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QUALIDADE DESDE 1912
Fundada em 1912, no Japão, a EBARA é atualmente um dos 

principais fabricantes mundiais de máquinas industriais, 

expandindo as fronteiras da tecnologia de equipamentos 

rotativos e sistemas que são essenciais para o transporte 

de substâncias líquidas e gasosas. 

O Grupo EBARA conta hoje com três unidades de negócios: 

Máquinas e Sistemas para Fluidos, com foco na produção 

de bombas e compressores; Engenharia Ambiental, que 

fornece serviços de engenharia e construção de sistemas 

de incineração, gaseifi cação, bem como tratamento de 

água; e Máquinas de Precisão, que produz equipamentos 

para a indústria de semicondutores. 

O Grupo de Máquinas e Sistemas para Fluidos oferece uma 

gama completa de produtos e serviços - desde equipamento 

para bombeamento até um completo serviço de  engenharia e de 

sistemas integrados – de modo globalizado, que desempenham 

papel indispensável na solução das questões relacionadas ao 

abastecimento de água, energia e meio ambiente. 

Teste de performance da bomba de água que 
circula em Haneda, Japão.

Produção em larga escala em Haneda.

Bomba de 
fl uxo misto 
vertical.



A EBARA vem expandindo sua operação em nível global, 

fabricando e distribuindo equipamentos e sistemas de qualidade 

que promovem o uso seguro e efi caz dos recursos naturais. 

Presente nos cinco continentes, a EBARA é constituída de 53 

companhias, totalizando 13.800 empregados e com volume 

anual de negócios superior a 6 bilhões de dólares. A escala 

de produção e distribuição é suportada por um compromisso 

constante com a pesquisa, desenvolvimento e concepção de 

novos produtos, assim como a tecnologia para fabricá-los.

EBARA. Reconhecida como referência de qualidade desde 1912.

Os principais produtos do Grupo de Máquinas e Sistemas para Fluidos são:

• Bombas padronizadas

• Bombas engenheiradas

• Ventiladores e sopradores

• Compressores

• Turbinas

• Equipamentos e sistemas de refrigeração

• Plantas e sistemas para transporte de fl uidos

• Sistemas de refrigeração e fornecimento de águas para usinas nucleares.

Bomba de 
fl uxo misto 
horizontal.



EBARA NO BRASIL
A EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA, 
fundada em janeiro de 1975, é a primeira unidade industrial do 
Grupo fora do Japão. Com sede e fábrica na cidade de Bauru, 
SP, iniciou suas atividades produzindo bombas e motores 
submersos para poços profundos.

Desde então, a EBARA passou por várias transformações, 
buscando sempre o desenvolvimento produtivo e humano. De 
um grupo inicial de 15 empregados, com gestão japonesa e 
venda de 18 equipamentos mensais, hoje emprega mais de 200 
pessoas, produzindo e vendendo cerca de 3.000 itens por mês.

A tecnologia e a organização japonesa aliadas ao talento 
brasileiro levaram a EBARA a alcançar uma posição de 
destaque no mercado de bombas submersas. Oferecendo uma 
gama completa de bombas, motores, quadros de comando e 
acessórios através de uma ampla rede comercial e de serviços, 
cobrindo todo território brasileiro, consolidou uma relação de 
confiança junto ao cliente.

Para atender às especificações do usuário, estabeleceu 
um sistema consistente de garantia de qualidade em sua 
unidade brasileira, cuja  primeira certificação ISO 9000 é 
datada de 1996. Focado na melhoria constante, o sistema de 
garantia de qualidade é, atualmente, em conformidade com 
a ISO9000:2000, reforçando a credibilidade de uma empresa 
sólida, que fornece equipamentos que atende aos rigorosos 
padrões EBARA de qualidade.

Em 1997, iniciou a produção de motores submersíveis a prova 
de explosão para aplicação em saneamento, certificados pela 
“Factory Mutual” (EUA). Estes motores tem sido, desde então, 



exportados para a EBARA América. Em 2006 esta linha de 
produção foi ampliada, incluindo motores de maior potência e 
partes de bombas, e em 2008 introduziu no mercado brasileiro 
a linha de bombas de esgoto. Mais recentemente, outras 
linhas de bombas padronizadas foram lançadas e um novo 
sistema de pressurização, ACQUA PLUS, foi desenvolvido, 
todos focados no mercado predial e industrial.

Três décadas de trabalho sério, com grandes investimentos 
em novos produtos, na implementação de um sistema de 
garantia de qualidade confiável, em tecnologia de produção 
e, especialmente, no desenvolvimento humano explica o 
sucesso no Brasil.
 
O foco na satisfação do cliente, no bem-estar dos empregados, 
no fornecimento de produtos de qualidade e na construção 
de uma sociedade sustentável devem continuar a orientar 
as ações de EBARA no Brasil nas próximas décadas, dando 
continuidade a uma história de sucesso que tem sido escrita 
por muitas mãos ao longo destes 36 anos.



PARA TODAS AS APLICAÇÕES
Reconhecidas pela tecnologia altamente confi ável, as 

bombas EBARA estão em grande demanda em todo o mundo, 

principalmente na construção civil, nas indústrias em geral, 

no saneamento, além de várias outras aplicações.

A variedade de tipos e tamanhos de bombas produzidas 

vai desde pequenas bombas de recirculação, com potência 

fracionária, a bombas de fl uxo misto, com potência na casa 

dos milhares.

Com base em conhecimento que vem sendo acumulado por 

quase um século, a EBARA tem buscado de forma incansável 

e constante desenvolver, fabricar e fornecer produtos de alta 

qualidade para atender as necessidades de cada cliente.

EBARA INDÚSTRIAS MECÂNICAS E COMÉRCIO LTDA, seu 

canal de acesso.
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Depto. Comercial e Fábrica
Fone: (14) 4009 0020 / 4009 0000
Fax:   (14) 4009 0011
e-mail: bauru@ebara.com.br
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Depto. Comercial Recife
Fone: (81) 3087 1190
Fax:   (81) 3471 1533
e-mail: recife@ebara.com.br

Assistência Técnica
Fone: (14) 4009 0024
Fax:   (14) 4009 0022
e-mail: assistencia@ebara.com.br

Comércio Exterior
Fone: (11) 2124 7744
Fax:   (11) 2124 7745
e-mail: inteldept@ebara.com.br




