
From  
water 
to  
wire



Com 
megatendências 
globais dando 
forma ao nosso 
presente, respos-
tas a questões 
colocadas pelo 
futuro tornam-
se necessárias 
nos dias atuais. 
Ao examinar 
alterações em políti-
cas demográficas, 
econômicas e de 
energia, logo fica 
claro que seguimos 
em direção a um 
futuro de desafios.



Megatendências demográficas, 
tecnológicas e econômicas – tais 
como a urbanização e a crescente 
demanda por eletricidade – trarão 
profundas mudanças sociais e 
políticas nas próximas décadas. 
Neste contexto, as pessoas estão 
discutindo um “Cenário 2050”.

De acordo com as previsões atuais, 
em 2050 a população global terá 
aumentado para aproximadamente 
10 bilhões de pessoas. Ao mesmo 
tempo, demandas por energia terão 
dobrado em comparação com o 
momento atual. Esta situação repre-
senta um desafio para a política, a 
economia e a pesquisa. É um desafio 
que requer ser considerado hoje.

Urbanização
Em 2050, metade da população 
mundial habitará os principais 
centros urbanos. Atualmente, as 
cidades abrangem apenas 0,5% da 
superfície terrestre. No entanto, elas 
consomem 75% dos recursos globais. 
Até 2025, haverá provavelmente 40 
cidades com mais de 10 milhões de 
habitantes. Megacidades tais como 
Nova York, São Paulo, Cairo e Pequim 
terão que investir bilhões de dólares em 
infraestrutura nos próximos 10 anos. 
Tecnologias urbanas estão avançan-
do vertiginosamente. Um exemplo é a 
emergência das "cidades inteligentes”, 
onde os habitantes interagem de modo 
inteligente e eficiente com seu ambiente 
urbano. Mas, apesar desta crescente 
eficiência energética, as demandas 
destas megacidades por energia serão 
enormemente altas.



Desenvolvimentos demográficos 
No total, a população mundial 
cresce aproximadamente à razão de 
150 pessoas a cada minuto. E, ainda 
assim, as diferenças regionais em 
termos de desenvolvimento demográ-
fico não poderiam ser mais drásticas. 
Especialmente nas nações industria-
lizadas, a maioria da  população terá 
mais de 65 anos de idade no futuro. 
Por outro lado, a população da África 
provavelmente terá dobrado em 2050, 
ao passo que a da Europa terá encolhi-
do. Por esta época, países individuais 
na África poderão ter mais habitantes 
do que os EUA possuem hoje.

Mudança climática e 
escassez de recursos
Aumento populacional, urbanização 
e demandas crescentes por energia 
certamente determinarão que as fontes 
convencionais de energia atinjam seus 
limites num futuro próximo. No tocante 
aos dados de consumo atual, aparen-
temente dentro de poucas décadas 
já não fará mais sentido, em termos 
econômicos, produzir combustíveis 
fósseis. Independentemente disto, 
reservas existentes ainda estão sendo 
utilizadas extensivamente, o que, sem a 
adoção de sistemas de filtros apropria-
dos, provocará aumento adicional nas 
emissões, resultando, assim, em aque-
cimento global. A meta climática deter-
minada na Conferência sobre o Clima 
realizada em Paris no final de 2015, 
que visa a limitar o aquecimento global 
a menos de 2°C, só será atingida por 
meio de esforços extremos. Soluções 
integradas que contemplam a combina-
ção ótima entre energias renováveis já 
são demandadas hoje; futuramente, tal 
demanda aumentará ainda mais.



Para a ANDRITZ HYDRO, a 
discussão do “Cenário 2050” é uma 
visão motivadora do futuro – encon-
trar hoje as soluções de amanhã. O 
imenso potencial da energia hidrelétrica 
ainda não foi totalmente explorado; 
este potencial pode dar uma significa-
tiva contribuição para o redesenho do 
atendimento à demanda por energia a 
caminho da sustentabilidade.
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Nant de Drance, Suíça
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Energia 
hidrelétrica.
Sustentável, 
renovável e 
flexível.

