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1. INTRODUÇÃO

Dentre as atividades realizadas pelo Departa-
mento do Sistema de Geração da CEMIG _desta-
cam- se aquelas concernentes ã elaboração de
Planos de Expansão do Sistema de^Geração e os
estudos de dimensionamento ( a nível de in-
ventário, viabilidade e projeto básico ) de
usinas hidrelétricas e termelétricas.
Considerando, particularmente, o aproveitamen-
to do potencial hidrelétrico, a CEMIG possui
cerca de 70 aproveitamentos em seu Plano de
Expansão até o ano 2010. Dentre estes apro-
veitamentos destacam-se aqueles das bacias
dos rios são francisco, Jequitinhonha, Doce e
Paranalba.
Assim, a CEMIG vem realizando diversos estu-
dos energético-econõmicos, a nível de viabi-
lidade, para o dimensionamento de usinas hi-
drelétricas.
Estes estudos têm como característica princi-
pal apresentarem diversidades^de soluções.
Isto por que uma usina hidrelétrica é ^ única
no que diz respeito às suas características
físico-enerçéticas, sendo que a solução ótima
para uma usina via de regra não o é para uma
outra.
Mesmo com a elaboração pelo GCPS-urupo Coor-
denador úo Planejamento do Sistema de uma me-
todologia para a realização dos estudos ener-
géticos para o_dimensionamento de usinas hi-
drelétricas, têm ainda surgidos problemas que
obrigam a ousca de soluções inovadoras não
contempladas por esta metodologia.
Cabe salientar, que a metodologia do GÇPS usa
como base a teoria marginalista, isto é, par-
tindo-se de uma alternativa básica e economi-
camente viável, toda alteração nas caracte-
rísticas da usina (aumento da potência do
N.A. máximo, etc) deve proporcionar, incre-
mentalmente, benefícios maiores do que os
custos que acarreta (relação custo/benefício
menor do que a unidade).
Para se valorizar os benefícios energéticos
são usados os custos de referência (de ener-
gia e ponta), calculados e divulgados pela
ELETROBRAS. Teoricamente estes custos são
iguais aos custos de uma fonte alternativa de
energia ou ponta. Em outras palavras, se uma
determinada mudança acarreta um custo unitá-
rio maior do que o custo de referência, isto

quer dizer que ela não é recomendável, ,pçis
o sistema pode substituir os seus benefícios
energéticos por uma fonte alternativa mais
barata.
0 que se pretende com este trabalho e des-
crever a experiência da CEMIG na aplicação
da metodologia de dimensionamento do GCPS e
mostrar os problemas encontrados em sua
aplicação, bem como as soluções adotadas,
principalmente no dimensionamento do reser-
vatório e da potência instalada.

2. DIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO

0 dimensionamento do reservatório correspon-
de ã determinação do nível de armazenamento
mínimo (N.A. mínimo)^ associado ã máxima^de-
plecáo operativa, e a determinação do nível
de armazenamento -náximo O.A. máximo).

2.1 Determinação do M.A. mínimo

Para cada alternativa de N.A. máximo do re-
servatório deve ser calculada a máxima de-
plrção ogerativa ou M.A. mínimo economica-
mente viável para aquela alternativa de N.A.
máximo.
Para a determinação do N.A. mínimo parte-se
da alternativa a fio d'água e vai-je aumen-
tando a depleção e, consequentemente, o vo-
lume útil.
A cada incremento da depleção ,Calculam-se os
benefícios energéticos locais e a jusante.
Se esses benefícios, depois de convertidos
para valores econômicos, são maiores que os
aumentos de custos correspondentes, o abai-
xamento do N.A. mínimo é viável e deve ser
feito.
Ma maioria dos casos, os aumentos na deple-
ção máxima operativa de um reservatório não
acarretam aumentos^significativos de custos
já que a tomada d'água, normalmente, se lo-
caliza bem abaixo do N.A. máximo operativo.

