
Soluções para o Segmento Naval

Motores | Automação | Energia | Transmissão & Distribuição | Tintas



Estrutura 

A WEG é uma empresa brasileira fundada em 1961 no sul do país, com mais de 31.000 funcionários 
espalhados pelo mundo. A empresa possui o mais alto conteúdo nacional disponível no mercado brasileiro. 
A WEG é o maior fabricante de motores elétricos da América Latina, oferecendo a seus clientes uma ampla 
rede global de assistência técnica. O compromisso contínuo da WEG de manter as embarcações em 
operação é o fator chave na formação de um relacionamento duradouro com nossos clientes.

Presença Global 

Disponibilidade = Peças de reposição locais + Grande rede de assistência técnica + 
 Todos os produtos fabricados no Brasil + Confiabilidade

Parceria = Suporte de engenharia local + Ponto de contato único + Call center 24h 

Competitividade =  Alto conteúdo local + Tecnologias de classe mundial + Soluções 
integradas + Produto projetado para aplicações marítimas e aprovado 
pelos órgãos certificadores 

WEGnology = Mais de 60 embarcações operando com pacote elétrico da WEG 
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Presença Global 

Mais de 400 Assistentes 
Técnicos Autorizados, mais 
de 40 Assistentes Técnicos 
Especializados em Motores Ex 
e 3 Centros de Serviço no Brasil

Empresa Global com a Maior 
Estrutura de Assistência Técnica 
no Brasil

Centros de Serviço 

Assistentes Técnicos 
Especializados em 
Motores Ex

Assistentes Técnicos 
Autorizados
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Escopo de Fornecimento

A WEG possui a solução completa em motores, alternadores, automação, transformadores e tintas 
para o mercado marítimo. Além de produtos e serviços de última geração, a WEG pode fornecer 
serviços integrados de engenharia e sistemas de automação, incluindo o sistema de posicionamento 
dinâmico e outras soluções específicas para embarcações. 

Diagrama de automação para navios diesel-elétricos

Motores elétricos para 
propulsores azimutais 
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água 

Geradores 
Quadro 
elétrico 
principal 

Consoles de automação 
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Rede Fieldbus 

Soluções para o Mercado Naval

    J  Motores elétricos para propulsão principal e lateral, 
bombas de combate à incêndio, guinchos, entre outros

    J  Inversores de frequência refrigerados à água, para 
propulsão de passo fixo

    J  Painéis de partida para propulsão de passo variável
    J  Sistema de monitoramento e controle para geração  
de energia

    J  Transformadores de distribuição a seco
    J  Quadros elétricos principal e de emergência, baixa e 
média tensão 

    J  Painel de energia de terra

A WEG Fornece Soluções para Vários Tipos de Embarcações

    J  Alternadores dos grupos diesel-geradores principais,  
de emergência, auxiliares, de porto ou ainda geradores  
de eixo

    J  Painéis elétricos de distribuição e partida para motores 
(demarradores)

    J Tintas
    J  Consoles do passadiço e da sala elétrica integrada (SEI)
    J Sala elétrica integrada (SEI)
    J Serviço de engenharia de integração 
    J Comissionamento e start-up
    J Suporte remoto 
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Soluções para o Mercado Naval
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Eficiência e confiabilidade para o mercado naval.

Os motores WEG são projetados para reduzir os custos operacionais, assegurando maior eficiência 
energética e confiabilidade operacional, exigindo menos manutenção.

Vantagens e Aplicações dos Motores WEG 
    J Compactos com excelente desempenho
    J Alta resistência mecânica, baixos níveis de vibração e ruído
    J Versatilidade de projeto, possibilitando várias aplicações no segmento naval

Linha W22
    J  W22 Plus: nível de eficiência de acordo com as normas em vigor 
atualmente 1)

    J W22 Premium: excede o nível de eficiência especificada nas normas
    J  W22 Super Premium: excede em dois níveis a eficiência especificada 
nas normas

    J Potências: 0,12 a 550 kW 2)      
    J Tamanhos de carcaça: 63 a 355A/B 2)   
    J Número de polos: 2, 4, 6 e 8 2)

    J  Aplicações: bombas de transferência, bombas de recirculação, 
bombas de resfriamento, guincho da âncora, equipamentos de 
içamento, compressores, entre outros.

