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Abstract: The figures and trends, sufficiently discussed in the 
literature, show an inexorable growth of Intermittent 
Renewable Sources (IRS), indicating that the energy market 
has already made its choices, and IRSs represent this option. 
However, this expansion has advantages, all of them well 
known, and difficulties of a technical nature, such as greater 
operational and economic complexity, as well as very low 
prices associated with supply in times of low demand, causing 
greater difficulty in balancing the economic viability of 
traditional sources still necessary to function as strategic 
reserves. Thus, within a pragmatic view, it remains for 
planners, regulators and investors to identify strategies that 
provide conditions to mitigate the undesirable effects of this 
growth. In this paper, the role of storage systems was studied 
as one of those alternatives to mitigate the aforementioned 
difficulties. Although storage is identified as one of the main 
alternatives to substantially alter the ease of penetration of 
IRSs, there are still many uncertainties in the role that can be 
played by this option. In the case of Brazil, the authors 
highlight the role of hydroelectric dams with reservoirs that 
have been effectively disregarded in planning due to 
environmental issues. The paper also pays attention to 

relevant aspects in the commercial and regulatory changes 
that will result from the expansion of storage systems. 

Keywords:  storage systems, batteries, hydro power plants, 
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Resumo: Os números e as tendências suficientemente 
discutidos na literatura dão conta de um crescimento 
inexorável das Fontes Renováveis Intermitentes (FRI), 
indicando que o mercado energético já fez suas escolhas, e 
as FRIs representam esta opção. No entanto, a expansão 
possui vantagens, todas muito bem conhecidas, e 
dificuldades de ordem técnica, como maior complexidade 
operacional e econômica e preços muito baixos associados a 
oferta em momentos de baixa demanda, provocando maior 
dificuldade para o equilíbrio de viabilidade econômica de 
fontes tradicionais ainda necessárias para funcionarem como 
reservas estratégicas. Assim, dentro de uma visão 
pragmática, resta aos planejadores, reguladores e 
investidores identificar estratégias que propiciem condições 
para mitigar os efeitos indesejáveis desse crescimento. Neste 
artigo, estudou-se o papel de sistemas de armazenamento 
como alternativa de mitigação das dificuldades apontadas. 
Embora o armazenamento seja identificado como uma das 
principais alternativas para alterar substancialmente a 
facilidade de penetração das FRIs, ainda existem muitas 
incertezas no papel que pode ser exercido por essa opção. No 
caso do Brasil, os autores destacam o papel das hidrelétricas 
com reservatórios que vêm sendo desconsideradas de forma 
efetiva no planejamento, por conta de questões ambientais. 
O artigo ainda dedica atenção a aspectos relevantes nas 
transformações comerciais e regulatórias que irão decorrer 
da expansão de sistemas de armazenamento. 

Palavras-Chave:  Sistemas de armazenamento, baterias, 
usinas hidrelétricas, arbitragem. 

1  Introdução 

A literatura sobre a significativa expansão das Fontes 
Renováveis Intermitentes (FRI) dá materialidade à famosa 
frase do escritor Victor Hugo: “Nada é mais poderoso do que 
a força de uma ideia cujo tempo chegou”.  Essa frase, 
bastante conhecida, representa o contexto atual da expansão 
das FRIs. 

O crescimento das Fontes Renováveis Intermitentes tem 
provocado um interesse cada vez maior por sistemas de 
armazenamento de energia, em particular das baterias. Esses 
sistemas de armazenamento, sendo despacháveis, podem 
evitar, em situações de baixa demanda, a necessidade de 
desligamento (curtailment), gerando um desperdício de 
recursos naturais disponíveis e ociosidade dos investimentos 
feitos. 

A face mais visível e tradicional dos sistemas de 
armazenamento pode ser apresentada por usinas 
hidrelétricas. No entanto, por razões ambientais e com ampla 
oposição de segmentos da sociedade civil, a exemplo  de 
personalidades com grande visibilidade nos meios 
intelectuais e artísticos [1], as hidrelétricas vêm perdendo 
espaço no setor elétrico brasileiro. Para exemplificar esse 
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processo de perda de protagonismo, podem-se consultar 
alguns dos Planos Decenais de Expansão (PDE) desenvolvidos 
pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) [2]. O PDE 2015, 
publicado em dezembro de 2006, previa leilões de concessão 
de novas usinas hidrelétricas (UHE), estudadas até 2008, que 
perfaziam 30.215 MW. Este otimismo também estava 
presente no PDE 2019, publicado em 2010, que previa uma 
expansão de 35.245 MW de novas UHEs até o ano referência 
do plano. 

Como se sabe, entre 2006 e 2020, foram acrescentados 
33.803 MW de UHEs [3], mas a grande maioria composta de 
usinas sem reservatório, como por exemplo, Belo Monte, 
Jirau e Santo Antônio (que em conjunto representam 
aproximadamente 55% de toda expansão do período em 
recursos hidrelétricos). No PDE 2026, publicado em 2016, a 
EPE já sinalizava que a participação relativa de UHEs na matriz 
de geração elétrica será, no ano alvo, de 52%, consolidando 
uma queda substantiva em relação ao cenário existente em 
2006 (na ocasião as UHEs representavam 73% da capacidade 
instalada). 