Muitos benefícios – grande potencial
Aproximadamente 70% da Terra são 
cobertos por água, o que significa que 
existem 14,3 bilhões de metros cúbicos 
de uma fonte de energia renovável, 
limpa. Eletricidade a partir de fontes 
hidrelétricas é vantajosa economica-
mente e não está sujeita à volatilidade de 
preços – ao contrário dos combustíveis 
fósseis. Oferece benefícios sócio-eco-
nômicos, já que a construção de usinas 
hidrelétricas também cria vagas de 
emprego locais, dá suporte à economia 
regional e assegura, ainda, o suprimento 
de água e proteção contra enchentes. 
Usinas hidrelétricas também podem ser 
utilizadas para fins de irrigação e 
navegação de carga.

Em uma época em que produzir 
recursos fósseis vem se tornando 
menos vantajoso economicamente e 
demandas por energia continuam a 
escalar, devemos encontrar um equilíbrio 
entre as necessidades do presente e a 
responsabilidade das gerações futuras.

Tecnologia com visão
Energia hidrelétrica é a forma mais 
comprovada e mais desenvolvida de 
geração de eletricidade renovável. 
Crescente conscientização sobre 
mudanças climáticas e geração susten-
tável de energia, responsabilidade social 
por parte da classe política, assim como 
uma atitude cada vez mais crítica em 
relação às emissões de CO2 provenien-
tes de combustíveis fósseis, provocarão 
aumento da demanda por energia 
hidrelétrica nos próximos anos.

Comprovada em muitas aplicações
Hoje, aproximadamente 16% da energia 
elétrica mundial provêm de fontes de 
energia hídrica. No futuro, presume-se 
que a crescente, enorme demanda por 
eletricidade será atendida por aqueles 
conceitos de energia que melhor combi-
nem os diversos recursos disponíveis. 
A energia hidrelétrica se revela, neste 
sentido, como uma criadora de tendên-
cias, já que não se resume à geração 
de energia. Ao invés disto, oferece um 
amplo espectro de aplicações, incluindo 
armazenamento de energia para estabi-
lidade da rede de fornecimento e cober-
tura em situações de pico de carga.
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O mercado de energia 
hidrelétrica global.
Possibilidades e 
oportunidades.

Energia hidrelétrica 72,3%
 
Energia eólica 13,3%
 
Biomassa 9,2%
 
Energia solar 3,7%
 
Energia geotérmica e outras 
fontes de energia 1,5%

2) Distribuição percentual da geração de 
energia a partir de fontes renováveis 

 (Fonte: Panorama Energético Mundial 
2016 - AIEA)

78 TWh
199 TWh

495 TWh

717 TWh

3.894 TWh

Carvão 41%
 
Gás 22%
 
Nuclear 11%
 
Óleo 4%
 
Fontes de Energia Renováveis 22%

1) Distribuição percentual da geração de 
 energia no mundo (Fonte: Panorama Energético 
 Mundial 2016 - AIEA)

Somente cerca de até 25% 
do potencial explorado
Aproximadamente 22% da demanda 
mundial por eletricidade são 
atendidos atualmente por meio de 
recursos renováveis. Com 74%, a 
energia hidrelétrica representa de longe 
a maior fatia, seguida por energia eólica, 
com aproximadamente 12%. As parti-
cipações de biomassa, energia solar e 
energia geotérmica contribuem na faixa 
de um dígito. 

Embora o potencial tecnicamente viável 
da energia hidrelétrica consista em 
inacreditáveis 16.000 TWh por ano, no 
atual momento sequer 25% deste 
potencial já foi explorado. A geração 
anual de energia hidrelétrica é hoje 
inferior a 4.000 TWh.

