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A ANDRITZ HYDRO Hammerfest, prin-

cipal companhia no domínio da ener-

gia das marés, recebeu o prémio “In-

ternational Pioneer Award” durante a 

9ª Conferência Internacional em Ener-

gia Oceânica & Informação, que acon-

teceu no mês de junho, em Boston, 

EUA, para a contribuição e esforços 

na exploração da energia marítima. 

O desenvolvimento do HS1000 é o 

primeiro passo para a abertura das 

portas mundiais ao desenvolvimento 

comercial.

EUA

Indonésia

O Seminário Internacional do Desen-

volvimento da Potência Hidrelétrica 

aconteceu no dia 31 de agosto de 

2012 em Jacarta, Indonésia. Foi orga-

nizado pelas sociedades de potência 

elétrica indonésias MKI e PLN, pelo 

Ministério da Energia, pela sociedade 

de energ ia renovável METI e pela 

ANDRITZ HYDRO. Oradores, incluindo 

a contribuição da ANDRITZ HYDRO, 

mostraram uma vasta gama de tópi-

cos em relação ao desenvolvimento do 

setor de potência e futuros projetos de 

estações de bombagem.

Albânia

No dia 18 de setembro de 2012 a 

maior usina hidrelétrica do mundo ins-

talada em Ashta, Albânia, foi inaugu-

rada pelo Primeiro-Ministro albanês, 

Dr. Sali Berisha, e pela Presidente aus-

tríaca do Conselho Nacional, Barbara 

Prammer, A usina é composta por  

dois níveis: Ashta 1 e Ashta 2 com 

45 unidades de HYDROMATRIX®-TG 

cada com um desempenho total de 

53 MW. A ANDRITZ HYDRO forneceu 

o equipamento eletromecânico incluin-

do todas as unidades de HYDRO-

MATRIX®. Na véspera da abertura, a 

ANDRITZ HYDRO acolheu os clientes 

albaneses e sócios para o primeiro 

“Dia do Cliente Albânia”. Os partici-

pantes usaram esta oportunidade 

para se informar sobre os produtos e 

os serviços da ANDRITZ HYDRO.

A ANDRITZ HYDRO recebeu uma ordem 

da Verbund Innwerke GmbH para a mo-

dernização das UHEs de Neuoetting e 

Perach, Alemanha, incluindo o controle

A ANDRITZ HYDRO recebeu

Alemanha

e os sistemas de comunicação, contro-

lador de turbina e sistemas de excitação 

estática. O controle e a operação das 

6 unidades e das 9 comportas são reali-

zados pelo conceito aprovado NEPTUN.
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02 Novos projetosHYDRONEWS04 Introdução

M. Komböck W. Semper H. Heber

U
m quinto da energia global é 

gerada por fontes renováveis. 

Aproximadamente 85% desta 

energia é gerada por fontes hidrelé-

tricas, que por isso tornou-se a fon-

te de energia renovável mais impor-

tante.

De acordo com estimativas de espe-

cialistas, atualmente somente um terço 

do potencial mundial da energia hidre-

létrica é aproveitado. Embora um gran-

de número de usinas hidrelétricas es-

tejam sendo construídas ou em fase 

de planejamento, ainda há potencial 

substancial para o futuro. 

Ao mesmo tempo, investimentos adi-

cionais estão sendo solicitados para a 

modernização, reabilitação e para me-

lhorias na capacidade das usinas já 

existentes. A metade do equipamento 

usado nas usinas de energia hidrelétri-

ca no mundo, tem mais de 30 anos. 

Nos Estados Unidos 43% de todas as 

usinas existentes tem mois de 40 anos 

e o número correspondente na Europa 

é de 37%. Por isso o mercado para a 

nas hidrelétricas, que contribuirão para 

um suporte descentralizado de energia 

também irá melhorar, a longo prazo, 

adistr ibuição de energia na Áfr ica. 

Novas tecnologias estão sendo desen-

volvidas no mundo. A construção da 

maior usina elétrica matriz do mundo 

em Ashta, Albânia está ocorrendo con-

forme planejado. As primeiras turbinas 

já passaram por um funcionamento 

teste. 

A próxima geração de turbinas movi-

das à mare, as HS1000 desenvolvidas 

pela ANDRITZ HYDRO Hammerfest, 

está sendo testada em EMEC na Escó-

cia sob condiçes ambientais extremas. 

O crescimento do mercado hidrelétrico 

global, os nossos empregados alta-

mente motivados, o desenvolvimento 

contínuo de nossas tecnologias e a 

confiança que os nossos clientes de-

positam em nós, nos deixam bem pre-

parados para satisfazer os desafios do 

mercado. 

Atenciosamente,

modernização, reabilitação e o aumen-

to dos equipamentos de usinas hidre-

létricas instaladas está, principalmen-

te,  concentrado na Europa e nos 

Estados Unidos, porém esta demanda 

também aumentará de forma significa-

tiva em outras regiões. 

A África é uma região que demanda a 

construção de novas usinas elétricas e 

a renovação de usinas hidrelétricas já 

existentes. A ANDRITZ HYDRO tem 

sido ativa nesta região por mais de 

100 anos e forneceu mais de 50% de 

todas as turbinas instaladas. Exemplos 

para a modernização e os sucessos de 

reabilitação da ANDRITZ HYDRO na 

África hoje incluem Drakensberg na 

África do Sul, Kindaruma na Quênia, 

Edéa em Camerões e Inga 2 no Con-

go. Usinas mais poderosas estão sen-

do construídas para satisfazer a contí-

nua e crescente demanda por energia 

nessa região. Projetos como estes em 

Assiut, Egito, Ruacana ou Namíbia são 

bons exemplos destes esforços. A 

contínua demanda por usinas peque-

Queridos amigos de negócios
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M
ais ou menos 50% dos equi-

pamentos primários e se-

cundários instalados em 

usinas hidrelétricas no mundo tem 

mais de 40 anos. Por isso, por um 

lado, o mercado está cada vez mais 

movido pela modernização e a me-

lhoria de usinas hidrelétricas exis-

tentes, e por outro, por progressos 

na condiabilidade e no funciona-

mento da geração. A divisão Servi-

ço e Reabilitação (S&R) da ANDRITZ 

HYDRO é especializada na otimiza-

ção do equipamentos hidrelétricos 

existentes, como também na sua 

operação e manutenção. Serviço e 

Reabilitação apoia os nossos clien-

tes a realizarem seus objetivos: 

■  maximização dos lucros da 

produção de enegia,
■  aumento de competitividade 
■  geração de valores sustentáveis.

Baseado no desenvolvimento do Mer-

cado de energia, nos objetivos dos 

clientes e nas condições das usinas, 

S&R desenvolveu um conceito de solu-

ções de serviço e reabilitação para ad-

quirir ao máximo o benefício do cliente 

e devolver o seu investimento. O servi-

ço leva a um aproveitamento e um valor 

mais elevado através de continua me-

lhoria na administração dos ativos. Por 

meio da reabilitação consegue-se um 

aproveitamento e valor maior através de 

uma única intervenção, que estende a 

vida residual e/ou implementa a tecno-

logia de última geração. Os maiores 

fatores para a modernização são:
■  o aumento da geração de energia 

através da utilização otimizada de 

recursos disponíveis de água
■  aumento no lucro pela geração da 

energia
■  redução dos custos de serviço e 

manutenção
■  risco reduzido da usina parar e manu-

tenção não planejada
■  aumento/manutenção da confi abilida-

de e disponibilidade da usina. 

05Melhor história HYDRONEWS

Service & Rehab
Uma rede global 
para um mercado 
em ascenção 

▲ ANDRITZ HYDRO é um provedor de energia hidrelétrica de ciclo de vida completo

Modernização é um tema muito com-

plexo. O envelhecimento de diversos 

componentes e s istemas depende 

mui to de condições ambienta is  e 

operacionais. A ANDRITZ HYDRO de-

senvolveu um processo estruturado 

para a avaliação financeira e a moder-

nização de UHEs. Baseado na nossa 

longa experiência e nossa atividade 

extensiva, encontramos e implementa-

mos a solução mais econômica. 

Modernização
Suporte por

especialistas

Substituição

Conserto Inspeção

Diagnóstico

Serviço

Modernização ou
Rehabilitação
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Diagnóstico:

Registrar,
avaliar e

ponderar todos os
parâmetros em 

relação ao
projeto

Processo de modernização

Análise:

Desenvolver e
avaliar

cenários
adequados de
modernização.

Tratamento:

Implantar
a solução de

modernização
timizada.

HYDRONEWS06 Melhor história

outras localizações (Itál ia, Canadá, 

Noruega, Suécia, Espanha, Brasil, etc.). 

A seguir, aprensentamos mercados e 

localizações S&R pelo mundo. 

Europa 

Por motivos históricos a Europa é a re-

gião mais segura para S&R’s. Mais ou 

menos 60% dos projetos são conduzi-

dos a partir de localizações européias. 

A área de S&R tem a grade de localiza-

ções mais apertada na Europa: 3 locali-

zações na Europa do Norte, 8 na Euro-

pa central, 2 na Europa do Sul e 1 na 

Europa oriental. Os lugares que servem 

aos mercados internacionais também 

O que chamamos de “Abordagem em 

3 fases” assegura sistematicamente 

soluções sob medida, o que garante o 

benefício máximo para o proprietário. 

Comparado com projetos “greenfi eld”, 

o desafi o adicional na modernização de 

projetos envolve: 
■  avaliação da usina e desenvolvimento 

do conceito mais econômico baseado 

em soluções inteligentes
■  administração de muitas interfaces em 

relação a componentes/sistemas exis-

tentes
■  administração dos riscos que natural-

mente surgem com o uso de equipa-

mentos envelhecidos
■  administração da minimização da per-

da do equipamento envelhecido equi-

pamento envelhecido para o benefício 

do cliente. 

S&R contribui para a abordagem “from-

-water–to-wire”, que tem como resulta-

do a provisão de uma imensa variedade 

de produtos e serviços. Os pedidos no 

escopo de S&R começam com peque-

nas peças de reposição e vão até con-

tratos complexos de modernização. Por 

volta de 3.500 e 4.000 contratos são 

executados por ano no mundo inteiro. 

Cobertura de mercado

S&R cobre os chamados “home ma-

rkets” com organizações locais. Todas 

as outras regiões e países são abaste-

cidos pela organização S&R internacio-

nal com base na Áustria e na Suíça, 

que podem ser apoiados outra vez por 

se encontram na Europa Central. Como 

conquista européiafoi conferido o pri-

meiro contrato S&R russo para a UHE 

Iowskaya à nossa organização em 

Moscou.

▲ Wiesberg, Áustria - antes da reabilitação

Estados Unidos e América latina

Com a aquis ição da GE Hydro,  a 

ANDRITZ HYDRO aumentou de modo 

signifi cante seus serviços da rede nos 

Estados Unidos e na América Latina. 

Na região NAFTA temos agora 6 locali-

dades, incluindo 4 com estruturas de 

fabricação. Nossas últimas notícias  de 

destaque incluem a modernização de 

turbinas da UHE Necaxa (10 unidades) 

no México, que foi um projeto na se-

qüência da antiga UHE Infi ernillo, confi r-

mando o curto período do retorno sob 

o investimento abaixo de um ano. Nos-

so trabalho em rede S&R também evo-

luiu na América Latina. A maior organi-

zação se encontra no Brasil com três 

localidades. A S&R está representada 

com uma localização na Venezuela, na 

Colômbia, no Peru e no Chile. Um pro-

jeto de destaque nesta região é o gera-

dor de rebobinagem nas três usinas hi-

drelétricas Endessa: 3 unidades em 

Cachoeira Dourada (Brasil), 4 unidades 

em Huinco (Peru) e 2 unidades em Ma-

tucana (Peru), representam uma típica 

colaboração a partir de múltiplas locali-

zações dentro de S&R. 

▲ Iovskaya, Rússia

▲ Wiesberg, Áustria - depois da reabilitação
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HYDRONEWS 07Melhor história

50% de toda capacidade da África. 

Notícas de destaque no continente 

incluem projetos “fleetcare”, projetos 

como a modernização Turnkey de Edéa 

no Camerões, Jebba, Kainji e Shiroro 

na Nigéria, reabilitação de geradores 

em Drakensberg e a substituição de 

sistemas de controle em Palmiet na 

África do Sul. Em junho de 2012 a pri-

meira unidade de UHE Kindaruma no 

Quênia foi pontualmente entregue para 

o cliente, cumprindo todos os valores 

garantidos de desempenho. 