Finalmente, o PDE 2029 sinaliza que até 2023 existem apenas 
851 MW de UHEs contratadas e mais 4.305 MW que podem 
eventualmente ser licitados a partir de 2026. Cabe ressaltar 
que outras UHEs viabilizadas no período são, à semelhança 
das grandes usinas acima citadas, empreendimentos fio 
d’água, ou seja, sem capacidade de funcionar como baterias 
do sistema elétrico. Por conta deste contexto, o artigo não se 
concentra nas possibilidades de armazenamento decorrente 
de grandes reservatórios de UHEs. 

Outra possibilidade a ser considerada para armazenamento 
associado a recursos hídricos são as já consolidadas Usinas 
Hidráulicas Reversíveis (UHR), cuja utilização pode ser 
encontrada com maior frequência em países com ampla 
gama de usinas convencionais não flexíveis que propiciam 
oferta de energia mesmo quando inexiste demanda 
relevante, como usinas nucleares, por exemplo. No entanto, 
considerando que as UHRs, representam uma carga para o 
sistema elétrico [4], sua utilização se justifica para sistemas 
com necessidade de recursos na ponta do sistema, o que não 
tem sido característica do sistema elétrico brasileiro, posto 
que, mesmo tendo sido reduzida a participação hidrelétrica 
relativa, sua participação ainda continuará relevante no 
médio prazo. 

Bettega et al. [4] destacam que, em sistemas competitivos, o 
risco econômico desses empreendimentos pode ser mais 
elevado. Esses riscos são mais difíceis de ser mitigados 
quando as FRIs têm penetração relevante, como parece ser a 
tendência no Brasil. Os mesmos autores sinalizam que 
sistemas com essas características de competição 
desregulamentada e com alta incidência de FRIs, 
necessitando de sistemas de armazenamento para mitigar 
riscos operativos, irão requerer mecanismos de remuneração 
complementares ou independentes à arbitragem de energia. 
No arcabouço regulatório brasileiro, inexistem regras que 

 
1Arbitragem corresponde à compra da energia elétrica quando ela 
está barata para vendê-la de volta à rede quando fica cara. 
2Segundo seu próprio sítio na internet, PJM Interconnection é um 
operador regional de transmissão regional (RTO) que coordena o 

permitam remuneração adicional pelos serviços de 
armazenamento a serem propiciados por UHRs que 
permitam despachos centralizados.  Nesse contexto, os 
autores não consideram viável de forma substantiva uma 
expansão de UHRs no Brasil. 

Outros sistemas mais complexos, como transformações 
eletroquímicas (por exemplo produção de hidrogênio 
eletrolítico) ou estocagem de fluidos sob pressão, ainda 
carecem de desenvolvimento tecnológico ou viabilidade 
econômica para que possam tornar-se opções atrativas, 
deixando, por isso, de ser abordadas. 

2 Questões conceituais envolvendo o armazenamento   

Os sistemas de armazenamento, em especial em situações 
relacionadas a uma expansão acelerada das FRIs, têm várias 
utilizações comerciais e estratégicas, e a literatura recente 
tem sido pródiga em estudar o assunto. 

Green e Vasilakos [5] estudaram as práticas comerciais 
utilizadas nos países nórdicos, onde a Dinamarca, que possui 
sistema relevante de fonte de geração eólica, exporta energia 
para a Suécia e a Noruega (em prioridade) e importa a 
energia por meio de um sistema de compensação com preços 
variáveis em dias com baixa intensidade de ventos. O 
superávit de produção exportado pela Dinamarca propicia a 
oportunidade de armazenamento de energia na Noruega e 
na Suécia. Os autores concluem pela atratividade de sistemas 
de exportação de países com elevada penetração de FRIs 
(neste caso, a Dinamarca com a opção eólica) e países com 
sólida base de UHEs e usinas térmicas de base, gerando 
notadamente na base do sistema (neste caso, UHEs na 
Noruega e nucleares e UHEs na Suécia),  consolidando uma 
visão da importância do armazenamento e de como ele já 
existe nos sistemas tradicionais, garantindo a expansão das 
FRIs. Cabe destacar que a mesma estratégia, já em curso no 
Nordeste brasileiro por conta de um intercâmbio crescente 
no histórico da operação interligada, poderia ser ainda mais 
expandida no Brasil, se fosse adotado com maior ênfase o 
planejamento da expansão do sistema usando usinas 
hidrelétricas com reservatório. Nesse caso, não haveria 
exportação entre países, mas um aumento do intercâmbio 
entre regiões. 

Aspectos relacionados à possibilidade de arbitragem1 da 
energia estocada em baterias, foram estudados por Salles et 
al. [6] em especial na área do PJM Interconnection2. 