Forte crescimento no mundo todo
Pessoas no mundo todo trabalham 
para explorar este potencial construindo 
novas usinas hidrelétricas, bem como 
modernizando e melhorando usinas exis-
tentes. Especialmente em regiões onde 
demandas por energia previsivelmente 
aumentarão de forma dramática nos pró-
ximos anos – tais como Ásia, América 
do Sul e África –, diversos projetos de 
Pequenas Centrais Hidrelétricas serão 
implantados, além de novas grandes 
usinas. Previsões atuais indicam que a 
construção de novas usinas hidrelétri-
cas crescerá à razão de 2 – 3% ao ano. 
Também existe um grande potencial 
na Europa e na América do Norte, já 
que metade das instalações tem agora 
mais de 30 anos, capaz de contribuir de 
modo mais significativo para o atendi-
mento à demanda por eletricidade no 
futuro, por meio de modernizações
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3) Geração de energia hidrelétrica global 
 (Fonte: Atlas Mundial de Energia & Reservatórios 
 Hidrelétricos 2016

Geração de energia a partir de fontes hidrelétricas 
 
Potencial hidrelétrico tecnicamente viável 

América do Norte
1.909.600 GWh
681.251 GWh (36%)

América do Sul
2.803.400 GWh
669.736 GWh (24%)

África
1.645.900 GWh
117.020 GWh (7%)

Ásia (excluindo China)
5.463.400 GWh
800.709 GWh (15%)

China 
2.720.000 GWh 
1.126.400 GWh (41%)

Europa 
1.200.100 GWh 
566.594 GWh (47%)
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From water-to-wire 2050.
Geração de energia a partir de 
fontes hidrelétricas no futuro.
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Exemplos de Aplicação

1 Reservatório para armazenamento  
 anual

2 Reservatório para armazenamento 
 de curto prazo

3  Usina hidrelétrica a fio d'água

4 Pequena Central Hidrelétrica

5 Mini Central Hidrelétrica

6  Usina hidrelétrica em rio urbano

7  Usina hidrelétrica com baixa queda

8  Usina de energia maremotriz

9  Usina hidrelétrica reversível (água 
doce); armazenamento de energia 
para usina de energia solar

10  Usina hidrelétrica reversível (água 
salgada); armazenamento de energia 
para parque eólico 

11  Ilha de energia; usina reversível 
offshore para faixa de energia eólica/ 
solar/maremotriz 

12 Parque de energia com uso de 
 correntes de marés
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ANDRITZ HYDRO.  
Liderança de mercado 
graças à tradição e 
inovação. 

O GRUPO ANDRITZ é fornecedor 
global de usinas, equipamentos e 
serviços para estações hidrelétricas, 
indústria de papel e celulose, 
indústrias metalúrgicas e siderúrgi-
cas, bem como de sistemas de 
separação sólido/líquido para setores 
de fornecimento público e industrial.
A ANDRITZ está sempre próxima de 
seus clientes, contando com mais de 
250 unidades de produção e empre-
sas de assistência técnica e vendas 
em todo o mundo. 

A ANDRITZ HYDRO faz parte do GRUPO 
ANDRITZ. É fornecedora global de 
equipamentos eletromecânicos e 
serviços "from water-to-wire” para usinas 
hidrelétricas. Um dos maiores fornece-
dores atuantes no mercado de geração 
hidrelétrica, a ANDRITZ HYDRO – com 
mais de 175 anos de experiência em 
tecnologia de turbinas e 120 anos de 
experiência em engenharia elétrica – 
oferece um abrangente portfólio. 

Os pilares foram fincados pelos pioneiros 
na fabricação de turbinas e geradores 
na Europa e América do Norte, ainda 
no século 19. Ao longo dos anos, cres-
cimento, fusões e acordos de coopera-
ção criaram uma empresa de tecnologia 
de última geração, com mais de 7.500 
funcionários.
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KVAERNER

Boving

NOHAB

Tampella

Escher Wyss

Baldwin-Lima-Hamilton

GE HYDRO inepar

GE HYDRO

Sulzer Hydro

Hammerfest Strøm

Pelton Water Wheel

I.P. Morris

Bouvier

Pichlerwerke

Andritz VA TECH HYDRO
VA TECH HYDRO

VOEST

ELIN

Ateliers de Constructions
Mécaniques de Vevey (ACMV)

Ateliers des Charmilles

Andritz

Waplans

SAT

Finnshyttan

C.E.G.B.