Linha WELL
    J Maior vida útil
    J Maiores intervalos de lubrificação
    J Alta resistência a ambientes agressivos e corrosivos
    J Menores custos operacionais
    J Faixa de potência: 0,37 a 550 kW
    J Tamanhos de carcaça: 90S a 355A/B
    J Número de polos: 2, 4, 6 e 8
    J  Aplicações: bombas de transferência, bombas de recirculação, 
bombas de resfriamento

Linha HGF
    J Alto desempenho nas aplicações mais difíceis
    J Alta resistência, durabilidade e baixo custo de manutenção
    J Faixa de potência: até 800 kW
    J Tamanhos de carcaça: 315, 355 e 400
    J Número de polos: 2, 4, 6, 8, 10 e 12
    J  Aplicações: propulsores de proa, propulsores de popa, propulsores 
azimutais

    J Linha disponível para tipo de proteção ExnA

Linha W22Xn
    J Segue os mais altos padrões de segurança
    J Flexibilidade para se adaptar às mais diferentes aplicações
    J  Garante a segurança em áreas em que uma atmosfera explosiva        
pode estar presente

    J Faixa de potência: 0,12 a 550 kW
    J Tamanhos de carcaça: 63 a 355A/B
    J Número de polos: 2, 4, 6 e 8
    J Aplicações: bombas de transferência, bombas de combate a incêndio

Notas: 1) De acordo com ABNT NBR 17094;
  2) Para W22 Super Premium: Faixa de potência: 22 a 185 kW / Carcaças: 200L a 355M/L / 2, 4 e 6 polos.



Automação
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Tecnologia a bordo para solução integrada.

A WEG oferece pacotes completos de quadros elétricos, inversores de frequência, nobreaks e carregadores 
de bateria, tudo integrado e desenvolvido por engenheiros altamente qualificados.

Inversores de Frequência Variável de Baixa e Média Tensão
Os Inversores de Frequência WEG são usados para controlar a velocidade e 
proteger o motor contra sobrecarga, curto-circuito, sobreaquecimento, falta à terra, 
sobretensão, subtensão, perda de fase de saída, etc.
Inversores de Frequência podem ser fornecidos com refrigeração à água ou ar.

    J  Aplicações: propulsores, bombas, ventiladores, compressores, guinchos, etc. 
    J  O projeto do produto permite tamanhos bastante reduzidos, confiabilidade e fácil 
manutenção

    J Até 4.160 V / 7.500 kW
    J Até 690 V / 3.800 kW
    J Regime normal (110%/1 min) e pesado (150%/1 min)
    J  Funções completas de diagnóstico e monitoramento, com capacidade de 
comunicação com todas as redes renomadas

    J Funções CLP

Quadros Elétricos de Baixa e Média Tensão 
    J  Aplicações: quadros elétricos principais, quadros de distribuição e emergência
    J Opções de montagem modular e flexível
    J Personalizado, projetado de acordo com o layout do navio
    J CCM e painéis de partida locais

Soft-Starters de Baixa e Média Tensão
    J  Os soft-starters WEG são usados para proteger e limitar a corrente de partida 
de motores elétricos que não exigem variação de velocidade

    J  A IHM permite fácil programação dos parâmetros e facilita o comissionamento 
e a operação

    J  Aplicações: motores de propulsão de passo variável, compressores, bombas, 
ventiladores, etc.

    J  Benefícios: baixo custo, menor impacto na planta de geração durante a partida 
do motor

Automação
O sistema de automação WEG para embarcações é convenientemente projetado, 
permitindo o controle e monitoramento do navio da sala de controle.
Funções principais:

    J  Sistema de alarme que permite o monitoramento e a gravação de registros de todos 
os alarmes da embarcação

    J  Sistema de gerenciamento de energia que permite controlar e proteger geradores e 
cargas automaticamente

    J  Sistema de gerenciamento de carga que permitem monitorar e controlar válvulas, 
bombas, tanques e produtos secos a granel

Critical Power
Linha completa de retificadores, carregadores de bateria, baterias e sistemas de 
nobreak.

