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INTRODUÇÃO

• Quase todas as tecnologias de energias renováveis provêm de fontes
naturais imprevisíveis, com disponibilidade variável em diferentes escalas
de tempo.

• A integração de grandes quantidades de energia renovável coloca desafios
importantes no que diz respeito à operação dos sistemas de geração de
energia.



INTRODUÇÃO

Equilíbrio entre geração e carga

Este balanço é regulado pelo controle da frequência da corrente
alternada (CA) em um determinado valor, geralmente 50Hz ou
60Hz.

As tecnologias de energias renováveis são melhor aproveitadas
quando trabalham em conjunto com sistemas de
armazenamento de energia.



INTRODUÇÃO

• Como atuar diante do desequilíbrio entre geração e carga?

 Limitar a geração a partir de fontes renováveis, desperdiçando estes
recursos e aumentando a geração termelétrica.

 Exportar o excedente a partir da interligação do sistema, como no caso
brasileiro.



INTRODUÇÃO

• Como atuar diante do desequilíbrio entre geração e carga?

 Armazenar o excedente de energia elétrica produzida para utilizá‐la
em períodos de grande demanda.

 O armazenamento pode contribuir para equilibrar a carga e regular a
frequência, atenuando a irregularidade da produção e ajudando a rede
de distribuição a comportar melhor os picos de consumo.



USINAS REVERSÍVEIS

• A tecnologia de armazenamento de energia das usinas reversíveis é
também conhecida como de armazenamento por bombeamento de água
ou acumulação hidráulica.

• O sistema de acumulação consiste no bombeamento de água desde um
reservatório inferior para um reservatório superior durante períodos de
pequena carga, utilizando esta água armazenada para movimentar as
turbinas hidráulicas na geração de eletricidade nas horas de demanda
máxima.



Fonte: Canales et al., 2015. 



Fonte:https://portalclubedeengenharia.org.br/ 



Fonte:https://blogdaengenharia.com 



ARRANJOS DE USINAS REVERSÍVEIS

• Circuito fechado.

• Circuito aberto.

• Circuito semiaberto.

• Circuito marinho.



VANTAGENS DAS USINAS REVERSÍVEIS

• Usinas reversíveis são comprovadamente, até o momento, a forma mais
economicamente vantajosa de armazenar energia.

• Oferecem tecnologia de última geração implicando baixos riscos, baixos
custos operacionais e baixas flutuações no equilíbrio de redes devido à
sua flexibilidade operacional, permitindo a integração bem sucedida de
energias renováveis intermitentes.

• Evitam vertimento de usinas a jusante.



VANTAGENS DAS USINAS REVERSÍVEIS

• Com a tecnologia de armazenamento, as operadoras de energia podem
responder prontamente a flutuações na oferta e demanda por
eletricidade.

• Suporte à expansão de fontes renováveis, como eólica e solar.

• Confiabilidade e qualidade do suprimento da energia.

• Estabilidade do sistema e controle das oscilações de tensão e frequência.



VANTAGENS DAS USINAS REVERSÍVEIS

• Alívio de transmissão e distribuição.

• Redução de despacho termelétrico.

• Próximas ao centro de carga.



IMPACTOS AMBIENTAIS DE USINAS REVERSÍVEIS

• Muitos dos potenciais impactos ambientais gerados por uma usina
reversível são similares aos da uma usina hidrelétrica convencional.

• Impactos específicos

 Caso a renovação da água não for adequada, a acumulação de
resíduos e decomposição de folhas e animais destruídos pelas bombas
e turbinas favorecem o crescimento de algas e plantas aquáticas, com
a consequente eutrofização dos reservatórios.



IMPACTOS AMBIENTAIS DE USINAS REVERSÍVEIS

• Impactos específicos

 Incremento na turbidez da água.

 Se os reservatórios estiverem em dois cursos de águas diferentes, a
contaminação de um deles poderia afetar ambos.

 Morte do zooplâncton que passa pelas bombas.

 A rápida e frequente oscilação dos níveis dos reservatórios pode afetar
a estabilidade dos taludes.



IMPACTOS AMBIENTAIS DE USINAS REVERSÍVEIS

• Impactos específicos

 Impactos causados pela maior área inundada, devido à necessidade de
inundar dois reservatórios.

 Aumento do oxigênio dissolvido no corpo hídrico por causa da aeração
fornecida pela intensa circulação das massas de água.

 Redução da estratificação térmica da água.

 Redução do crescimento de algas azuis e verdes.



DESAFIOS DAS USINAS REVERSÍVEIS

• Falta de regulamentação que estabeleça mecanismos de contratação e
remuneração dos investimentos.

 O valor de uma usina reversível não é como uma usina geradora – não
é um ativo de geração puro.

 A usina reversível presta um serviço de armazenamento de energia,
com todos os benefícios associados (estabilidade de rede; reserva).

• Necessidade de estudos mais aprofundados com respeito às questões
econômicas, sociais e ambientais para definir possíveis modelos de
negócio (quanto maior a diferença entre o preço na ponta e fora de
ponta, mais fácil estimar o valor econômico).



DESAFIOS DAS USINAS REVERSÍVEIS

• O modelo regulatório deverá considerar diversos arranjos para
proposição, como:

 isolada;

 associada à parque eólico ou plantas fotovoltaicas;

 associada à térmica; e,

 associada a combinações parciais das alternativas anteriores.



DESAFIOS DAS USINAS REVERSÍVEIS

• As usinas reversíveis seriam despachadas obrigatoriamente pelo ONS?

• Como licenciar ambientalmente?

• As usinas reversíveis em circuito fechado ou semiaberto de ciclo diário
fazem uso do bem público de maneira diferente das demais usinas
hidráulicas destinadas à produção de energia: o uso da água poderia ser
enquadrado como insignificante?
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