Bell

KMW

VOEST MCE

Møller

KAMEWA

Dominion
Engineering

English Electric

General Electric

AFI

Precision Machines

Hydro Vevey

Hemi Controls
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Expertise abrangente.
A notável característica 
de uma empresa líder 
de mercado

Se a preocupação envolve quedas 
de até 2.000 metros, condutos 
forçados com diâmetros superiores a 
13 metros, turbinas com até mais de 
800 MW, geradores com 850 MVA ou 
projetos demandando múltiplos 
períodos de construção, então inves-
tidores, desenvolvedores de projetos 
e clientes confiam em um parceiro 
que se distingue. E não apenas por 
meio de expertise em termos técni-
cos, mas também devido à sua com-
petência social, robustez financeira e 
sólida experiência de longo prazo em 
gestão de projetos. 
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A carteira de serviços da ANDRITZ 
HYDRO dá suporte ao longo de todo 
o ciclo de vida de uma usina hidrelé-
trica, desde o design e engenharia até 
a fabricação, instalação, estendendo-se 
até o comissionamento e o treinamento. 
Para projetos envolvendo equipamentos 
hidráulicos e eletromecânicos para novas 
usinas hidrelétricas ou a modernização 
e automação de instalações existentes, 
a ANDRITZ HYDRO fornece soluções 
“from water-to-wire” feitas sob medida 
para o cliente – tudo proveniente de uma 
única fonte.

Funcionários envolvidos em pesquisa e 
desenvolvimento trabalham continua-
mente visando à melhoria e ao aperfei-
çoamento de tecnologias e produtos. 
Eles proporcionam uma contribuição 
essencial para a liderança de mercado 
da ANDRITZ HYDRO. Endereços de pro-
dução e instalações de testes no mundo 
todo garantem a alta qualidade dos pro-
dutos e serviços ANDRITZ HYDRO.

Grandes novas instalações
Enquanto fornecedora abrangente, a 
ANDRITZ HYDRO fornece equipamen-
tos hidráulicos e eletromecânicos sob 
modelo "chave na mão" para grandes 
novas instalações e implanta projetos de 
ampliação; também modifica usinas 
existentes, de modo a atender altera-
ções de requisitos por parte de clientes 
e do mercado.

Pequenas Centrais Hidrelétricas
A ANDRITZ HYDRO é fornecedora líder 
mundial no mercado de Pequenas e 
Mini Centrais Hidrelétricas e oferece um 
espectro completo de equipamentos ele-
tromecânicos baseados em componen-
tes modulares pré-determinados.

Modernização e renovação
Pára maximizar benefícios ao cliente, a 
ANDRITZ HYDRO desenvolve concei-
tos de assistência técnica e reabilitação 
voltados para soluções que oferecem 
rápido retorno de investimentos. Medi-
das de modernização inovadoras e 
tecnologias de última geração aumentam 
a lucratividade e prolongam o horizonte 
de vida útil dos sistemas, considerando 
as condições econômicas, ecológicas e 
jurídicas básicas.

Estruturas hidráulicas de aço 
Estabelecendo vários recordes, a 
ANDRITZ HYDRO se posicionou como 
líder mundial no mercado de estruturas 
hidráulicas de aço. Ofertas para pro-
dutos e serviços voltados para usinas 
hidrelétricas, instalações para forneci-
mento e tratamento de água e irriga-
ção incluem distribuidores, bifurcações, 
travessias de tubulações e condutos 
forçados, assim como comportas. 

Sistemas de energia elétrica
A experiência adquirida ao longo de mui-
tos anos pelos funcionários da ANDRITZ 
HYDRO no setor de sistemas de energia 
elétrica proporciona uma ótima base 
para a implementação de requisitos de 

projeto específicos para cada cliente, 
para usinas hidrelétricas inteiramente 
funcionais.

Automação
Para projetos de novas instalações e de 
modernização, soluções otimizadas de 
automação baseadas em arquitetura de 
hardware e integração passo a passo de 
funções representam um fator significa-
tivo. Os conceitos da ANDRITZ HYDRO 
permitem habilitar a operação inteira-
mente automatizada, com baixos custos 
de investimentos, comissionamento sim-
ples e rápida substituição de sistemas. 