Candelise e Westacott [7] analisaram o potencial do 
armazenamento distribuído para reduzir os impactos no 
fluxo de energia no Reino Unido. Segundo eles, o efeito 
líquido é um fluxo de energia mais suave dos níveis mais altos 
de tensão, devido a uma melhor combinação de oferta e 
demanda locais, reduzindo a necessidade de gerenciamento 
de energia local e  de reforços da rede. A análise indica ainda 
como o armazenamento pode ajudar a aumentar a energia 

mercado atacadista de energia elétrica em toda ou parte de 
Delaware, Illinois, Indiana, Kentucky, Maryland, Michigan, Nova 
Jersey, Carolina do Norte, Ohio, Pensilvânia, Tennessee, Virgínia, 
Virgínia Ocidental e o Distrito de Colúmbia, constituindo-se em um 
dos maiores RTOs dos EUA. 
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firme da fonte fotovoltaica, aumentando sua contribuição 
para o pico da demanda diária, permitindo uma melhor 
utilização de outras fontes de geração e reduzindo 
dependência de plantas de ponta. 

Newbery [8] compara armazenagem com outras alternativas, 
a saber: geradores de ponta, interconexões e resposta pelo 
lado da demanda. Conclui que as baterias podem ser muito 
úteis quando implantadas estrategicamente em redes de 
distribuição em que a expansão pode ser muito cara, mas 
argumenta que há fracos argumentos para subsídios 
significativos para a implantação de armazenamento. 
Advoga, portanto, que seria mais efetivo garantir que todos 
os serviços3 que o armazenamento oferece sejam 
adequadamente remunerados. 

Sakti et al. [9], analisando a situação americana, mostram que 
diferentes Independent System Operators (ISO) / Regional 
Transmission Operators (RTO) permitem a participação do 
armazenamento de energia em diferentes níveis. O já 
mencionado PJM Interconnection permite a participação do 
armazenamento de energia em seus mercados atacadistas, 
por meio dos recursos de armazenamento de capacidade e 
de energia. Já o Regulamento de Gerenciamento de Energia 
do California ISO (CAISO) permite que os recursos não 
geradores participem nos mercados de energia do dia 
seguinte (day-ahead) com base nas características da 
tecnologia, levando em consideração o estado de carga da 
bateria. Eles consideram que a Resolução 841, da Federal 
Energy Regulatory Commission (FERC)4, dos Estados Unidos, 
é a mais importante mudança regulatória para os recursos de 
armazenamento de energia. Finalizam propondo que etapas 
futuras devem incluir estruturas regulatórias para valorar não 
apenas os serviços tradicionais de fornecimento de 
capacidade, energia e ancilares, mas também a postergação 
de reforços nos sistemas de Transmissão e Distribuição 
(T&D), formas adicionais de flexibilidade da rede e benefícios 
situados no lado do cliente. 

Jeona e Mo [10] defendem que apenas a arbitragem não 
reflete a real contribuição do armazenamento para os 
sistemas de potência, sobretudo quando integrada a 
sistemas com altos níveis de penetração da energia eólica, e 
que esse mecanismo apenas não garantiria a rentabilidade 
dos sistemas de armazenamento. Outros benefícios incluem 
a redução da variabilidade da geração eólica, a possibilidade 
de se produzir mais energia de origem eólica devido à 
redução da necessidade de desligamentos em momentos de 
alta oferta e baixa demanda, bem como de diminuição da 
geração de ponta para manutenção da estabilidade do 
sistema.  

Li et al. [11] discutem a importância que veículos de 
mobilidade elétrica com suas respectivas baterias podem 
propiciar ao sistema elétrico. Identificaram, entre seus 
achados, que as políticas públicas atreladas à possibilidade de 
comercialização de certificados de carbono resultaram em 

 
3Muitos deles de características ancilares. 
4A Resolução 841 determina que os ISOs / RTOs procedam às 
revisões necessárias nos seus modelos de participação de forma a 
garantir que os recursos de armazenamento de energia sejam 

maior atratividade para o público chinês, suplantando 
benefícios como gratuidade em estacionamentos, pedágios 
grátis ou com desconto e mesmo políticas de subsídios 
governamentais para compra desses artefatos. 

Os achados de Weibelzahl e Martz [12] evidenciaram a 
influência positiva que a disponibilidade de energia 
armazenada em baterias produz nos preços de sistemas que 
apresentam restrições de intercâmbio (congestionamento). 
Por outro lado, eles apontam que o despacho de baterias 
determinados de forma mandatória pelos operadores irá 
alterar os preços do spot e que essa influência de preços é 
tanto maior quanto menos robustos forem os sistemas de 
transmissão, especialmente aqueles sujeitos a restrições de 
intercâmbio. 

Bustos et al. [13] discutem as operações de arbitragem da 
energia armazenada. Como decorrência da decisão de 
investimento nesse contexto, os agentes investidores 
obviamente procuram maximizar sua rentabilidade 
priorizando a descarga da bateria no sistema em momentos 
de preços altos. Os autores identificam, no entanto, que 
esses sistemas podem ser necessários em momentos onde o 
requisito do sistema não seja energia, mas sim outros 
serviços ancilares. Assim, uma decisão operativa de um 
operador independente precisaria remunerar 
adequadamente o serviço de confiabilidade propiciado pelo 
investidor. Eles chamam a atenção que, sendo os serviços de 
armazenamento muito novos na indústria, existem muitas 
lacunas regulatórias a serem preenchidas. Eles, assim como 
Sakti et al. [9], chegam a questionar se sistemas de 
armazenamento deveriam ser classificados como 
complementares ou como substitutos relativamente a 
estratégias de expansão de sistemas de transmissão.  