Ma determinação do M.A. mínimo operativo a
posição relativa da usina na cascata influi
sobremaneira nos resultados obtidos.
Na figura 2.1 estão mostradas, esquematica-
mente, algumas usinas existentes e futuras
das bacias dos^rios Araguari, Paranaiba,
Grande e Paraná.
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Apresenta-se a sezuir os problemas encontrados
e as soluções adotadas quando da determinação
do N.A. mínimo de algumas destas usinas.
Para as usinas de cabeceira, tais como:
3ocaina[l] e Nova ?onte[2], a determinação do
M.A, mínimo não apresentou problemas, pois
qualquer aumento no volume útil acarretava
benefícios razoáveis a iusante, que compensa-
ram a perda de energia local, fiesse casos a
deplecão mínima foi limitada por restrições
físicas a 1/3 da queda bruta máxima da usina.
Sabe-se que a medida que se desce na cascata,
diminui a importância do volume útil e aumen-
ta a importância da queda.
Entretanto, surgem problemas quendo existem
usinas de diferentes concessionárias numa
mesma cascata.
?or exemplo, do ponto de vista do Sistema In-
terligado , ̂ Capim 8ranco[3] ê uma usina c".e ca-
seceira, já que tem oito usinas a jusante
(Figura 2.1). Entretanto, do ponto de vista
Ja Cemig, ela e considerada de fim de casca-
ta, pois tem duas usinas a montante ( Nova
Ponte e Miranda ) e apenas uma a jusante
(São Simáo).
Para o Sistema, qualquer aumento ^no volume
ítil de Capim Branco é vantajoso, já que vai
proporcionar benefícios em oito usinas.
Fira a -emig, ã medida que aumenta a deplecão
ie Capim Branco, os benefícios proporcionados
em São Simáo não são suficientes para _cobrir
os prejuízos acarretados pela diminuição da
queda média de Capiiu Branco.
Isto leva a duas soluções na escolha do N.A.
mínimo. Para o Sistema, Capim Branco deve ter
uma deplecão igual a 1/3 da queda bruta e,
p*ra a CEMIG, ela deve ser fio d'água. Acres-
cente-se ainda, o fato de que parada CEMIG os
aumentos de deplecão ocasionam não __ apenas
maiores prejuízos econômicos mas também au-
mentos nos custos de construção (aumento das
escavações).
Como as concessionárias que possuem usinas
beneficiadas pelo reservatório de Capim Bran-
co não participam dos investimentos para a
construção da u'ina, não seria justo que a
:emig, arcando sozinha com os custos da obra,
adotasse uma solução que lhe trouxesse ?re-
yjízo, assim como não seria justo que a oti-
Tiizacão_do Sistema fosse desprezada.
.-. solução de compromisso encontrada foi obti-
da a partir da análise dos ganhos incremen-
tais para o Sistema em função da variação do
:;.A. mínir.o de Capim Branco, mostrados na Fi-
gura 2.2 em termos de energia firme.
Observa-se que os_benefícios incrementais são
mais elevados e tem um crescimento constante
ité deplecionamentos de 15/16 metros em todas
as alternativas de N.A. máximo, decrescendo a
partir deste ponto.
A escolha de um N.A. mínimo em torno dos IS
metros de deplecão foi, portanto, a melhor
maneira encontrada de' atender os interesses
tanto da CEMIG como do Sistema.
A usina de MirandaC1*] deveria ̂apresentar o
mesmo tipo de problema, isto é, o valor do
,'l.A. mínimo do ponto de vista da Cemig deve-
ria ser diferente do melhor valor para o Sis-
tema. Porém, neste caso, não ocorreu o mesmo
que em Capim Branco por dua* razões.
Miranda possui um reservatório bastante en-
caixado com um volume total razoavelmente pe-
queno (1.121 x 10° nr), o que implica em pe-
quenos benefícios a jusante.
Devido às características do local, uma Je-
plcção maior do que três metros (que foi a so-
lução adotada) implicava em aumentos crescen-
tes nos custos, principalmente divido às es-
cavações para o canal de adução « tomada
3'água. Os aumentos de custos, nesse caso,
foram suficientes para inviabilizar economi-
camente o aumento da depleção além de três

metros.
Ma escolha_do N.A. mínimo de IgarapavaC5] as
duas soluções, para a Cemig e para o Sistema,
foram coincidentes.
Apesar de estar a montante de nove usinas,
Igarapava é a fio d'água. Isto se explica
pela existência de um grande volume armaze-
nado a montante (aproximadamente 20.000 x
106 m3) gelo tamanho insignificante io seu
reservatório C*65 x IO6 mo) e pela sua bai-
xa queda (+/- 18 m). Com o aumento da de-
pleção os benefícios de regularização a ju-
sante são inferiores à diminuição da energia
firme local devida ã perda de queda.