Quadro elétrico principal

Acionamento de frequência refrigerado à água

Salas elétricas (eletrocentro)

Sistema de gerenciamento de energia

Retificador 
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A WEG oferece soluções completas para geração de energia de embarcações, plataformas e sistemas 
de propulsão. Os produtos são desenvolvidos com altos padrões de qualidade e tecnologias de ponta, 
para atender às demandas do mundo todo, com o suporte de especialistas em engenharia e geração 
de energia altamente qualificados. 

Soluções flexíveis para energia sustentável.

Energia

Motor Linha Master
    J    Aplicações: propulsores de proa e popa, azimutais, bombas de combate a incêncio, 
acionamento de linha de eixo (solução híbrida)

    J Potência: até 50.000 kW
    J Tensões: até 13.800 V
    J Rotação: 3.600 a 300 rpm
    J  Esta linha de motores fornecida com trocadores de calor ar/ar, trocadores de calor ar/
água ou sistema de refrigeração independente, sempre que necessário

    J  Vantagens: versatilidade de projeto e condições operacionais excepcionais, que 
resultam em alto desempenho e baixa manutenção

Motor WGM
    J  Aplicações: propulsores de proa e popa, azimutais, bombas de combate a incêncio, 
acionamento de linha de eixo (solução híbrida), propulsores convencionais

    J Potência: até 3.150 kW
    J Tensões: 440 a 6.600 V
    J Rotação: 3.600 a 500 rpm
    J Refrigeração com manto d’água
    J  Vantagens: baixo nível de ruído, adequado para operação com inversor de 
frequência, mínima dissipação térmica para o ambiente e dimensões compactas

Alternadores Síncronos
    J  Aplicações: alternadores dos grupos diesel-geradores principais, auxiliares, de 
emergência, de porto ou eixo, que são acionados por motores a diesel ou a gás de 
baixa ou alta velocidade

    J Potência: a partir de 7,5 kVA
    J Baixa tensão: 110 a 690 V
    J Alta tensão: 2.300 a 13.800 V
    J Polos: a partir de 4
    J  Vantagens: adequado para operação em paralelo (compartilhamento de carga) ou 
operação individual, autoventilado ou refrigerado a água. Estes geradores são projetados 
para atender a todas as exigências elétricas (distorção harmônica, por exemplo) e 
exigências mecânicas necessárias para operação em diferentes tipos de embarcação
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Transmissão & Distribuição

Excelência em tecnologias de fornecimento de energia.

Para atender às necessidades do segmento naval, a WEG Transmissão & Distribuição oferece uma linha 
completa de transformadores a seco. Os enrolamentos destes transformadores são encapsulados, com 
resina epóxi de alta qualidade, através do processo de impregnação a vácuo/pressão (VPI), que 
proporciona uma construção mais segura para espaços cada vez mais reduzidos, onde os custos de 
instalação e parada para manutenção e reparo exercem um papel decisivo na opção de compra do 
produto. Os transformadores a seco WEG são a melhor opção para espaços confinados, já que não 
apresentam nenhum risco de explosão e não permitem a propagação de fogo.

Transformadores a Seco 
    J  Aplicação: transformadores de distribuição principal, transformadores 
de alimentação de inversores de frequência e motores

    J Faixa de potência: 112,5 a 20.000 kVA
    J Material de isolamento classe F: 155 ºC
    J Resina epóxi com certificado UL para 200 °C
    J Normas: ABNT - NBR10295/ IEC60076-11

Transformador a Seco - AFWF 
    J Faixa de potência: até 5.000 kVA
    J Classes de voltagem: 7,2; 15; 24,4 ou 36,2 kV
    J Material de isolamento classe F: 155 ºC
    J Normas: ABNT - NBR10295 / IEC60076-11
    J  Os enrolamentos de alta tensão são feitos de barras de cobre ou alumínio e os 
enrolamentos de baixa tensão são feitos de lâminas de cobre ou alumínio

    J  Os enrolamentos são impregnados com a mais avançada resina disponível no 
mercado

    J  Sistema de resfriamento com trocador de calor “ar-água”. A temperatura é 
controlada constantemente pelo sistema de monitoramento térmico

    J  Quando instalado em sala elétrica, até 95% das perdas são dissipadas no 
circuito trocador de calor, reduzindo ou eliminando a necessidade de usar ar 
condicionado na sala

Ideal para o Mercado Marítimo
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Tintas

Certificações 
A WEG possui certificação de várias normas internacionais.
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A WEG Tintas fornece uma ampla linha de produtos para várias aplicações marítimas, desde fundos 
para chapas de aço a revestimentos anticorrosivos epóxi de alta espessura e sistemas anti-incrustantes 
de alto desempenho, que garantem intervalos de manutenção na docagem de até cinco anos.

