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Soluções WEG
para Mineração



�2. Espaço para apresentação pessoal , eventuais perguntas e/ou 

comentários  - respostas no final da apresentação.

�1. Teste de som: Reunião � Assistente de configuração de áudio � Sigam as 

instruções.

�3. Digitem 

aqui



PRINCIPAIS REGRAS DESTE WEBINAR:
• As perguntas e/ou comentários deverão ser feitas unicamente por escrito,

utilizando-se o campo apropriado;

• Perguntas e/ou comentários podem ser enviadas durante o

desenvolvimento da apresentação, mas serão respondidas somente após

o final da mesma;

• Pode acontecer que, dependendo do número de perguntas e do tempo

disponível, algumas perguntas fiquem sem resposta durante o webinar;

• Se houver interrupção inesperada do Webinar, certifique-se que sua

conexão com a internet esteja funcionando normalmente e tente se

conectar novamente;

• Se desejar obter o Certificado de Participação, por favor, informe seu e-

mail no “chat”, no FINAL da apresentação.



Palestrante:

Eng° Leandro Luchini
Engenheiro Eletricista pela Universidade Católica de SC.

Engenheiro de Aplicações e Vendas na WEG desde 2011, trabalhando com 

especificação e aplicação de motores elétricos para o segmento de 

Mineração.

Mediador:

Eng° Eduardo Gradiz

Consultor do Procobre –Instituto Brasileiro do Cobre
eduardo.gradiz@procobre.com.br



Planta de Mineração



Aplicações



Linha W22 Mining para  
aplicação em:
� Exaustores
� Britadores
� Transportadores de correia
� Bombas
� Peneiras

W22 Mining



Características:
� Grau de Proteção: IP66
� Potências: 0,5 a 750 cv
� Número de polos: 2, 4, 6 e 8
� Carcaças: 63 a 355
� Tensões: 220/380 ou 220/380/440 V 
� Plus (IE2)
� Premium (IE3)
� Super Premium (IE4)

Principais atributos:
� Maior economia de energia
� Redução de emissões de CO2

� Redução do custo operacional
� Aumento da confiabilidade da planta
� Vida útil do motor prolongada
� Novo sistema de ventilação
� Temperatura dos mancas reduzida
� Grau de Proteção IP66 - Vedação W3 Seal®

� Isolamento WISE® (uso com inversor de frequência)
� Plano de pintura especial para ambientes severos

W22 Mining



Esta vedação é composta pela combinação das 
vedações, labirinto Taconite, V'ring e O'ring. 

W3 Seal



Indicação do 1º algarismo

0 Máquina não protegida

1 Máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 50 mm

2 Máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 12 mm

3 Máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 2,5 mm

4 Máquina protegida contra objetos sólidos maiores que 1 mm

5 Máquina protegida contra poeira

6 Máquina totalmente protegida contra poeira

Indicação do 2º algarismo

0 Máquina não protegida

1 Máquina protegida contra gotejamento vertical

2 Máquina protegida contra gotejamento de água, com inclinação de até 15º

3 Máquina protegida contra aspersão de água

4 Máquina protegida contra projeções de água

5 Máquina protegida contra jatos de água

6 Máquina protegida contra água de vagalhões

Grau de Proteção



Ambiente com Detritos: Carenagem

Inovações Tecnológicas



Aplicação:
� Ventiladores/Exaustores
� Britadores
� Transportadores de correia
� Bombas
� Células de flotação

HGF Mining



Características padrão:

� Potências: 125 a 4.000 cv

� Número de polos: 2, 4, 6, 8, 10 e 12

� Carcaças: 315 a 630

� Tensões: até 6.600 V

� Grau de proteção: IP-66

� Elevados torques (partida e máximo)

� Elevador tempo de rotor bloqueado

� Baixa corrente de partida 

Versões disponíveis

� Mining

� IP/IN ≤ 6

HGF Mining



� Carcaça aletada de ferro fundido
� Manutenção simples e reduzida
� Grau de proteção e plano de 

pintura apto a ambiente de 
mineração

� Classe de isolamento F ou H com 
DT da classe B

� Menores níveis de pressão sonora
� Carenagem
� Rendimentos e torques elevados
� Elevado tempo de rotor bloqueado
� Baixa corrente de partida
� Mancais de deslizamento como 

opcional

Características

HGF Mining



Pintar motor de laranja

Sistema de Refrigeração / Construção

HGF Mining



Aplicações SEM Carenagem para linha HGF

Ambientes de Mineração



Aplicações COM Carenagem para linha HGF

Ambientes de Mineração



Rendimento Super Premium com dimensões e volume reduzidos. Proporciona 

economia de energia e oferece torque constante em uma ampla faixa de rotação, 
garantindo a operação em baixas velocidades sem o uso de ventilação forçada. 

