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Abstract: The use and integration of renewable energy in a 
more efficient and economic fashion requires investment in 
storage. Pumped Hydro Storage (PHS) is an option to tackle 
this issue. This paper analyses three power system factors 
considered essential to enable the use of PHS: power 
system flexibility, power system regulatory and operational 
structure, and site availability for PHS insertion. PHS state-
of-the-art and dispatch strategies are also discussed. Results 
show that the lack of flexibility in power systems is a key 
factor to be taken into account. Potential PHS benefits may 
vary according to the operating and regulatory power 
system guidelines, whereas the absence of conventional 
sites for the insertion of this type of plants can be 
circumvented by means of innovative arrangements. 
Additionally, there is a significant interdependence between 
the factors analysed, which indicates the need for a 
compromise among the various decision-making aspects 
related to PHS development policies. 

Keywords: Pumped hydro storage, renewable energy, 
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Resumo: A ampla integração de fontes renováveis variáveis 
e alternativas para absorvê-las de formas eficiente e 
econômica requer investimentos em armazenamento de 
energia elétrica. A Usina Hidrelétrica Reversível (UHR) é uma 
opção quando se trata do armazenamento de energia 
elétrica em grande escala. Este trabalho analisa três fatores 
de sistemas elétricos considerados chave para viabilizar as 
perspectivas do seu emprego: flexibilidade operativa do 
parque gerador, estrutura regulatória e operacional do 
sistema elétrico e disponibilidade de sítios para a construção 
de UHRs. O estado da arte e a formulação das estratégias 
para a operação de UHRs também são discutidos. Os 
resultados apontam que a carência de flexibilidade 
operativa é o fator chave sistêmico a ser considerado. 
Potenciais benefícios decorrentes das UHRs variam de 
acordo com as diretrizes operacionais e regulatórias do 
sistema elétrico, enquanto que a ausência de sítios 
convencionais para implantação dessas usinas pode ser 
contornada por meio do emprego de arranjos inovadores. 
Adicionalmente, há uma grande interdependência entre os 
fatores analisados, o que denota a necessidade de uma 
solução de compromisso nas diversas esferas de tomada de 
decisão relacionadas ao desenvolvimento de políticas para 
UHRs.  

Palavras-Chave: Usina hidrelétrica reversível, fontes 
renováveis variáveis, sistemas elétricos, armazenamento de 
energia. 

1 Introdução 

Os compromissos assumidos por diversos países para 
redução da emissão de gases efeito estufa reforçam o 
emprego de Fontes Renováveis Variáveis (FRVs) em seus 
parques geradores de energia elétrica. Um dos desafios 
decorrentes dessa estratégia é manter o equilíbrio 
operacional entre carga e geração, uma vez que nem 
sempre há coincidência entre os perfis do consumo do 
sistema e de produção das FRVs. A injeção de grandes 
blocos de energia variável exige a presença de tecnologias 
de armazenamento que permitam o deslocamento da 
energia elétrica no tempo e de forma controlada.  

Dentre as tecnologias que possibilitam o armazenamento de 
energia elétrica em grande escala e apresentam 
características funcionais aderentes aos problemas dessa 
natureza, a Usina Hidrelétrica Reversível (UHR) é uma opção 
lógica a ser levada em consideração. A UHR pode 
desempenhar um papel importante no que tange: (i) ao 
aumento da capacidade de armazenamento do sistema; (ii) 
à otimização de FRVs; (iii) à redução da dependência de 
fontes fósseis, entre outras vantagens.  

Ao mesmo tempo, a dinâmica operacional da UHR configura 
um problema à parte, visto que o seu resultado líquido 
perante o sistema elétrico representa uma carga de energia. 
Sendo uma tecnologia amplamente dominada e 
comercialmente disponível, este estudo apresenta uma 
visão geral sobre o estado da arte das UHRs, abordando 
fatores chave a serem levados em conta para sustentar a 
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perspectiva do seu emprego em sistemas elétricos. Os 
fatores analisados são: a necessidade de flexibilidade 
operativa das fontes geradoras, a estratégia de operação da 
UHR em relação ao modelo de despacho do sistema no qual 
está inserida e a disponibilidade de potencial para a 
construção de UHRs. 

2 Usina Hidrelétrica Reversível 

A implantação de uma UHR se baseia na construção de dois 
reservatórios posicionados em diferentes elevações e 
horizontalmente próximos entre si. Os reservatórios são 
interligados por um circuito hidráulico, intercalando-se ao 
longo deste uma casa de máquinas.  

A acomodação do circuito hidráulico, casa de máquinas e 
demais estruturas abrange soluções tradicionais de 
engenharia que podem ser aparentes ou subterrâneas. As 
alternativas mais comuns para compor os reservatórios são 
inspiradas em lagos naturais, os quais podem ter sua 
capacidade de armazenamento incrementada por diques, e 
reservatórios artificiais formados por barragens.  

O circuito hidráulico usado para o bombeamento da água ao 
reservatório superior e para a alimentação das turbinas é 
usualmente o mesmo, com traçado conforme condições 
locais do projeto. Uma subestação equipada com 
transformadores de tensão completa o arranjo, a partir da 
qual a conexão ao sistema elétrico é realizada. De acordo 
com REHMAN et al. [1], a relação entre o comprimento do 
circuito hidráulico e a queda proporcionada pela diferença 
entre os níveis operacionais dos reservatórios deve ser 
limitada a 10, visando a um arranjo econômico.  