Bombas
A ANDRITZ HYDRO fornece bombas 
que atendem à demanda por unidades 
maiores, de melhor desempenho, volta-
das para aplicações a baixas vazões ou 
resistentes ao desgaste. Dependendo do 
tipo de aplicação, a ANDRITZ HYDRO 
desenvolve, produz, testa e fornece 
tanto bombas tipo padrão quanto bom-
bas grandes feitas sob medida para o 
cliente.

Turbogeradores
O coração de uma usina de energia ope-
rando em ciclo combinado e em ciclo 
aberto, com uso de gás como combustí-
vel, é um turbogerador de alto desem-
penho. A ANDRITZ HYDRO é uma das 
fornecedoras líder de turbogeradores 
refrigerados a ar, o que corresponde às 
mais elevadas especificações e requisi-
tos técnicos.
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O 
Mundo da  
ANDRITZ HYDRO

Cataratas do Niágara, EUA
Turbina Francis para a primeira usina 
hidrelétrica comercial do mundo.
1903

Stubenbergklamm, Áustria
Gerador para uma das primeiras 
usinas hidrelétricas em Styria
1905

Niederwartha, Alemanha 
Equipamento eletromecânico para a 
primeira usina hidrelétrica reversível 
do mundo
1929
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Represa Mica, Colúmbia Britânica, Canadá (2009)
Mais de 1.000 MW de capacidade adicional resultantes do 
fornecimento e comissionamento de mais duas unidades. 
Cada um dos dois rotores Francis com 520 MW pesa mais de 
137 toneladas e aumentará a potência total da usina 
hidrelétrica para mais de 2.800 MW.

Represa Tarbela, Paquistão
A maior bifurcação (diâmetro de 13,2 
m; queda de 16 m) do mundo; regis-
trada no Livro Guinness de Recordes 
Mundiais  
1993

Goldisthal, Alemanha 
Primeiras unidades reversíveis 
assíncronas com velocidade variável 
fora do Japão
1997

Três Gargantas (Sanxia), China 
Turbinas e geradores para a maior 
usina hidrelétrica do mundo
1997

Ruacana, Namíbia 
Turbinas para a maior usina 
hidrelétrica da Namíbia
1974
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Sihwa, Coréia do Sul 
Equipamento eletromecânico incluindo 
10 turbinas bulbo (26 MW cada) para 
a maior usina de energia maremotriz 
do mundo
2006

Tsankov Kamak, Bulgária 
Equipamento eletromecânico para 
o primeiro projeto de implantação 
conjunto na Áustria, em conformidade 
com o Protocolo de Kyoto para a 
redução de emissões de CO2

2004

Simón Bolivar (Guri II), Venezuela
As maiores turbinas Francis 
(5 × 770 MW) do mundo para a maior 
usina hidrelétrica da  Venezuela
2006

Keselstraße, Kempten, Alemanha (2006) 
Equipamento eletromecânico para uma Pequena 
Central Hidrelétrica moderna, urbana incluindo duas 
unidades com 1,34 MW cada em sítio histórico.

ANDRITZ HYDRO16 



Ilısu, Turquia 
Equipamento eletromecânico para 
a maior usina hidrelétrica na região 
sudeste da Anatólia
2008

Ashta, Albânia
90 módulos para a maior usina de 
energia HYDROMATRIX* do mundo 
(Ashta I com 24 MW, Ashta II com 
45 MW)
2008

Cleuson-Dixence, Suíça 
Dois recordes mundiais: as turbinas 
Pelton mais potentes (3 × 423 MW) e a 
maior queda (1.883 m)
2009

Pequim, China
Grandes bombas para fornecimento 
de água com vazão total de 60 m3/s 
ao longo de uma distância de 60 km  
2006

Theun Hinboun, RDP Lau ou Laos (2008) 
Fornecimento e comissionamento de uma uni-
dade adicional de 220 MW para a Usina Hidrelé-
trica de Theun Hinboun, no Rio Nam Gnouang 
(2 × 30 MW).