2.2 Determinação do N.A. máximo

A determinação do N^A. máximo se faz pela
comparação da relação custo/benefício da
passagem de uma alternativa â outra de N.A.
máximo, isto ê1 enquanto os aumentos de be-
nefícios energéticos (devidamente converti-
dos em valores econômicos) forem superiores
aos aumentos dos custos decorrentes, é van-
tajoso o aumento do N.A. máximo da usina.
0 objetivo principal a ser perseguido, quan-
do da determinação do N.A. máximo de uma
usina, Jk o aproveitamento total da queda
disponível no local.
Quando a usina está^situada logo a jusante
de uma outra, isto é, quando ela não é a
primeira usina da cascata, o problema torna-
se mais simples. Nesse caso o N.A. máximo da
usina fica limitado ao va'.or da cota de
inundação da casa de foiça da usina de mon-
tante. Normalmente procura-se evitar prejuí-
zos à usina de montante não permitindo o
afogaraento do seu canal de fuga.
Este tipo de solução foi adotado para várias
usinas, dentre elas: MirandaCt], Capim 3ran-
co[3] e IgarapavaCS].
A situação muda radicalmente quando a usina
e de cabeceira e possui algumas usinas a ju-
sante. Nesse caso o reservatório é muito im-
portante porque qualquer regularização adi-
cional vale muito em termos energéticos.
Este problema ocorreu, por exemplo, en :iova
Ponte e Bocaina.
rira a usina de Nova Ponte[21 as alternati-
- JS de N.A. máximo variaram da cota ó3 5 até
n cota 816 m.
A análise incremental (re. .cão custo/benefí-
cio), no caso de Nova Po.-.-e, apontou como
melhor solução a alternativa d2 N.A. máximo
na cota 816 m (maior valor considerado) e
deu indicativos de não parar aí.
Surgiu então a preocupação com o tamanho do
reservatório em relação â disponibilidade
hídrica do local. Mão seria Nova Ponte, com
N.A. máximo na cota 316 m ou acima desta, um
reservatório de difícil operação e que, uma
vez deplecionado, custaria muito a reencher?
0 seu enchimento inicial seria problemático?
Para responder a essas perguntas foram fei-
tos alguns estudos de enchimento e reenchi-
mento, utilizando, inclusive, séries sinté-
ticas de vazões[6],
foram gerados áQO anos de séries sintéticas
para os locais de Nova Ponte 1 Emborcação
através de um modelo gerador desenvolvido
pela TVA.
Operando de forma simplificada os reservató-
rios de Nova Ponte e Emborcação (balanço de
água), foram calculados os tempos médios de
enchimento dos seus volumes morto e total.
Os valores obtidos para as diversas alterna-
tivas de N.A. máximo de Mova Ponte foram
comparados com aqueles obtidos para Emborca-
ção.
A conclusão foi que os tempos de enchimento
do volume morto de Nova Ponte não eram res-
tritivos, independentemente da alternativa
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ie :i.A.
0 enchimento do volume morto normalmente não
é restritivo, porque o fechamento do reser-
vatório pode ser antecipado ou a entrada em
aperação adiada, até que se consiga valores
aceitáveis para os tempos de enchimento.
Já os tempos médios de enchimento do volume
total foram maiores do que os de Emborcação,
para todas as alternativas de N.A. máximo
acima de 315 m.
0 estudo de reenchimento efetuado seguiu a
metodologia do SCPS. Segundo a metodologia,
agós o período crítico histórico, o reserva-
tório deve reencher totalmente antes de se
completar três ciclos hidrológicos ( 36 me-
ses).
A simulação de Nova Ponte integrada ao sis-
tema Sudeste/Sul, atendendo a uoa carga
igual â sua energia firme, mostrou que o
reenchimento ocorria antes dos 3 ciclos hi-
drológicos para todas as alternativas• Este
resultado foi recebido com cautela pois^ é
sabido que os anos subsequentes ao período
crítico (19S7,_1958) possuem uma hidrologia
bem acima da média.
Nenhum dos estudos efetuados conseguiu limi-
tar 3 aumento da N.A. máximo de Nova Ponte,
entretanto numa solução de bom senso e de
certa forma conservadora, optou-se por esco-
lher a alternativa de N.A. máximo na cota
315 m o que tornou o reservatório de .'(ova
Ponte equivalente, em termos operativos, ao
de õmborcação.
0 mesmo tipo de problema ocorreu nos estudos
de viabilidade de BocainaCl].
Para a^usina de Bocaina as alternativas de
:i-A. .-náximo variaram da cota 7<*t até a cota
761 m.
AsEi.m como em Nova Ponte, a elevação do N.A.
máximo de Bocaina era sempre viável economi-
camente, indicando como solução o N.A máximo
na cota 7Sijn que, entretanto, implicava em
um reservatório, proporcionalmente, duas ve-
zes ntaior do que Emborcação, em termos de
disponibilidade hídrica do local.
Os estudos de enchimento e reenchimento fo-
ram feitas inicialmente nos_moldes dosde No-
va Ponte não indicando também nenhuma res-
trição.
Entretanto nos estudos de reenchimento foram
introduzidas algumas inovações. Ao invés de
se simular o reenchimento apenas para os
anos 3uosequentes_ao período crítico, foram
efetuadas simulações do reenchimento da usi-
na para todas as séries hidrológicas do his-
tórico, .'/essas simulações supôs-se que após
um deplecionamento total do sistema, os re-
servatórios seriam operados em paralelo,
sendo o cisterna obrigado a atender um merca-
do ijual i sua energia firme.
0 tempo ie reenchimento de cada série ^foi
tomado co..o c número de meses entre o início
da simulação (reservatório vazios) e o mês
em que o reservatório ficou totalmente cheio
pela primeira vez.
Foram calculados os tempos esperados de
reenchimento para codas as alternativas de
Bocaina e para os grandes reservatórios do
Sudeste (Emborcaçáo, furnas, Itumbiara, Três
Marias e Mova Ponte).
Pelos resultados obtidos, mostrados na Tabe-
la 2.1, constatou-se que os tempos esperados
de reenchimento dos grandes reservatórios se
situam entre 26 a 28 meses.
0 N.A. máximo de Bocaina foi limitado na co-
ta 750 m, baseado nos resultados desse estu-
do, e como forma de se aproveitar ao náximo
o potencial energético do local, sem contudo
dimensionar um reservatório proporcionalmen-
te muito maior que_o« grandes reservatórios
existentes na região.
A dificuldade de se tornar uma decisão em