Arranjos em que a disponibilidade de vazão natural no local 
de sua instalação é necessária apenas para enchimento 
inicial e para recuperação de perdas por evaporação e 
infiltração dos reservatórios são denominados “circuito 
fechado” ou “por bombeamento puro”. O aspecto mais 
importante do projeto, nesses casos, é a disponibilidade de 
queda, além de ser menos susceptível a alterações 
climáticas inesperadas. Projetos acomodados em leitos de 
rios em que a afluência natural aos reservatórios exerce 
influência no dimensionamento e operação da usina são 
denominados “circuito aberto” ou “sistema misto”. Uma 
síntese das variações de arranjos de UHRs pode ser obtida 
no trabalho de GIMENO-GUTIÉRREZ e LACAL-ARÁNTEGUI [2]. 

A operação da UHR consiste de ciclos de bombeamento de 
água, ou modo bomba, e produção de energia elétrica, ou 
modo turbina, ocorrendo em cada ciclo a transferência da 
água de um reservatório para o outro. No modo bomba, 
energia elétrica do sistema no qual a UHR está conectada é 
consumida pelos conjuntos motor-bomba para elevar a 
água do reservatório inferior ao superior.  

No modo turbina, a água então bombeada ao reservatório 
superior é liberada pelo circuito hidráulico, acionando os 
conjuntos turbina-gerador e disponibilizando energia 
elétrica ao sistema. Portanto, as UHRs possibilitam o 
armazenamento de energia elétrica na forma de energia 
potencial para posterior reconversão em energia elétrica. 
Do ponto de vista da produção de energia, a UHR nada mais 

é do que uma usina hidrelétrica convencional, podendo ser 
considerada uma tecnologia renovável e de baixo custo 
operacional.  

Perdas de transformação de energia ocorrem ao longo dos 
ciclos de bombeamento e de produção. Para um mesmo 
volume de água transferido entre os reservatórios, a relação 
entre as energias resultantes nos modos turbina e bomba é 
igual ao rendimento ou eficiência da UHR. Atualmente a 
eficiência de projetos pode ser considerada da ordem de 
80% [1] [3] [4] [5] [6] [7]. Sendo assim, o resultado líquido 
de uma UHR perante o sistema elétrico no qual está 
conectada é uma carga.  

O tempo de duração de cada ciclo operacional está 
intimamente associado ao dimensionamento da usina. Um 
ciclo operacional completo compreende, a partir do volume 
útil do reservatório inferior cheio, o período de tempo entre 
o seu esvaziamento e reenchimento totais consecutivos. 
Ciclos diários presumem que um ciclo operacional completo 
está limitado a um intervalo de 24 horas, ciclos semanais 
compreendem projetos cujo ciclo operacional completo é 
exaurido ao longo de dias.  

Ciclos de longa duração, sazonais por exemplo, são 
encontrados em projetos com objetivos múltiplos onde o 
armazenamento de energia por bombeamento de água 
normalmente não representa o principal propósito [8]. Esta 
característica é identificada no sistema norueguês, onde a 
capacidade de armazenamento dos reservatórios é muito 
maior do que a capacidade de operação nos modos turbina 
e bomba das UHRs [2].  

No trabalho de ROGEAUX [5], os ciclos operacionais são 
tratados de acordo com o intervalo de tempo necessário 
para o esvaziamento total do reservatório superior ou do 
reservatório inferior utilizando a plena potência instalada da 
turbina ou da bomba, respectivamente. No primeiro caso, 
tem-se a “constante de tempo na geração”, com valores 
típicos de 4 a 8 horas em ciclos diários e 20 a 30 horas em 
ciclos semanais. No segundo caso, tem-se a “constante de 
tempo no bombeamento”, variando de 5 a 10 horas em 
ciclos diários e 25 a 40 horas em ciclos semanais. Em [9] a 
constante de tempo na geração (ou tempo de descarga) 
varia entre 3 a 24 horas para a maioria dos projetos em 
operação na Europa. 

A presença de bombas hidráulicas representa a principal 
novidade na configuração eletromecânica da UHR em 
relação ao projeto de uma usina hidrelétrica convencional. 
Configurações eletromecânicas inspiradas em projetos 
pioneiros utilizam conjuntos turbina-gerador e bomba-
motor separados ou em casas de força distintas, podendo 
contar com circuitos hidráulicos independentes. Essa 
configuração é denominada “sistema quaternário”, sendo 
uma solução ainda empregada [10] [11] [12] mas que tende 
a apresentar maiores custos de implantação em relação a 
outras alternativas [6]. Em contrapartida, oferece a 
possibilidade de operação simultânea dos modos bomba e 
turbina, estratégia considerada vantajosa quando o objetivo 
é possibilitar uma intensa penetração de fontes renováveis 
variáveis [13] [14] [15]. 
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Configurações eletromecânicas em que os conjuntos 
turbina-bomba-gerador/motor são conectados a um mesmo 
eixo, alinhados conforme a posição do eixo de rotação da 
turbina, são denominados “sistema ternário” ou “sistema 
combinado”. Nesse caso, a rotação do eixo da turbina e da 
bomba é no mesmo sentido e a operação da UHR é possível 
em um único modo operativo a cada período de tempo. 

