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RESUMO: A recente expansão das fontes renováveis para geração de energia elétrica decorre do 
encarecimento dos combustíveis fósseis, da preocupação com impactos ambientais e mudanças 
climáticas, assim como de avanços tecnológicos e da queda de seus custos de implantação. Entretanto, 
a natureza intermitente e sazonal dos recursos naturais, como vento e irradiação solar, pode afetar a 
operação do sistema elétrico. Uma alternativa para dar equilíbrio à carga do sistema, é o 
armazenamento de energia. Uma tecnologia de larga escala para armazenamento é a de bombeamento 
hidráulico por meio de usinas hidrelétricas reversíveis (UHR), que oferecem mais eficiência, tempo 
de resposta mais rápido e vida útil mais longa que outras alternativas. O presente artigo apresenta 
uma revisão da literatura sobre o armazenamento de energia elétrica através de usinas hidrelétricas 
reversíveis (UHR), e o lugar desta tecnologia no cenário global e brasileiro. (ALBUQUERQUE, 
2021)  

 
ABSTRACT: The recent expansion of renewable sources for electricity generation stems from the 
increase in fossil fuels, the concern with environmental impacts and climate change, as well as 
technological advances and the drop in their implementation costs. However, the intermittent and 
seasonal nature of natural resources, such as wind and solar radiation, can affect the operation of the 
electrical system. An alternative to balance the system load is energy storage. A large-scale 
technology for storage is hydraulic pumping through Pumped Storage Hydroelectric plants (PSH), 
which offer more efficiency, faster response time and longer lifespan than other alternatives. This 
article presents a literature review on the storage of electrical energy through Pumped Storage 
Hydroelectric plants (PSH), and the place of this technology in the global and Brazilian scenario. 

Palavras-Chave: Armazenamento, Baterias, Usinas reversíveis, Serviços Prestados, Fontes 
Renováveis de Energia 
  

 
1 Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. (31) 99746 2072 – harley@ahrpi.com.br – ORCID: 0000-0003-1712-0044 
2 Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI. (31) 9.9991-5275 -cmartinez@unifei.edu.br   =  ORCID: 0000-0002-0653-5298 



 
I SIMPÓSIO NACIONAL DE MECÂNICA DOS FLUIDOS E HIDRÁULICA 

Agosto/2022 – Ouro Preto/MG 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O objetivo deste artigo foi reunir, desenvolver e divulgar conhecimento sobre usinas 

hidrelétricas reversíveis (UHRs), e ainda  permitir  uma compreensão sobre aspectos vitais para futura 

implantação dessas instalações considerando o crescimento de fontes de energia renovável 

intermitentes. Apresentar como as usinas hidrelétricas reversíveis (UHR) e Usinas por Bombeamneto 

Armazenado (UBA) poderão contribuir não só como armazenamento de energia, mas como uma 

importante fonte para segurança do Sistema Integrado Nacional. Também é feita uma revisão de 

como essa tecnologia vem sendo utilizada em países onde já se encontra consolidada. (PULINO e 

ANSELMO, 2021). Os avanços da energia renovável têm gerado elevada variabilidade e 

intermitência na geração, bem como instabilidade da rede elétrica. Para tornar a energia renovável 

mais eficiente operacionalmente, é comum o uso de sistemas de armazenamento de energia com 

resposta controlável pelo operador do sistema. Nesse cenário, o armazenamento de energia passa a 

ser um tema em ampla discussão no setor elétrico mundial, principalmente no cenário de transição 

energética. Os sistemas de armazenamento poderão contribuir para segurança energética dos sistemas 

trazendo flexibilidade operativa e prestação de serviços ancilares. 

 Em um cenário de transição energética, a substituição dos combustíveis fósseis, tem sido, objeto 

de pesquisas e desenvolvimento de tecnologias de soluções para geração de energia limpa. Dentre as 

fontes consideradas limpas destacam-se a geração fotovoltaica, eólica e hidroelétrica. Este artigo 

busca atualizar através de uma pesquisa exploratória da bibliografia recente, artigos publicados sobre 

o tema. O artigo apresenta: a) o crescimento das fontes renováveis intermitentes no Sistema Elétrico 

Brasileiro; b) a evolução das tecnologias de armazenamento; c) mostra a experiência internacional; 

d) por fim apresenta como as UHR poderão ser aplicadas no Sistema Integrado Brasileiro, 

apresentando os resultados de um trabalho desenvolvido pelas empresas HE Consultoria e 

Gruner/Stucky, empresa suíça de engenharia trazendo o conceito de Usinas por Bombeamento 

Armazenado (UBA) e sua aplicabilidae no SIN. 