Resumo

As atividades da S&R cobrem todos os 

projetos - desde de serviços de emer-

Ásia

Os nossos mercados na Ásia são Índia, 

China e Indonésia com outras instala-

ções na Malásia, no Vietnam e nas Fili-

pinas. O maior projeto S&R na Ásia, 

que terminamos no ano passado, foi a 

UHE Ambuklao nas Filipinas. Este pro-

jeto foi um típico projeto complexo de 

moderni-zação, cobrindo a cateira 

completa da ANDRITZ HYDRO “From-

-water-to-wire”. Após a modernização 

a produção de energia aumentou em 

40%. Mais um exemplo é a substituição 

e a entrega de duas unidades da UHE 

Larona na Indonésia. Ambas as unida-

des foram concluídas com sucesso 

dentro de um prazo extremamente cur-

to de apenas 60 dias. Na Austrália, 

Nova Zelândia e na Papua-Nova Guiné, 

o S&R pode relatar um volume cres-

cente de atividades. Projetos como a 

renovação de sistemas de controle e a 

reabilitação de turbinas Kaplan na Tas-

mânia, como também a modernização 

de Rouna 2 em Papua-Nova Guiné são 

apenas algumas notícias  de destaque. 

Recentemente a ANDRITZ HYDRO foi 

premiada com o primeiro contrato de 

excitação na Nova Zelândia para a UHE 

Aviemore. Para garantir um suporte oti-

mizado nesta região, S&R está local-

mente representado na Austrál ia e 

na Nova Zelândia.

África

Durante os últimos 100 anos a ANDRITZ 

HYDRO instalou, aproximadamente, 

gência até modernizações complexas 

de usinas hidrelétricas. As experiências 

dos últ imos 5 anos demonstraram 

claramente as grandes vantagens da 

distribuição do trabalho em rede entre 

as localidades S&R. Reunir os recur-

sos, conseguir equilibrar os picos anu-

ais e falar o idioma local são apenas 

algumas delas. Todos os clientes são 

atendidos com soluções individuais de 

acordo com os requerimentos técni-

cos, econômicos e legais. 

Christian Jagob

Tel.: +43 50805 5 3336

christian.jagob@andritz.com

▲ Cavern da UHE Rouna 2, Papua Nova Guinéa

▼ Subida do o rotor para dentro da unidade Kindaruma #3, Quênia
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Apesar de seu potencial hidroelétrico 

enorme, o continente aparece como o 

último quando se trata da plena utiliza-

ção de seus recursos hidráulicos. Os 

níveis de eletrifi cação continuam sendo 

uma fonte de preocupações, mais ou 

menos 70% da população (e 85% nas 

áreas rurais) da África subsaariana 

não tem acesso à eletricidade – o maior 

nível do mundo. De 1,3 bilhão de pes-

soas no mundo que não têm acesso à 

energia elétrica, quase 600 milhões 

vivem na África subsaariana – o que faz 

com que o acesso à energia elétrica 

seja um dos temas mais críticos na Áfri-

ca. Este pobre recorde alarmante quan-

to a eletrifi cação limita as sociedades 

africanas em muitos sentidos – reduzin-

do o crescimento econômico, inibindo a 

qualidade de vida e emperrando o de-

senvolvimento. Os maiores indicadores 

macroeconômicos, como altas taxas 

de crescimento econômico, um forte 

aumento projetado na demanda da 

energia e o redobramento da popula-

ção afr icana em 2050 ressaltam a 

necessidade de destravar o potencial 

de energia hidrelétrica da África com 

mais urgência do que nunca. 

C
om seus maiores rios, como 

o Nilo, o Congo, o Níger, o 

Zambeze e o Orange como 

também outros inúmeros rios e 

lagos, a África é abençoada por 

abundantes recursos hidrelétricos, 

que historicamente já formavam a 

base econômica das sociedades 

desta região. Durante as últimas 

décadas a importância dos rios da 

África tem sido aumentada pelo 

seu papel na produção da energia 

hidrelétrica. Em termos de poten-

cial hidrelétrico a África pode se 

orgulhar de uma riqueza enorme. 

Com um potencial de energia hi-

drelétrica economicamente exe-

cutável de 780,000 GWh, a África 

possui 9% do total mundial. No en-

tanto, a taxa de aproveitamento 

deste potencial é a menor de todos 

os continentes.

▲ Vista de Drakensberg, África do Sul

A paixão sem igual da ANDRITZ HYDRO

África

▼ Ruzizi I Usina elétrica, República Democrática do Congo
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lação do equipamento eletromecânico 

para a nova usina em Assiut, Egito (veja 

página 11) e trabalhos de reabilitação 

em Inga 2 na República Democrática 

do Congo (veja página 14). Recente-

mente, em maio de 2012, a nova unida-

de 4 da usina hidrelétrica Ruacana 

na Namíbia foi ofi cialmente inaugurada. 

A ANDRITZ HYDRO forneceu 130 me-

tros de condutos verticais, uma turbina 

Francis 94 MW e equipamento eletro-

mecânico para este projeto, contribuin-

do desta forma para a segurança do 

suporte do sistema elétrico da Namíbia.

Líder nos negócios de Serviço & 

Reabilitação

ANDRITZ HYDRO – paixão pela 

África

Para a ANDRITZ HYDRO, a contribuição 

aos esforços africanos maximizando o 

aproveitamento de seu potencial de 

energia hidrelétrica é um alvo claramen-

te colocado. Com mais de 100 anos 

de presença nos mercados da África, a 

primeira turbina foi fornecida em 1910 

– e com atividades através do continen-

te, a empresa é líder na geração de 

energia hidráulica africana. A ANDRITZ 

HYDRO forneceu ou renovou mais 

ou menos 50% (12.278 MW) da capaci-

dade hidrelétrica instalada na África. 

Com um escritório em Joanesburgo, 

África do Sul, a empresa age nos seto-

res africanos de hidrelétrica ampla, 

hidrelétrica menor, serviço & reabilita-

ção, como também nos setores de 

automação, cobrindo, desta forma, to-

dos os segmentos dos negócios hidre-

létricos. 

Uma posição forte na hidrelétrica 

de grande porte

A ANDRITZ HYDRO forneceu equipa-

mentos eletromecânicos para grandes 

usinas hidrelétricas (incluindo instala-

ções reversíveis) através da África. So-

mente na última década a companhia 

recebeu ordens para grandes projetos 

hidroelétricos como as de Beles e Gilgel 

Gibe (Etiópia), New Naga Hammadi 

(Egito), Manantal i  (Mali ) e Ruacana 

(Namíbia). Um dos pedidos mais recen-

tes da ANDRITZ HYDRO nos negócios 

hidrelétricos de grande porte é a insta-

09Mercados HYDRONEWS

Como mu i tas  us inas  h id re l é t r i ca 

na Áfr ica foram constru ídas entre 

1960 e 1980, atividades de serviço, 

reabi l i tação e modernização são a 

chave para  assegurar,  que es tas 

usinas continuem produzindo energia. 

A ANDRITZ HYDRO mostra o caminho 

para a renovação e modernização 

de us inas h idre lét r icas ex is tentes 

na África, e recentemente conduziu 

projetos no continente inteiro, por 

exemplo Shiroro (Nigéria), Akosombo 

(Gana), Kindaruma (Quênia), Bendera 

e Ruzizi I (RD Congo) e Song Loulou 

(Camarões). Um projeto recentemente 

finalizado (2011) foi a reabilitação de 

três unidades de Edéa, a segunda 

maior usina hidrelétrica de Camerões. 

A ANDRITZ HYDRO conseguiu um 

c resc imen to  de  40% de  ene rg i a 

para as unidades 1 & 2 e 28% para a 

unidade 3, além de entregar as unida-

des pontualmente para o cliente.

▼ UHE Manantali, Mali

▲ Nova turbina para a UHE Ruacana, Namíbia

DADOS TÉCNICOS 

Ruacana 

Potência: 92 MW

Queda líquida: 130,50 m

Velocidade: 272,70 rpm

Diâmetro do rotor: 2.700 mm

Manantali

Potência: 5 x 41 MW

Queda líquida: 55 m

Velocidade: 214,3 rpm

Diâmetro do rotor: 3.840 mm
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Fornecimento em sistemas de 

automação de tecnologias de 

última geração

A ANDRITZ HYDRO também está ativa 

nos negócios de automação com pro-

dutos recentemente entregues e servi-

ços em países como a RD do Congo, 

Egito, África do Sul e Camerões. Um 

projeto que está sendo executado nes-

te momento é o suporte de um novo 

sistema de controle para a usina hidre-

létrica reversível Palmiet na África do 

Sul. O contrato inclui controle e moni-

toramento de duas unidades gerador-

-motor/bomba-turbina (2 x 200 MW) e 

equipamento auxil iar com a válvula 

reguladora e esfér ica. A ANDRITZ 

HYDRO fornece e instala todas as no-

vas células de controle com o equipa-

mento necessário como as PLCs e re-

des de comunicação. Este projeto está 

programado para terminar em 2013.

O papel crescente da energia 

hidrelétrica na África

Durante o ultimo século, a ANDRITZ 

HYDRO ajudou a África a desenvolver 

seu potencial hidrelétrico para promo-

ver o crescimento econômico e asse-

gurar seu bem-estar social. A África se 

redefine para conseguir uma mistura 

de energia compatível com o futuro.

Hidrelétrica – de longe a mais ampla 

fonte de energia renovável numa esca-

la mundial (85%) – está ganhando im-

portância. A tendência em direção à  

hidrelétrica permite ao continente co-

lher os benefícios múltiplos de sua 

tecnologia. Hidrelétricas são renová-

veis, limpas e sustentáveis para o meio 

ambiente (sem combustível, sem lixo) e 

comercialmente competitiva. Além dis-

so, as usinas hidrelétricas têm o maior 

▲ Turbina como planejada para a UHE Kashimbila, Nigéria

▲ Sala de controle da UHE reversível em Palmiet, 

África do Sul

▼ UHE Edéa, Camerões

DADOS TÉCNICOS

Kashimbila 

Potência: 4 x 10 MW

Queda líquida: 17,76 m

Velocidade: 230,8 rpm

Diâmetro do rotor: 2.850 mm 

Edéa I

Potência: 3 x 16,4 MW

Queda líquida: 24 m

Velocidade: 187,5 rpm

Diâmetro do rotor: 3.180 mm

tempo de vida (60-90 anos) e a maior 

eficiência de todas as usinas elétricas 

(até 90%). Numa escala global, sem 

as emissões de CO2 da hidrelétrica, as 

fontes de produção de energia aumenta-

riam 30%. 

A ANDRITZ HYDRO tem uma paixão 

sem igual pela África – e a convicção 

que a hidreletricidade ajudará substan-

cialmente aos países africanos a alcan-

çarem seus objetivos de energia.

Christoph Mayer

Tel.: +43 50805 5 2691

christoph.mayer@andritz.com

Wilhelm Karanitsch

Tel.: +27 (11) 466 2361

wilhelm.karanitsch@andritz.com

Compact Hydro – contribuindo para 

a descentralização da geração de 

energia

Quanto aos pequenos negócios hidro-

elétricos, a ANDRITZ HYDRO aproxi-

madamente 200 unidades compactas 

para a África. Mais ou menos 50 des-

tas unidades foram entregues para 

companhias mineiras na África do Sul. 

Em 2011, sendo líder de vários propo-

nentes dentro de um consórcio de su-

cesso, a ANDRITZ HYDRO foi premia-

da com o contrato para o fornecimento 

de 4 turbinas Kaplan para a nova usina 

hidrelétrica 40 MW no aterro multifun-

cional de Kashimbila (Nigéria). O con-

trato incluía geradores, subestações, 

transformadores e equipamentos rela-

cionados. A ANDRITZ HYDRO também 

supervisionará a montagem, entregará 

e executará atividades de treinamentos 

(período de duração: 2012-2014).
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aconteceram em dezembro de 2011 

na Secretaria Executiva para Usinas 

(Hydro Power Plant Executive Authority/

HPPEA) e no Ministério para Recursos 

Hidrelétricos e Irrigação (Ministry of 

Water Resources and Irrigation/MWRI) 

em Cairo. Os contratos com a ANDRITZ 

HYDRO foi assinado durante uma ceri-

mônia no Cairo, no dia 12 de dezembro 

de 2011. Este é um sucesso grande 

para a ANDRITZ HYDRO e tornou-se 

um projeto de referência importante 

para agulheiros e esclusas. 