Uma variante do sistema ternário desenvolvido a partir da 
pesquisa de modelos de turbinas Francis para altas quedas é 
o denominado “sistema binário”. Nessa alternativa, a 
mesma máquina hidráulica trabalha como unidade de 
geração e bombeamento, a turbina-bomba ou turbina 
reversível. Um gerador/motor completa a configuração 
eletromecânica, alinhado ao mesmo eixo da turbina 
reversível. 

A turbina reversível pode operar em ambos os sentidos. 
Dependendo da direção da rotação, funciona tanto como 
bomba quanto como turbina e, portanto, também 
possibilita a operação somente em um único modo 
operativo a cada período de tempo. Pelo fato dessa 
configuração ter sido amplamente adotada, o termo 
reversível geralmente empresta o nome à tecnologia de 
armazenamento por bombeamento de água. 

Os primeiros registros do armazenamento de energia por 
meio do bombeamento de água remetem ao ano de 1882, 
em Zurique, Suíça, e em Luino, Itália, 1894 [16]. A 
capacidade instalada em operação de UHRs em 2015 atingiu 
160,46 GW, distribuídos em 313 usinas espalhadas pelo 
mundo, representando 93,5% da capacidade mundial de 
armazenamento de energia elétrica. China (31,99 GW), 
Japão (25,97 GW) e Estados Unidos (22,56 GW) são 
disparadamente os países com maior concentração desse 
tipo de usina [17]. 

3 Flexibilidade operativa  

A oportunidade de se contar com UHRs em um sistema 
elétrico depende da compreensão dos serviços 
proporcionados pelo armazenamento de energia em grande 
escala frente às necessidades do sistema em que estão 
inseridas. O primeiro aspecto a ser considerado, comum a 
todos os sistemas elétricos, refere-se ao princípio técnico do 
balanço operacional entre carga e produção. 

A operação dos sistemas elétricos é baseada no constante 
equilíbrio entre a oferta e a carga, ou seja, a potência 
elétrica injetada no sistema pelas fontes geradoras deve, a 
qualquer tempo, igualar a potência elétrica demandada 
pelas fontes de consumo do sistema. Desvios em relação a 
limites tolerados podem causar avarias em equipamentos 
elétricos e até mesmo comprometer a estabilidade do 
sistema, provocando a interrupção do fornecimento de 
energia elétrica durante um determinado período de tempo 
(apagões ou blackouts) [8]. 

De forma geral, a gestão desse equilíbrio recai 
principalmente sobre as usinas que compõem o parque 
gerador do sistema elétrico, cujas metas de produção são 
constantemente ajustadas conforme a variação da carga. 
Considerem-se os perfis de carga e geração de um sistema 

hipotético tal como ilustrado na Figura 1. Esse exemplo 
reflete uma condição em que há capacidade de geração 
suficiente para atender a carga, mas a operação ótima das 
unidades geradoras não é compatível com as flutuações da 
carga, o que acarretaria em maiores custos operacionais 
para promover o balanço do sistema. 

 

Figura 1: Perfis de carga e geração de um sistema 
hipotético. 

Nesse exemplo, a adoção do despacho ótimo da geração 
produziria excedentes elétricos (trecho AB) e deficits (trecho 
BC) no sistema. Tal situação ajustar-se-ia perfeitamente ao 
princípio das UHRs, uma vez que:  

(i) os excedentes elétricos seriam armazenados ao 
operar a UHR no modo bomba ao longo do trecho AB;  

(ii) os excedentes elétricos armazenados, a menos das 
perdas, retornariam ao sistema ao operar a UHR no 
modo turbina, suprindo os deficits ao longo do trecho 
BC; 

(iii) os conjuntos turbina-gerador e bomba-motor das 
UHRs apresentam flexibilidade operativa para 
acompanhar as rampas de carga e de excedentes 
elétricos do sistema [18] [19] [20] [21]; 

(iv) os tempos para a transição entre os modos operativos 
bomba e turbina ou vice-versa são adequados para 
atender os requisitos de qualidade de suprimento de 
um sistema elétrico [19] [20] [22]; 

(v) o equilíbrio entre geração e carga seria plenamente 
atendido. 

Verifica-se que a operação da UHR propicia condições para 
o despacho ótimo das demais unidades geradoras ao alterar 
o perfil de carga percebido pelo parque gerador, 
aumentando assim a flexibilidade do sistema. 
Adicionalmente, armazenar a energia elétrica produzida 
atua como um mecanismo de seguro (hedge), possibilitando 
o deslocamento no tempo dos excedentes elétricos.  

O desenvolvimento do armazenamento de energia via UHRs 
concentrou-se a partir de 1960, em decorrência da 
implantação de usinas nucleares cujas características 
impunham um nível constante de geração [5] [20] [23] [24]. 
Analogamente ao sistema hipotético exemplificado, havia a 
necessidade de soluções para atender as flutuações de 
carga em função das restrições operacionais das usinas 
nucleares. Mesmo países com potencial hidráulico limitado 
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visualizaram as UHRs como uma alternativa estratégica, 
visto que a magnitude da vazão afluente aos reservatórios 
não é preponderante para esses empreendimentos. 

A partir de 1990, acidentes ocorridos em centrais nucleares 
e o aumento da competitividade de usinas termelétricas a 
gás natural impactaram diretamente o ritmo de 
desenvolvimento de novos projetos de UHRs. Exceção é 
observada na China, que iniciou uma forte expansão de 
UHRs para contemplar as limitações técnicas de seu parque 
gerador baseado em usinas termelétricas a carvão [24] [25] 
[26].  

