ÁREA DE MERCADO DA DHI

ENERGIA
Atendendo de forma sustentável às demandas mundiais por energia

Estimativas apontam que a demanda global por energia poderá crescer mais de 33% até o ano 2035*. Concomitantemente, a
demanda por água necessária para a produção de energia deverá crescer em 85%. O resultado: ainda mais pressão sobre os
escassos recursos hídricos do mundo. Apesar de sua pegada de CO 2, as fontes de hidrocarbonetos permanecerão contribuindo
de maneira importante para a produção mundial de energia. No entanto, será necessário que a energia renovável seja
desenvolvida em paralelo, não só para cobrir parte do aumento na demanda por energia, como também para substituir
gradativamente a utilização de combustíveis fósseis.
* Agência Internacional de Energia, 2012
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Atender ao aumento da demanda mundial por energia
Dar conta da necessidade da exploração e utilização seguras, rentáveis e sustentáveis dos
combustíveis fósseis existentes no ambiente marinho
Tornar a energia renovável econômica e sustentável
Otimizar os processos de redução da utilização de água não-reaproveitável, tanto no mar aberto
como em terra firme

NOSSA ABORDAGEM

Soluções inovadoras, econômicas e sustentáveis são necessários para atender às crescentes
necessidades demanda de energia sem comprometer os recursos limitados disponíveis no mundo.
Ajudamos no fornecimento de exatamente isso. Conseguimos isso através de nosso vasto
conjunto de conhecimento e tecnologia. Trabalhamos de perto com nossos clientes e tiramos o
máximo proveito de quase cinco décadas de nossa experiência global. Ao fazê-lo, obtemos a
solução certa para cada desafio específico.

NOSSAS SOLUÇÕES

Nossas soluções para o setor de energia se baseiam em tecnologias avançadas relacionadas ao
monitoramento em campo, sensoriamento remoto, testes com modelos, análises laboratoriais,
modelagem numérica e desenvolvimento de softwares. Nossas tecnologias e nossa equipe fazem
com que você possa acessar diretamente nossos conhecimentos globais.

OBJETIVO PRINCIPAL

PRODUÇÃO SEGURA E AMPLIADA, CUSTOS REDUZIDOS, SUSTENTABILIDADE
APRIMORADA
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A demanda global por energia aumentará em mais de 33% até 2035

PETRÓLEO E GÁS

ENERGIA HIDRELÉTRICA

Para garantir soluções seguras, sustentáveis e rentáveis para a
elaboração de projetos e a operação de estruturas no ambiente
marinho, nossos serviços incluem:
Dados meteo-oceanográficos
Previsão de ventos, ondas, níveis da água e correntezas
Monitoramento on-line
Testes com modelos físicos e análise Fluidodinâmica
Computacional (Computational Fluid Dynamics - CFD)
Análise de carga e resposta hidrodinâmica – estruturas fixas e
flutuantes
Avaliações de Impacto Ambiental (AIAs)
Modelagem de derramamentos de óleo e sistemas de respostas
emergenciais
Testes de ecotoxicologia

A energia hidrelétrica se constitui em uma das formas mais antigas de
energia renovável e continua sendo a principal fonte de energia em
determinadas regiões do mundo. Nossas principais atividades
relacionadas à energia hidrelétrica são:
 Previsões de geração de energia
 Produção e otimização da energia hidrelétrica
 Gestão de sedimentos em reservatórios
 Otimização de estruturas hidráulicas
 Qualidade da água de reservatórios
 Auditoria de conformidade

ENERGIA EÓLICA EM MAR ABERTO
No caso da indústria de geração de energia eólica em mar aberto,
nossas atividades visam garantir soluções seguras e rentáveis em
todas as etapas do processo, inclusive na fase da instalação. Além
dos serviços que prestamos para a indústria de petróleo e gás,
também trabalhamos com:
 Previsões de dados meteo-oceanográficos durante a instalação e
operação. Isto inclui o monitoramento on-line
 Otimização do projeto de instalação e construção
 Otimização da proteção contra atrição (scour)
 Análise do impacto sonoro
 Impacto sobre o leito do mar e a costa
ENERGIA DAS ONDAS E MARÉS
O setor da energia das ondas e das marés está na fase de transição
entre a fase de desenvolvimento e a primeira fase de produção em
grande escala. Nossas principais atividades (além dos serviços
mencionados acima) dizem respeito a:
 Avaliação de locais e recursos
 Previsões de geração de energia

CENTRAIS ELÉTRICAS
Muitas vezes as grandes centrais elétricas estão localizadas próximas
do mar. Isto facilita tanto o acesso a combustíveis transportados por
navios, quanto o acesso à água de resfriamento advinda do mar.
Especialmente em relação a processos e sistemas de água de
resfriamento, realizamos o seguinte:
 Otimização da localização e dos projetos de captação/descarga
 Condições de projetos hidráulicos
 AIA
 Recirculação/dispersão térmica
 Avaliação da qualidade da água
 Sedimentação, crescimento marinho e intrusão de alga marinha,
peixes e detritos
 Fenômenos de fluxo transiente
 Otimização de fluxos internos e bombeamento
 Testes com modelos – análise CFD
ENERGIA NÃO CONVENCIONAL
Desde energia nuclear e térmica até óleo e gás obtidos a partir do
xisto, nossos principais serviços dizem respeito a:
 Questões de impactos ambientais
 Redução da quantidade de água que não pode ser reutilizada
 Otimização da extração de energia

RELATOS DE CASOS

Desde 2008, vimos apoiando a Chevron
com o projeto de gás natural liquefeito em
Wheatstone — um dos maiores projetos de
recursos energéticos da Austrália.
Fornecemos suporte ambiental abrangente,
incluindo modelagem numérica e assessoria
especializada para quantificar e reduzir os
impactos em potencial sobre o ambiente
marinho. Após a aprovação da Avaliação de
Impacto Ambiental em 2011, continuamos
prestando suporte à Chevron durante a fase
da licitação. Atualmente estamos prestando
nossos serviços na fase da dragagem.

A União Europeia planeja desenvolver a
geração de energia eólica em mar aberto
em torno de 40GW a fim de alcançar sua
meta para energia verde até 2020.
Apoiamos a iniciativa com metodologias
inovadoras e rentáveis para avaliações de
impacto ambiental e projetos hidráulicos
específicos para o desenvolvimento da
energia eólica em mar aberto. Ajudamos a
superar desafios, como o impacto sobre
aves e animais marinhos, alterações no leito
do mar e na costa, bem como a interação
com ondas, correntezas e ventos.

Desenvolvemos um modelo de previsões
para a produção de energia hidrelétrica para
a operadora da rede alemã de transmissão
TenneT TSO GmbH. Nossa previsão inédita
abrange a produção de energia hidrelétrica
em diversos rios da Alemanha cobrindo uma
área de quase 200.000km2. Assim, a
TenneT pôde otimizar a comercialização da
energia que é produzida de forma oscilante
a partir das usinas hidrelétricas a fio d’água.

Saiba mais sobre estes e outros relatos de casos e outros projetos na nossa biblioteca Scribd www.scribd.com/dhigroup
Contacte-nos: info@dhigroup.com
Para informações adicionais, visite: www.dhigroup.com