Bernd Hindelang

Tel.: +49 (751) 29511 410 

bernd.hindelang@andritz.com

▼ Regulador da altura do antigo aterro de Assiut, Egito

Nova usina elétrica com turbina bulbo no Egito

fornecimento das turbinas tipo bulbo 

para a usina elétrica New Esna (1989), a 

reestruturação extensiva das turbinas 

em Aswan 1 (1992-1997) e o forneci-

mento de turbinas tipo bulbo para 

a nova usina elétrica de New Naga 

Hammadi (2002-2008), este é o maior 

contrato na seqüência para a ANDRITZ 

HYDRO no Egito. Graças a seus altos 

padrões de qualidade e a entrega pon-

tual, a ANDRITZ HYDRO desfruta de 

uma excelente reputação no país. 

O projeto inteiro é financiado pelo 

Banco Alemão de Desenvolvimento 

KfW e foi pedido em partes separadas. 

A ANDRITZ HYDRO foi premiada por 

todas as três partes pelo equipamento 

eletromecânico. O pedido compreendeu 

o fornecimento e a instalação de 4 turbi-

nas 8 MW tipo bulbo, geradores, equipa-

mento elétrico e hidromecânico incluindo 

agulheiros. As negociações de contrato 

O 
Egito tem três vezes o terri-

tório da Alemanha - mas 

apenas quatro por cento de 

sua superfície é habitada. O fértil 

delta do Nilo é a casa para milhões 

de pessoas e outros 17 milhões 

vivem nas ribeiras no Egito superior. 

A população cresce rapidamente, 

juntamente a demanda de energia, 

comida e naturalmente de água. 

Durante vários anos as barragens do 

Baixo Nilo foram submissas a um pro-

grama de reestruturação. A reconstru-

ção da barragem de Assiut, chamada 

pelo nome da cidade próxima, o aterro 

mais antigo da parte egípcia do Nilo há 

mais de 100 anos, ganhará certamente 

condições melhores para a irrigação 

e o transporte marítimo. A ANDRITZ 

HYDRO continua sua história de êxito 

no Egito com este mais recente projeto 

de uma usina elétrica no Nilo. Após o 

Assiut
▲ Antiga barragem Assiut, Egito

▲ Assinatura do contrato em Cairo

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 4 x 8 MW / 12 MVA

Tensão: 11 kV

Queda líquida: 4 m

Velocidade: 78,9 rpm
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Nova tecnologia para a ANDRITZ HYDRO

 ANDRITZ HYDRO
Hammerfest

mundo, no mar aberto para conversores 

de energia marítimos a partir de ondas e 

maré especialmente construídas. Para 

estes conversores de energia movidos à 

maré, existem sete instalações de teste 

na cachoeira de Warness na ilha de Eday. 

Neste meio tempo a maquina tem sido 

sincronizada com sucesso com a rede, 

conseguindo fornecer energia durante 

sua primeira tentativa de funcionamento 

inicial. A máquina HS1000 da ANDRITZ 

HYDRO, movida à maré, é uma turbina 

de eixo horizontal, parecida com a turbina 

eólica, montada e fi xada em cima de uma 

estrutura sólida de aço e posicionada no 

fundo do mar. As pás do rotor são movi-

das pela correnteza da água e acopladas 

a um gerador elétrico através de uma 

caixa de engrenagens crescentes. Além 

disso, um sistema aerodinâmico ordena-

do permite o ótimo ajuste das pás do ro-

tor quanto ao direcionamento e a veloci-

dade da correnteza da maré. 

A nova turbina HS1000 está baseada na 

tecnologia usada no protótipo HS300, 

uma turbina menor com um desempenho 

elétrico de 300 kW. A HS300 foi instalada 

na Noruega como primeira turbina movi-

da a maré, tendo conexão permanente 

com a rede pública em 2004. Este protó-

tipo foi operado por mais de 17.000 ho-

ras, fornecendo energia para a rede com 

98% de disponibi l idade durante a 

fase teste.

 

Instalação sob condições de turbu-

lência

A localização onde se encontra a EMEC é 

considerada como costa, tendo uma das 

batidas do mar mais hostis do mundo. 

No obstante, a instalação da HS1000 foi 

executada durante o pior período de 

acionamento do ano, com ventos extre-

mamente fortes e ondas altas. Foi colo-

cado um veículo com elevador pesado, 

C
omo a energia renovável vem 

tendo um papel crescente e as 

preocupações com o aqueci-

mento global continuam aumentan-

do, os governantes, estrategistas, 

cidadãos e empresas estão reexami-

nando a questão da composição cer-

ta de recursos energéticos e dos fa-

tores que poderiam contribuir a 

determinar esta composição. 

Alinhado com estes importantes objeti-

vos, a ANDRITZ HYDRO decidiu, em 

meados de 2010, expandir sua carteira 

de produtos adquirindo parcelas da com-

panhia norueguesa Hammerfest Strøm. 

Esta empresa é líder mundial em a tecno-

logias para a geração de energias apro-

veitando as correntezas das marés em 

águas costeiras. Ao mesmo tempo man-

tém ativamente sua posição neste novo 

mercado promissor de energia oceânica. 

No fi nal de 2011 a participação na com-

panhia tinha aumentado de 33,3% para 

55,4%. Outros grandes acionistas desta 

empresa são a distribuidora de energia 

local norueguesa Hammerfest Energi e a 

distribuidora espanhola Iberdrola. Esta 

empresa ,  que agora  opera  como 

ANDRITZ HYDRO Hammerfest, tem sede 

na cidade norueguesa Hammerfest e tem 

uma subsidiária em Glasgow, Escócia. 

Primeira turbina movida a maré 1 MW

Em dezembro de 2011 a ANDRITZ 

HYDRO Hammerfest  ac ionou com 

sucesso sua turbina movida a maré 

pré-comercial 1 MW, projetada para con-

sagrar a tecnologia no primeiro campo de 

energia do mundo movido pela maré. A 

maquina foi instalada no Centro Europeu 

de Energia Marítima (European Marine 

Energy Centre/EMEC) em Orkney, Escó-

cia. O local oferece as únicas instalações 

de teste desse tipo – com múltiplas anco-

ragens especialmente construídas – do 

dinamicamente posicionado, para garan-

tir a colocação precisa do aparelho. Os 

técnicos defi niram metodologias e proce-

dimentos para que o equipamento pu-

desse ser instalado sem o suporte de 

mergulhadores, o que teria sido perigoso 

demais diante um tal ambiente. A instala-

ção marítima foi monitorada por veículos 

movidos a distância (ROV) equipados 

com vídeocameras transmitindo as ima-

gens a bordo da embarcação para os 

operadores. 

O primeiro campo de turbinas movi-

das a maré do mundo

A maquina HS1000, que cobre a deman-

da anual de eletricidade de 500 lares, é a 

mesma maquina que será usada pela 

Scottish Power Renewables (SPR) sendo 

parte do primeiro campo de turbinas mo-

vidas a maré no sul da ilha de Islay. O 

plano da empresa para desenvolver um 

campo de 10 MW movido a maré foi 

aprovado pelo governo da Escócia em 

março de 2011. Desta forma, a SPR pre-

tende usar as turbinas como parte de 

uma escala maior de projetos, que está 

atualmente sendo investigada no Ness of 

Duncansby. Este projeto foi escolhido 

pela rodada de leasing da estatal Crowne 

State para as águas Pentland Firth. 

A realização de projetos demonstrativos é 

vista como um passo vital na direção de 

um aproveitamento completo do grande 

potencial da geração de energia a partir 

das correntezas da maré. Neste cenário, 

o projeto Islay terá um papel chave para 

ajudar a verifi car a gama de fatores ne-

cessários para um desenvolvimento des-

ta tecnologia em grande escala. 

Peter Gnos

Tel.: +43 50805 5 2694

peter.gnos@andritz.com
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DADOS TÉCNICOS

Tipo: HS1000

Eletricidade avaliada: 1.000 kW

Capacidade de prod.: cerca de 3,5 GWh/ano

Profundidade da água: 50 m

Altura da turbina: 32,5 m

Velocidade nominal: 10,2 rpm

Diâmetro do rotor: 21 m

▲ Instalação do lastro

▲ Instalação da HS1000 nacelle

▲ Transporte da HS1000 nacelle

▲ Representação de um campo de uma turbina 

movida a maré
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Fortalecer o mercado hidrelétrico na República Democrática do CongoF t l d hid lét i

Inga 2
▲ Vista aérea da usina de Inga: A casa de maquinas de Ingá 2 (esquerda) e Ingá 1 (direita)

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 2 x 178 MW

Queda líquida: 62 m

Velocidade: 107,1 rpm

Diâmetro do rotor: 6.200 mm

A
ANDRITZ HYDRO fortalece 

sua presença na África com 

um importante contrato de 

reabilitação de turbinas para duas 

unidades de UHEs Inga 2 na Repú-

blica Democrática do Congo. 

A usina elétrica Inga 2 foi construída no 

Rio Congo nos anos 70, aproximada-

mente 300 km rio abaixo de Kinshasa, 

Congo. A usina elétrica usa atualmente 

apenas uma pequena porção do seu 

enorme potencial para a geração de 

energia. A ANDRITZ HYDRO foi pre-

miada com um contrato dentro de um 

consórcio pelo governo da República 

Democrática do Congo para reabilitar 

duas unidades de 178 MW. 

A ANDRITZ HYDRO tocará a Parte me-

cânica da reabilitação, incluindo con-

serto e revisão dos condutos, traba-

lhos em aço hidráulico e turbinas 

Francis bastante largas, que têm um 

diâmetro de rotor de 6.200 mm. Para 

conseguir um desempenho muito me-

lhor e maior confiabilidade, as partes 

centrais da turbina serão completa-

mente substituídas por equipamentos 

de última geração. Isto também garan-

tirá um comportamento operacional 

mais suave e menos demandas de 

manutenção. O projeto será finalizado 

em 2015. 

A reabilitação, fundamental nas duas 

turbina que foram tiradas de serviço 

durante muitos anos, aumentará subs-

tancialmente os sistema de energia 

elétrica no Congo. Neste momento o 

sistema tem que ser desligado com 

frequência. Existe um potencial consi-

derável para futuros trabalhos de 

reabilitação em relação aos equipa-

mentos nas duas usinas existentes em 

Inga. Além disso, este importante 

projeto estratégico permitirá uma se-

qüência mais estreita para planos am-

biciosos de desenvolvimento da usina 

de Inga. De fato existe o potencial para 

tornar-se a fonte elétrica mais impor-

tante do continente inteiro. 

Patrice Barbeau

Tel.: +49 (751) 29511 452

patrice.barbeau@andritz.com

HYDRONEWS14 Novos projetos
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O
projeto Reventazón de ener-

gia hidrelétr ica consiste 

numa us ina  h idre lé t r ica 

303 MW com instalações comple-

mentares, localizada no meio da 

correnteza do rio Reventazón que 

fl ui do planalto central para o mar 

caribenho. Este projeto aumentará 

a capacidade de gerar energia hi-

drelétrica no país, melhorará o for-

necimento estável de eletricidade e 

possibilitará ao país garantir sua 

futura demanda de eletricidade. Ao 

mesmo tempo dá suporte ao desen-

volvimento econômico do país, me-

lhorando sua infra-estrutura, não 

somente no setor da energia. 

A produção de eletricidade dentro da 

usina hidrelétrica de Reventazón é esti-

mada em torno de 1.560 GW/h por 

ção, sistemas de controle e proteção, 

como também sistemas de energia elé-

trica com voltagem baixa e média. 

Em meados abril de 2012 a ICE conse-

guiu desviar o rio com sucesso, alcan-

çando um marco importante na cons-

trução deste projeto. 

Marco Ramirez

Tel.: +43 50805 5 2662

marco.ramirez@andritz.com

ano. Esta energia será distribuída pelo 

país através do sistema nacional inter-

conectado. Será gerada energia sufi-

ciente para cobrir as demandas de 

mais de um meio milhão de lares. 

Considerando as capacidades já insta-

ladas como também a geração anual 

em média, esta será a maior usina 

hidrelétrica construída no país. 