termos energéticos e econômicos para a esco-
lha dos N.A. máximos desses^dois grandes re-
servatórios pode s «r atribuída a uma falha
da metodologia do 'JCPS.
Essa metodologia avalia os benefícios ener-
géticos com base na geração de energia du-
rante a ocorrência do período crítico hidro-
lõgico C19W a 1956), considerando nas simu-
lações os reservatórios sempre cheios no
início deste período. Desse modo, ^quanto
maior o volume útil, maiores os benefícios.
Entretanto, pode ser que na ocorrência real
de períodos de grande estiagem no Sistema, o
reservatório projetado venha, sistematica-
mente, a se encontrar não totalmente cheio,
ou seja, não venha a contribuir com^a "tota-
lidade" dos benefícios a ele atribuída nos
estudos de dimensionamento.
Daí ser necessário estudos contemplando vá-
rios cenários hidrológicos críticos, utili-
zando-se séries sintéticas de vazões, ea in-
trodução de mudanças no conceito de benefí-
cio energético, ao invés de "energia firme"
o uso da "energia garantida" associada a um
certo nível de garantia d* suprimento.
A equipe da CEHIG tem trabalhado nesta _linha
de estudos com resultados bem satisfatórios,
dentro de um projeto mais amplo que vem ie-
senvolvendo com a consultoria_do CEPEL, vi-
sando a elaboração de um critério para a de-
finição de contratos de suprimento entre em-
presas com base em conceitos probabilísti-
cos.

3. DIMENSIOMAMENTO DA POTÊNCIA INSTALADA

A determinação da potência instalada inicial
ou final consiste na avaliação e comparação
do valor presente dos custos e benefícios
energéticos da usina, ao longo de sua vida
útil, levando em consideração as várias po-
ssibilidades de instalação inicial e final e
as conseqüentes variações energéticas produ-
zidas nos diversos patamares da_ curva de
carga e as diferentes valorizações dos bene-
fícios ao longo do tempo.
Nesse tipo de análise a curva de carga e
simplificada e composta de dois patamares:
ponta, com três horas de duração e "base"
com 21 horas de duração diária.
Para a determinação dos benefícios energéti-
cos incrementais nos patamares de ponta * de
base, são determinadas a energia firme e i
potência garantida para cada capacidade ins-
talada e efetuado o despacho de geração se-
gundo o critério que procura produzir o má-
ximo de energia possível na hora da ponta.
As potências garantidas são calculadas _?êlo
critério de 35% de permanência do histórico
e a transformação dos benefícios energéticos
em benefícios econômicos é feita utilizando-
se os custos marginais de íimensionamento,
fornecidos pela ELETROBRAS.
A primeira usina da CEMIG a ter a sua capa-
cidade instalada determinada, segundo a me-
todologia do GCPS foi Nova Ponte[2].
Para esses estudos, foram elaborados seis
orçamentos para as seguintes capacidades
instaladas:
a) 2 máquinas de 13 0 MW = 360 MW;
5) 2 máquinas de 130 MW • 1 provisão para
130 MWj
c) 3 maquinas de 150 MW s 150 MW;
d) 3 máquinas de 150 MW • 1 provisão para
150 MWi
e) 3 maquinas de 200 MW s 600 MW-,
f) * máquinas de 130 MW * 720 MW-,