2. A ENERGIA RENOVÁVEL INTERMITENTE NO SISTEMA ELÉTRICO BRASILEIRO 

  O Sistema Elétrico Brasileiro - SEB é conhecido mundialmente pela sua capacidade de geração 

de energia elétrica em larga escala através da utilização de fonte hidráulica. A utilização dessa fonte 

está atrelada a alguns fatores, que diferenciam nosso sistema elétrico dos demais, quais sejam: 

abundância de recursos hídricos, geografia dos rios, a dimensão continental do país, a malha do 

sistema de transmissão e a diversidade do clima no território nacional. A inserção das fontes 

renováveis - ERV em larga escala no SEB, vem gerando desafios cada vez maiores para a operação 
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do sistema a medida que as fontes de energia renováveis não despacháveis, como as eólicas e 

fotovoltaicas avançam em participação no mercado. Também há que se considerar o fato do 

surgimento de um novo mercado de energia onde o consumidor gradativamente tende a ter papel 

menos passivo tornando-se também produtor de energia ou gerenciando sua demanda com base em 

estímulos econômicos e de forma descentralizada. No caso específico do Brasil, acrescenta-se ainda 

a redução percentual da capacidade de armazenamento de energia nos reservatórios de usinas 

hidrelétricas em relação à carga, trazendo novos desafios ao planejamento e à operação do sistema 

elétrico, e demandando novos serviços a serem prestados pela rede elétrica. Nesse novo ambiente, é 

imperativo que o planejamento do sistema elétrico seja capaz não só de considerar a dinâmica 

temporal e locacional associada à expansão da geração renovável, como vem sendo feito nos estudos 

proativos de transmissão, como também de lançar mão de estratégias de expansão que resultem em 

um sistema ótimo e flexível o suficiente para acomodar os diferentes cenários de carga e de 

disponibilidade de geração nos diferentes subsistemas. (BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2022) O Grafico 1 apresenta Evolução da 

Capacidade Instalada Existente e Contratada do SIN 

 
Gráfico 1 : Evolução da Capacidade Instalada Existente e Contratada do SIN (BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2022) 

  No Brasil os grandes reservatórios das UHE construídas principalmente nas décadas de 1960 a 

1990 são responsáveis pelo armazenamento energético no SIN, sendo utilizados principalmente para 

a produção de energia em períodos secos, além de fornecer capacidade e flexibilidade para a operação 

do sistema sob as variadas condições de demanda e disponibilidade de recursos de geração e de 

transmissão. No entanto, apesar do crescimento da carga, os Planos Decenais apontam reduzida 

expansão hidrelétrica nos próximos anos, sobretudo de usinas com capacidade de regularização 

mensal. Além disso, o uso dos reservatórios existentes tem sido limitado por condições hidrológicas 

desfavoráveis, restrições hidráulicas operativas e usos múltiplos da água. 

  Nesse contexto as Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR) podem representar um importante 
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recurso para o futuro, uma vez que possuem atributos compatíveis com as crescentes necessidades do 

SIN. (BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, EMPRESA DE PESQUISA 

ENERGÉTICA, 2022).  

3. TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ELETRICIDADE 

  O armazenamento de energia utiliza diversas tecnologias: mecânica, térmica, química, 

eletroquímica e elétrica. A Figura 1 apresenta as principais tecnologias disponíveis: 

Figura 1: : Tecnologias de Armazenamento Fonte: (ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2020)

Armazenamento Mecânico 

  O armazenamento mecânico conserva energia na forma de energia cinética ou potencial para 

posterior transformação da energia armazenada em energia elétrica a ser injetada no sistema. 

A tecnologia mais madura e mais amplamente utilizada de armazenamento mecânico são as usinas 

hidrelétricas reversíveis (UHR). As UHRs trabalham basicamente com dois reservatórios, um 

reservatório inferior (baixa energia potencial) e um reservatório superior (elevada energia potencial). 