Após um concurso internacional bas-

tante competitivo a ANDRITZ HYDRO 

foi premiada com um contrato pelo Ins-

tituto Costarricense de Electricidad 

(ICE). Este inclui quatro turbinas Francis 

com uma capacidade nominal de 74 

MW cada, quatro válvulas borboletas 

de admissão, peças auxiliares mecâni-

cas, uma válvula tipo borboleta para os 

condutos, quatro geradores, automa-

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 4 x 74 MW / 86,2 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 133,4 m

Velocidade: 300 rpm

Fator de potência: 0,85

O maior projeto de hidrelétrica jamais construído na Costa Rica

▲ Localização da UHE Reventazón, Costa Rica

Reventazón
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A usina com sua capacidade instalada 

de 600 MW será uma coluna para 

o suporte de eletricidade no mercado 

crescente desta região. Desta forma, 

outros 1.250 GWh/a de energia renová-

vel por hidrelétrica limpa serão forneci-

dos para a rede turca a partir do meio 

do ano 2015. 

Gerald Stelzhammer

Tel.: +43 (732) 6986 5263

gerald.stelzhammer@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3 x 186 MW

Queda líquida: 73 m

Velocidade: 115,38 rpm

Diâmetro do rotor: 5.650 mm

U
m consórcio internacional 

l i d e r a d o  p e l a  A N D R I T Z 

HYDRO recebeu um pedido 

por Kalehan Enerji Üretim ve Tica-

ret A.S. para o fornecimento e a 

instalação de equipamento eletro-

mecânico para a usina hidrelétrica 

Beyhan-1 na Turquia.

Isto representa o primeiro de quatro 

projetos de hidrelétrica Kalehan Enerji 

planejados no Rio Murat na parte leste 

do país. 

A gama de fornecimento deste consór-

cio inclui três unidades de turbinas-ge-

radoras, transformadores, comutadores 

e todo equipamento elétrico. Além dis-

so, uma unidade hidrelétrica em pe-

quena escala será entregue para gerar 

energia a partir de uma correnteza eco-

lógica da água. Isto acontece para pre-

servar sua fauna e fl ora. 

Cada uma destas três turbinas Francis 

186 MW tem dimensões impressio-

nantes: com peso do rotor de mais ou 

menos 80 toneladas e um diâmetro 

Beyhan-1

▼ Trabalhos atuais no local do rio Murat, Turquia

▲ Rotor da turbina Francis

Grandes unidades Francis para a Turquia

máximo de aproximadamente 6 m cada 

uma, serão entre as maiores unidades 

do seu tipo instaladas na Turquia. 
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Kaunertal

E
m abril de 2012, a ANDRITZ 

HYDRO recebeu um contrato 

pela Tiroler Wasserkraft AG 

(TIWAG) para a substituição dos 

c o n d u t o s  e x i s t e n t e s  n a  U H E 

Kaunertal. 

O contrato inclui o desenho, a fabrica-

ção, o fornecimento, a instalação e a 

entrega dos novos condutos e de um 

tanque de compensação com um ali-

nhador de aço, conectando os condu-

tos novos com os já existentes. Este 

projeto encontra-se próximo a aldeia 

de Prutz na Áustria. A UHE Kaunertal 

operou continuamente durante mais de 

40 anos. Uma inspeção periódica da 

usina mostrou a necessidade da subs-

tituição para trocar peças dos condu-

tos existentes. O novo caminho d´água 

está dividido em quatro seções. 
■  Seção A - Tanque de compensação; 
■  Seção B - Distribuição Burgschrofen; 
■  Seção C - Alinhador de pressão 

inclinado (condutos) e
■  Seção D - Seção horizontal & 

distribuição.

O contrato está sendo executado sob 

a l iderança da TIWAG. A ANDRITZ 

▲ Distribuidor Parte 14

▼ Portal Burgschrofen, Áustria

▲ Soldagem teste com processo WIG HD na oficina

Novos condutos, um marco para a ANDRITZ HYDRO na Áustria

HYDRO ofereceu executar o projeto 

em parceria com a KREMSMÜLLER 

Industr iean lagenbau KG. KREMS-

MÜLLER fabricará diretamente todos 

os tubos dos condutos (até um diâme-

tro de 4,3 m e com um comprimento 

de 6 m) em sua fábrica em Steinhaus 

em Wels, Áustria. Também é responsá-

vel pela instalação da seção D. Com-

ponentes com dimensões maiores se-

rão pré-fabricados em Wels, onde a 

montagem final é feita numa fábrica no 

campo, na altura de 1.600 m acima 

mar. A ANDRITZ HYDRO é responsável 

pelo projeto, a escolha do material, a 

fabricação e instalação das seções A a 

C no local. 

Os aspectos técnicos mais essenciais 

são a qualidade do material, para o 

al inhador de pressão incl inado em 

60%, incluindo a criação especial de 

graus de aço termomecanicamente 

enrolados dos t ipos S580/820M e 

S620 QL1. A linha de solda sob pres-

são será executado com WIG-HD 

‘Engspalt’ (solda de fosso-estreito). 

Todos os componentes têm que cum-

prir a mais alta demanda de qualidade 

e padrões de confiabilidade. O período 

inteiro do contrato durará 46,5 meses. 

O trabalho principal está programado 

no local para o início de 2013 até 

agosto de 2015. 

Es te  ped ido  é  um marco  pa ra  a 

ANDRITZ HYDRO quanto ao desenvol-

vimento de alta qualidade e tecnologia 

DADOS TÉCNICOS

Alinhador de aço para o Tanque de 

Compensação 

Diâmetro: de 3,5 a 6,3 m

Material: S355 ML; S460 ML; S500M

Espessura: 20 mm a 50 mm

Comprimento: aprox. 455 m

Peso total: 1.312 toneladas

Distribuição Burgschrofen 

Diâmetro: de 2,5 a 4,3 m

Material: S355 ML; S460 ML 

Espessura: 20 mm a 50 mm

Comprimento: aprox. 99 m

Peso total: 398 toneladas

Alinhador inclinado de pressão

Diâmetro: 4,3 m

Material: S580/820M; S620 QL

Espessura: 25 mm a 52 mm

Comprimento: aprox. 1.416 m

Peso total: 5.802 toneladas

Seção horizontal & Distribuição

Diâmetro: de 2,5 m a 4,3 m 

Material: S355ML; 460ML; S500M;

Espessura: 44 mm a 115 mm

Comprimento: aprox. 319 m

Peso total: 1.738 toneladas

PESO TOTAL Seção A a D: 9.250 toneladas

Erich Neugschwandtner

Tel.: +43 (732) 6986 8075

erich.neugschwandtner@andritz.com

de última geração para este tipo de 

aplicação. Mais uma vez confirma nos-

sa cooperação excelente e duradoura 

com os clientes na Áustria.
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▲ UHA Umluspen, Suécia

Umluspen
Reabilitação importante na Suécia

▼ Sala de maquinas da UHE Umluspen, Suécia 

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 52,8 MW / 55 MVA

Tensão: 12,4 kV

Queda líquida: 34,5 m

Velocidade: 150 rpm

Diâmetro do rotor: 4.880 mm 

para a ANDRITZ HYDRO AB localizada 

em Västerås, Suécia, e para o mercado 

na Escandinávia.

Anna Fahlén

Tel.: +46 (21) 108855

anna.fahlen@andritz.com

A 
ANDRITZ HYDRO recebeu 

um contrato importante de 

Vattenfall para a reabilitação 

de duas turbinas Kaplan 52,8 MW 

e dois geradores. A usina elétrica 

encontra-se em Storuman na Lapô-

nia, Suécia, cerca de 300 km de 

Östersund. Está equipada com duas 

turbinas Kaplan e dois geradores 

construídos em 1957.

A reabilitação aumentará o desempe-

nho da usina elétrica por 8 GWh/ano. 

A usina fornece eletricidade para 1.600 

lares normais e inclui o maior programa 

de reabilitação executado entre 2010 

e 2023.

A parcela da turbina inclui um teste 

de modelo,dois novos rotores Kaplan 

l ivres de óleo, auto-lubr i f icantes e 

novas unidades de alta pressão. A 

turbina será fabricada pela ANDRITZ 

HYDRO em Nälden, Suécia, os ensaios 

com modelo ocorrerão na ANDRITZ 

HYDRO em Tampere, Finlândia. Os 

geradores serão totalmente renovados 

com novos núcleos, um novo sistema 

de pressão, novas barras de espaços 

e um novo sistema de resfriamento. 

Será conseguido um desempenho total 

de 55 MVA. O trabalho de engenharia 

será cumprido pela ANDRITZ HYDRO 

em Västerås, Suécia e ANDRITZ HYDRO 

em Viena, Áustria. Todas as atividades no 

local serão prestadas pela ANDRITZ 

HYDRO Suécia. Este projeto é muito 

importante para a ANDRITZ HYDRO, 
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▲ Turbina Francis vertical

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 42 MW

Queda líquida: 117,6 m

Velocidade: 360 rpm

Diâmetro do rotor:1.980 mm

das Relações Exteriores, Dr. Wolfgang 

Waldner e o presidente da Câmara de 

Comércio, Dr. Christoph Leitl.

A UHE Carlos Lleras Restrepo será 

cons t r u í da  pe l a  companh i a  c i v i l 

MINCIVIL aproximadamente 50 km da 

cidade de Medell ín, no rio Medell ín 

perto da aldeia de Popalito. A altura de 

queda terá 117,6 m, enquanto o fl uxo 

f icará na margem de 80 m3/seg. A 

entrega está planejada para o verão 

de 2015. Após a assinatura do contrato 

de três turbinas Francis para o pro-

jeto Sogamoso 820 MW em 2010, e 

vários outros pedidos na área de Hidro 

Compacto e Serviço e Reabilitação, 

este prêmio confi rma outra vez a coo-

peração frut í fera entre a ANDRITZ 

HYDRO e os nossos clientes na Colôm-

bia, um país que ainda aguarda o apro-

veitamento de um potencial hidroelétri-

co enorme durante os próximos anos.

Ingolf Neudert

Tel.: +49 (751) 29511 201

ingolf.neudert@andritz.com

▼ Rio Medellin - Município de Barbosa perto da aldeia de Popalito, Colombia

Novo projeto 84 MW na Colômbia

geradores com um desempenho de 

42 MW cada, como também válvulas 

de admissão, sistemas de controle, 

equipamento auxiliar, condutos e pon-

tes. Todo equipamento será instalado e 

entregue pela ANDRITZ HYDRO. 

Além da proposta tecnicamente e 

comercialmente atrativa, a experiência 

de longo prazo e a presença que a 

ANDRITZ HYDRO possui neste país 

contribuíram para esta decisão, além 

de sua qualidade de serviço. Ambas as 

partes já assinaram uma carta de inten-

ções durante a visita de uma alta dele-

gação em janeiro 2012, com a qual veio 

o Secretário do Estado do Ministério 

A 
ANDRITZ HYDRO confirma 

sua forte posição de merca-

do na Colombia com um novo 

contrato de equipamento eletrome-

cânico para o projeto hidroelétrico 

Carlos Lleras Restrepo 84 MW.

A ANDRITZ HYDRO recebeu um pedido 

para o equipamento eletromecânico in-

teiro em relação ao novo projeto hidroe-

létrico Carlos Lleras Restrepo, que será 

construído perto de Medellín, no estado 

colombiano de Antiochia. O proprietário 

é a Hidroelectrica del Alto Porce S.A. 

ESP (HIDRALPOR) que pertence ao 

grupo de trabalhos civis MIN-CIVIL. O 

contrato inclui duas turbinas Francis e 

Carlos Lleras
▲ Assinando a carta de Intenção na embaixada 

austríaca em Bogotá

HN22_PORTUGUESE-Print_23/11/2012.indd   19HN22_PORTUGUESE-Print_23/11/2012.indd   19 24.11.12   08:4224.11.12   08:42



20 Novos projetosHYDRONEWS

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2 x 51 MW

Queda líquida: 178 m

Velocidade: 360 rpm

Diâmetro do rotor: 1.930 mm 

L
uz del Sur é uma das instala-

ções de ponta entre as instala-

ções elétricas no Peru. Os pla-

nos de aproveitamento pretendem 

expandir sua produção de eletricida-

de através da construção da usina 

hidrelétrica 98,5 MW Santa Teresa. 

Apesar da grande competitividade 

do mercado hidroelétrico no Peru, 

Luz del Sur assinou um contrato 

sobre o equipamento eletro-mecâni-

co com a ANDRITZ HYDRO.

A economia do Peru cresceu continua-

mente durante uma década. Em 2010 o 

aumento fi cou perto do 9% e em 2011 

chegou quase a 7%. De fato, a deman-

da por eletricidade no Peru cresceu 

mais do que 9% entre 2009 e 2010. 

