
Em 16 de setembro de 1961, na cidade de Jaraguá do Sul/SC, as habilidades de um eletricista, um administrador e um mecânico foram unificadas e 
resultaram na fundação da Eletromotores Jaraguá. Nascida da coragem de empreendedores visionários, após um tempo a empresa passou a se 
chamar WEG, em alusão às iniciais dos fundadores. Nome que, hoje, é reconhecido com uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do 
mundo. Produzindo inicialmente motores elétricos, a WEG ampliou suas atividades a partir da década de 80, com a produção de componentes 
eletroeletrônicos, produtos para automação industrial, transformadores de força e distribuição bem como, tintas e vernizes eletroisolantes. A empresa 
se consolidou não só como fabricante de motores, mas como fornecedora de sistemas elétricos industriais completos. 
 
A trajetória da organização, idealizada por Werner, Eggon e Geraldo, é marcada pelo êxito. O conjunto de valores, crenças e ideais sustentados pelos 
fundadores estão enraizados na organização e ditam os caminhos vitoriosos pelos quais a empresa trilha a sua história. A essência destemida, 
dinâmica e grandiosa é a fonte que mantém a WEG funcionando em direção ao sucesso. Hoje, a companhia possui mais de 1 milhão de metros 
quadrados de área construída, um valor de mercado de mais de R$ 86 bilhões e mais de 31 mil colaboradores em 45 parques fabris localizados em 
12 países e 4 continentes. Com tamanha responsabilidade, a WEG mantém seu foco no ser humano e na preservação do planeta. Por isso, investe 
em tecnologia para desenvolver soluções cada vez mais eficientes e que promovam a sustentabilidade.
 
Com uma visão clara da atratividade das oportunidades e da adequação estratégica ao seu modelo de negócios, a WEG adquiriu em 2007 a 
empresa HISA, uma das maiores e mais tradicionais fabricantes de turbinas do Brasil, com mais de 60 anos de experiência e mais de 3.000 turbinas 
fabricadas. A alta confiabilidade e o rendimento dos seus produtos são garantidos pela utilização de equipamentos de última geração, colaboradores 
capacitados e com grande experiência bem como, uma engenharia integrada, a qual visa uma redução dos riscos de interface no projeto entre 
turbina e gerador. 
 
WEG, uma empresa Global com sede no Brasil.

WEG Fornece Conjunto de Unidades Geradoras

A WEG, com soluções para as mais diversas aplicações, forneceu o 
conjunto de turbinas e geradores para a PCH Itapocuzinho IIA, 
localizada no município de Jaraguá do Sul (SC). Com potência 
instalada de 11,7 MW, a PCH Itapocuzinho IIA entrou em operação no 
início deste ano com duas turbinas Pelton 3 jatos de 6.000 kW e dois 
geradores de 6.500 kVA (6,9 kV/720 rpm).
O empreendimento abrange um circuito hidráulico que integra 
estruturas como barragem, adutora, túnel, conduto forçado e casa de 
força, para vencer os quase 370 metros de queda bruta nominal 
respeitando as condições geológicas existentes na região.

“A base para um projeto de sucesso tem início já na escolha dos 
fornecedores e prestadores de serviços, estabelecida em cima do 
tripé de qualidade, capacidade técnica e administrativa das empresas 
e, sob este aspecto, a WEG se sobressaiu. Quando analisamos os 
parâmetros de contratação descritos acima, a WEG se destacou pelo 
know-how no fornecimento de turbinas Pelton e geradores utilizados 
em projetos de alta queda. Somados à solidez da instituição, a WEG 
se mantém na vanguarda tecnológica, prezando por fornecer 
equipamentos de qualidade e grande esmero no atendimento e trato 
durante a fabricação de seus produtos bem como, após a entrada em 
operação da usina”, explica Fábio Rigatti, Gerente de Contratos da 
VACCARO Construtora, responsável pela obra.
Os produtos WEG contribuíram para a segurança do retorno almejado 
para o negócio, respeitando prazos e entregando produtos de 
qualidade que refletem em durabilidade e baixos custos de 
manutenção da usina.

PCH Itapocuzinho IIA



Para Rousty Rolim de Moura, da Brasil Sul Energia S/A, contar com 
equipamentos que tragam segurança e qualidade são decisivos na 
escolha, pois produtos como turbina e gerador não são itens de série 
e sim, produtos fabricados e dedicados para cada empreendimento. 
Nos empreendimentos PCH Coração e PCH Tupitinga, a empresa 
adquiriu os conjuntos turbina e gerador da marca WEG.

A PCH Coração está localizada no município de Águas Frias, oeste de 
Santa Catarina, a qual conta com duas turbinas Kaplan S Jusante de 
2.396 kW e dois geradores de 2.550 kVA (4,16 kV - 400 rpm). Neste 
empreendimento a WEG fabricou a sua primeira turbina Kaplan S 
montada inteiramente em fábrica.

Tal feito, proporcionou um lead time de montagem em campo 
extremamente baixo, maior segurança na montagem e aumento da 
confiabilidade dos produtos.

Já para a PCH Tupitinga, localizada em Campos Novos/SC, a WEG 
forneceu três conjuntos de turbina e geradores, sendo dois conjuntos 
formados por turbinas Francis de 9.897 kW e geradores de 11.000 kVA 
(13,8 kV - 900 rpm) além de outro conjunto formado por uma turbina 
Francis de 4.964 kW e um gerador de 5.500 kVA (13,8 kV - 1.200 rpm) 
visando aumentar a faixa de operação da usina em períodos de seca.
 
