Fonte:JASE-W Tecnologias e Produtos Energéticos Inteligentes Japoneses
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Tokyo Electric Power Company

Serviços de Engenharia: Desenvolvimento de Central Hidroelétrica
Características
A TEPCO oferece assistência técnica para desenvolvimento de centrais hidroelétricas o que inclui identificação
de locais potenciais, estudos de viabilidade, desenho do projeto, construção, operação e manutenção.
 Do ponto de vista de uma companhia elétrica com posse e gestão de instalações de geração hidroelétrica.
 Ao desenvolver centrais hidroelétricas em mais de 160 pontos em todo o Japão incluindo 9 unidades de
planta reversível de grande porte, acumula experiência de aproveitamento eficiente de recursos hídricos.
 Possui conhecimento acumulado de tecnologia de construção, instalação, e implementação de centrais
elétricas (ex: represas, túneis, instalações subterrâneas de energia elétrica, entradas, canais de
escoamento, vertedouros etc) levando em consideração tanto os custos como o impacto ambiental.
Descrição Geral ou Princípios do Sistema
A TEPCO oferece os seguintes serviços técnicos para desenvolvimento de centrais hidroelétricas:
1. Avaliação de viabilidade do negócio
- Análise econômica e financeira
- Análise do sistema
2. Estudos no local
- Fluxo dos rios e vertentes
- Análise da qualidade da água
- Levantamento topográfico
- Levantamento geológico
- Avaliação de impacto ambiental
- Avaliação de impacto social
3. Estudos hidrológicos
- Medição de fluxo
- Análise de escoamento
- Estudos de inundação
- Estudos de volume de água necessário para
geração elétrica
- Plano de gestão da represa

Ponto hidrelétrico em Kusan (Indonésia)

4. Estudos de pré viabilidade e viabilidade
- Levantamento de locais potenciais
- Plano de geração de energia
- Desenho básico
- Planejamento de construção
- Planejamento de custos do projeto
- Análise econômica e financeria
5. Detalhamento do desenho do projeto
Hydroelectric power potential survey (Zambia)
- Detalhamento do desenho do projeto das
instalações da central hidroelétrica (instalações de engenharia civil, equipamentos elétricos e
máquinas mecânicas)
[Instalações de uma central hidroelétrica]
[Represa ]Barragem de concreto (tipos: de aterro, de gravidade, em arco)
(Método de construção: Método RCC, Método ELCM)
Barragem de betão, barragens de aterro
[Canal de água] Entradas e canais de escoamento, tanques de compensação, conduto tubular, canal
de desague, vertedouros
[Central elétrica] Planta de superfície, semi-subterrânea, subterrânea
[Equipamentos elétricos e mecânicos]turbinas (Francis, Pelton, hélice, etc)
Geradores, transformadores, aparatos periféricos, fios e cabos elétricos, dispositivos de interruptores
- Estudo de modelo hidráulico
- Estudo de eficiência de operação
- Análise de estabilidade e reação sob carga estática e dinâmica
- Detalhamento dos custos
- Documentos para licitação, elaboração de desenho do projeto
- Desenho de estradas, pontes e túneis para transporte dos equipamentos dos geradores elétricos
- Detalhamento do desenho considerando medidas ambientais

6. Supervisão das obras
- Assistência a procedimentos para a licitação
- Assistência a avaliações da empresa contratada
- Assistência a negociações e contratos
- Supervisão das obras
- Inspeção e controle
- Testes de aceitação
- Monitoramento dos assuntos ambientais e sociais
7. Gestão e manutenção
- Manutenão e inspeção das instalações das centrais
hidroelétricas para eficiência nas operações
Local em planejamento para construção
de uma central hidroelétrica no leito do
- Medição de precipitações das chuvas, volume de
rio Wailoa (Fiji)
fluxo, planejamento de gestão de operação do canal
de descarga
- Renovaçõs de equipamentos, monitoramento para futuras melhorias, levantamento de coeficientes
de segurança
- Orientação para gestão eficiente dos reservatórios
8. Transferência de tecnologia
- Treinamento on-the-job FS, DD, e CS
- Treinamento para gestão e manutenção
- Treinamento teórico e prático
- Visitas a outros tipos de instalações elétricas para aprendizado técnico relacionado
9. Suporte técnico
- Envio de técnicos em cada etapa do projeto

Efeitos de Economia de Energia e Itens Específicos
◆ Aproveitamento efetivo dos recursos hídricos
◆ Desenho do projeto levando em consideração impactos ambientais
◆ Transferência de tecnologia incluindo gestão e manutenção

Implementações Realizadas ou Previstas

JAPÃO

◆ Desenvolvidas 164 centrais hidroelétricas (capacidade instalada 8,983MW) incluindo 9
centrais hidroelétricas reversíveis (incluindo a Central de Kannagawa, uma das maiores
plantas do mundo: central hidroelétrica reversível com potência de 2,820MW).

EXTERIOR

◆ Myanmar: Estudos preliminares de planejamento de reformas da Central Hidroelétrica de
Baluchaung I I (2012)
◆ Filipinas: Projeto de central hidroelétrica para conservação das plantações de arroz em
degraus tombados pelo Patrimônio Mundial (2010)
◆ Indonésia: Estudos preliminares para reabilitação e expansão da Central Hidroelétrica de
Bakaru (2010)
◆ Indonésia: Estudos de viabilidade F/S da Central hidroelétrica de Kusan (2005), Estudos
preliminares para o projeo da Central Hidroelética de Kusan (2009)
◆ Fiji: Estudos para o projeto de energia renováveis da região do leito do rio Wailoa (2009)
◆ Zambia: Estudos de desenvolvimento de plano master para eletrificação rural (2007)
◆ Fiji: Estudos de energia renováveis (2007)
◆ Vietnã: Estudos de viabilidade CDM em locais com potencial energia hídrica em Tatang
(2005)
◆ Malásia: Estudo de desenvolvimento para central hidroelétrica em Ulu Terengganu (2003)
◆ Malásia: Estudo de viabilidade de projeto de desenvolvimento de central hidroelétrica em
Ulujelai (2002)
◆ China: Projeto de planta hidroelétrica reversível em Shanxi Xilongchi (2002)

Contato:

Tokyo Electric Power Company Holdings, Incorporated, International Affairs Department
http://www.tepco.co.jp/en/corpinfo/consultant/top-e.html
consultancy@tepco.co.jp
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