Santo Antônio, Brasil (2008) 
Esta usina hidrelétrica está posicionada 
entre as maiores usinas hidrelétricas de 
baixa queda no mundo e possui capaci-
dade instalada de 3.568 MW. Com potên-
cia de 71,6 MW cada, as turbinas bulbo 
instaladas são as maiores de seu tipo no 
mundo e se distinguem devido ao enorme 
diâmetro de 7.500 mm.
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Láuca, Angola (2014)
Equipamento eletromecânico 
para duas casas de força, seis 
unidades Francis com 340 MW 
cada uma, bem como uma uni-
dade de fluxo ecológico para a 
primeira e mais importante usina 
hidrelétrica no Rio Kwanza.

El Hierro (Gonora delViento), Espanha
Rotores de turbina para uma pequena 
usina hidrelétrica reversível combinada 
com um parque eólico de 10 MW 
2010

Ybbs-Persenbeug, Áustria 
Revitalização de equipamentos 
hidráulicos e eletromecânicos na 
mais antiga usina hidrelétrica no 
Danúbio, Áustria 
2012

Complexo de Belo Monte, Brasil
Equipamentos hidráulicos e eletro-
mecânicos para a segunda maior 
usina hidrelétrica no Brasil e maior 
vertedouro no mundo
2011

Turbogerador, EUA 
Transporte de um turbogerador de 90 
toneladas utilizando um dos maiores 
aviões do mundo – o Antonov 124  
2013
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HIPASE 
Primeira plataforma de produtos 
integrada no mundo, para excitação, 
proteção, regulador de turbina e 
sincronização
2015

Xayaburi, RDP Lau ou Laos
Equipamento eletromecânico para 
a maior usina hidrelétrica no Rio 
Mekong, no Laos
2013

EMEC, Reino Unido 
Primeira turbina movida a correntes 
de marés operada comercialmente, 
do Centro Europeu de Energia 
Marinha (1 MW)  
2013

Kalwakurthy Etapa 2, Índia 
Grandes bombas (5 × 30 MW, 5 × 23 
m3/s) para irrigação de agricultura em 
Andra Pradesh
2016

Langenprozelten, 
Alemanha (2015)
Modernização dos mais potentes 
motores-geradores hidrelétricos 
monofásicos (2 × 94 MVA) na mais 
importante usina para demanda de 
ponta, para a Deutsche Bahn. 
Peso bruto do eixo (150.000 kg), 
carga mecânica nos pólos 
(= 34.000 kg), bem como forças 
centrífugas nos pólos  
(= 27.000 tons a 756 rpm) são 
características únicas no mundo.

^

^
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ANDRITZ HYDRO.
O futuro 
começa agora.

O mercado de eletricidade está 
sujeito a constantes mudanças. A 
carga dinâmica de redes de energia 
também vem crescendo devido à par-
ticipação cada vez maior das energias 
eólica e solar, sem falar na comercia-
lização de energia. Isto requer novas 
especificações técnicas para todas as 
instalações. Usinas hidrelétricas exis-
tentes devem ser adaptadas a estes 
novos requisitos. Ao mesmo tempo, 
restrições ecológicas vêm aumen-
tando para novos projetos e para usi-
nas hidrelétricas existentes.

Nam Lik 1, Vietnã

A ANDRITZ HYDRO sempre esteve vol-
tada para o fornecimento de equipamen-
tos que sejam otimamente adaptados 
aos requisitos especiais e às necessi-
dades dos clientes – soluções duráveis, 
ambientalmente convenientes e eficien-
tes para a geração de energia hidráulica. 
Os experientes funcionários da ANDRITZ 
HYDRO trabalham continuamente na 
adaptação de tecnologias comprovadas 
às condições do mercado em cons-
tante mudança, para que as instalações 
possam atender a requisitos mais e mais 
exigentes no futuro. 

Hoje, a consideração de questões eco-
lógicas é cada vez maior. A ANDRITZ 
HYDRO investe extensivamente em 
pesquisa e desenvolvimento de soluções 
que atendam a tais requisitos, tais como 
o avanço da tecnologia de turbinas 
amigáveis para peixes ou de aplicações 
isentas de óleo para rotores de turbinas 
bulbo.

