164

Espaço IEEE

O Setor Elétrico / Maio de 2015

Por Cairê Moura Franco*

Contribuição do planejamento da operação
de usinas hidroelétricas para regime de
cotas de garantia física
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geração da UHE Henry Borden na sua

elétrica fariam parte de um inédito regime

Henry Borden é operada pela EMAE S.A.
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e
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Agência Nacional de Energia Elétrica

cascatas interligadas hidraulicamente

quantidade de oferta de energia, o

(Aneel). A tarifa é reajustada anualmente

3,25 MWh, enquanto o metro cúbico

benefício à sociedade do entorno do

ou revisada a cada cinco anos e, para o

turbinado em Henry Borden gera 5,65

reservatório, uma vez que reduziria o

aumento dessa tarifa recebida, o gerador

MWh, representando 74% de ganho em

custo para tratamento da água bruta

pode, além de aprimorar a gestão

produtividade, o que leva a concluir que

captada para o abastecimento da região

nos serviços de geração, ampliar a

se produz mais turbinando menos água.

metropolitana de São Paulo.

capacidade instalada ou a garantia física
da usina.
Fundamentado pela regulamentação

Vale

a

e,

consequentemente,

ressaltar

permissão

que

para

um

fator

bombeamento

Destaca-se também que o resultado
demostra que é possível adotar esta

*Cairê Moura Franco é graduado em

característica

administração de empresas e atua na

período

operativa
de

ao

planejamento

longo

pertinente, foi analisado um cenário

do

operativo, em que um teste real foi

comprometer o nível dos reservatórios

S.A (EMAE S.A). É mestrando em Energia

simulado com o objetivo de avaliar

das UHEs que compõem o sistema

na Universidade Federal do ABC, em Santo

o aumento da garantia física pela

hidroelétrico

André, e membro do IEEE.

brasileiro

sem

despachado

Empresa Metropolitana de Águas e Energia