Além de adquirir a solução com a qualidade e expertise da marca 
WEG, a Brasil Sul Energia S/A entende que, por ser o “coração de toda 
a obra”, as turbinas e geradores WEG são essenciais para a obtenção 
das taxas de retorno estabelecidas para cada empreendimento.

A WEG projeta, fabrica, instala e dá assistência para turbinas tipo 
Kaplan, Francis e Pelton, seja de pequenas, médias ou altas quedas, 
tanto de eixo horizontal quanto vertical, conforme a aplicação.

Principais tipos de rotor/turbina

Diagrama genérico de aplicação dos principais tipos de turbina (H x Q x P)  
com amostragem de projetos executados

Desenho de corte de turbina Kaplan S Montante

Atualmente, uma parte importante do potencial hídrico brasileiro a ser 
explorado é de baixas quedas. Sabendo disso, a WEG tem investido no 
desenvolvimento destas soluções, além de já ter fornecido algumas das 
maiores unidades geradoras completas com turbinas tipo Kaplan S de 3 
pás, voltadas especialmente para baixas quedas.

Um dos fornecimentos WEG para baixas quedas utilizando turbina 
Kaplan S de 3 pás, foi destaque na publicação da revista internacional 
HYDROPOWER&DAMS, volume 26, edição 6 de 2019, 
“HYDROPOWER AND DAM DEVELOPMENTS IN LATIN AMERICA – 
HYDRAULIC GATES – CFRD TECHNOLOGY – LOW HEAD TURBINES” 
com o título “The installation of large Kaplan-S turbines at the Apiacás 
project”. Trata-se de duas unidades de alta eficiência, com:

    J Potência = 16,7 kVA
    J Queda = 15 m
    J Diâmetro do rotor = 3,7 m
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Ampla Faixa de Aplicação das Turbinas Hidráulicas WEG

A WEG está apta a fornecer turbinas com uma ampla faixa de 
aplicação dentre os mais variados modelos.
Contate-nos: cne@weg.net / 47 3276 4658.



Sedimentos de Rios em Turbinas Hidráulicas

Conte sempre com a WEG, pois afinal, onde tem Energia, tem WEG.

Dentre os inúmeros danos que uma turbina hidráulica está submetida, 
estão os desgastes em seus componentes principais. Entre os 
principais tipos de desgastes estão: a erosão hidro-abrasiva, a 
cavitação e a corrosão. Em suma, para qualquer situação, os eventos 
remetem a retirada de material do elemento atacado. A depender do 
nível de desgaste e volume de material removido, podem haver perdas 
significativas de eficiência do equipamento. 

Ocasionadas por agentes distintos, tanto a erosão hidro-abrasiva, 
quanto à corrosão são dependentes das condições do meio em que 
se encontram. A cavitação é proveniente de um fenômeno físico, sem 
depender do meio, enquanto a erosão hidro-abrasiva é resultante da 
ação de agentes rochosos e minerais. Já a corrosão é originária do 
ataque por agentes químicos.

Historicamente, no Brasil a maior preocupação de profissionais de 
manutenção de usinas tem sido a incidência de cavitação nas turbinas 
hidráulicas. No entanto, registros recentes têm chamado atenção para 
a ocorrência de erosão hidro-abrasiva, antes verificada com mais 
frequência na região dos Alpes, no Nepal e nos Andes1). Ou seja, 
regiões essencialmente montanhosas, onde a presença de rochas e 
minerais mais duros é abundante.

No Brasil, ocorrências de erosão hidro-abrasiva têm sido registradas 
em regiões fartas de material arenoso, o qual é composto 
principalmente de quartzo (SiO2), com dureza superior ao aço 
inoxidável, inclusive ao ASTM A743-CA6NM, tradicional aço utilizado 
na fabricação dos rotores.

A erosão hidro-abrasiva ocorre por meio do contato dos sedimentos 
rochosos e minerais, carregados pela água, afetando diversos 
componentes da turbina. O volume de material erodido depende da 
concentração de sólidos, tamanho, forma e dureza das partículas, 
bem como velocidade e ângulo de incidência das mesmas sobre as 
partes da turbina. 

Dada a complexidade de se obter tais informações e considerando 
que as condições de ambiente são continuamente variáveis, ou seja, 
mesmo com amostragem e análise de água por período considerável, 
torna-se praticamente impossível garantir a vida útil operativa de cada 
componente da turbina, submetido ao ataque destes agentes. 

Contudo, algumas técnicas podem ser empregadas para reduzir o 
dano potencial de perda de material. A WEG oferece a seus clientes a 
opção de aplicação de revestimento com carboneto de tungstênio, 
aplicado nos principais elementos da turbina pelo processo HVOF 
(High Velocity Oxygen Fuel). A vida útil do componente revestido pode 
ser aumentada em até três vezes, prolongando assim o intervalo entre 
intervenções e reduzindo o custo de manutenção. A equipe WEG está 
a disposição para maiores esclarecimentos e avaliação da viabilidade 
desta aplicação.

Cavitação em pá de turbina Kaplan

Nota: 1) É possível encontrar vários artigos científicos a respeito do assunto.

Hidro-abrasão em rotor Francis

Rotor Francis revestido com carboneto de tungstênio por VHOF