Energia hidrelétrica tem um papel signi-

fi cativa na cobertura desta demanda de 

energia. A usina hidrelétrica de Santa 

Teresa foi construída no vale de Uruba-

ma na região de Cusco. É localizada 

perto da região arqueológica de Machu 

Picchu e aproveita água açudada da 

usina hidrelétrica correspondente. Os 

rios dos Andes costumam levar muitos 

sedimentos junto. Para conseguir uma 

resistência contra a alta erosão e para 

aumentar o tempo de vida, os compo-

nentes da turbina são protegidos usan-

do a tecnologia de revestimento. A 

construção da usina de Santa Teresa e 

dos condutos será subterrânea para 

assegurar impactos mínimos ambien-

tais e visuais. 

Um elemento chave na assinatura do 

contrato deste projeto da ANDRITZ 

HYDRO foi sua trajetória de sucesso 

quanto a execução de projetos e o for-

necimento de qualidade. O contrato 

para a nova usina inclui a entrega de 

duas turbinas Francis (51 MW) para 

uma latura de 178 m, dois reguladores 

(57 MVA) como também sistemas de 

proteção e de controle. O projeto foi 

executado pela ANDRITZ HYDRO Áus-

tria em cooperação com a ANDRITZ 

HYDRO Itália e a ANDRITZ S.A. no 

Peru. O escritório peruano assina o 

transporte local e a instalação. A entre-

ga para as duas unidades está planeja-

da meados de 2014. Com uma longa 

história no Peru, a ANDRITZ HYDRO 

fortalece sua presença na América do 

Sul com este contrato enorme para 

o projeto de Santa Teresa.

Oliver Gielesberger

Tel.: +43 50805 5 2638

oliver.gielesberger@andritz.com

▲ Machu Picchu, Peru

Santa Teresa
Nova hidrelétrica para os Andes no Peru

▼ Caixa em espiral
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O maior projeto realizado no Nepal

▲ A cerimônia da assinatura do contrato

DADOS TÉCNICOS

Potência: 6 x 79,5 MW / 6 x 90 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 805 m

Velocidade: 600 rpm

Diâmetro do rotor: 1.976 mm

Upper
Tamakoshi

transformadores de energia, e uma 

caixa de engrenagem isolada contra 

gás, incluindo cabos de força 220 kV 

XLPE e sistemas auxiliares). 

A UHE Upper Tamakoshi segue os 

procedimentos de um concurso inter-

nacional e todos os maiores fabrican-

tes de equipamentos eletro-mecânicos 

globais participaram deste projeto de 

prestígio. Isto comprova o quanto o 

mercado do país. é procurado em 

termos do seu potencial hidroelétrico.

A ANDRITZ HYDRO recebeu a carta 

de intenção no dia 9 de fevereiro de 

2012. Upper Tamakoshi Hydro Power 

Ltd. (UTKHPL) assinou o contrato no 

E
m 2012 ANDRITZ HYDRO assi-

nou um contrato para um dos 

projetos hidroelétricos com 

mais prestígio no Nepal – a UHE 

477 MW Upper Tamakoshi – sob de-

senvolvimento pela Upper Tamakoshi 

Hydro-power Ltd, fundada pela 

Secretaria de Eletricidade do Nepal 

(um órgão do governo do Nepal). 

Até agora a UHE Upper Tamakoshi é 

o maior projeto no Nepal financiado 

pelos próprios fundos do país para 

conseguir sua implementação. O pro-

jeto é um tipo fio d´água com armaze-

nagem. Comparado com outros proje-

tos fio d´água investigados no Nepal, 

a  UHE Upper  Tamakosh i  es tá  no 

ranking como um dos projetos mais 

atraentes devido a seu impacto reduzi-

do no meio ambiente. Também tem 

sido aprovado pelo governo do Nepal. 

Upper Tamakoshi quer produzir energia 

de ponta no país. A gama de forneci-

mento para esse projeto inclui:

■  6 unidades de turbinas Pelton de alta 

queda (805 m) incluindo reguladores 

de velocidade eletrônica
■  1 unidade de válvulas principais de 

fechamento
■  6 unidades de válvulas esféricas de 

entrada
■  6 unidades de geradores com excita-

ção estática
■  além de equipamentos (projeção digi-

tal, supervisão computadorizada e 

sistema de controle, 1 fase 220 kV 

dia 26 de fevereiro de 2012. Ser pre-

miado por este contrato ressalta a 

posição de l iderança da ANDRITZ 

HYDRO em relação à tecnologia em 

turbinas Pelton.

Dnyaneshwar Deshmukh

Tel.: +91 (7480) 400403 

dnyaneshwar.deshmukh@andritz.com

HYDRONEWS 21Novos projetos
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DADOS TÉCNICOS

Potência: 4 x 41,4 MW / 46 MVA 

Tensão: 12 kV

Velocidade: 500 rpm

▲ Cerimônia da assinatura

EE
m março de 2012 a ANDRITZ m março de 2012 a ANDRITZ 

HYDRO assinou seu primeiro HYDRO assinou seu primeiro 

c o n t r a t o  d i r e t o  c o m  a c o n t r a t o  d i r e t o  c o m  a 

Elektrani Na Makedonija (ELEM), Elektrani Na Makedonija (ELEM), 

o produtor de energia elétrica do o produtor de energia elétrica do 

estado da Macedônia. estado da Macedônia. 

Vrutok é a maior usina hidrelétrica da 

Macedônia. As UHEs Raven e Vrben 

fazem parte do sistema de Mavrovo 

e foram entregues em dois estágios: 

1957/1958 e 1973 com uma capacida-

de instalada de 201 MVA. A usina 

abrange 42% do total da capacidade 

hidrelétrica instalada na Macedônia. 

O trabalho contratado na UHE Vrutok 

inclui a substituição de quatro gerado-

res, cabos de alta voltagem e sistemas 

de combate ao incêndio para gerado-

res e transformadores. Além disso, 

dois transformadores de excitação e 

quatro freios elétricos serão moderni-

zados, e os sistemas de controle e 

proteção serão atualizados. Na UHE 

Raven o sistema de lubrif icação de 

mancais, duas barras ônibus e cabos 

de média voltagem serão trocados. 

▲ Casa de força da UHE Vrutok, Macedônia

Macedônia importa aproximadamente 

30% de sua demanda de várias fontes. 

Por isso um dos mais importantes 

critérios para a opção pela ANDRITZ 

HYDRO foi conseguir comprometer-se 

com o cronograma desafiador deste 

projeto. Alem disso, foi pela variedade 

das soluções técnicas propostas, pelo 

ajuste aos prazos apertados e pelas 

referências a ELEM que se convenceu 

de escolher a ANDRITZ HYDRO duran-

te o processo desta licitação competi-

tiva internacional. O resultado espera-

do é que o trabalho de modernização 

da UHE Vrutok aumente a capacidade 

de produção disponível da usina de 

Entrada no mercado na Macedônia

Vrutok

168 MVA a 184 MVA, e fornecerá até 

50 GWh/ano de produção adicional. 

A  e f i c i ê n c i a  s e r á  a u m e n t a d a  e 

a  perda com maqu inas  d im inu i rá 

7 GWh/ano, como resultado serão 

poupados emissões de Co2 e custos 

de manutenção. Este projeto foi finan-

ciado através de um empréstimo da 

KfW alemã e a expectativa é estar 

terminando em 2014. 

Ewald Hesse

Tel.: +43 50805 5 2671

ewald.hesse@andritz.com

Maksida Joldic

Tel.: +43 50805 5 3928

maksida.joldic@andritz.com

▲ UHE Raven, Macedônia
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A 
usina elétrica é localizada 

no estado noroeste da Índia 

Jammu & Kashmir,  no r io 

Chenab. A ANDRITZ HYDRO, parti-

cipando de um consórcio, foi re-

centemente premiada com um con-

trato para o fornecimento de equi-

pamento eletromecânico no segun-

do estágio da usina hidrelétrica de 

Baglihar. O mesmo consórcio já 

havia executado os trabalhos em 

Baglihar estágio 1. Por causa da 

grande satisfação do cliente com o 

alto desempenho do consórcio 

durante o projeto Baglihar 1, a 

ANDRITZ HYDRO podia referir-se 

durante as negociações ao equipa-

mento de alta qualidade entregue 

para Baglihar 1. 

O pedido “original” para Baglihar 2 foi 

assinado em Junho 2002, mas até 

agora não entrou em vigor. Em 2006 e 

2008 as negociações recomeçaram, 

mas não houve um progresso signifi-

cativo até que a oferta foi revista e no-

vamente apresentada em Janeiro de 

2010. Houve um diálogo técnico inten-

so em 2010, seguido por um diálogo 

comercial em 2011, o que fi nalmente 

levou ao início do contrato dez anos 

após de o seu original haver sido assi-

nado. ANDRITZ HYDRO entregará tur-

binas completas, reguladores, válvulas 

borboletas e ba lanças mecânicas 

na usina para as três turbinas Francis 

151 MW. No segundo estágio da exten-

são a capacidade em Bagilhar será 

aumentada para 900 MW no total. 

Durante as chuvas das monções o 

r io  Chenab t ranspor ta rá  ma is  de 

3 mi lhões de tone ladas de are ia . 

Para proteger as turbinas, o sistema 

único SXHTM70 tungstênio da ANDRITZ 

HYDRO com revestimento resistente 

de carboneto será aplicado nos roto-

res e nas palhetas diretrizes. Isto garan-

tirá que a turbina resista ao ambiente 

duro e abrasivo. 

▲ Rotor Francis durante a produção

Os rotores  serão fabr icados pela 

ANDRITZ HYDRO em Ravensburg, 

Alemanha enquanto o revestimento 

SXHTM70 será apl icado em Kriens, 

Suiça. Todas as outras peças serão 

en t regues  pe la  ANDRITZ HYDRO 

Índia, incluindo as três válvulas bor-

boleta  DN 4.600.

Thilo Pohlmann

Tel.: +49 (751) 295 11 417

thilo.pohlmann@andritz.com

Mais três turbinas Francis para a Índia.M i t ê t bi F i Í di

Baglihar 2
▲ Vista rio abaixo para o aterro de Baglihar, Índia

▲ Transporte desafi ador para componentes largos

DADOS TÉCNICOS

Potência: 3 x 151 MW

Queda líquida: 125 m

Velocidade: 187,5 rpm

Diâmetro do rotor: 3.730 mm

HYDRONEWS 23Novos projetos
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Em 1950 os EUA e o Canadá assina-

ram o acordo sobre a mudança do 

curso das águas do rio Niágara. Este 

acordo assegura o fluxo da água das 

cataratas do Niágara em termos estéti-

cos, enquanto o restante é dividido 

igualmente pelos dois países para a 

produção de energia hidrelétrica. 

A usina elétrica de Lewiston começou 

a funcionar em 1961 com o gerador/

motor classificado em 25 MVA. Nos 

anos 1980 o gerador/motor foi rebo-

binado e conseguiu-se um aumento 

até 36 MVA. As classificações asso-

ciados ao contrato entre a NYPA e 

a ANDRITZ HYDRO devem levar a um 

aumento até 38 MVA com 0,9 pf , 

13,8 kV. Após o término da moderni-

N
o dia 26 de Junho 2012 o con-

selho administrativo das au-

toridades de Nova Iorque 

(New York Power Authority/NYPA) 

B o a rd  o f  Tr u s t e e s  p re m i o u  a 

ANDRITZ HYDRO com um contrato 

de construção. O projeto contém a 

revisão de 12 unidades de gerado-

res na usina elétrica de Lewiston, 

Nova Iorque. O premio do contrato 

dos geradores é um de muitas par-

tes de uma atualização da usina 

geradora por bombas de Lewiston. 

Este contrato representa outro mar-

co importante para a ANDRITZ 

HYDRO no Mercado dos Estados 

Unidos. É o nosso primeiro contrato 

com uma das maiores distribuido-

ras não-governamentais e isso re-

presenta uma grande fatia no mer-

cado norte-americano altamente 

competitivo da bobina multiturn.

zação do gerador/motor a usina de 

Lewiston deve fornecer uma capacida-

de de usina de 456 MW de energia de 

baixo custo para os negócios e os 

moradores em Nova Iorque. 