Giulietti et al. [14] analisaram os potenciais econômicos do 
armazenamento em baterias e em usinas reversíveis5, cuja 
viabilidade no Brasil, conforme já analisado em seção 
anterior, não parece ser relevante no curto prazo. Eles 
destacam os benefícios decorrentes do custo de capital 
investido quando se comparam os investimentos em usinas 
tradicionais e o armazenamento propiciado por esses 
equipamentos. Obviamente, há que se comparar na análise a 
diferença de investimento entre as duas alternativas. À 
medida que caiam os preços das baterias, a alternativa de 
armazenamento deve ganhar competitividade, pois a 
economia não reside apenas no custo de capital de novos 
investimentos, mas também na postergação de 
investimentos em transmissão, na demanda por combustível 
no ramping das usinas termelétricas e na prescindência de 
utilização de usinas de baixa eficiência, como por exemplo, 
geração a diesel. Os autores ainda destacam a redução de 
custos operativos quando a volatilidade da produção 
aumenta e o ajuste da produção à demanda fica mais 
complexo. 

autorizados a participar totalmente do mercado de capacidade, bem 
como de outros mercados. 
5Deixam, no entanto, de considerar a estocagem em usinas de porte, 
provavelmente por considerarem a disponibilidade desse tipo de 
solução como restrita a algumas regiões específicas, como seria o 
caso do Brasil, Colômbia, Canadá e Noruega. 
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Outra vantagem apontada por Condon et al. [15] para os 
sistemas de estocagem de energia elétrica diz respeito ao 
sistema de distribuição onde as baterias podem funcionar 
como salvaguardas para desligamentos da rede ou ainda para 
permitir um melhor gerenciamento dos consumidores sobre 
sua carga, em especial, aqueles que possuam sistemas de 
geração distribuída ou estejam conectados a sistemas de 
tarifas dinâmicas, como a tarifa branca no Brasil, por 
exemplo. 

Gimon [16] aponta como facilitador para expansão do 
armazenamento a propensão de governos, em específico a 
Califórnia6, de incentivarem via regulação a inserção de 
sistemas de armazenamento associados à potencialidade 
benéfica de aspectos ambientais das FRIs. Ao mesmo tempo, 
aponta o autor, como aspecto dificultador, o posicionamento 
estratégico de concessionárias verticalmente integradas que 
consideram essa expansão como danosa a seus negócios7. Ele 
ressalta a postergação de investimentos, chegando ao ponto 
de igualar esses sistemas de armazenamento a linhas virtuais 
de transmissão. Destaca ainda que, à medida que os 
mercados de comunidades isoladas se desenvolvem, linhas 
de transmissão eventualmente postergadas podem passar a 
ser justificáveis e as baterias podem ser, com relativa 
facilidade, deslocadas para outras regiões ainda mais 
carentes de infraestrutura. 

Laugs et al. [17] admitem que a integração do 
armazenamento nos sistemas de suprimento local pode 
garantir a autossuficiência, assegurar uma boa relação custo-
benefício para os prossumidores8, mas poderia 
eventualmente causar desvantagens adicionais de pico de 
carga para operadores de rede. Eles advogam que são 
necessárias medidas políticas adequadas, além das atuais 
estratégias de desligamento / redução (curtailment), para 
garantir a distribuição adequada dos benefícios e 
responsabilidades associados às fontes renováveis 
intermitentes e ao armazenamento. 

Existe, portanto, algum questionamento no que diz respeito 
à operação dos sistemas de armazenamento afetando a 
rentabilidade de usinas tradicionais. Em relação a esse tema, 
existiria ainda o questionamento se a definição de 
intercâmbios também não afetaria os preços de curto prazo 
e no que diferem as decisões de troca de energia entre 
sistemas contíguos e o despacho de baterias. Esse aspecto 
pode ser muito relevante no Brasil dada a elevada 
concentração de FRIs no Nordeste brasileiro. 

Pode-se sempre sugerir que o enfrentamento desses 
problemas de governança pode se dar por meio de uma 
maior clareza das regras operativas e que sejam devidamente 
precificados os custos de promover a confiabilidade do 
sistema para cada nível de segurança requerido. Ainda é 
possível estabelecer que o despacho de baterias ou de outro 
sistema de armazenamento possa ser considerado, à 

 
6Os autores deste artigo acrescentam os exemplos emblemáticos da 
Espanha e da Alemanha.  
7À semelhança do que ocorre no Brasil, com a expansão da Geração 
Distribuída de pequena escala, sendo analisada com restrições por 
muitas concessionárias, num embate com a indústria que se arrasta 
desde 2019. 

semelhança de qualquer fonte de geração, como uma 
sistemática open access. 