A expectativa de que países assinantes de tratados para 
redução de gases efeito estufa substituam as fontes fósseis 
de geração de energia elétrica por fontes renováveis 
novamente trouxe à tona o emprego de UHRs. As fontes 
eólica e solar devem liderar esse processo, sobrepondo-se 
às demais tecnologias renováveis tais como a energia de 
marés, geotérmica ou hidráulica. Face à dependência das 
condições atmosféricas na produção de usinas eólicas e 
fotovoltaicas, essas fontes são consideradas Fontes 
Renováveis Variáveis (FRVs). Dos países integrantes do G20, 
os quais respondem por 80% da produção mundial de 
energia, a Alemanha destaca-se na projeção de participação 
das FRVs na produção de energia com meta próxima a 50% 
em 2030. Na composição mundial, a meta é próxima a 20% 
[27]. 

Uma matriz de geração de energia elétrica composta por 
uma grande participação de FRVs sujeita os sistemas 
elétricos a conviverem com o aumento ou redução de 
grandes blocos de energia em diferentes escalas de tempo – 
minutos, horas e até mesmo ao longo de dias. Pela mesma 
razão, nem sempre a geração dessas usinas acompanha o 
perfil de carga do sistema, podendo ocasionar problemas de 
estabilidade elétrica e maiores exigências de flexibilidade 
operativa das fontes geradoras sobre as quais tem-se o 
controle da produção (fontes despacháveis).  

Adicionalmente, podem ocorrer excedentes elétricos nos 
períodos em que a geração variável [28] [29] [30] ou a sua 
combinação com a geração inflexível de fontes despacháveis 
[31] supere o consumo de energia elétrica. Logo, 
novamente, tem-se um cenário no qual as UHRs possibilitam 
o remanejamento da produção conforme as necessidades 
do sistema, amortecendo o perfil de carga percebido pelas 
demais fontes geradoras e reduzindo eventuais 
desperdícios.  

Debates sobre formas de acomodar a geração variável tem-
se intensificado a partir da década de 2000. De forma geral, 
estudos apontam que um teto de 20% a 40% de FRVs na 
geração de um sistema não requer medidas adicionais para 
conviver com a variabilidade introduzida. A partir desse 
limite, não seria possível a completa absorção da geração 
dessas fontes sem medidas de armazenamento de energia 
[7] [23] [27] [32]. Tais resultados devem ser encarados como 
estimativas preliminares, sendo necessária uma avaliação 
individualizada para o entendimento dos impactos das FRVs 
frente às características do sistema em que estão inseridas.  

4 UHRs em ambientes centralizados  

O desempenho das UHRs em um sistema elétrico varia de 
acordo com o modelo regulatório e diretrizes operacionais 
específicas do sistema sob análise. Em ambientes de 
planejamento da operação centralizada, a minimização dos 
custos sistêmicos é a premissa econômica adotada para a 
avaliação das UHRs, o que requer a modelagem do sistema 
sob análise como um todo. 

No presente trabalho, a lógica de operação de uma UHR em 
circuito fechado é implementada para um sistema teste, 
comparando-se o desempenho da operação na presença e 
ausência de uma UHR. O sistema teste é constituído por um 
conjunto de usinas hidrelétricas e uma termelétrica, cuja 
operação foi realizada empregando-se o modelo de 
despacho hidrotérmico LYNX [33].  

O objetivo do modelo LYNX é determinar a estratégia de 
operação de um sistema hidrotérmico ao mínimo custo 
operacional, considerando as características físicas das 
usinas de forma individualizada. Na Figura 2, é ilustrado o 
resultado da operação do sistema ao longo de 38 períodos 
para um cenário de afluências e carga adotados, sem a 
inclusão da UHR na configuração. 

Observa-se que a carga do sistema é atendida ao longo do 
horizonte pela combinação da produção hidrotérmica, 
ocorrendo cortes de carga entre os períodos 25 e 35 que 
totalizaram 6.203 MWmédio para o caso sob análise. Nos 
períodos iniciais também ocorrem vertimentos nas usinas 
hidrelétricas possíveis de serem turbinados, os quais 
representam excedentes elétricos sistêmicos que não são 
aproveitados, pois superam os limites de armazenamento 
das hidrelétricas. 

 

Figura 2: Balanço sistema sem UHR – Sistema teste 

A presença de uma UHR no sistema possibilitaria a 
transferência dos excedentes elétricos para períodos 
futuros, alterando a estratégia original de despacho 
termelétrico ou cortes de carga. De forma geral, as 
capacidades instaladas nos modos bomba e turbina, a 
capacidade de armazenamento dos reservatórios e os 
rendimentos dos ciclos operativos são os parâmetros 
representativos das UHRs normalmente utilizados. Para 
esquemas em circuito fechado, a variação de queda entre os 
reservatórios da usina pode ser desconsiderada sem 
maiores consequências nos resultados [20]. 
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Considerando-se a hipótese de que as metas de geração das 
usinas hidrelétricas propostas pelo despacho ótimo original 
(sem UHR) mantêm-se inalteradas, um novo problema de 
otimização é formulado da seguinte forma: 

min ∑ a GTi + b Di
n
i=1 .                                 (1) 

