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SOLUÇÕES MÓVEIS



Soluções Móveis Inovadoras 

para o Restabelecimento de 

Energia Até a Tensão de 

230kv

1. O que é uma Solução Móvel para o Restabelecimento de Energia ?

2. Quando e por que utilizar ?

3. Tipos de Soluções Móveis desenvolvidas pela WEG 

4. Desenvolvimentos específicos para aplicações específicas

5. Desenvolvimento, controle, montagem, testes, ensaios e 1º Energização

6. Presença de Mercado



O que é uma Solução
Móvel para o 

Restabelecimento de 
Energia?



As soluções móveis da WEG são compostas pelos mais modernos

equipamentos elétricos de Alta, Média e Baixa tensão, que em

conjunto com o principal equipamento, o Transformador de Força,

garantem a composição de uma Subestação Móvel Completa,

montada e embarcada em UMA ou MAIS carretas/semirreboques.



Quando e por que utilizar?



As soluções Móveis WEG são utilizadas:

➢ Ocorrências emergenciais em que a Subestação existente permanece fora de operação por

um determinado período, garantindo que o restabelecimento de energia ocorra de forma

rápida e segura.

✓ Desastres Naturais;

➢ Atrasos em Ampliações e Subestações Novas.



As soluções Móveis WEG são utilizadas :

➢ Na realização de manutenções na Subestação, permitindo que os trabalhos sejam 

realizados sem interrupção no fornecimento de energia. 

✓ Manutenções Preventiva e Corretiva;

✓ Aumento de demanda temporária;



Por que utilizar as soluções Móveis WEG ?

✓ Restabelecimento de energia;

✓ Aumento da confiabilidade no sistema de abastecimento de energia;

✓ Redução no tempo de interrupções em atendimentos emergenciais;

✓ Programação definida para manutenções;

✓ Agilidade e flexibilidade na operação e movimentação;

✓ Mobilidade em concordância com as leis de trafegabilidade da região;

✓ Sem necessidade de obra civil;

✓ Fácil conexão elétrica na Alta Tensão e Media Tensão;

✓ Evita altos investimentos em subestações provisórias;

✓ Solução completa integrada e compacta;

✓ Aplicação efetiva para suprir a necessidade de uma alta demanda sazonal, como altas 

temporadas;



Tipos de Soluções Móveis desenvolvidas pela WEG 

As Soluções Móveis da WEG possibilitam ao cliente ampliar as alternativas de programações e/ou 

intervenções de manutenções preventivas e corretivas utilizando diversas configurações disponíveis:

✓ Subestação Móvel completa em um único semirreboque;

✓ Transformador Móvel;

✓ Bay de Alta Tensão Móvel;

Outros módulos podem ser usados independentes ou em conjunto, preparados para uma rápida 

interligação entre eles (plug-in), podendo substituir uma subestação completa:

✓ Módulo de serviços auxiliares com retificador e banco de baterias; 

✓ Módulo de alimentação MT, podendo ser desde uma saída simples até um barramento MT Móvel;

✓ Módulo de carreteis de cabos MT até 36 kV;

✓ Módulo de Cubículos MT até 36kV;

✓ Módulos especiais e específicos, desenvolvidos diretamente com o cliente;



Tipos de Soluções Móveis desenvolvidas pela WEG

✓ Subestação Móvel até 230 kV - Completa em um único semirreboque



Tipos de Soluções Móveis desenvolvidas pela WEG 

✓ Transformador Móvel até 230 kV

✓ Bay de Alta Tensão Móvel 

até 230 kV



Tipos de Soluções Móveis desenvolvidas pela WEG 

✓ Módulo de serviços auxiliares com 

retificador e banco de baterias; 

✓ Módulo de alimentação MT, podendo ser 

desde uma saída simples até um 

barramento MT Móvel;

✓ Módulo de carreteis de cabos MT até 36 

kV;

✓ Módulo com Cubículos MT até 36kV;



Módulos especiais e específicos, desenvolvidos diretamente 

com o cliente;

➢ Subestação Móvel Completa em 230kV;



Módulos especiais e específicos, desenvolvidos diretamente 

com o cliente;

➢ Bay de Alta Tensão Móvel até 230kV;

✓ Isoladores e Pararraios com braços articulados e basculantes;

✓ Base/cama giratória;

WEG - Bay Móvel.mp4


Módulos especiais e específicos, desenvolvidos diretamente 

com o cliente;

➢ Modularização da SE Móvel  Bay de Alta Tensão Móvel + Transformador Móvel + Módulo MT Móvel

✓ Flexibilidade em operação;

✓ 3 Ocorrências ou Manutenções de forma simultânea;

✓ Agilidade no transporte;

Módulo Transformador

Módulo Bay AT

Módulo MT



Módulos especiais e específicos, desenvolvidos diretamente 

com o cliente;

➢ SE Móvel completa com cobertura total tipo SIDER;



Domínio de todo o processo produtivo

Desenvolvimento, controle, montagem, testes, ensaios e 

1º Energização
✓ Projeto executado integralmente na WEG;

✓ Projetos eletromecânicos com softwares de última geração, com projetos totalmente em 3D;

✓ Projeto elétrico completo, incluindo arquiteturas de comunicação, diagramas lógicos e de interligação;

✓ Estudos de proteção e parametrizações dos relés de proteção;

✓ Montagem completa dentro da fábrica WEG;

✓ Comissionamento completo realizado dentro da fábrica da WEG;

✓ Trabalho integrado com a engenharia do fabricante do semirreboque;

✓ Testes severos de rodagem e de frenagem (trafegabilidade) em todas as unidades Móveis;

✓ Entrega Física - Acompanhamento da saída da Móvel da fábrica até as dependências do cliente;

✓ Entrega Técnica - Treinamento teórico e prático nas dependências do cliente;

✓ Acompanhamento da 1ª Energização da Unidade Móvel in loco;

✓ Entrega do Manual de Operações da Unidade Móvel, elaborado especificamente para o cliente;



Domínio de todo o processo 

produtivo

✓Projetos em 3D (Solid Works);

✓Montagem completa;

✓Engenharia integrada do 

semirreboque;

✓Testes Rodagem e Frenagem;

✓Ensaios e testes em fábrica;

✓Entrega Física e Técnica 

✓Acompanhamento da 1ª 

Energização;

✓Entrega do Manual de Operações;

FRENAGEM.AVI


Domínio de todo o processo produtivo

Presença de Mercado
MUNDO: São 92 Soluções Móveis comercializadas pela WEG

BRASIL: 74 Soluções Móveis



MUITO OBRIGADO!

Contatos
✓ Emerson Daniel Madrona

Vendas de Subestações Móveis

Tel + (55 11) 5053-2138

Cel +(55 11) 96467-5775

emersondm@weg.net

✓ José Fernandes Bonassi

Execução e Aplicação de Subestações Móveis

jbonassi@weg.net

Visite-nos!

Estande WEG - J 40
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