Apesar da resistência de alguns ISOs / RTOs a esses sistemas 
como LTs virtuais, os operadores têm sido mais abertos à 
provisão de serviços ancilares9, inclusive pela expectativa que 
a demanda por esses irá somente crescer com o aumento da 
penetração das FRIs. 

Do ponto de vista do custo do armazenamento, voltando a 
Gimon [16], ele estima que o custo de um sistema capaz de 
prover 1  MWh pode custar de US$ 300 a 400, o que levaria a 
um “payback” simples da ordem de sete anos, considerando-
se a realidade de mercado do ERCOT na região de Houston. 
Obviamente, aquilo que hoje pode ser considerado de uso 
restrito, eventualmente se tornará disruptivo quando de uma 
redução substancial de preços.  Já segundo Preskill e Callaway 
[18], os investimentos para prover uma capacidade de 
armazenamento igual a cinco horas da capacidade do sistema 
anulariam as oportunidades de arbitragem. Os autores, no 
entanto, advertem que essa estimativa é dependente de 
muitas variáveis, como, por exemplo, os preços relativos dos 
investimentos em baterias e o preço médio do spot, da 
intensidade da intermitência e dos aspectos locacionais 
desses sistemas de estocagem. De qualquer forma, para 
capacidades de produção acima de 10 GWh de capacidade 
instalada, os benefícios tenderiam a ser desprezíveis no 
conjunto desses empreendimentos. 

No plano dos impactos ambientais e das externalidades, 
existem controvérsias sobre a redução das emissões, pelo 
menos no curto prazo. Alguns autores apontam um risco de 
aumento de emissões, dentre eles: Goteti et al. [19], Craig et 
al. [20], Condon et al. [15], Bustos et al. [13], Brook [21] e 
Hittinger e Azevedo [22]. Existe, assim, uma fronteira de 
conhecimento sobre o tema inserção de sistemas de 
armazenamento associados a sistemas elétricos de grande 
penetração de FRIs, na redução de emissões no curto prazo.  

Goteti et al. [19] chamam a atenção para o efeito reverso de 
aumento das emissões por conta de armazenamento. Ele irá 
depender da situação inicial do sistema, da infraestrutura 
existente de geração de base (ou de fontes must-take), dos 
preços relativos de combustíveis fósseis e da existência de 
obrigações regulatórias relacionadas a quotas ou certificação 
de baixo carbono. Seus estudos foram desenvolvidos em dois 
sistemas interligados americanos, o Mid Continent ISO (com 
grande abundância de fontes de energia intensas em 
carbono) e no ISO de Nova York (com baixa incidência de 
carbono em sua geração). Nessa comparação, foi identificado 
que as condições iniciais são determinantes para um 
aumento das emissões. 

As principais razões, segundo as fontes citadas, residem no 
fato de que existe uma ineficiência no processo de estocagem 
pelas perdas técnicas nos ciclos de carregamento e 
descarregamento das baterias, o que provocaria um 

8Neste contexto, o termo designa o agente que às vezes é 
consumidor e às vezes produtor. 
9Regulação de frequência, controle de tensão, reservas de 
capacidade e geração de emergência, por exemplo. 
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aumento de consumo. Outra justificativa decorre do fato de 
que as operações de arbitragem não precisam ocorrer 
apenas quando existirem excedentes de FRIs, mas sim 
quando ocorrerem preços spot baixos, o que pode ser 
registrado em ocasiões fora da ponta ou ainda quando 
ocorrerem influências de transbordos de preços negativos 
em sistemas contíguos, como, por exemplo, entre Alemanha 
e França [23]. 

A ONG Smart Energy Decision (SED) [24] ainda relata o 
regulamento do estado de Massachusetts, conhecido como 
“ponta limpa”, que exige certa quantidade de energia 
renovável no horário de ponta. Ele sugere que isso poderia 
ser replicado para operações de carregamento de baterias, 
ou seja, somente poderia ser feito em momentos onde 
houvesse pelo menos uma parcela da geração sendo 
despachada com base em FRIs. O mesmo poderia ser obtido 
com algum incentivo para que a recarga fosse feita nos 
momentos de excedentes de FRIs. O autor, no entanto, não 
explora como tornar o controle sobre essa alternativa 
possível, uma vez que, sendo baterias equipamentos que 
podem ser isolados, seria difícil a salvaguarda desse 
regramento. 

Brook [21] utiliza o conceito denominado de Energy Returned 
Over Energy Investment (EROEI), desenvolvido por Charles 
Hall nos anos 70, ou seja, o indicador que identifica a relação 
entre a energia produzida durante a vida útil da usina e a 
energia gasta para construir o empreendimento ou, em 
outras palavras, seu balanço energético. 

Adicionalmente, o armazenamento tem a perspectiva de 
promover o estabelecimento de novos modelos de negócios 
na indústria de energia elétrica. Já foram apontadas 
anteriormente as possibilidades de arbitragem para a 
otimização e viabilização de sistemas de armazenamento. No 
entanto, quando se consideram as possibilidades 
proporcionadas por baterias, redes elétricas inteligentes com 
suas potencialidades de automação e as microrredes de 
aplicações comunitárias, as possibilidades de 
desintermediação com as concessionárias tradicionais ficam 
praticamente ilimitadas. A Figura 1 exemplifica o modelo de 
geração e armazenamento comunitário. 