Cada interrupção de gerador é progra-

mada para 4.5 meses. O trabalho 

acontecerá em cada unidade, uma por 

uma. A primeira interrupção aconte-

cerá em janeiro de 2013; e o f inal 

do projeto está planejado para 2021. 

O contrato inclui estudos de sistema, 

novos enrolamentos do estator, novos 

pólos de rotor, novos refrigeradores de 

ar para a superfície, desmontagem em 

função do fornecimento, instalação e 

ensaio. A desmontagem/montagem 

nas unidades será executada pelo 

contratante da turbina, e a entrega 

será feita pela NYPA com a supervisão 

técnica através da ANDRITZ HYDRO.

John Parker

Tel.: +1 (704) 731 8878

john.parker@andritz.co

DADOS TÉCNICOS

Potência: 12 x 38 MVA

Tensão: 13,8 kV

Queda líquida: 29 m

Velocidade: 112,5 rpm

Diâmetro do rotor: 5.300 mm

Lewiston
ANDRITZ HYDRO US garante modernização ampla de gerador / motor

▲ Cataratas do Niágara, EUA
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▼ Vista por cima da usina geradora por bombas 

de Lewiston, Nova Iorque

▲ Vista sul do campo de montagem de Lewiston

HN22_PORTUGUESE-Print_23/11/2012.indd   24HN22_PORTUGUESE-Print_23/11/2012.indd   24 24.11.12   08:4224.11.12   08:42



DADOS TÉCNICOS

Unidade geradoras de energia:

Potência: 6 x 175 MW

Velocidade: 112,5 rpm

Turbinas:

Tipo: Francis Vertical

Diâmetro do rotor: 6.200 mm

Geradores:

Potência: 13,8 kV

Tensão: 60 Hz

Transformadores:

Tipo: Fase Única

Potência: 1199.88 MVA

Tensão: 13,8 / 345 kV

▲ Estreito Unidade #4, rotor e eixo de turbina Francis

le, pontes, condutos e barras. Apesar 

de não existirem documentos técnicos 

completos, foi realizado um estudo de-

talhado de todos os componentes du-

rante o processo de modernização, 

para garantir uma documentação técni-

ca detalhada do projeto completo para 

o futuro. O contrato inclui a instalação 

de um sistema de injeção de ar com um 

anel menor de 1-4 turbinas. Isto tornou-

-se o maior desafi o deste projeto. Ini-

cialmente foi planejada a instalação de 

tubos de borracha logo abaixo do anel 

do fundo. Infelizmente esta solução não 

se evidenciou como boa o sufi ciente e 

houve a necessidade de trocar o siste-

ma sem ter que desmontar a unidade 

completa. Desta forma foram furados 

vários buracos no anel do fundo, para 

permitir o acesso e substituir as man-

gueiras com tubos de aço inoxidável. 

Outro desafi o foi a recuperação do perfi l 

hidráulico das pás do rotor Francis. 

Estas pás operaram durante os últimos 

quarenta anos e depois de tantos pro-

cessos de recuperação devido aos da-

nos de cavitação, apresentaram distor-

ções de perfi l. Durante o processo de 

recuperação o material danificado foi 

retirado, uma combinação de ASTM 

A309 e Cavitalloy foi aplicado, e o perfi l 

Estreito
Sucesso na modernização de uma usina hidre-

létrica no Brasil

foi preparado. Após a desmontagem 

foram executadas novas atividades não 

previstas que aumentaram o período 

de renovação e modernização por 

cerca de 580 dias. O sucesso deste 

projeto foi baseado no bom relacio-

namento entre FURNAS e ANDRITZ 

HYDRO Inepar. A equipe que consistia 

em supervisores profissionais de mon-

tagem, engenheiros e administrado-

res de projeto, fez um trabalho com 

dedicação e alta qualidade. O projeto 

de modernização na UHE Luiz Carlos 

Barreto de Carvalho é um marco im-

portante para a ANDRITZ HYDRO 

Inepar, consolidando seu nome entre 

os fornecedores que lideram global-

mente no setor dos equipamentos 

hidrelétricos. É uma referência para 

estudos de v iabi l idade em futuros 

projetos, feitos por potenciais clientes 

no Bras i l  como FURNAS, CEMIG, 

TRACTEBEL e COPEL.

▼ Transporte de um rotor Francis
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N
o Brasil, ANDRITZ HYDRO 

Inepar modernizou com su-

cesso a UHE Luiz Carlos Bar-

reto de Carvalho, mais conhecida 

como as UHE Estreito, uma das 

cinco usinas elétricas de FURNAS 

com energia acima de 1.000 MW. 

Inaugurada em 1969, a usina en-

contra-se na cidade de Pedregulho 

perto de Franca, no estado de São 

Paulo e tem seis turbinas Francis 

175 MW, a potência total instalada 

de 1.050 MW.

A modernização da UHE Estreito come-

çou em fevereiro de 2005. A ANDRITZ 

HYDRO Inepar considerou o equipa-

mento eletromecânico completo incluin-

do a modernização de seis turbinas 

Francis, seis geradores, peças de esta-

tor, guindastes com sistema de contro-

Valdir Castro Oliva

Tel.: +55 (16) 3805 3304

valdir.oliva@andritz.com

▲ Casa de força após a modernização
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Tsimlyanskaya

N
o  f i n a l  d o  a n o  2 0 1 1 ,  a 

ANDRITZ HYDRO entregou 

com sucesso um rotor de 

turbina Kaplan 54 MW para a usina 

hidrelétrica de Tsimlyanskaya. Este 

projeto de reabilitação, que será 

terminado em setembro de 2012, foi 

o primeiro contrato de turbina da 

ANDRITZ HYDRO na Rússia desde 

1992.

A usina hidrelétrica de Tsimlyanskaya foi 

erguida entre 1949 e 1952, originalmen-

te equipada com 4 unidades Kaplan 

(50 MW cada). As unidades originais ini-

ciaram sua operação entre 1952 e 1954. 

Desde então a usina tem operado como 

uma usina elétrica de carga completa. 

Após mais de 56 anos de operação, 

este equipamento ja havia, definitiva-

de 20 Rublo por 1 Euro para um valor 

de 40 Rublos. 

Após tensas negociações de longo 

prazo, que se estenderam do final de 

2009 até julho de 2010 a ANDRITZ 

HYDRO fechou um contrato direto com 

a LUKOIL-Energoengineering, o pro-

prietário da UHE Tsimlyanskaya. Este 

novo contrato também incluiu o repa-

ro e a usinagem de peças de outros 

fornecedores, e a montagem completa 

do rotor da usina em nossa oficina 

em Graz, Áustria. No final de 2011, 

a ANDRITZ HYDRO entregou com 

sucesso um rotor de turbina Kaplan 

54 MW para a usina hidrelétrica de 

Tsimlyanskaya. Este projeto de reabili-

tação será terminado em setembro 

de 2012.

Günther Hess

Tel.: +43 (732) 6986 2837

guenther.hess@andritz.com

mente, ultrapassado seu tempo de vida. 

Em Junho de 2008 a ANDRITZ HYDRO 

foi premiada com um contrato para 

projetar uma turbina completamente 

nova e fornecer novas pás de rotor e 

novos reguladores para a reabilitação 

da unidade #4 da usina hidrelétrica 

de Tsimlyanskaya. Nossa tarefa foi au-

mentar a energia nominal da unidade 

50 MW para 54 MW, aumentando tanto 

a efi ciência como a saída, e melhorar ao 

mesmo tempo, o comportamento de 

cativação. 

O trabalho foi avançando, mas durante 

a crise econômica mudial o cliente 

enfrentou problemas financeiros, quan-

do a taxa de câmbio do rublo saltou 

DADOS TÉCNICOS

Diâmetro do rotor: 6.600 mm

Energia máx.: 54.000 kW 

Peso total do rotor: 153 tons 

Efi ciência: até 94%

Velocidade: 88,24 rpm

Novo rotor de turbina Kaplan para a Rússia

▲ Teste de workshop

▼ Transporte do rotor da turbine Kaplan

▲ Montagem do rotor da turbina Kaplan

▼ Usina hidrelétrica de Tsimlyanskaya, Rússia
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Lötschen
Restauração de êxito após danos por inundação

Mesmo dentro do contexto deste pro-

jeto extraordinário, a ANDRITZ HYDRO 

comprovou outra vez seu forte compro-

misso, sua fl exibilidade e seu foco no 

cliente, até chegar em sua plena satis-

fação.

Christoph Bütikofer

Tel.: +41 (41) 329 5372

christoph.buetikofer@andritz.com

U
ma das tempestades mais 

devastadoras dos últ imos 

anos atingiu o cantão suiço 

de Wallis no dia 10 de outubro de 

2011 e danificou a região inteira, 

causando custos que chegaram em 

milhões. As áreas em torno do Löts-

chental e Kandertal, onde se encon-

tra o centro de Lötschen foram es-

pecialmente atingidas. 

Imediatamente a ANDRITZ HYDRO foi 

informada pela operadora do centro 

(EnAlpin) e rapidamente ocorreu uma 

inspeção do local. 

A extensão dos danos da tempestade 

foi imensa. O piso do térreo fi cou com-

pletamente inundado, e os níveis d´água 

na sala das maquinas e na sala dos 

sistemas de controle chegaram numa 

altura de mais ou menos 35 cm. Todo 

equipamento elétrico, eletromecânico 

em ambos os grupos de maquinas foi 

danifi cado. Os requerimentos de entre-

ga e manutenção, e antes de tudo as 

as datas limite estipuladas pelos clien-

tes para terminarem as operações, 

eram extremamente ambiciosos e signi-

fi caram um grande desafi o. A estratégia 

que a ANDRITZ HYDRO apresentou 

aos clientes conteve os seguintes pon-

tos e datas estabelecidas:

Grupo de máquinas 1:

Fase 1:
■  Manutenção emergencial, entrega de 

distribuição AC/DC e gabinetes MCC
■  Retomada das operações dos grupos 

de máquina
■  até o fi nal de fevereiro de 2012.

Fase 2:
■  Manutenção e substituição parcial, 

como p.ex. do regulador hidráulico da 

turbina e do sistema de controle da 

usina elétrica na íntegra
■  até o fi nal de fevereiro de 2013.

Grupo de máquinas 2: 
■  Manutenção e substituição parcial, 

como por exemplo do regulador da 

turbina hidráulica e do sistema de 

controle inteiro da usina elétrica
■  até o fi nal de maio 2012.

O trabalho foi terminado com prazos 

apertados e demandou um alto grau de 

fl exibilidade por todos os participantes 

e divisões do projeto. Uma cooperação 

excepcional possibi l i tou que todos 

nestedesafios fossem administrados 

e, conseqüentemente, todos os prazos 

cumpridos como defi nido no contrato. 

▲ O vale de Lötschen, Suíça

▲ Agregado hidráulico após a restauração

▲ Após a inundação
▲ Entrega do centro de controle dos motores 

(Motor Control Center/MCC)

DADOS TÉCNICOS 

Potência: 120 MW

Queda líquida: 650 m

Velocidade: 500 rpm
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H
á muito tempo a Turquia tem 

uma grande importância para 

a ANDRITZ HYDRO e a gama 

de projetos varia de grandes a 

pequenas usinas hidrelétr icas. 

A ANDRITZ HYDRO também está 

enfatizando sua responsabilidade 

social neste país, especialmente no 

sudeste da região da Anatólia.

Em 2010 a ANDRITZ HYDRO decidiu 

planejar e construir um centro de treina-

mento para aprendizes em Mardin, no 

sudeste da Anatólia e de operá-lo du-

rante vários anos. Depois de um perío-

do curto de construção o centro foi 

inaugurado em 4 de maio de 2012 e 

entregue ao seu destino. Três ministros 

da Turquia, prefeitos locais e governan-

tes participaram da cerimônia de aber-

tura como também o embaixador da 

Áustria e o comissário de comércio. 

Durante os próximos três anos mais de 

100 jovens da região serão treinados e 

sairão como operários qualifi cados: me-

talúrgicos, eletricistas, e soldadores 

certifi cados. O treinamento é plenamen-

Cerimônia ofi cial de abertura

Ofi cina de aprendiza-
gem Mardin

te financiado pela ANDRITZ HYDRO. 

Após três anos o centro de treinamento 

será entregue como presente para o 

Instituto Técnico local em Mardin. Em 

cooperação estreita com o Instituto 

Técnico a grade de currículo é baseada 

em uma grade correspondente ao 

treinamento do aprendizado na Áustria. 