As restrições do problema para cada período “i” 
correspondem ao seguinte conjunto de equações (para 
i=1,...,n): 

a) Balanço do sistema: 

Exci -
 Bi

η
 + GTi + Ti η + Di - Vi = C - GHi              (2) 

b) Balanço da UHR: 

Arm_supi+ Bi - Ti - Arm_supi+1=0                    (3) 

Arm_infi - Bi + Ti - Arm_infi+1=0                      (4) 

c) Limites operativos: 

0 ≤ GTi ≤ GTmaxi                                      (5) 

0 ≤ Arm_supi ≤ Arm_sup_maxi                       (6) 

0 ≤  Arm_infi  ≤ Arm_inf_maxi                        (7) 

Ti ≥ 0; B i ≥ 0; Di ≥ 0;  Vi ≥ 0                          (8) 

onde: a é o custo unitário da geração termelétrica; GTi é a 
geração termelétrica; b é o custo unitário do deficit de 
carga; Di é a energia não suprida (representa o corte de 
carga); n é o número total de períodos “i”; Exci é o 
excedente elétrico; Bi é a energia transferida do reservatório 
inferior para o reservatório superior da UHR; η é a eficiência 
ou rendimento da UHR (considerada a mesma para os dois 
modos operativos); Ti é a energia transferida do reservatório 
superior para o reservatório inferior da UHR; Vi é a energia 
não alocável ou desperdiçada no sistema; Ci é a carga total a 
ser atendida no sistema; GHi é a meta da geração 
hidrelétrica do sistema; Arm_supi é a energia armazenada 
no reservatório superior da UHR; Arm_infi é a energia 
armazenada no reservatório inferior da UHR; GTmaxi é a 
capacidade de geração termelétrica; Arm_sup_maxi é a 
capacidade de armazenamento de energia no reservatório 
superior da UHR; Arm_inf_maxi é a capacidade de 
armazenamento de energia no reservatório inferior da UHR. 

As informações de entrada para solução do problema com a 
presença da UHR na configuração do sistema são 
apresentadas na Tabela 1. Por simplicidade não foram 
impostos limites de bombeamento e geração da UHR. Os 
resultados da formulação para o caso em análise são 
ilustrados nas Figuras 3 e 4, obtidos pela aplicação da 
técnica de Programação Linear pelo Método Simplex. 

Observa-se que, limitado pela capacidade de 
armazenamento dos reservatórios da UHR, o modo bomba 
absorve o excedente elétrico disponível no sistema (1915 
MWmédio no período 1), transferindo a energia 
armazenada no reservatório inferior (condição inicial) para o 
reservatório superior. Uma parcela dessa energia retorna ao 

sistema nos períodos 16 e 17, substituindo a geração 
termelétrica via acionamento do modo turbina. 

Tabela 1: Dados de entrada – Caso com UHR. 

Variável Valor Unidade 

Ci 3.241 

MW médio 

GHi Conforme resultados do 
caso sem UHR Exci 

GTmaxi 433 

Arm_sup_maxi 1.723 

Arm_inf_maxi 1.723 

Arm_supi 0 

Arm_infi 1.723 

a 10 
$/MW médio 

b 100 

η 90% - 

É de interesse destacar a antecipação do despacho 
termelétrico que ocorre nos períodos 21 a 23. Esta operação 
origina um excedente elétrico absorvido no modo bomba da 
UHR, recuperando a energia armazenada do reservatório 
superior para reduzir o deficit de energia nos períodos 
seguintes. 

 

Figura 3: Balanço sistema com UHR – Sistema teste. 

 

Figura 4: Balanço dos reservatórios da UHR 
(armazenamento ao final do período) - Sistema teste. 

Ao final do período 33, a operação no modo turbina da UHR 
esgota a energia armazenada no reservatório superior, 
reduzindo o corte de carga total para 4.652 MWmédio. A 
partir desse período, a presença de novos excedentes 
elétricos de origem hidrelétrica provoca o acionamento do 
modo bomba da UHR, sem impactos no custo de operação, 
somente recuperando o armazenamento do reservatório 
superior ao final do horizonte. 
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Soluções contemplando a operação coordenada entre UHRs 
e FRVs têm sido alvo de frequentes propostas para a maciça 
inserção de fontes renováveis, principalmente em sistemas 
elétricos isolados de pequeno porte. As principais 
abordagens utilizadas nessas propostas são: 

(i) a geração das FRVs atende prioritariamente à carga do 
sistema e os excedentes elétricos resultantes são 
deslocados no tempo pela operação convencional da 
UHR, de forma análoga ao exemplo acima 
desenvolvido [15] [34] [35] [36] [37] [38]; 

(ii) a geração das FRVs é totalmente destinada ao 
bombeamento de água, fornecendo ao operador do 
sistema um recurso de geração controlável via modo 
turbina da UHR [10] [39]. 

A minimização dos custos operacionais e de instalação de 
fontes geradoras adotada nas análises denota um caráter 
determinativo do planejamento, ou seja, as UHRs são 
investimentos estratégicos para a penetração de FRVs 
sujeitos ao rateio entre os agentes do sistema. 