 
Figura 1: Geração, armazenamento e consumo comunitário. 

Fonte: adaptado pelos autores a partir de Koirala e Hakvoort [25]. 
 

Experiências relatadas por Steiniger [26] Indicam que 
agregadores têm desenvolvido iniciativas para consolidar 

sistemas de armazenamento de energia elétrica em baterias 
dos excedentes de prossumidores e realizam em nome de 
seus clientes a arbitragem quando as condições econômicas 
se tornam favoráveis dentro de parâmetros pré-
estabelecidos. A imagem dessa modalidade de 
desintermediação é similar à de estocagem de arquivos “in 
cloud”. A estratégia permite que a energia sendo estocada 
em um sistema privado evite que o sistema seja despachado 
quando as condições econômicas do detentor do direito não 
sejam as desejáveis. O proprietário do banco de baterias 
administra os estoques de terceiros e é remunerado pelo 
serviço de estocagem e de acompanhamento dos preços 
relativos. 

Esses dois exemplos evidenciam que as transformações 
decorrentes dos mais diferentes sistemas de novos negócios 
promovidos pela geração distribuída, baterias e fontes 
renováveis com baixo custo operacional têm potencial 
disruptivo que não pode ser ignorado nem pelos reguladores 
nem pelos agentes tradicionais da indústria de energia 
elétrica. 

3 Situação atual e perspectivas 

O armazenamento de energia pode se dar de diversas 
formas, usando diversas tecnologias e sob diferentes 
condições. O processo mais convencional de armazenamento 
se dá nos reservatórios de acumulação das hidrelétricas, que, 
no caso do Brasil, tem sido fundamental para os grandes 
níveis de expansão das fontes intermitentes, sobretudo no 
Nordeste. Por outro lado, nos anos de seca, as fontes 
intermitentes, particularmente as eólicas, têm garantido a 
operação do sistema sem risco de racionamento.  

Outras formas de armazenamento podem ser químicas, 
elétricas, eletroquímicas, mecânicas e térmicas. Entre essas, 
destaca-se o bombeamento em usinas reversíveis, em um 
esquema em que se cria um segundo reservatório de 
acumulação num mesmo empreendimento hidrelétrico, 
conforme já citado anteriormente. A Agência Internacional 
de Energia (IEA) registra que o armazenamento total sob a 
forma de usinas reversíveis era de 153 GW, em 2017, 
enquanto que, em baterias, totalizavam apenas 5 GW [27]. A 
Agência prevê que esses números aumentem para 179 GW e 
27 GW, respectivamente, em 2023, quando as baterias 
representariam 13% do total de energia armazenada. 

Ao contrário dos sistemas hidrelétricos convencionais de 
armazenamento, outros sistemas têm a vantagem da 
flexibilidade geográfica e a de tamanho e, portanto, podem 
ser implantados mais perto do local onde é necessária a 
flexibilidade adicional e podem ser facilmente 
dimensionados. Duas dessas outras formas de 
armazenamento têm se mostrado muito promissoras, a 
saber, o químico e o eletroquímico. No primeiro, é possível 
destacar a produção de hidrogênio, quer em célula 
combustível, quer em regime power-to-gas. No segundo, as 
baterias eletroquímicas, em particular de íons de lítio. No 
mecânico, o gás comprimido é uma tecnologia bastante 
conhecida, mas de pouca aplicação no setor elétrico. Além 
disso, há os volantes de inércia (flywheels). No caso da 
energia solar com concentradores, o método térmico, 
usando o sal fundido, é a tecnologia mais consolidada, o que 
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já garante até um status de fonte não tão intermitente para 
essa forma de produção de energia elétrica. O 
armazenamento elétrico se dá em supercapacitores ou 
bobinas supercondutoras.  

A Agência Internacional de Energia Renovável [28] coloca o 
armazenamento de energia elétrica, seja mediante baterias 
em escala de concessionária (antes do medidor), seja 
mediante baterias pós-medidor, como uma das tecnologias 
inovadoras que habilitam a integração das FRIs em grande 
escala, possibilitando um futuro renovável para o setor 
elétrico global. A eletrificação de setores finais com o 
carregamento inteligente de veículos elétricos e a conversão 
de renováveis em calor e em hidrogênio facilitam o 
armazenamento de energia. Outras soluções facilitadoras 
seriam as tecnologias digitais, novas redes e a geração 
despachável, mediante uma maior flexibilidade das plantas 
convencionais, o que inclui as hidrelétricas.  Na medida que 
essas cinco inovações possibilitam novas formas de operar e 
de otimizar os sistemas de potência, elas viabilizam a 
integração de altos níveis de penetração das FRIs. 

A EPE [29] lista várias razões, além da significativa queda de 
preços, que justificam o crescimento do uso de baterias no 
armazenamento de energia, entre elas, a alta densidade de 
energia, a modularidade, a versatilidade para respostas 
desde imediatas até de maior duração e a rápida instalação.  

