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Serviços de Engenharia: Gestão e Manutenção de Centrais Hidroelétricas
Características
A empresa Tokyo Electric Power Company (TEPCO) possui e opera 160 centrais hidroelétricas
(capacidade de geração 8,986MW) incluindo 9 usinas hidroelétricas de armazenamento bombeado,
ou Reversível.
Os serviços de engenharia da TEPCO não somente inclui supervisão e orientação em desenhos de
projetos e construção de plantas, como também operação e manutenção das mesmas para alcançar
um desenvolvimento sustentável considerando os pontos abaixo:
 Uso efetivos dos recursos hidrícos
 Gestão e manutenção eficientes das usinas hidroelétricas
- Análise de medidas para minimização de custos de manutenção conservando a credibilidade de
fornecimento energético
- Métodos de engenharia e outras técnicas para diagnóstico das usinas que estão em operação
Descrição Geral ou Princípios do Sistema
Exemplo 1: Renovação de Usina hidroelétrica
Necessidade de renovação e reforço das
instalações de centrais hidroelétricas
envelhecidas para melhoria de credibilidade
de operação, uso eficiente dos recursos
hídricos e benefícios econômicos.
A TEPCO, com experiência de mais de 30
anos de inovações e renovações em centrais
hidroelétricas tem a disposição toda a
tecnologia de engenharia, desde o
planejamento até a implementação.

Tabela. Exemplo de reconstrução
Antes

Depois

Potência (kW)

6.200

6.600

Descarga máxima (m3/s)

11,13

11,13

Queda

69,9

69,4

Velocidade de rotação (min-1)

600

429

Quantidade de unidades
Tipo
Início do ano
(a) Antes da reconstrução

3
1
Francis de eixo Francis de eixo
horizontal
vertical
1919

1997

(b) Depois da reconstrução

Fig. Exemplo de reconstrução

Exemplo 2: Diagnóstico sobre óleos lubrificantes de equipamentos de geração hidroelétrica
O óleo de turbina é utilizado como lubrificante dos rolamentos da turbina dos geradores das centrais
hidroelétrica. Ao transcorrer longas horas de operação, compostos da oxidação e partículas causadoras
do desgaste no óleo aumentam e isto pode causar condições adversas negativas como elevação da
temperatura do metal dos rolamentos, degradação da capacidade de lubrificação, etc. Para evitar
desgaste do metal dos rolamentos é necessário fazer análises de viscosidade, composição da água, grau
de oxidação, etc. O diagnóstico dos lubrificantes analisa as partículas causadoras do desgaste, que são
os agentes causadores de más condições de funcionamento.
Substâncias geradas
internamente

Substâncias geradas
externamente

Partículas de
desgaste (partículas)

Contato do metal,
Desgaste do metal

Degradação do óleo,
degradação dos aditivos

Calor, oxigênio

Fibras

Filtração de ar

Faíscas de soldagem, areia,
tinta, material de vedação

Obras de
construção

Fig. 1 Classificação dos contaminantes

Fig. 2 Equipamento de diagnóstico do lubrificante

Exemplo 3: Diagnóstico de vida útil dos enrolamentos dos estatores do gerador
O objetivo do diagnóstico de vida útil é a de avaliação da força dielétrica dos enrolamentos dos estatores
dos geradores das instalações hidroelétricas, e determinar métodos efetivos de prevenção de acidentes e
definir intervalos econômicos de manutenção.
Este método é desenvolvido em pesquisa conjunta. O funcionamento dos equipamentos é interrompido
para testes de perfomance das características não destrutivas.
Este método de diagnóstico de vida útil é apropriado em estatores de geradores de isolamento em resina
para tensão nominal maior que 6kV, materiais isolantes sintéticos e isolantes para tensão nominal menor
que 6kV.
Fig. 1 Equipamento de diagnóstico de isolamento

Fig. 1 Equipamento de diagnóstico de isolamento

Fig. 2 Operação de detecção de descarga parcial
em atividade

Efeitos de Economia de Energia e Itens Específicos
◆ Uso efetivo dos recursos hídricos
◆ Redução dos custos de manutenção de instalações de geração hidroelétrica através das seguintes
medidas.
- Métodos e frequência de inspeção adequadas para diagnóstico da perfomance dos equipamentos
- Prevenção de grandes avarias mediante diagnóstico apropriado
- Antecipação da manutenção adotando o diagnóstico de vida útil dos equipamentos

Implementações Realizadas ou Previstas

JAPÃO

◆ Gestão e manutenção de centrais hidroelétricas da TEPCO (164 centrais, 8973 MW)

EXTERIOR

◆ Filipinas: Projeto de central hidroelétrica para conservação das plantações de arroz em
degraus tombadas pelo Patrimônio Mundial (2010)
◆ Índia: Serviços de engenharia de reformas na Central Hidroelétrica de Umiam Estágio II,
ES (2004)
◆ Índia: Serviços de engenharia de reformas na Central Hidroelétrica de Umiam Estágio
III, EF (2006)
◆ Laos: Serviços de engenharia de reformas na Central Hidroelétrica de Namgum, EF
(2004)
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