5 UHRs em ambientes descentralizados  

Em função da geração “negativa” líquida resultante, o 
cronograma de operação das UHRs nos sistemas elétricos 
desregulamentados está associado à sua principal fonte de 
remuneração, a qual reside na arbitragem de energia 
aproveitando-se da diferença do preço entre os ciclos de 
bombeamento e de produção. A dinâmica de operação em 
tais sistemas é bem representada pelos preços da energia, 
sendo possível avaliar o desempenho das UHRs a partir do 
seu relacionamento com o mercado (spot market). Nesse 
caso, a variação de preços de energia elétrica para cada 
período de contabilização da UHR deve satisfazer a seguinte 
relação: 

η > preçob  preçot
⁄                                   (9) 

onde: η é a eficiência da UHR; preçob é o preço da energia 
no modo bomba para o período contabilizado; preçot é o 
preço da energia no modo turbina para o período 
contabilizado. 

Na Figura 5, ilustra-se um ciclo de operação típico da UHR 
Montezic, na França, cujos reservatórios possibilitam um 
ciclo operacional completo semanal [5]. Nesse caso, água é 
bombeada ao reservatório superior nos fins de semana e, ao 
longo dos dias úteis, ciclos de bombeamento e produção 
são intercalados. Parcela da água armazenada nos fins de 
semana é adicionada à água bombeada diariamente para 
produção de energia, esvaziando gradativamente o 
reservatório superior. 

 

Figura 5: Operação da UHR Montezic conforme o preço de 
energia (adaptado do trabalho de ROGEAUX [5]). 

Observa-se que os ciclos operacionais apresentam um 
padrão bem definido conforme o preço do mercado de 
energia varia em relação a valores de referência. Nesse 
exemplo, o bombeamento é realizado para preços inferiores 
a 33 $/MWh (eixo vertical secundário da Figura 5) e a 
geração de energia é realizada para preços superiores a 
41 $/MWh. Nos períodos em que o preço de energia 
permanece no intervalo entre 33 $/MWh e 41 $/MWh, a 
UHR não é operada refletindo o limite imposto pela 
diferença de preços entre os modos operativos. 

Incertezas quanto ao comportamento futuro dos mercados 
de energia podem interferir na marcha de investimentos em 
novos projetos de UHRs. A perspectiva de maior 
participação de FRVs, por exemplo, virá acompanhada de 
possíveis alterações significativas na formação dos custos 
marginais de operação, trazendo impactos ao retorno 
econômico de projetos ancorados somente na arbitragem 
de energia. Por outro lado, o estudo de caso para o mercado 
de energia alemão realizado por PAGNIER e JACQUOD [40] 
projeta um ambiente comercial favorável para a 
implantação de UHRs na medida em que a expansão das 
fontes eólica e solar aumente. 

A influência do gradativo aumento da participação das UHRs 
em um mercado de energia desregulamentado é analisada 
por INGEBRETSEN e JOHANSEN [41], denominado de 
“paradoxo das UHRs”. Conforme aumentam sua 
participação no sistema, haverá uma tendência de aumento 
dos preços nos períodos em que há sobras de energia em 
função do bombeamento, e vice-versa nos períodos de 
produção. O efeito final é a redução da diferença de preços 
entre os ciclos operativos, dificultando a viabilização 
econômica de novos projetos. 

Assim, mecanismos de remuneração complementares 
considerando-se a gama de serviços auxiliares 
proporcionados pelas UHRs, tais como regulação da 
estabilidade da rede e reserva de potência, são sugeridos 
como imprescindíveis para sustentação econômica dos 
projetos [18] [20] [42] [43] [44]. Nos trabalhos de SOUSA et 

al. [45] e de GARCIA-GONZÁLEZ et al. [46], a dependência das 
UHRs aos preços de energia em mercados 
desregulamentados é reduzida quando inserida em uma 
carteira de ativos de uma companhia de geração. Nesse 
contexto, altera-se o modelo convencional de operação 
visando ao resultado global da carteira, e não somente ao 
da UHR. 

fim de  
semana 

fim de  
semana 

dias úteis 
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Outra linha de abordagem explorada considera a expansão 
coordenada de usinas eólicas e UHRs, formando um sistema 
autônomo ou híbrido. Nesse caso, o regime de operação das 
UHRs independe dos preços de energia e é determinado 
conforme a flutuação da geração das usinas eólicas em 
relação ao consumo. A remuneração dos projetos seria 
atrelada aos serviços prestados ao sistema elétrico ao 
entregar uma curva de carga modulada e sem variações 
abruptas [47] [48]. 

Outra alternativa a ser considerada é o estabelecimento de 
condições diferenciadas para exploração econômica de 
UHRs, como os modelos adotados pela China, Japão e Índia, 
por exemplo. Na China, as UHRs são ativos das empresas de 
transmissão e a remuneração dos respectivos investimentos 
e custos operacionais são incluídos nas tarifas de 
transmissão [49]. No Japão, a estrutura vertical das 
companhias nas áreas de geração, transmissão e 
distribuição promove um ambiente previsível para a atuação 
das UHRs [24]. Na Índia, as UHRs são remuneradas por 
tarifas reguladas compatíveis com os custos de geração 
definidos em projeto, sendo as despesas de bombeamento 
assumidas pelas empresas estatais de eletricidade [50]. 

6 Disponibilidade de locais para implantação  

Apesar de se manter como a primeira alternativa lógica para 
armazenamento de energia em grande escala, 
evidentemente a opção pelas UHRs depende da 
disponibilidade de locais para a construção de arranjos. A 
seleção de locais para a implantação de UHRs demanda 
condições naturais que favoreçam formação de queda, 
reservatórios e suporte das estruturas civis, além do 
atendimento a requisitos ambientais e socioeconômicos. 