Com base nesses orçamentos foram calculados
os custos unitários incrementais para potên-
cia e para provisão. Desse modo conseguiu-s«
os orçamentos para aa potências de 260 a



310 MW, variando de 50 em 5ü MW.
Para a determinação das potências instaladas
inicial e final foi feita a análise econô-
mica do seu dimensionamento, tomando como
referência os custos marginais de dimensio-
namento fornecidos pela EL.ETRQBRÃS, refe-
rentes a junho/81, para os qüinqüênios 1990/
1391, 2000/2004. até 2025/2029.
Para Nova Ponte a potência economicamente
viável de se instalar no primeiro qüinqüê-
nio (1990/1994) era de 360 MW « evoluía pa-
ra 760 MW já no segundo qüinqüênio (1995/
1399), decrescendo nos qüinqüênios seguin-
tes, conforme mostra a Figura 3.1.
0 baixo valor de potência instalada viável
economicamente no primeiro qüinqüênio, re-
sultava de um excesso de capacidade de ponta
existente no Sistema.
Através de uma análise da integração da usi-
na ao Sistema CEMIG foi calculado qual o me-
lhor valor de potência a ser instalada, sen»
do encontrado o valor aproximado de >»80 MW.
Por meio de comparações dos custos totais de
alternativas de duas ou três máquinas che-
gou-se à^potência final de Nova Ponte: 510 MW
distribuídos em 3 máquinas de 170 MW.
2ste valor de potência possibilita o apro-
veitamento de toda a energia local (o mínimo
para 5«rar a energia firme é da ordem de
36 0 MW) e satisfaz às exigências de reserva
de potência recomendada pelo GCPS na época.
Mova Ponte serviu, para a equipe da CEMIG,
como uma espécie de "cobaia", pois os seus
estudos de viabilidade foram feitos logo
após a aprovação da metodologia para deter-
minação da capacidade instalada, pelo GCPS.
Talvez por isso foram tentados alguns pre-
ce iosismo durante os estudos de capacidade
instalada, como por exemplo, o levantamento
da curva custos x Dotência instalada e ado-
tados incrementos de 50 MW sem nenhuma rela-
ção com uma unidade geradora real.
Zm. todos os outros estudos_ de capacidade
instalada de usinas hidrelétricas, feitos na
CEMIG após os de Nova Ponte, abandonou-se a
idéia da curva de custos x potência instala-
da e passou-se a trabalhar com incrementos
de potência iguais a uma unidade geradora
real.

?ara MirandaC5] a Capim BrancoC3] os estudos
foram desenvolvidos apenas com um valor de
potência unitária, unidades de 130 MW para
Miranda e de 200 MW para Capim Branco.

A partir dos estudos de Igarapava[5] come-
çou-se a^analisar mais de um valor de potên-
cia unitária ( <*0 e 60 MW ).
3 último estudo concluído, usina de Bocaina,
também contemplou dois valores de potência
unitária: 55 e 70 MW.
:ios estudos para determinação da potência
instalada, constatou-se que o nível de moto-
rização da usina pode em alguns casos preju-
dicar a operação da cascata.
Em outras palavras, um nível baixo de moto-
rização em uma usina pode estrangular a
"cascata" * grejudicar a operação das outras
usinas que nao conseguem produzir toda a sua
energia firme. A medida que se aumenta o ní-
vel de motorização da usina, permite-se uma
melhor operação da cascata e há uma "recupe-
ração" das^energias firmes das demais usi-
nas. 0 acréscimo de energia no Sistema devi-
lo a essa "recuperação" e considerado 2orno
benefício associado ao incremento de potên-
cia que o provocou. Este fato ocorreu prin-
cipalmente com í^arapava que por causa disso
apresentou duas soluções para potência ins-
talada inicial: 16 0 MW para a CEMIG e 2 00 MW
parado Sistema. Como no longo prazo 200 MW é
também viável para a CEMIG, adotou-se como
solução a nível de viabilidade a potenci* de