Motor de Ímãs Permanentes

W22 Magnet



Características:
� Potências: 15 a 200 cv
� Grau de proteção: IP55 a IP66
� Faixa de rotação: 240 a 3600 rpm
� Carcaças: 132S a 250S/M
� Tensão: 220, 380, 440 V
� Cor: 091A.3145 - Cinza

Principais atributos:

� Rendimento Super Premium (IE4)

� Acionamento por inversor de frequência

� Menor massa e volume

� Torque constante em ampla faixa de rotação           

sem a necessidade de ventilação forçada

� Temperatura dos mancais reduzida
� Vida útil prolongada (100.000 h mancais)

� Aumento da confiabilidade da planta

� A maior economia de energia existente 
no mundo

Aplicações

Aplicações que exijam variação de velocidade, 

alto rendimento, baixo nível de ruído e/ou 

tamanho reduzido.

Motor de Ímãs Permanentes

W22 Magnet



Desenvolvido para aplicação em 

redutores de velocidade, os motores 

W22 para Redutor Tipo 1 oferecem 

baixo custo e alta tecnologia o que 

garante a versatilidade de adaptação 

as mais variadas aplicações, 

proporcionando para sua empresa 

agilidade na instalação, facilidade 

na operação e baixo custo de 

manutenção.

� Características padrão
� Potências: 0,16 a 50 cv
� Número de polos: 2, 4, 6 e 8
� Carcaças: 63 a 315S/M
� Tensões: 220/380 ou 220/380/440 V
� Cores Plus: RAL 5009 - Azul

Premium : RAL 6002 - Verde

W22 para Redutor



Aplicações

Em redutores utilizados em talhas, 

pontes rolantes, elevadores, polias 

automáticas, guinchos e máquinas 

operatrizes. 

Principais atributos:
� Flange FR e ponta de eixo 

especial

� Anel para centrifugação de óleo
� Rosca para fixação de bujão 

para dreno de óleo

� Vedação especial - retentor 

Freudenberg com mola -
no lado do acionamento

W22 para Redutor



Aplicações

W22 Mining com Freio W22 Easy Maintenance 

W22 Mining com Freio



M. d. M. e. Energia, “Plano Nacional de Energia 2030,” Brasília, 2006-2007.

Consumo de Energia
Segmento de Mineração



Custo de 

Manutenção 

(1,5%)

Custo de 

Energia (96%)

Custo de 

Paradas

Aquisição do Motor 

Elétrico (2,5%)

Custos
Ciclo de Vida

?



31%

44%

25%

< 10 anos

11 a 20 anos

> 21 anosFonte: Associação Brasileira de Manutenção (ABRAMAN)

Base Instalada
Idade das Plantas



Motor Instalado/Operando

75 CV, 4 polos, 1997

Motor W22 Super Premium

75 CV, 4 polos, 2013

91,3 Rendimento ηηηη(%) 95,8

433.735 Consumo Anual (kWh) 413.361

130.120,50 Consumo Anual (R$) 124.008,30

Economia Anual (kWh) 20.374 Economia Anual (R$) 6.112,20

Horas / Dia 20

Dias / Ano 360

R$ / kWh 0,30

Comparativo de Consumo



O melhor desempenho do mercado

� Maior economia de energia

� A mais ampla linha de  

motores  de indução com

níveis de rendimento Super

Premium do mundo

�De 20 a 40% menos perdas em  

comparação com motores 

convencionais.

� Redução de emissões de CO2

� Menor custo operacional

� Rápido retorno sobre 

o investimento

� Disponível para diversas

linhas de motores WEG

W22 Premium e Super Premium



Redução de Custo Operacional 

com foco em Motores Elétricos
Quebrando Paradigmas:

“O novo custa mais barato do que 
recuperar ?”

Limite de Recuperabilidade



Para plantas com mais de 10 anos, a recuperação não é viável em casos
de queima de motores até 20 cv, pois o investimento em um motor novo
retorna em um período menor que 1 ano.

Limite de Recuperabilidade



Motores rebobinados apresentam perdas de até 4% no rendimento,

implicando no aumento do consumo de energia da planta (Fonte: EASA).

Rebobinagem Menor Rendimento Maior Consumo

Retorno de Capital?

Limite de Recuperabilidade
Recuperação x Rendimento



Programação de 

manutenção

Retirar motor 

do local

Substituir

Peritagem

Programar 

Recuperação

Sim

Não

R$ Reparo ≥ 50%

R$ Motor Novo 

Motor Novo

ROI ≤ 2 anos

Sim

Não

Reparar

R$GM

R$AQ

R$Rep

Limite de Recuperabilidade



� Confiabilidade operacional;

� Agilidade na rotina de manutenção;

� Redução de serviços;

� Possibilidade de melhoria da especificação;

� Motores novos com prazo de garantia;

� Economia nos custos com energia elétrica;

� Renovação gradual do parque de motores.

Limite de Recuperabilidade
Benefícios dos Motores Novos



Obrigado!

Contato: luchini@weg.net

Fone: +55 (47) 3276-6192

www.weg.net