Vários são os tipos de baterias que estão em uso num 
mercado quase totalmente dominado pelas baterias de lítio, 
quer nas aplicações no âmbito das concessionárias, quer nos 
pós-medidores ou nos veículos elétricos. Outras tecnologias 
incluem baterias de chumbo-ácido, níquel-cádmio, sulfato de 
sódio, além das baterias de fluxo, incluindo o vanádio e o 
zinco-bromo. Mexis e Todeschini [30], analisando a situação 
no Reino Unido, fixam-se em apenas quatro tecnologias: 
chumbo-ácido, íons de lítio, cloreto de sódio e níquel e, 
finalmente, redox de vanádio. 

A IRENA [31], ao comparar a distribuição da participação das 
diferentes tecnologias de armazenamento, entre 2011 e 
2016, excluídas as usinas reversíveis, mostra que as baterias 
de íons de lítio chegaram a mais de 85% das novas adições 
em 2016, totalizando 1,62 GW, quando em 2011 
representavam pouco mais de 40%. Os restantes, pouco mais 
de 12%, estariam distribuídos entre baterias de sódio-
enxofre, chumbo ácido e outras. Dados mais recentes da IEA 
[32] mostram que, entre as aplicações destinadas a 
concessionárias, cerca de 60% das baterias de íons de lítio são 
misturas de níquel-manganês-cobalto, que têm se tornado a 
tecnologia preferida para os veículos elétricos. Na China, 
maior fabricante das baterias de fosfato de ferro e lítio, ainda 
segundo a IEA, essas baterias foram usadas para a maioria 
das instalações em escala de concessionária em 2019. Já a 
Coreia é o maior fabricante das baterias de níquel-manganês-
cobalto. 

Outra constatação do estudo da IEA é que o mercado das 
baterias pós-medidor já supera o mercado das instalações de 
baterias para o mercado em escala de concessionária, que 
teria tido uma redução de 20% em 2019, resultando numa 
queda do mercado de baterias pela primeira vez em 2019, 
ainda que o mercado pós-medidor tenha dobrado no período 

de 2017 a 2019. A queda resultou da crescente preocupação 
com vários incêndios em instalações de armazenamento em 
escala de rede em 2018, que, mesmo com grandes avanços 
das medidas de segurança, ainda foram registrados em 2019 
[33].  

4 Armazenamento e o setor elétrico 

O armazenamento de energia elétrica, juntamente com seu 
impacto no setor elétrico, tem sido muito explorado por 
agentes que fomentam as fontes renováveis de energia, a 
exemplo da IRENA [31] [34] [35] e do REN21 
(http://www.ren21.net). 

A Tabela 1 reproduz o resultado do já citado trabalho de 
Mexis e Todeschini [30] ao analisar a aplicação das baterias 
no Reino Unido. Eles identificam quatro grandes áreas de 
atuação das baterias, que se desdobram em pelo menos 
quinze serviços ancilares à rede de transmissão e 
distribuição.  

No caso do Sistema Interligado Nacional (SIN), todos esses 
serviços ainda têm sido atendidos pelas grandes hidrelétricas 
nacionais, mas, com a inviabilidade de construção de novas 
UHEs e com crescimento a penetração das renováveis, 
sobretudo, no Nordeste, vai ser necessária a diversificação de 
instrumentos de fornecimento de serviços ancilares e a 
desejável precificação de cada serviço como advogado por 
várias referências citadas nas seções precedentes. 

Tabela 1: Aplicações das baterias aos sistemas de potência. 
Curto prazo 

(melhoria do 
sistema) 

Regulação de tensão 
Regulação de frequência 
Acompanhamento de carga 
Capacidade de reserva 
Black start 

Integração de 
energia renovável 

Firmar capacidade renovável 

Arbitragem 
Longo prazo (bulk 

power) 
Gestão da demanda 
Peak shaving 
Oferta de Capacidade  

Postergação de reforço na T&D 
Alívio de congestionamento de transmissão 

Gestão de energia 
do cliente 

Melhoria da qualidade de energia 
Confiabilidade do sistema de potência 
Gestão da conta de eletricidade 

Fonte: Adaptado de Mexis e Todeschini [30]. 

A IRENA [31] agrega os impactos positivos nas redes em três 
grandes blocos: na operação do sistema, na geração das 
fontes renováveis intermitentes e na postergação de 
investimentos. 

Na operação do sistema elétrico, os sistemas de 
armazenamento a partir de baterias podem fornecer serviços 
de rede como regulação de frequência, manutenção de 
reserva de regulação, controle da taxa de rampa (ramping), 
quando da redução brusca dos recursos intermitentes – a já 
famosa curva de pato da energia solar exemplifica bem essa 
redução drástica [36] – e a restauração de usinas de geração 
que requerem energia para reiniciar, no caso de falha de rede 
(black start). 

No que diz respeito às fontes intermitentes, além da 
arbitragem com as vantagens econômicas potenciais, as 
baterias propiciam aumentar a energia assegurada do 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  33   |   OCTOBER  2020 
 

17 
 

sistema. A postergação de investimentos também pode 
ocorrer na redução de reservas de capacidade, substituindo 
geradores de ponta e minimizando o eventual despacho de 
fontes fósseis. 