Tintas que oferecem proteção total.

Esquema de Pintura Geral de Cascos de Navios

Tanques
Acabamento e Fundo 
Epóxi (incluindo produtos 
em conformidade com a 
IMO para tanques de 
lastro)

Convés 
Acabamento e Fundo 
Epóxi (epóxi 
antiderrapante 
também disponível)

Fundo
Aplicado em chapas de aço para 
proteção anticorrosiva durante a 
construção do casco

Parte Submersa
do Casco 
Fundo Epóxi + Selador (tie coat) 
+ Anti-incrustante

Superestrutura
Fundo Epóxi + 
Acabamento Poliuretano 

Plataformas
Fundo Epóxi + 
Acabamento 
Poliuretano

Casa das Máquinas 
Fundo Epóxi + 
Acabamento Poliuretano

Tintas Anti-Incrustantes de Alto Desempenho
Saiba Mais Sobre o WEG Ecoloflex SPC
O WEG Ecoloflex SPC foi o primeiro sistema anti-incrustante hidrolítico, de autopolimento, sem estanho, desenvolvido no mundo. 
O sistema anti-incrustante contém um copolímero com tecnologia especial patenteada desenvolvida pela Nippon Paint Marine 
Coatings.  
Seu desempenho já foi comprovado por mais de 10.000 embarcações durante um período de operação de 59-61 
meses. 

Principais Produtos
    J Wegzinc 401 - Fundo de silicato de zinco soldável
    J Weg Tar Free 712 N 2851 - Fundo/acabamento epóxi poliamida
    J Wegpoxi Wet Surface 89 PW - Tinta de manutenção de epóxi de alta espessura, tolerante à preparação da superfície
    J Wegpoxi Wet Surface 88 HT - Fundo/acabamento epóxi poliamina de alta espessura, em conformidade com a IMO
    J  Lackpoxi Wet Surface N 2680 - Fundo/acabamento epóxi poliamina de alta espessura para superfícies úmidas, em 
conformidade com a IMO

    J Weg Ecoloflex SPC - Anti-incrustante autopolimento sem estanho
    J Wegpoxi DRD 331 - Fundo/acabamento epóxi de alta resistência à abrasão
    J Wegthane HPA 501 - Acabamento poliuretano acrílico alifático
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Serviços
    J  A maior rede de assistência técnica no Brasil, também localizada, estrategicamente, nos principais países do mundo
    J Estrutura para reparos
    J Serviços remotos
    J Serviço de engenharia básica e integração
    J Comissionamento e start-up

A WEG oferece serviços de inspeção, reparo e repotenciação para máquinas médias e grandes, 
inclusive de outras marcas. Os serviços são feitos nas dependências da WEG ou no campo. A WEG 
também oferece uma ampla variedade de tintas para manutenção e proteção de equipamentos.

Serviços e Suporte
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Referências Navais

Os produtos e sistemas WEG são projetados para atender a todas as exigências de aplicação marítima. Sob consulta, todos 
estes produtos podem ser fornecidos com certificados de teste de órgãos certificadores, como ABS, Bureau Veritas, DNV, 
Germanisher Loyds, Lloyd’s Registers, entre outros. 

Empresas que Certificam os Produtos WEG

Serviços e Suporte

A WEG possui diversas referências no mercado naval, incluindo nomes conhecidos de estaleiros e 
armadores de todo o mundo. 

ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
NBR IEC 60079-19
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Sujeito a alterações sem aviso prévio.  
As informações contidas são valores de referência.

Cód: 50046247 | Rev: 02 | Data (m/a): 07/2015.

CORPORATIVO
Jaraguá do Sul - SC - Brasil

+55 47 3276.4000

info-br@weg.net

Conheça as operações 
mundiais da WEG

O escopo de soluções do Grupo WEG não se limita 
aos produtos e soluções apresentados nesse catálogo. 

Para conhecer nosso portfólio, consulte-nos.