Adicionalmente, tópicos como armaze-
namento de energia, energias oceânicas 
e soluções para locais sob baixas que-
das também apresentam possibilidades 
interessantes para o futuro

Energia

Tecnologia

Inovação
Internet

Flexibilidade

Mobilidade elétrica 
Regulação

Operação com carga de base

Energia eólica

Energia solar 

Energia dos oceanos

Segurança de suprimento

Preparada para o futuro

Ciclos partida-parada

Queda

Amigável para peixes

Sem óleo

Serviços de rede

Carga de pico
Aumento de eficiência

Quantidade de água residual

Armazenamento de energia

Operação contínua

Operação com carga parcial

Technik

Sustentabilidade

Previsões

Monitoramento

Digitalização

Indústria 4.0

Eletrificação

Usinas de energia virtuais

Cidade inteligente

Ecológico

Hidrelétrica

Códigos para Redes Elétricas
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MeyGen, Reino Unido

Tierfehd-Nestil, Suíça

Energia a partir de baixas quedas
Novos requisitos de mercado para o 
desenvolvimento hidrelétrico em trechos 
intermediários e inferiores de rios deman-
daram a revisão de alguns princípios 
básicos de design/ projeto da tecnolo-
gia hidrelétrica. Ao mesmo tempo, mais 
ênfase vem sendo dada a soluções sus-
tentáveis sob os pontos de vista ecoló-
gico e econômico. As turbinas ANDRITZ 
HYDRO para baixas quedas e de tipo 
bulbo são particularmente apropriadas 
para atender a estes requisitos. Sua 
aplicação é muito flexível, já que podem 
ser instaladas em grandes ou pequenas 
usinas hidrelétricas de tipo a fio d'água 
ou usinas maremotrizes ou HYDROMA-
TRIX*, com velocidade fixa ou variável – 
com uma turbina bulbo, tudo é possível 
com quedas entre 0,5 e 30 metros.

Energia que vem do oceano 
Três quartos da superfície da Terra são 
cobertos por água, 97% dos quais sendo 
água salgada. As possibilidades para 
geração de energia elétrica a partir disto 
são muitas e variadas, seja por meio de 
ondas, correntes marinhas ou marés. 
A ANDRITZ HYDRO está ciente do papel 
que a energia dos oceanos pode 
desempenhar no futuro e contribui para 
o desenvolvimento de conceitos 
criadores de tendências. 

Para cada local geográfico, soluções 
otimizadas são elaboradas. Estas in-
-cluem turbinas bulbo para água marinha 
que exploram os efeitos do desnível das 
marés em baías ou estuários, turbinas 
de correntes de marés fincadas no solo 
marinho, nas proximidades da costa, que 
aproveitam correntes marítimas subaquá-
ticas e, ainda, aplicações offshore tais 
como as “lagoas artificiais de marés”.

Armazenamento de energia
Usinas hidrelétricas reversíveis são 
atualmente a maneira mais econômica 
de armazenar, com alta eficiência, 
grandes quantidades de energia. 
Também desempenham papel 
significativo na estabilização de redes 
de energia. Por exemplo, no caso de 
súbitas interrupções de energia, tais 
como as que ocorrem devido a falhas, 
grandes quantidades de energia podem 
ser providenciadas rapidamente. As 
primeiras usinas hidrelétricas reversíveis 
foram construídas no início do século 20. 
A ANDRITZ HYDRO foi e ainda é uma 
das pioneiras no uso desta tecnologia.  
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ANDRITZ 
HYDRO
no mundo Mais de   

175 Jahre 
anos de experiência 
em projeto de turbinas

15  
instalações de testes 
da ANDRITZ HYDRO

Mais de 

31.000 
unidades 
de turbinas fornecidas

Mais de 

430.000 MW 
de capacidade instalada e cap-
acidade energética modernizada  
pela ANDRITZ HYDRO

Mais de 

120 anos 
de experiência em 
engenharia elétrica

Países com endereços da ANDRITZ HYDRO
 
Países com presença da ANDRITZ HYDRO
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3.789 TWh/ano 
de geração hidrelétrica 
anual no mundo