A água com baixa energia potencial é bombeada do reservatório inferior para o superior, utilizando-

se eletricidade para elevar o nível de energia potencial armazenada. O bombeamento ocorre nos 

momentos em que há sobra de geração no sistema e, portanto, a energia é mais barata. Nos momentos 

de falta de oferta no sistema, como os períodos de ponta de consumo ou baixa geração intermitente, 

a água é liberada do reservatório superior passando por uma turbina, conectada a um gerador. A 

energia potencial é novamente convertida em energia elétrica, sendo reinjentada no sistema elétrico. 

A – Figura 2 apresenta um diagrama de funcionamento de uma UHR.
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Figura 2: Usina Hidrelétrica Reversível (adaptado Hydro Tansmania 2021) 

Armazenamento Eletroquimico 

As baterias são soluções eletroquímicas de armazenamento de energia elétrica. Essa técnica de 

armazenamento se beneficia do fato de que tanto a eletricidade quanto a energia química 

compartilham o mesmo veículo, o elétron. Dessa forma, as perdas decorrentes da transformação entre 

os tipos de energia são minimizadas. A energia elétrica de uma fonte externa é armazenada nas 

baterias durante o processo de carga para posteriormente atender determinada carga no momento de 

descarga (ANEEL - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2020). 

Aqui podemos destacar as baterias de Lítio-ion, Chumbo àcido, Sódio-enxofre e as Baterias de 

fluxo. Além das baterias citadas, existe uma série de pesquisas relativas a novos materiais e 

componentes químicos que possam elevar a densidade energética das baterias, mitigar riscos à 

segurança dos usuários e reduzir os impactos ambientais de seu desenvolvimento. 

Comparação entre tecnologias 

As tecnologias estão em variados graus de maturidade e cada uma indicada para aplicação ao 

setor elétrico. Um vetor fundamental para o desenvolvimento em larga escala das tecnologias de 

armazenamento tem sido a inserção das fontes renováveis intermitentes na matriz elétrica.  

As diversas tecnologias de armazenamento possuem diferentes propriedades intrínsecas que 

determinam sua conformidade técnica para certas aplicações e serviços a serem prestado aos sistemas 

elétricos. Dentre as principais características pode-se destacar a potência, a energia acumulada e o 

tempo de descarga. A Figura 4  ilustra a relação entre potência modular e tempo de descarga de tal 

potência modular no nível de desenvolvimento atual das tecnologias de armazenamento. 
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Figura 4:  Tecnologias de armazenamento, potência e tempo de descarga – Fonte: Tradução (ANEEL - AGENCIA 

NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA, 2020)

4. SERVIÇOS QUE PODEM SER PRESTADOS PELAS TECNOLOGIAS DE 

ARMAZENAMENTO 

 As tecnologias de armazenamento podem fornecer uma série de  serviços ao sistema, trazendo 

uma maior  flexibilidade. 

 Energia elétrica: Deslocamento temporal de energia; Estabilização da geração;  

 Capacidade: Atendimento à ponta; Potência firme; 

 Postergação de investimentos: Equipamento estacionário. 

 Serviços ancilares: Estabilizar contribuições de energias renováveis; 

 Regulação de frequência: para manter a frequência do sistema dentro de seus limites 

operacionais; 

 Regulação de tensão: os níveis de tensão do sistema também podem ser controlados pela 

potência do sistema, controlando a quantidade de potência ativa ou de reativa presente na rede 

elétrica. (distribuição/transmissão); 

 Time-shifting combinado com uso de fontes renováveis: é a ação de redistribuir o consumo de 

uma unidade consumidora, trabalhando com a intermitência das fontes renováveis; 

 Black start: o conceito de “black start” aplicado a sistemas de armazenamento é quando o sistema 

onde o equipamento está instalado perde a conexão ou sofre uma falta de energia da sua principal 

fonte de geração. Então o SAE promove o reestabelecimento do sistema elétrico dentro de seus 

níveis operacionais. (distribuição/transmissão); 

 Controle de reativo: é a capacidade de sistemas de armazenamento absorverem ou injetarem 

potência reativa na rede para resolver problemas causados por desbalanço de potência. 
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(distribuição/transmissão); 

 Peak-shaving ou Corte do pico da curva de demanda: nessa função, a capacidade de injeção 

potência dos sistemas de armazenamento é utilizada para injetar potência ativa na rede elétrica, a 

fim de contribuir para abaixar a demanda dos períodos de pico, fornecendo mais energia e 

aliviando o sistema de potência. (distribuição). 