A UHR Turlough Hill, ilustrada na Figura 6, exemplifica os 
arranjos em que, a partir de um lago ou reservatório 
existente, identifica-se um local próximo e favorável à 
adição de um reservatório artificial, circuito de adução e 
demais estruturas. Nesse caso específico, o reservatório 
inferior é formado por um lago natural, o reservatório 
superior é artificial e não há afluência ao reservatório 
superior além daquela proporcionada pelo volume de água 
bombeado, de tal forma que a usina opera estritamente na 
concepção de “circuito fechado”. 

Concepções com o reservatório inferior formado por um rio 
são observadas em projetos como a UHR Herdecke, na 
Alemanha, ilustrada na Figura 7. A UHR Okinawa, ilustrada 
na Figura 8, representa o marco pioneiro da utilização do 
oceano como reservatório inferior, aproveitando a 
topografia da região costeira do Japão [52]. O volume do 
reservatório inferior, nesses casos, é considerado infinito e a 
capacidade de armazenamento da usina é limitada pelas 
dimensões do reservatório superior.  

O compartilhamento de reservatórios também se apresenta 
como uma solução observada em projetos em operação. O 
arranjo da UHR Linberg II, na Áustria, compartilha os 
reservatórios superior e inferior com a UHR Linberg I [53]. 
As UHRs Coo-Trois-Ponts I e II, na Bélgica, e as UHRs Chiotas 
e Rovinas, na Itália, contam com um único reservatório 
inferior e reservatórios superiores independentes, ao passo 

que as UHRs Chaira e Belmeken, na Bulgária, compartilham 
o mesmo reservatório superior mas apresentam 
reservatórios inferiores distintos [9]. 

Os estudos publicados por GIMENO-GUTIÉRREZ e LACAL-

ARÁNTEGUI [2] e EUROPEAN COMMISSION [54] defendem 
adaptações em usinas hidrelétricas convencionais ou em 
barramentos com reservatórios para outras finalidades 
visando à implantação de novas UHRs na Europa, 
principalmente em países com sítios favoráveis já 
esgotados. A partir de uma base de informações geográficas 
e atributos físicos pré-estabelecidos aos arranjos, o principal 
argumento é conciliar medidas sistêmicas para o aumento 
esperado de FRVs sem adicionar grandes interferências ao 
meio ambiente ao utilizar uma infraestrutura existente. 

 

Figura 6: Vista da UHR Turlough Hill [51]. 

 

Figura 7: Vista da UHR Herdecke [17]. 

 

Figura 8: Vista da UHR Okinawa [52]. 
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Projetos alternativos derivados das soluções convencionais 
têm sido propostos em locais que não apresentam vocação 
para implantação de reservatórios. Na UHR Gaildorf, na 
Alemanha, o reservatório superior é formado por pequenos 
reservatórios construídos nas bases das torres que 
sustentam quatro turbinas eólicas que integram o projeto 
[55]. Outro exemplo colocado em prática é o 
aproveitamento da cratera de um vulcão extinto como 
reservatório superior da UHR instalada no sistema isolado 
da Ilha El Hierro [11] [12]. 

Inspirados no projeto de Okinawa [52], há vários arranjos 
que ainda dependem de maiores investimentos em estudos 
ou aguardam viabilidade econômica. Em Glinsk Mountain, 
na Irlanda, dispõe-se de estudos para uma UHR com 
960 MW visando à absorção do potencial eólico do país [56]. 
Com o mesmo propósito, no Havaí, projeta-se uma UHR 
com 300 MW [9]. A instalação de uma UHR na Ilha de São 
Vicente, em Cabo Verde, é apresentado em RAMOS [57], que 
inclui projeto de uma estação de dessalinização da água.  

Aproveitando o desnível na costa do Chile, região do 
deserto de Atacama, planeja-se o projeto denominado 
Espelho de Tarapacá, associando uma UHR com 300 MW de 
capacidade instalada e uma usina solar com 600 MW de 
potência [58]. No trabalho de ZAID [59], avalia-se a UHR 
como possível alternativa técnica para regularizar a 
produção do projeto Pentland Firth, usina com 398 MW de 
capacidade instalada prevista para explorar a energia 
cinética das correntes marítimas no norte da Escócia. 

Na concepção da UHR de Muuga, na Estônia [60], ao 
contrário do projeto de Okinawa, o oceano desempenha o 
papel de reservatório superior e as demais estruturas – 
circuito hidráulico, casa de máquinas e reservatório inferior 
– são subterrâneas. 

A instalação de reservatórios em áreas antropizadas 
remanescentes da exploração de minas de carvão 
abandonadas na Alemanha é abordada por MADLENER e 

SPECHT [61]. Em função das características geológicas da 
região, a concepção dos arranjos é baseada na perfuração 
de uma malha de túneis abaixo da superfície destinada ao 
armazenamento de água e acomodação da casa de 
máquinas. As escavações existentes seriam aproveitadas 
para passagem do circuito hidráulico, conectando o 
reservatório subterrâneo a um reservatório construído na 
superfície. 

