os mesmos materiais que o fabricante do equipamento recomenda o uso. A
emenda começou a ser confeccionada por volta das 13:00 hs e terminou de ser feita
as 15:00 hs.

Ás 15:15 hs começou o processo de instalação do equipamento reserva,
rosqueando novamente toda a tubulação edutora, em torno de 162 metros de tubo
galvanizado de 6" com rosca AWWA.

A tubulação é rosqueada com chaves de corrente própria para esse tipo de
serviço e os cabos elétrícos são presos junto a tubulação edutora através de cintas
de inox e fios de cobre encapado para ajudara sustentação dos mesmos.

A tampa de apoio da tubulação edutora foi colocada em torno do 19:50 hs e em
seguida foi dado partida no equipamento para verificação das medidas eiétrícas.

Foi bombeado por volta de cinco minutos até a água chegar no ponto de ser
jogada ao reservatório e então foi parado o funcionamento do equipamento. Após o
cavalete do poço ser montado novamente foi dada partida no equipamento, no qual
trabalhou por volta de 10 minutos em operação normal com as corrente citadas no
dado de instalação no começo desse relatório.

Após esse período foi notado uma oscilação muito grande nas correntes do
motor, na qual variava de 215 amperes até 270 amperes nas 03 fases. Então o
equipamento foi parado novamente por volta de 20 minutos para uma nova partida e
avaliar o seu funcionamento. Por volta das 21:30 foi dada outra partida na
motobomba, mas dessa vez no final da rampa de aceleração feita pela Soft Starter,
o fusível que sai do transformador queimou, e então técnicos da SAE entraram em
vontato com a CPFL.

A equipe da Silva & Filho Hidrobomba Ltda., se dirigiu de volta a Bauru, pois
todos os testes que precisariam ser feitos não seriam por parte dela, e sim pelos
técnicos da SAE de Ourínhos juntamente com a CPFL e outras empresas se fosse o
caso. Mas antes de retornar a Bauru, foi medido novamente a isolação e continuava
com 150 Md de isolação, o eletricista Julian acompanhou as medições.

No dia 18/10/2017 o SAE de Ourínhos foi orientado pela Ebara, após ter feito
todos os testes, confirmaram que a motobomba precisaria ser retirada novamente e
levada a fábrica pois o equipamento se encontrava travado.
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Içamento da primeira barra e conjuntos de 18 metros sendo colocados no chão.

Emendas da motobomba queimada e equipamento retirado
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Rodando eixo do equipamento e completando água do motor.

Isolação do equipamento 2.000MO. e isolação após emenda 500MQ..
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Emendas prensadas, mufla de isolação dos cabos elétrícos e rosqueamento.

Isolação após instalação Í50MQ e acionamento do equipamento até clareara água.
mu

Atenciosamente,

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA.

Telefone: (14) 3232-6369
9 9651-8951
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Instalação da Bombas Submersas - Assistência Técnica - Vendas e Consertos de Bombas

e Painéis,. Recuperação e Limpeza, de poços artesianos.

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTJ)A. - ME

Bauru, 16 de outubro de 2017.

A
S.A.E. - Superintendência de Água e Esgoto.
OURINHOS-SP.

A/C: Sr. Sílvio Camargo.

1 - A SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA., sob CNP J n.°:
09.475.558/0001-06 e Inscrição Estadual n.°: 209.408.788.110 apresenta
orçamento para retirada e instalação de Conjunto Moto bomba Submerso em
poço tubular profundo, pertencente a S.A.E., localizado no município de
Ourinhos - SP.

O objetivo dessa proposta é transmitir o valor de prestação de

serviço de retirada e instalação de conjunto motobomba submersa em poço

tubular profundo no Bairro São João, localizado em Ourinhos - SP.

~3l/?pfe/ro de operaçõesJk\~-" " ' i • • - : * '

• Montagem do guindaste e canteiro de obras;

• Retirada do equipamento que está no interior do poço;

• Confecção de emenda e m u fia de isolação dos cabos elétrícos;

• Instalação da Moto bomba reserva juntamente com a tubulação e seus
acessórios;

• Verificação das medições elétrícas e partida no equipamento juntamente
com responsável da S.A.E. de Ourinhos;

• Montagem do cavalete do poço;

Desmontagem do canteiro de obras.
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e Painéis, Recuperação e Umpsza. de poços artesianos.

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA. - ME

Valor da operação descrita ....................................................... R$ 14,000,00
(Quatorze mil reais)

Obs.: Lembrando que a locação e pagamento dos serviços de guindaste
são por conta da S.A.E de Ourinhos.