5. A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL DO ARMAZENAMENTO DE ENERGIA 

ATRAVÉS DAS USINAS HIDRELÉTRICAS REVERSÍVEIS 

 De acordo com o “Energy Storage Systems Program” vinculado ao “US Departtament of 

Energy” existem hoje cerca de 1.600 instalações de armazenamento de energia no mundo em 

diferentes tecnologias. 

 As UHR atualmente  detêm maior  parcela da capacidade mundial de armazenamento de energia 

elétrica instalada, cerca de 181.000 MW (ENERGY STORAGE PROGRAM SYSTEM, 2021). As 

UHR representam cerca de 3%  de a  capacidade  de geração global e são responsáveis por cerca de 

95% do armazenamento total instalado..  

 As ultimas UHR’s foram implantadas em diferentes países, como como na Europa, EUA, 

China, Índia e Japão. Na Europa, as UHRs encontram-se localizadas em regiões montanhosas, como 

Áustria, França, Alemanha, Itália, Espanha e Suíça, devido às características geográficas favoráveis 

à sua inserção. Já na América Latina, a presença desta tecnologia ainda é pouco significativa. 

(CASTRO, BRANDÃO, et al., 2020). A construção de UHRs vem sendo liderada por um novo grupo 

de países: China, Portugal, Áustria, Coréia do Sul e Índia. Dentre estes, destaca-se a China que, em 

2018, apresentou uma capacidade instalada de UHRs de aproximadamente 22 GW, a maior do mundo 

(CASTRO, BRANDÃO, et al., 2020). Mesmo em anos recentes, os investimentos em UHR têm 

ocorrido, principalmente, em mercados que ainda estão sob propriedade pública, como na China.. Ao 

longo dos anos, a construção das UHRs foi motivada de acordo com o paradigma de operação das 

matrizes energéticas. Em um primeiro momento, a inserção destas usinas esteve associada à 

complementação de geração de eletricidade em horários de ponta a  outras fontes energéticas, como 

a nuclear e o carvão, no caso dos Estados Unidos, Japão e alguns países europeus (CASTRO, 

BRANDÃO, et al., 2020). Apesar desta tendência, em países que já apresentavam uma participação 

significativa de energia hídrica na matriz elétrica, como na Áustria e Noruega, as UHRs surgiram 

com a funcionalidade de armazenar energia em períodos de alta afluência, para posterior uso em 

momentos de alta demanda e baixa afluência (CASTRO, BRANDÃO, et al., 2020). Em contraposição 

ao observado nestes dois casos, a expansão das UHRs, nos últimos anos, esteve frequentemente 
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relacionada à crescente participação de fontes renováveis alternativas intermitentes, para permitir o 

ajuste entre a geração e carga, e na postergação da infraestrutura de transmissão (CASTRO, 

BRANDÃO, et al., 2020). No mercado europeu, destaca-se o caso de Portugal, que promoveu a 

prorrogação de concessões de usinas através do reforço de potência e do Programa Nacional de 

Barragens com Elevado Potencial Hidroelétrico. A Comissão Europeia também apresentou uma lista 

de Projetos de Interesse Comum (Projects of Common Interest – PCIs) para a promoção do 

crescimento e desenvolvimento da infraestrutura, dentre os quais se encontram projetos de construção 

e ampliação de UHRs suportados pelo EU’s Cohesion Fund, European Regional Development Fund 

(ERDF), European Investment Bank (EIB) e European Fund for Strategic Investments (EFSI). 

(CASTRO, BRANDÃO, et al., 2020) (ELÉTRICA, 2021). 

6. AS USINAS HIDRELÉTRICAS REVERSÍVEIS NO  SISTEMA INTEGRADO 

NACIONAL 

  Com a crescente necessidade de armazenamento de energia e a busca de soluções, fez com que 

as empresas HE Consultoria e a Gruner/Stucky, empresa suíça de engenharia, assinassem um termo 

de cooperação para atuar no desenvolvimento de Projetos de Armazenamento Bombeado no Brasil. 