Os estudantes aprendem teor ia  e 

prática e a língua inglesa. Este tipo de 

curr ícu lo que oferece t re inamento 

teórico e prático ao mesmo tempo é 

exercido pela primeira vez na Turquia. 

A expectativa é que este projeto se 

▲ A oficina dos aprendizes constituído pela ANDRITZ HYDRO em Mardin, Turquia.
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sirva como exemplo e seja seguido 

por outras grandes industrias na Tur-

quia. Este país, com sua alta taxa de 

desemprego, também tem uma lacu-

na de mão de obra qualificada. Este 

currículo abrirá uma via de encontro 

para a demanda da mão de obra quali-

ficada na Turquia. 

Com isso a ANDRITZ HYDRO quer 

assumir um papel de liderança para 

apoiar e assegurar o futuro desenvol-

vimento da nova geração no sudeste 

da Anatólia.

Wolfgang Hofmann

Tel.: +90 (312) 4088001

wolfgang.hofmann@andritz.com

▲ A oficina dos aprendizes constituído pela ANDRITZ HYDRO em Mardin, Turquia. 

▼ Abertura da escola, na qual 36 estudantes do ensino médio recebem educação. 

▲ O protocolo da abertura do centro de treinamento de Mardin provocou muito interesse. 
 

▼ Prefeitos locais e governantes atenderam a 
Cerimônia de abertura. 
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Canada
Terror Lake

Rússia
THYNE certifi cação 

Markus Egretzberger

Tel.: +43 50805 5 6928

markus.egretzberger@andritz.com

De acordo com os requerimentos 

das autoridades responsáveis pela 

rede, os protótipos de todos os sis-

temas comerciais de rede devem 

ser testados e aprovados antes de 

serem instalados em usinas elétri-

cas russas. O processo de certifi ca-

ção é executado pelo Instituto de 

Transmissão de Energia Direta de 

Alta Voltagem (NIIPT), com sede em 

São Petersburgo. 

O simulador eletrodinâmico nos la-

boratórios NIIPT compreende mais 

do que 1.000 modelos físicos de ge-

radores, forças motrizes, transformado-

res, linhas de transmissão, cargas com-

plexas , transmissões dc, etc.. É usado 

para simular o comportamento dinâmi-

co de sistemas de excitação sob as 

condiçes físicas reais da rede elétrica 

russa. A ANDRITZ HYDRO cumpriu os 

testes NIIPT em fevereiro de 2012. 

DADOS TÉCNICOS

Potência: 11,7 MW

Queda líquida: 346,3 m

Velocidade: 720 rpm

Diâmetro do rotor: 1.060 mm

da cidade de Kodiak. Em 2005 a 

ANDRITZ HYDRO forneceu dois novos 

rotores Pelton. No dia 22 de dezembro 

2011, a Kodiak Electric Association, 

Inc. (KEA) premiou a ANDRITZ HYDRO 

com um contrato para o planejamen-

to, a fabricação e o fornecimento da 

terceira turbina para as instalações 

geradoras de hidrelétrica de Terror 

Lake. A nova unidade será integrada 

em um vão já existente na casa de 

força. Os desafi os técnicos para esta 

turbina Pelton 11 MW incluirão a opera-

ção sob uma altura real de 346,3 m, um 

A ilha de Kodiak é uma grande ilha 

afastada na costa sul do estado 

norte americano Alaska, separada 

da terra do continente e operando 

com um sistema próprio de rede 

elétrica.

A fonte de energia principal para esta 

ilha hoje são as instalações gera-

dores hidrelétricas do Rio Kizhuyak, 

aproximadamente 25 milhas sudeste 

Depois de 2 semanas de trabalho in-

tenso em São Petersburgo todos os 

sistemas de excitação THYNE foram 

certifi cados para operarem em siste-

mas elétricos russos. Além disso, 

estamos orgulhosos de perceber 

que THYNE1 é um de apenas dois 

sistemas de excitação que cumpriu 

todos os requisitos logo na primeira 

tentativa, sem precisar de qualquer 

ajuste.

desenho especial para a vedação do 

eixo e a aplicação de um compressor 

de declínio para a água jusante.  

A ANDRITZ HYDRO será responsável 

pelo desenho e a fabricação da tur-

bina, enquanto a Hyundai Ideal Elec-

tric será o fornecedor escolhido para 

o gerador. A ANDRITZ HYDRO será 

responsável  para entregar todo 

equipamento mecânico em Seattle, 

Washington. A partir de lá um em-

barque especial via avião será solici-

tado para transportar as turbinas até 

esse lugar remoto. A entrega dos 

componentes maiores para este 

projeto está previsto para fevereiro 

de 2013.

Michele Stocco

Tel.: +1 (514) 428 6854

michele.stocco@andritz.com
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automação, proteção e SCADA. Ambas 

usinas iniciaram seu funcionamento co-

mercial em março de 2012. A UHE 

Sırakonaklar é um tipo fio d´água loca-

lizada Ina província Ispir de Erzurum. 

É o primeiro projeto de usina hidrelé-

tr ica de 2M de energia e produção 

elétrica Inc. 

O fornecimento de equipamento W2W 

e a montagem no local foi realizada 

por  um consórc io  composto pe la 

ANDRITZ HYDRO na França e Turquia e 

a Leroy Somer na França. O projeto 

Gökgedik f io d´água, local izado na 

província de Andırın em Kahraman-

maras, começou em setembro 2010. 

O cliente, Uhud Energy Inc., é uma com-

panhia filiada a Kale Energy que reali-

Canada
Rio North West Stave

DADOS TÉCNICOS 

Unidade pequena

Potência: 3,3 MW

Queda líquida: 68,08 m

Velocidade: 514 rpm

Diâmetro do rotor: 912 mm

Unidade grande

Desemepnho: 2 x 8 MW

Queda líquida: 68,08 m

Velocidade: 450 rpm

Diâmetro do rotor: 1.250 mm

Em Janeiro de 2012 a ANDRITZ 

HYDRO foi solicitada a continuar 

com um novo projeto na Colúmbia 

Britânica, fornecendo 3 turbinas 

Francis para o projeto hidrelétrico 

do rio North West Stave. 

A conhecida empresa Cloudworks 

Energy Inc., com sede em Vancouver, 

já havia finalizado muitos projetos com 

a ANDRITZ HYDRO. Em seguida a 

companhia foi vendida para a Innergex 

Renewable Energy, uma empresa que 

desenvolve projetos de energia reno-

vável na América do Norte. Baseado 

em experiências de projetos anterio-

res, a Innergex trabalhará junto com 

a ANDRITZ HYDRO neste novo pro-

jeto hidrelétr ico do r io North West 

Stave. A UHE consiste em três turbi-

nas, duas largas (8 MW) e uma pe-

quena (3,3 MW) e usará um desenho 

para a casa de força parecido com 

o  projeto anterior para UHE Upper 

Stave. Para as válvulas de admissão 

das turbinas e os geradores, a equipe 

do projeto será capaz de reaproveitar 

desenhos usados nas UHEs Upper 

Stave e Kwalsa – ambos projetos da 

ANDRITZ HYDRO. 

Leroy-Somer, que fabricou os gerado-

res para todos os projetos atuais de 

Kwalsa e Upper Stave, será o forne-

cedor preferido para o projeto hidre-

lé t r i co  do r io  Nor th  West  Stave 

aplicando a experiência adquirida. 

O mesmo vale para o fornecedor 

para TIV D2FC. Innergex e ANDRITZ 

HYDRO esperam estar operando o 

projeto no final de 2013.

Michele Stocco

Tel.: +1 (514) 428 6854

michele.stocco@andritz.com

Turkey
Sırakonaklar & 
Gökgedik

DADOS TÉCNICOS 

Sırakonaklar

Potência: 3 x 6.100 kW

Queda líquida: 301,6 m

Velocidade: 750 rpm

Diâmetro do rootr: 930 mm

Gökgedik (unidades grandes)

Potência: 2 x 10.500 kW

Queda líquida: 145,1 m

Velocidade: 600 rpm

Diâmetro do rotor: 1.090 mm

Gökgedik (unidade pequena)

Potência: 3.890 kW

Queda líquida: 145,1 m

Velocidade: 1.000 rpm

Diâmetro do rotor: 630 mm

A ANDRITZ HYDRO fortaleceu sua 

posição como líder no mercado da 

Turquia com a fi nalização de êxito 

dos projetos Sırakonaklar (3 turbi-

nas Pelton verticais) e Gökgedik 

(2+1 turbinas Francis horizontais. 

O encerramento destes projetos foi 

possível pela competente coopera-

ção entre as equipes da ANDRITZ 

HYDRO na França e na Turquia. 

Sı rakonak lar  e  Gökgedik  são os 

primeiros projetos onde a ANDRITZ 

HYDRO Turquia forneceu o âmbito 

completo da usina elétrica incluindo a 

zou o projeto UHE Kale antes com a 

ANDRITZ HYDRO. O fornecimento de 

equipamento W2W e a instalação no 

local foi realizado com a mesma es-

truturade consórcio com Sırakonaklar. 

Alp Töreli

Tel.: +90 (312) 4088020

alp.toreli@andritz.com
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A construção do reservatório Wu 

Shan Tou levou quase dez anos, de 

1920 a 1930, mas quando foi termi-

nada na época não somente teve o 

maior impacto sobre a sociedade 

rural, mas também garantiu o desen-

volvimento econômico do Taiwan. 

Durante mais de 80 anos a irrigação 

acima de 100.000 hectares de terras 

Taiwan
Pa Tien

Bernhard Mueller

Tel.: +49 (751) 29511 495

bernhard.mueller@andritz.com

DADOS TÉCNICOS

Potência: 2.200 kW

Queda líquida: 23 m

Velocidade: 514 rpm

Diâmetro do rotor: 1.200 mm

Áustria
Reichensteinquelle

DADOS TÉCNICOS

Potência: 1.730 kW

Queda líquida: 489,2 m

Velocidade: 1.000 rpm

Diâmetro do rotor: 920 mm

cultivadas na planície Chia Nan, no 

oeste do Taiwan, funcionou sem depen-

der das chuvas e o fornecimento de 

sementes era assegurado. Por causa 

deste caráter único e sua importância 

para o desenvolvimento do Taiwan, o 

reservatório Wu Shan Tou foi até con-

siderado como potencial Patrimônio 

Mundial. 

Em 2002 iniciou uma turbina Kaplan 

vertical, fornecida na época pela VA 

Tech Hydro, com um diâmetro de rotor 

de 2,35 m e uma força de 9 MW. Desta 

forma a altura da armazenagem e a 

água retida pelo aterro foi somada a 

uma produção extra de energia elétri-

ca, trazendo ainda mais valor. Para 

estender o fl uxo aproveitável da água, 

o cliente, Chia Nan Enterprise Co., 

encarregou outra vez a ANDRITZ 

HYDRO do fornecimento de uma tur-

bina axial compacta CAT1200. 

Em homenagem ao jovem engenheiro 

que desenhou e foi responsável pela 

construção do reservatório Wu Sahn 

Tou, a nova usina será chamada pelo 

seu nome: Pa Tien.

No in íc io  de Ju lho de 2012 a 

ANDRITZ HYDRO recebeu pela 

VA Erzberg GmbH o requerimento 

para entrega e instalação de uma 

unidade vertical Pelton/unidade de 

gerador. O início da operação é pre-

visto para o fi nal de março de 2013. 

O esquema da usina é uma usina 

fio d´água na mina de minério de ferro 

de Erzberg na Estíria, Áustria. Através 

d o s  c o l e t o re s  d a  n a s c e n t e  d e 

Reichenstein, da bacia de admissão, 

do conduto (DN 500 mm, aprox. 

4.044 m de comprimento) a água flui 

para a casa de força, que é equipada 

com uma turbina Pelton de 4-bocais, 

gerador (2,000 kVA, 690 V), sistema de 

controle como também transformador 

e equipamento de media voltagem. A 

transmissão da energia para a rede de 

10 kV da VA Erzberg GmbH acontece-

rá por um cabo de força subterrâneo 

até a nova estação transformadora e 

depois também será conectada com a 

rede pública. 

No ano 712 um documento mencionou 

pela primeira vez de forma escrita a 

mina da montanha de minério de ferro. 

Até hoje em dia continua sendo a base 

econômica mais importante nesta re-

gião. Atualmente, são retiradas apro-

ximadamente 2 milhões de toneladas 

de minério de ferro a cada ano e 

transportadas por trem até as usinas 

de aço em Linz e Donawitz, Áustria.