Esse valor está sendo considerado que há espaço para o guindaste
trabalhar com retirada de conjuntos de 18 metros, o que faz o serviço se
tornar mais rápido. Se não tiver espaço para retirar conjuntos 18 metros e
for necessário conjuntos menores será estudado o valor de manobra.

^-f~ *
28 dias após execução dos serviços.

• De início: conforme programação da contratante e contratada.
• De execução dos serviços: de 01 (um) a 02(dois) dias.
• De validade da proposta: 10 dias.

Obs.: Lembramos que a S.A.E. deve deixara área de trabalho ao redor do
poço liberada e seu acesso deve estar livre para que possa seracionado o
guindaste.

De acordo:

S.A.E. de Ourinhos

Atenciosamente,

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA.
hidrosilya(a>,term. com.br

Telefone (fax); (14) 3232-6369

99651-8951
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RELATÓRIO DE SERVIÇO PRESTADO

Poço: São João

Data de execução: 19/10/2017.
Partida no equipamento: 19/10/2017.
Equipamento utilizado: Guindaste Zanuto de 40 toneladas.
Diâmetro do poço: 20" (polegadas) aço
Vazão:
Nível estático: 59,35 metros
Nível dinâmico: 83,50 metros
Modelo de moto bomba retirada: Ebara BHS 1012-07 170HP 440 volts trif.
Modelo de moto bomba instalada: Ebara BHS 1010-10 175HP 440 volts trif.
Quadro de comando: Soft starter SSW 07
Profundidade de instalação do equipamento: 162 metros
Diâmetro da tubulação da moto bomba: 6" (polegadas) AWWA com bacalhau
Bitola dos cabos da moto bomba: 3 cabos individuais de 150 mm2 flexível
Tensão sem carga: RS: 460 Volts RT: 461 Volts ST: 460 Volts
Tensão com carga: RS: 459 Volts RT: 459 Volts ST: 460 Volts
Corrente do motor: Vermelho: 207 A Preto: 223 A Branco: 224 A
Isolação da motobomba: 2.000 MQ.
Isolação após emenda: 600 MQ.
Isolação após instalação: 180 MQ

*Obs: A equipe da Silva & Filho Hidrobombas Ltda - ME foi contatada pelo Sr. Silvio
Camargo e Sr. Hélio Serafim (SAE de Ourínhos) no dia 18/10/2017 (quarta-feira) no
período da manhã, em torno das 10:30 hs referente aos testes finais no
equipamento instalado no dia 17/10/2017 (terça-feira) no Poço Tubular Profundo
denominado São João da SAE de Ourínhos.

Após testes na rede e transformador feito pela companhia e também testes nos
parâmetros da Soft Starter e algumas partidas sob orientações da Ebara(fabricante
do equipamento), chegou-se a conclusão que seria necessário retirar o equipamento
(reserva) recém instalado pois o mesmo estaria travado.

Até então o problema não seria a retirada, mas sim conseguir outro
equipamento para sanar provisoriamente a falta de água que já estava afetando a
região por 03 dias.

Devido o nossa empresa ser idónea e ter um bom relacionamento com outras
empresas, fizemos uma pesquisa bastante intensificada e conseguimos de uma
empresa perfuradora parceira um equipamento para ser alugado e suprir a
exploração de água do poço tubular profundo até o SAE arrumar a primeira bomba
que teve problemas ou então esperar o reparo do equipamento instalado
recentemente que não operou corretamente.
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Na quinta feira (19/10/2017) a equipe da Silva & Filho e o guindaste da Zanuto
chegou ao local do poço as 7:00 hs da manhã e começou a montagem do canteiro
de obras, e foi medido a isolação cjo motor antes da retirada e marcava 30MQ. Por
volta das 7:30 hs já estava içando a primeira barra-para retirada do equipamento
reserva que não operou corretamente.

As 9:50 hs da manhã o equipamento já estava retirado e ficamos aguardando o
equipamento alugado, que seria trazido pelo caminhão da SAE que foi buscá-lo na
empresa que alugou e fica localizada também em Bauru - SP.

Q equipamento não veio logo pela amanhã, pois precisava acertar a parte
burocrática e acordo de valores financeiros quanto ao aluguel. O equipamento
chegou ao local do poço por volta das 12:35 hs.

Com o equipamento no local do poço, foi conferido água do motor e o eixo do
equipamento, e sendo assim o mesmo colocado dentro do poço e dado início a
confecção de emendas e mufla de isolação, na qual terminou as 15:10 hs.