Solução similar em fase de estudos é o projeto Elmhurst 
Quarry, nos Estados Unidos [62]. Nesse caso, trata-se de 
uma ideia piloto para o aproveitamento de uma pedreira 
abandonada atualmente utilizada como reservatório para 
atenuação de cheias urbanas. As escavações na superfície e 
subterrâneas resultantes da mineração apresentam 
características favoráveis à implantação de uma UHR, 
minimizando impactos ambientais e trabalhos civis e 
agregando valor ao sistema de contenção de cheias.  

Há arranjos ainda mais ousados, que propõem que 
reservatórios resultem da construção de diques no oceano, 
dispostos na forma de um anel, ao longo do qual 
aerogeradores são posicionados [63] [64] [65]. O 
reservatório inferior é formado internamente ao anel pela 

escavação do leito, criando um desnível em relação ao nível 
do mar. Este último desempenha o papel de reservatório 
superior. Circuito hidráulico e casa de máquinas da UHR 
seriam instalados aproveitando-se a estrutura dos diques. 

POPP [66] propõe um arranjo similar, mas em terra firme, 
consistido por dois anéis concêntricos. O anel interior 
desempenha o papel do reservatório superior e é formado 
por um barramento construído a partir do material 
escavado para a formação do anel exterior, este último o 
reservatório inferior. A vantagem oferecida por tais 
propostas seria a dispensa das exigências naturais locais 
requeridas pelos arranjos tradicionais.  

Uma proposta que necessita somente um único reservatório 
para armazenamento de água é citada por GALLO et al. [67]. 
Todo o arranjo é subterrâneo. O reservatório contém um 
pistão móvel em seu interior. Um circuito hidráulico conecta 
as extremidades do reservatório, passando pela casa de 
força. No modo bomba, a água é direcionada do topo para o 
fundo do reservatório, provocando o levantamento do 
pistão. No modo turbina, o pistão é liberado para baixo 
fazendo com que a água escoe pelas turbinas e retorne ao 
topo do reservatório. Essa concepção é ilustrada na Figura 9. 

 

Figura 9: Arranjo alternativo: reservatório único e pistão 
[67]. 

7 Considerações finais 

Neste trabalho foram abordados três fatores que exercem 
influência nas perspectivas para a implementação de UHRs:  

▪ a necessidade de flexibilidade operativa; 

▪ a adequação aos modelos operacional e 
regulatório; 

▪ a disponibilidade de sítios para a sua construção.  

Além das respectivas particularidades, observa-se uma 
relação de dependência esses fatores, o que denota a 
necessidade de uma solução de compromisso entre os 
agentes envolvidos nas diversas esferas de tomada de 
decisão e desenvolvimento de políticas setoriais.  

Dado o caráter essencialmente técnico, a necessidade de 
flexibilidade operativa em função da crescente participação 
de FRVs ou ocorrência de excedentes elétricos se configura 
como um fator chave comum, independente da natureza 
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dos sistemas elétricos. Nesses casos, o deslocamento da 
energia elétrica no tempo proporcionado pelas UHRs produz 
um perfil de carga mais aderente às limitações operativas 
das fontes despacháveis disponíveis. 

As potenciais sinergias decorrentes das UHRs variam de 
acordo com as diretrizes operacionais e regulatórias do 
sistema elétrico. Ambientes de planejamento da operação 
centralizada tendem a encarar as UHRs como investimentos 
estratégicos a serem rateados entre os agentes do sistema. 
Além do deslocamento de excedentes elétricos das FRVs, 
destaca-se a possibilidade de explorar sinergias com a 
produção termelétrica. 

Em sistemas elétricos desregulamentados, o avanço das 
UHRs é muito mais susceptível aos níveis de riscos aceitos 
pelos empreendedores associados ao retorno econômico 
dos investimentos. A sinergia entre FRVs e UHRs nesses 
sistemas sofreria a influência de possíveis alterações no 
comportamento dos preços de mercado na medida em que 
a participação de FRVs se intensificasse. Alternativas para 
conciliar a expansão de UHRs nesse cenário envolvem 
mecanismos de remuneração complementares ou 
independentes à arbitragem de energia. 

Com relação ao despacho da UHR, a lógica de operação em 
ambiente centralizado é possível ser investigada a partir da 
capacidade de armazenamento de energia, limites nos 
modos bomba/turbina, eficiência do processo e balanços de 
energia do sistema e reservatórios da UHR. Nesses casos, as 
avaliações requerem a representação de todo o sistema sob 
análise, tendo destaque a concentração do tema em 
sistemas elétricos isolados e de pequeno porte. Os 
resultados do estudo de caso realizado indicam que esta 
abordagem se mostra compatível para a captação dos 
modos operativos da UHR na presença de um sistema 
hidrotérmico com excedentes elétricos. Para sistemas 
elétricos desregulamentados, a representação dos 
componentes sistêmicos pode ser dispensada quando os 
preços de mercado são considerados suficientes para 
retratar a dinâmica de operação do sistema sob estudo. 

Em relação ao fator disponibilidade de sítios para a 
implantação de UHRs, como esperado, as pesquisas por 
locais topograficamente favoráveis e adaptações a partir de 
reservatórios existentes representam as alternativas mais 
promissoras, procurando também minimizar barreiras sob o 
enfoque ambiental. Apesar disso, dada a gama de projetos 
inovadores derivados das soluções convencionais, esse fator 
pode ser contornado na medida em que a demanda por 
armazenamento de energia motive o aprofundamento dos 
estudos, principalmente em regiões que não apresentem 
vocação para implantação de reservatórios. 
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