200 MW (5 unidades de 40 MW).
Cabe salientar que a determinação da potin-
cia^instalada de uma usina sofre grande in-
fluência dos custos marginais de diaensiona-
mento. Exemplo disso, é a usina de Mova Ponte
que, pelos estudos de viabiliade realizados
em 1983 com os custos marginais referentes a
junho/dl, poderia ter uma potência instalada
de até 760 MW. Entretanto, com as mudanças
ocorridas nos custos marginais ( publicados
nos Boletins de Planejamento de 198i* e 1985),
apareceram dificuldades para justificar para
o BID, em estudos realizados no início de
1986, a inclusão da 3* unidade de 170 HVl com
a qual a usina totaliza 510 MW de potência
instalada.
A justificativa da 3* unidade só foi possível
com a determinação do "ganho operativo" em
Nova Ponte em se ter 3 unidades ao invés de
duas. Este ganho operativo é devido ã maior
flexibilidade operativa por se dispor de
mais uma unidade, uma vez que as unidades tem
faixa restritiva de operação e as turbinas
tem rendimentos diferentes em função do des-
pacho dessas unidades.

«•• CONCLUSÃO

Em função da posição na cascata, do tamanho
do reservatório e da utilização a ser dada a
ele, os problemas encontrados no dimensiona-
mento de uma usina hidrelétrica são mais ou
menos complexos.
A metodologia do GCPS tanto para o dimer.5i.0-
namento do reservatório como para a potência
instalada, precisa ser revista de modo a in-
corporar nos cálculos dos benefícios alguns
aspectos mais próximos da realidade a saber:
a) análise de vários cenários críticos ( pe-
ríodos ̂críticos) ao invés da fixação somente
no período crítico do histórico de^ vazões,
uma vez que esta seca é um evento único que
certamente não se repetirá, exatamente, no
futuro, podendo-se dizer, então, que a meto-
dologia do GCPS simplifica de forma deterni-
nística um problema de natureza probabilísti-
tica;

b) definição de um critério para a escolha -J
avaliação das^alternativas de motorização
potência unitária que incorpore os benefícios
operativos em relação ao número de unidades.
Caoe salientar também a necessidade de _ uma
melhor definição do que vem a ser potência
garantida de uma usina, por que o procedimen-
to de calcule recomendado pela metodologia -to
GCPS (95% de permanência no^histórico) -ístá
em discordância com os critérios de suorimen-
to de ponta.
Finalmente, deve-se reavaliar o procedimento
de cálculo dos custos marginais de dimensio-
namento de modo a tornar estes custos mais
representativos da estrutura futura do parque
gerador brasileiro e menos sujeitos as osci-
lações bruscas em seus valores devido a pro-
blemas conjunturais. Mão é razoável admitir
que os estudos feitos para o dimensionamento
de uma usina hidrelétrica, apresentam solu-
ções diferentes num intervalo de um ano para
outro.
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TABELA 2.1
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USINAS

BOCAINA 7i*4

BOCAINA 7»» 7

BOCAINA 750

BOCAINA 7S5

BOCAINA 761

NOVA PONTE

EMBORCACAO

FURNAS

ITUMBIARA

TRÊS MARIAS

TEMPO (MESES)

2 7 , 5

28 ,5

3 2 , 5

3 6 , 5

sa.o

2 3 , 3

2 7 , 0

2 6 , S

2 6 , 0

2 7 , 5

USINAS HIORElÉTRICAS DAS
BACIAS DOS RIOS GRANDE,
PARANAÍBA E PARANA'

•••*•••©

G O I Á S

PARAGUAI

MATO GROSSO 00 SUL

ARGENTINA
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NCREMENTA:.

i

USINA HIDRELÉTRICA DE CAPIM BRANCO

VARIAÇÃO DOS GANHOS DE ENERGIA FIRME
EM FUNÇÃO DOS VALORES DE N.A. MÍNIMO

SISTEMA DE REFERENCIA

- .4

N.A MÁXIMO i 625 :n

N.A MÁXIMO :i2»

N.A MÁXIMO : 623 IR

N.A MÁXIMO - 620 m

519 6 16 613 510 607

FI3URA 2.2

501 598 =95
M.A MÍNIMO (m)

USINA DE NOVA PONTE

POTÊNCIA INSTALADA ECONOMICAMENTE VlAVEL
POR QÜINQÜÊNIO

•3 00 "t

133S 005

IGURA 3.
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