Edwin Walch 

Tel.: +43 (732) 6986 3473

edwin.walch@andritz.com
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COMPACT HYDRO 
desenvolvimento na Indonésia

D
e acordo com números publi-

cados pela companhia forne-

cedora de energia estatal 

da Indonésia PT PLN (Persero), a 

Indonésia tem um total de poten-

cial hidrelétrico de aproximada-

mente 75.000 MW. 70% está dispo-

nível para esquemas hidrelétricos 

de grande escala, e os 30% restan-

tespara a geração compacta ou 

micro-geração hidrelétrica. Basea-

do no novo ato do governo da In-

donésia para as energias renová-

veis, entrando em vigor em 2010, o 

negócio COMPACT HYDRO está 

novamente crescendo na Indoné-

sia após uma década de silêncio. 

Desde então o governo da Indoné-

sia estimulou o setor privado a 

desenvolver o setor de energia 

elétrica por meio de soluções de 

energias renováveis.  

O governo da Indonésia elaborou um 

novo projeto de lei estabelecendo uma 

taxa fi xa da tarifa para eletricidade gerada 

por mini-projetos hidrelétricos entre 

1 e 10 MW. Esta tarifa implícita varia para 

cada ilha na Indonésia, com os maiores 

valores defi nidos para as áreas mais inal-

cançáveis. Infelizmente a maior parte 

destes recursos de energia é localizada 

nas regiões mais remotas deste país, e 

por isso somente uma fração dela tem 

sido aproveitada. PT. ANDRITZ HYDRO 

tem sido presente na Indonésia durante 

30 anos e agora cobre 80% do mercado 

hidrelétrico da Indonésia. Passou mais do 

que uma década desde que a ANDRITZ 

HYDRO construiu uma usina COMPACT 

HYDRO na Indonésia. Esta última usina 

foi a UHE Kolondom, entregue em 1997, 

que gera 800 kW. Este hiato da ANDRITZ 

HYDRO se deu por causa da falta de in-

vestidores interessados - um resultado 

direto da falta de disponibilidade de in-

centivos do governo na época. A nova 

situação permitiu a ANDRITZ HYDRO na 

Indonésia, cada um com um cliente dife-

rente.

A entrega de alguns destes projetos terá 

início perto do fi nal de 2012, e todos os 

outros em 2013/2014. Como resultado 

deste desenvolvimento a ANDRITZ 

HYDRO Indonésia formou um grupo 

separado especializado em projetos 

COMPACT HYDRO. A ANDRITZ HYDRO 

Indonésia está cooperando com a 

ANDRITZ HYDRO Índia em relação a 

estes projetos. A Índia é responsável pelo 

planejamento, a fabricação e a entrega 

do equipamento offshore COMPACT 

HYDRO fornecido para a Indonésia. O 

grupo COMPACT HYDRO da Indonésia 

atende atualmente vários clientes em 

possíveis locais para projetos na Indoné-

sia inteira, fazendo um esforço para o 

aproveitamento da hidrelétrica em escala 

compacta, e providenciando energias 

Hoedani Hadijono

Tel.: +62 (21) 3906929

hoedani.hadijono@andritz.com 

DADOS TÉCNICOS 

Bungin, Sulawesi do Sul

Potência: 2 x 1.500 kW

Queda líquida: 70,9 m

Velocidade: 1.000 rpm

Diâmetro do rotor: 586 mm 

Lubuk Gadang, Sumatra do Oeste

Potência: 2 x 4.150 kW

Queda líquida: 55,0 m

Velocidade: 600 rpm

Diâmetro do rotor: 1.030 mm

Segara II, Nusa Tenggara do Oeste

Potência: 2 x 2.430 kW

Queda líquida: 144,8 m

Velocidade: 1.000 rpm

Diâmetro do rotor: 562 mm

Cianten II, Java Oeste

Potência: 2 x 2.670 kW

Queda líquida: 60,8 m

Velocidade: 750 rpm

Diâmetro do rotor: 775 mm

sustentáveis e renováveis para o povo 

da Indonésia. A presença de 30 anos 

da ANDRITZ HYDRO na Indonésia e a 

rede das nossas relações confiáveis 

com os clientes nos traz um amplo futuro 

para COMPACT HYDRO e para o desen-

volvimento do negócio da geração de 

hidrelétrica neste país.

▲ Compact Hydro Indonesia

33Notícas de destaque HYDRONEWS
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Asia 2012 
Chiang Mai, 
Tailândia

HydroVision Rússia 
Moscou, Rússia

N
o início de março de 2012 a 

ANDRITZ HYDRO participou 

pela terceira vez na feira anu-

al de energia na Rússia – Russia 

Power, incluindo o co-evento Hydro-

Vision Rússia. Esta feira pretende 

cobrir a demanda russa de energia e 

o interesse na hidrelétrica como no 

equipamento eletromecânico para 

usinas hidrelétricas, que aumenta 

constantemente. O número de expo-

sitores e conseqüentemente a área 

de exibição dobrou mais uma vez 

comparado com o ano passado.

A 
hidrelétrica está se tornan-

do mais e mais interessan-

te no mundo inteiro – tanto 

para instalações locais como 

para investidores e desenvolve-

dores de projetos. A primavera é 

a época das feiras para negócios, 

e a ANDRITZ HYDRO participou 

de diversos eventos sobre hidre-

létrica e energias renováveis 

apresentando sua capacidade no 

mundo inteiro.

Na seqüencia da apresentação da 

ANDRITZ HYDRO sobre modernização 

e reabil itação de turbinas Francis e 

Kaplan, geradores e tecnologias de 

armazenagem por bombas, como tam-

bém soluções para hidrelétricas de pe-

quena escala, visitantes russos e inter-

nacionais aproveitaram a oportunidade 

para discutir suas solicitações espe-

ciais. Nossa equipe de conferência 

profi ssional ofereceu no stand bem or-

ganizado um espaço perfeito para este 

intercâmbio de informações.

A
Ásia é um dos mercados de 

hidrelétrica que mais cresce 

no mundo. Seguindo eventos 

anteriores na Tailândia, no Vietnam 

e na Malásia, este ano a ASIA 2012 

aconteceu em Chiang Mai ,  na 

Tailândia. Diferentes aspectos da 

hidrelétrica foram discutidos e apre-

sentados em diversas sessões. 

A ANDRITZ HYDRO participou com 

apresentações em documentos es-

pecíficos sobre armazenagem por 

bombas,revestimento, geradores, 

turbinas Pelton e pequenas hidrelé-

tricas 

A maneira como o stand foi organizado 

adequou-se à demanda para esta troca 

extra de informações entre o público e 

os apresentadores. Um destaque da 

Ásia 2012 foi a “Recepção de boas 

vindas” no terraço em cima do Hotel 

Empress em Chiang Mai. Todos os de-

legados desfrutaram das especialida-

des Tai que foram preparadas direta-

mente na frente dos convidados. Sendo 

co-patrocinador da noite, o Sr. Josef 

Ullmer deu para todos os delegados 

as boas vindas da parte da ANDRITZ 

HYDRO. Ásia 2012 foi um evento muito 

importante de grande êxito para a 

ANDRITZ HYDRO, enfatizando nossa 

posição como fornecedor de liderança 

na Ásia. 
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Viennahydro 2012
21 a 23 de novembro de 2012
Laxenburg, Áustria
www.viennahydro.com

HydroVision Rússia 2013
05 a 06 de março de 2013
Moscou, Rússia
www.hydrovision-russia.com

Jens Päutz

Tel.: +43 50805 5 2675

jens.paeutz@andritz.com 

www.andritz.com

EVENTOS:

Dia do Cliente 
Thilisi, Geórgia

E
m junho 2012 aconteceu a 

feira “Powertage” em Zurique, 

Suçía - o evento de liderança 

na indústria de energia suíça . Mais 

de 2.000 especialistas e delegados, 

interessados de política, indústria 

e de instalações elétricas aprovei-

taram a oportunidade para uma 

troca intensa de informações entre 

todos os participantes. 

A ANDRITZ HYDRO participou com a 

apresentação de diversos temas e 

um lindo stand. Os organizadores do 

evento, como também todos os 152 

expositores, ficaram satisfeitos com o 

alto nível de interesse e o sucesso da 

feira. O evento que acontece a cada 

dois anos é uma boa oportunidade 

para apresentar a posição de liderança 

da ANDRITZ HYDRO na Suíça.

Powertage 
Zurique, 
Suíça

Hidroenergia 2012 
Wroclav, Polônia

T
radicionalmente a Hidroener-

gia é vista como um evento 

chave no setor da hidrelétrica 

pequena. Aqui são discutidos e 

avaliados novos desenvolvimentos 

políticos, financeiros e técnicos. 

O congresso em maio de 2012 atraiu 

centenas de delegados da Europa e 

de outras partes do mundo. A ANDRITZ 

HYDRO participou com o nosso espe-

cialista para Compact Hydro de Linz 

num stand especializado. 

O evento ofereceu a oportunidade 

ún ica  para  gerar  novos negóc ios 

apresentando produtos e serv iços 

para um leque amplo de clientes in-

tensamente interessados no desen-

volvimento da energia hidrelétrica.

G
eórgia exerce um programa 

muito ambicioso de desen-

volvimento para hidrelétrica. 

O governo da Geórgia deu o “start” 

para o processo de privatização em 

2009 com um premio de licitações 

para 80 novas usinas hidrelétricas 

com uma capacidade com mais de 

2.200 MW – uma gama de usinas 

Compact Hydro até grandes cen-

trais hidrelétricas. 

Com a intenção de estar otimamente 

posicionado neste mercado em rápida 

ascensão, a ANDRITZ HYDRO progra-

mou o primeiro Dia do Cliente da Geór-

gia em maio de 2012 em Tbilisi, capital 

da Geórgia. Por volta de 100 convida-

dos e interessados interessados da in-

dústria, de bancos e instituições finan-

ceiras como também empresas de 

consultoria e dois ministros deputados 

do Departamento de Energia. O grande 

número de participantes e o interesse 

nos seminários da ANDRITZ HYDRO 

valoriza a nossa estratégia de mercado 

na Geórgia.
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www.andritz.com

Hidrelétrica para a África 
Energia renovável e sustável para o futuro

ANDRITZ HYDRO GmbH
Eibesbrunnergasse no 20, 1120 Viena, Áustria
Tel.: +43 50805 5, Fax: +43 50805 51015
contact-hydro@andritz.com

Algéria 
Mansouriah
Darguinah Tunísia 

Sidi Salem
Egito
New Naga Hammadi 
Aswan 
Assiut

Ethiôpia
Beles
Gilgel Gibe

Quênia
Kindaruma 
Masinga-Dam

Ruanda
Mukungwa
Ruzizi

Tanzânia
Lower Kihansi
Pangani Falls II

Malawi
Tedzani 1-3
Wovwe

Madagascar
Mandraka
Andekaleka

Mozambique
Mawusi

Zâmbia
Victoria Falls
Kariba North

África do Sul
Steenbras
Drakensberg
Vanderkloof

Namíbia
Ruacana

República Demo-
cratica do Congo 
Zongo 
Inga II

Congo
Bukavu
Sebeya

Gabon
Kinguele

Camerões
Edéa I-III
Song Loulou

Nigéria 
Kainji 11/12, 5/6
Shiroro
Jebba

Burkina Faso
Bagre

Togo
Nangbeto

Gana
Akosombo
Kpong

Guinê
Garafi ri

Mali
Manantali

Maroccos
Matmata
Dchar el Oued

Costa de Marfi m
Ayame 
Taabo 
San Pedro

Angola
Cambambe
Matala

Uganda
Nalubaale
Kirra

ANDRITZ HYDRO é um fornecedor 

global para equipamento eletromecâ-

nico e serviços (“From water to wire”) 

para usinas hidrelétricas. Com mais de 

170 anos experiência e mais de 30,000 

turbinas instaladas, somos o líder 

do mercado mundial para a geração 

de hidrelétrica, a partir de aplicações 

hidrelétricas pequenas até 800 MW 

de desempenho.

Temos paixão pela África: com uma pre-

sença no mercado com mais de 100 anos, 

a ANDRITZ HYDRO forneceu ou renovou 

cerca de 50% da capacidade hidrelétri-

ca instalada na África. Nossas atividades 

africanas cobrem todas as partes dos 

negócios com hidroelétrica – ampla hidre-

létrica, serviço & reabilitação e pequenas 

hidrelétricas.

From water to wire.
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