15.700 TWh/ano  
de potencial hidrelétrico global

Mais de  

7.500  

funcionários da 
ANDRITZ HYDRO 
no mundo

19  
endereços fabris da 
ANDRITZ HYDRO

Faixa completa de 
design para até  

800 MW

65  
endereços da 
ANDRITZ HYDRO

Mais de

120 unidades de Pequenas 
Centrais Hidrelétricas por ano



Visite o Canal da ANDRITZ HYDRO no YouTube
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ÁUSTRIA
Viena (matriz)
Graz
Linz
Weiz
contact-hydro@andritz.com

AUSTRALIA
Sidney
contact-hydro.au@andritz.com

BRASIL
São Paulo
Araçatuba
Araraquara
contact-hydro.br@andritz.com

CANADÁ
Pointe Claire
Chambly
Lachine
Paris
Peterborough
Richmond
contact-hydro.ca@andritz.com

CHILE
Santiago do Chile
contact-hydro.cl@andritz.com

CHINA
Pequim
Chengdu
Foshan
contact-hydro.cn@andritz.com

COLOMBIA
Bogotá
contact-hydro.co@andritz.com

CONGO
Brazzaville
contact-hydro.cg@andritz.com

REPÚBLICA TCHECA
Praga
Budweis
contact-hydro.cz@andritz.com

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DO CONGO
Kinshasa
contact-hydro.cd@andritz.com

FINLÂNDIA
Tampere
contact-hydro.fi@andritz.com

FRANÇA
Grenoble
Toul
contact-hydro.fr@andritz.com

GEÓRGIA
Tbilisi
contact-hydro.ge@andritz.com

ALEMANHA
Ravensburg
contact-hydro.de@andritz.com
Schwäbisch Gmünd
ritz@andritz.com

REINO UNIDO
Glasgow
contact@hammerfeststrom.com

HUNGRIA
Tiszakécske
info@tigep.hu

ÍNDIA
Nova Délhi
Bhopal
Faridabad
contact-hydro.in@andritz.com

INDONÉSIA
Jacarta
contact-hydro.id@andritz.com

IRÃ
Teerã
contact-hydro@andritz.ir

ITÁLIA
Schio
contact-hydro.it@andritz.com

RDP DE LAU (LAOS)
Vientiane
contact-hydro.la@andritz.com

MALÁSIA
Kuala Lumpur
contact-hydro.my@andritz.com

MÉXICO
Morélia
contact-hydro.mx@andritz.com

MIANMAR
Yangon
contact-hydro.mm@andritz.com

NOVA ZELÂNDIA
Christchurch 
contact-hydro.nz@andritz.com

NORUEGA
Jevnaker
contact-hydro.no@andritz.com
Hammerfest
contact@hammerfeststrom.com

ANDRITZ 
HYDRO
seu contato 
local

PERU
Lima
contact-hydro.pe@andritz.com

FILIPINAS
Makati
contact-hydro.ph@andritz.com

PORTUGAL
Porto
contact-hydro.pt@andritz.com

RÚSSIA
Moscou
contact-hydro.ru@andritz.com

CINGAPURA
Cingapura
ritzpumps@gmail.com

ÁFRICA DO SUL
Johannesburgo
contact-hydro.za@andritz.com

CORÉIA DO SUL
Seul
contact-hydro.kr@andritz.com

ESPANHA
Madri
contact-hydro.es@andritz.com

SUÉCIA
Naelden
contact-hydro.se@andritz.com

SUÍÇA
Kriens
Jonschwil
Vevey
contact-hydro.ch@andritz.com

TURQUIA
Ancara
contact-hydro.tr@andritz.com

UCRÂNIA
Kiev
contact-hydro.ua@andritz.com

EUA
Charlotte
Spokane
contact-hydro.us@andritz.com

VENEZUELA
Caracas
contact-hydro.ve@andritz.com

VIETNÃ
Hanói
contact-hydro.vn@andritz.com



contact-hydro@andritz.com
www.andritz.com/hydro
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