Após as emendas prontas, foi dado início ao processo de instalação do
equipamento alugado, dentro dos padrões correios de instalação igualmente
realizados no equipamento reserva que não funcionou corretamente. Esse processo
de instalação, até chegar no último conjunto com a tampa de apoio se deu por
concluído as 19:05 hs.

Com a tampa de apoio encaixada corretamente, foi colocada a curva na saída
do poço e dado partida no equipamento para confirmar sentido de rotação,
tonalidade de água e verificações das medidas elétricas para ver se estava tudo
correio.

Após 10 minutos de bombeamento foi constatado que estava tudo normal e
sendo assim o equipamento foi desligado para que pudesse ser montado o cavalete
de ligação ao reservatório.

Em torno das 19:45 o cavalete já estava montado e sendo assim foi dado
partida novamente no equipamento e conferido novamente as medidas elétricas do
mesmo, a equipe da Silva & Filho acompanhou por mais 1 hora o funcionamento, e
verificou que estava tudo normal, tanto tensão com carga quanto a corrente do
motor do equipamento.
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Isolação de 30MO cio equipamento travado e montagem do canteiro de obas.

Tubulação sendo desrosqueadas e todos conjuntos retirados.
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Bom reserva retirada(esquerda) bomba alugada a ser instalada (direita).

Conferindo eixo do equipamento e completando água do motor..
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Isolação do equipamento 2.000MQ., cabos prensados e emendas já isoladas.

Isolação após emenda 600MQ, isolação após instalação 180MC1 e partida da bomba.
t"n 1^••"•• ~T»- «>«. .̂ ^^^^ - - •'

Atenciosamente,

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA,
Telefone: (14) 3232-6369

9 9651-8951
hidrosilvafàterra. com, br
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Instalação de Bombas Submersas - Assistência Técnica • Vendas e Consertos de Bombas

e Painéis, Recuperação e Limpeza, da poços artesianos.

SILVA & FILHO HIDROBQMBAS LTDA. - MB

Bauru, 23 de outubro de 2017.

A
S.A.E. - Superintendência de Água e Esgoto.
0 U RI N H OS - SP.

A/C: Sr. Sílvio Camargo.

1 - A SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA., sob CNP J n°:
09.475.558/OOQ1-06 e Inscrição .Estadual n.°: 209.408.788.110 apresenta
orçamento para retirada e instalação de Conjunto Moto bomba Submerso em
poço tubular profundo, pertencente a S.A.E,, localizado no município de
Ourinhos - SP.

- /7-

O objetivo dessa proposta é transmitir o valor de prestação de

serviço de retirada e instalação de conjunto motobomba submersa em poço

tubular profundo no Bairro São João, essa segunda manobra se fez necessária

após o equipamento recém instalado não ter operado corretamente, localizado

em Ourinhos - SP.

• Montagem do guindaste e canteiro de obras;

• Retirada do equipamento que está no interior do poço;

•• Confecção de emenda e mufla de isolação dos cabos elétricos;

• Instalação da Moto bomba alugada juntamente com a tubulação e seus
acessórios;

• Verificação das medições elétrícas e partida no equipamento juntamente
com responsável da S.A.E. de Ourinhos;

• Montagem do cavalete do poço;

• Desmontagem do canteiro de obras.
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Iflstaiaçao de Bombas Submersas - Assistência. Técnica - Vendas e Consertos de Bombas
e Painéis. fíeEíipe.raçãò'eUmpeza de poços artesianos.

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA. - ME

• Valor da operação descrita R$ 11.000,00
(Onze mil reais)

Obs.: Lembrando que a locação e pagamento dos serviços de guindaste
são por conta da S.A.E de Ourinhos.

Esse valor está sendo considerado que há espaço para o guindaste
trabalhar com retirada de conjuntos de 18 metros, o que faz o serviço se
tornar mais rápido. Se não tiver espaço para retirar conjuntos 18 metros e
for necessário conjuntos menores será estudado o valor de manobra.
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• 28 dias após execução dos serviços.

Ç.Prazo • : , . •

• De início: conforme programação da contratante e contratada,
•• De execução dos serviços: de 01 (um) a 02(dois) dias,
• De validade da proposta: 10 dias,

Obs,: Lembramos que a S.A.E. deve deixara área de trabalho ao redor do
poço liberada e seu acesso deve estar livre para que possa seracionado o
guindaste.

De acordo:

S.A.E. de Ourinhos

Atenciosamente,

SILVA & FILHO HIDROBOMBAS LTDA.
h idrosilva@,terra. com, br

Telefon'e'(fax):"(14) 3232-6369
99651-8951