Assim ambas conceberam uma solução metodológica específica para a implementação eficiente e 

econômica de Usinas de Armazenamento por Bombeamento (“UAB”), em circuito fechado ou semi-

aberto com ciclo diário, trazendo: 

 prazos curtos de implementação dos empreendimentos (3 a 5 anos); 

 minimização de impactos ambientais com a utilização de reservatórios existentes e/ou novos 

com pequena área inundada; 

 proximidade dos centros de carga de interesse; 

 possibilidade de implementação a partir de Outorga de Autorização nos mesmos moldes das 

UTE’s; 

 possibilidade de competição em Leilão de Capacidade e pela oferta de valor sistêmico agregado 

e não por disputa de concessão por meio de inventário hidrelétrico ou processo equivalente. 

 projetos de relação custo x benefício otimizada e de consequente implementação econômica. 

As Usinas de Armazenamento por Bombeamento, são usinas reversíveis bastante específicas e 

peculiares, invariavelmente em circuito fechado ou semi-aberto e de ciclo diário.  

O trabalho desenvolvido identificou um potencial das UAB nas proximidades dos centros de 

cargas localizados em áreas da região Sudeste – SE próximo aos estados de São Paulo, Minas Gerais 
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e Rio de Janeiro, com potência estimada de 6.300 MW até o momento e a possibilidade de geração 

de energia no período mais crítico do dia,. (PULINO, 2022) 

Os benefícios das UHR e das UAB não estão restritos, porém, ao suprimento de potência firme. 

Esta tecnologia também se mostra econômica para a expansão da transmissão, permitindo protelar 

reforços nas interligações de longa distância e aumentar a penetração de renováveis intermitentes em 

áreas de grande potencial, mas distantes dos principais centros de consumo. Além disso, a capacidade 

de armazenar energia, quando abundante para a utilização em momentos de escassez, provém uma 

maior eficiência ao sistema, reduzindo o volume de cortes de energias renováveis (curtailment) e de 

vertimentos, de modo a contribuir à redução dos custos operacionais. (EPE - EMPRESA DE 

PESQUISA ENERGÉTICA, 2019) 

7. RESULTADOS 

Entre as tecnologias de armazenamento de energia, as Usinas Hidrelétricas Reversíveis – UHRs 

destacam-se, como o sistema mais dominante no mundo atualmente, estando as demais tecnologias 

ainda carentes de desenvolvimento tecnológico para empreendimento de maior capacidade e potência 

disponibilizada. A introdução desta tecnologia de armazenamento a partir de bombeamento, 

denominada aqui no Brasil como Usinas de Armazenamento Bombeado ou UABs, terão relevância 

nos aspectos de flexibilidade e confiabilidade do Sistema Interligado Nacional – SIN. 

Na essência, as UABs como concebidas, por estarem localizadas perto do centro de carga, não 

concorrem com os serviços hoje prestados pelas usinas hidrelétricas do SIN, mas prestam um Serviço 

de Armazenamento de Energia, com benefícios a ele associados: 

 Benefícios regionais de atendimento nos horários de maior necessidade de capacidade de ponta, 

mesmo em situações de escassez hidrológica (circuito de fluxo da água fechado, praticamente 

sem interferência com um curso da água de porte); 

 Aumento da confiabilidade da rede; 

 Rápida despachabilidade ou ajustes às variações da carga; 

  Contribuição para correção de frequência/tensão; 

 Redução ou otimização das necessidades de transmissão, entre outros. (PULINO, 2022) 

8. CONCLUSÃO: 

 Na essência, as UHR e as UAB prestam um Serviço de Armazenamento de Energia, podendo 

absorver excesso momentâneo de geração variável disponível (como eólica ou solar, por exemplo) 

ou mesmo incrementar a absorção de energia de base proveniente de hidrelétricas e térmicas do SIN. 

Nesse sentido, o Plano Decenal de Expansão de Energia (BRASIL, MINISTÉRIO DE MINAS E 
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ENERGIA, EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2022) destaca que “as Usinas Hidrelétricas 

Reversíveis (UHR) podem representar um importante recurso para o futuro, uma vez que possuem 

atributos compatíveis com as crescentes necessidades do SIN”. De fato, esse tipo de empreendimento 

se revela como uma alternativa tecnológica capaz de auxiliar no atendimento aos horários de ponta, 

provendo flexibilidade necessária para atender ao sistema a qualquer hora do dia e em resposta à 

variação instantânea da carga e demanda no curto prazo.. 
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