As baterias podem garantir a manutenção da estabilidade 
dos sistemas de potências em vários regimes temporais, 
variando de frações de segundo a dias e meses. A provisão de 
inércia é garantida com sistemas tecnologicamente bastante 
consolidados como as usinas reversíveis e armazenamento 
de ar comprimido, este último muito pouco utilizado, em 
função da necessidade de sítios adequados, já que a 
necessidade de escavação e criação do reservatório 
inviabiliza a tecnologia. As baterias e volantes respondem 
bem entre frações de segundos e minutos, com as baterias 
de fluxo podendo atender à janela de algumas. Para longas 
durações, volta-se às fontes convencionais de usinas 
reversíveis e ar comprimido. 

A BP [37] divide as tecnologias para ajudar a equilibrar a 
penetração das FRIs no setor elétrico em três grandes grupos: 
as mais favorecidas, as menos favorecidas e as caras ou não 
aplicáveis, segundo diferentes escalas de tempo, que variam 
de segundos a estações do ano. A BP ainda considera que as 
hidrelétricas com grandes reservatórios representam a 
tecnologia mais flexível, pois respondem de minutos a longos 
períodos de tempo. O estudo coloca as baterias como a 
tecnologia ideal para prazos mais imediatos como aqueles 
que variam de segundos até intervalos de algumas horas. No 
extremo, para dias, semanas e mesmo meses, estariam o 
hidrogênio, o gás natural ou carvão com captura e 
armazenamento de carbono e a biomassa com ou sem 
captura. Segundo essa análise, o Brasil, com suas 
hidrelétricas com grandes reservatórios, estaria numa 
posição privilegiada. 

Outros serviços relevantes do armazenamento de 
eletricidade para a integração de energias renováveis 
incluem a possibilidade de que o prossumidor faça o 
gerenciamento de sua energia, além de permitir a integração 
da geração distribuída. No caso das minirredes ou sistemas 
isolados, além de aumentar a confiabilidade da oferta de 
energia, contribui para reduzir a dependência do diesel. O 
ciclo de carga e descarga dos veículos elétricos, por meio de 
carregamentos inteligentes, também é um fator que pode 
reduzir o desligamento (curtailment) de fontes intermitentes. 

Outra forma de armazenamento que pode contribuir para 
aumentar a flexibilidade dos sistemas de potência com a 
penetração crescente das FRIs é a produção do chamado 
hidrogênio verde [37], evitando o desligamento das FRIs 
quando dos seus picos de produção. Nessa situação, o 
excedente é direcionado para a produção de hidrogênio. 
Cabe a ressalva que essa viabilidade ainda dependerá de uma 
redução significativa de custo dos eletrolisadores [38]. 

Num estudo comparativo de doze aplicações de nove 
diferentes tecnologias de armazenamento, Schmidt et al. [39] 
mostram seus custos ao longo de suas vidas úteis concluindo 
que as baterias de íons de lítio serão as mais competitivas na 
maioria das aplicações em 2030 e que, na média, esses custos 
cairão 36% até 2030 e 53% até 2050. As tecnologias de usinas 

reversíveis, ar comprimido e hidrogênio são melhores para 
aplicações com longos períodos de descarga.  

Uma solução para mitigar o impacto do custo inicial das 
baterias são o uso delas numa segunda vida. Depois de 
exauridas do ponto de vista do seu uso em carros elétricos, 
ainda podem ter uma longa vida em aplicações estacionárias 
[40] ou mesmo estacionárias de uma região que tenha 
recebido reforços no sistema [16] [29]. 

De uma forma geral, as tecnologias de armazenamento ainda 
requerem políticas de incentivos similares às que foram 
dadas no apoio às FRIs no início da sua disseminação, o que 
deveria incluir redução nos custos iniciais de investimento, 
criação de um arcabouço regulatório para valorar o 
armazenamento e o estabelecimento de projetos pilotos e de 
disseminação das tecnologias, a exemplo do P&D Estratégico 
de Armazenamento de Energia, lançado pela ANEEL em 2016, 
que viabilizou a realização de 21 projetos com prazo de 
execução final em 2021. Uma avaliação do andamento dos 
projetos foi feita em 2019 [41]. Do ponto de vista de 
mudanças regulatórias, mencionou-se anteriormente a 
Resolução 841, da FERC, e, mais recentemente, em março de 
2020, uma coalização de cinco procuradores gerais de seus 
respectivos estados nos EUA solicitou um parecer de parte 
interessada junto às cortes federais no sentido de fazer valer  
a já mencionada Resolução da FERC, que exige que os 
administradores dos mercados atacadistas regionais de 
eletricidade adotem regras que permitam a participação total 
dos recursos de armazenamento no competitivo mercado de 
eletricidade [42]. Porém, como se viu na seção 2, o foco para 
o armazenamento deve estar menos no subsídio à instalação 
e mais numa adequada precificação de todos os seus 
atributos e remuneração dos diversos serviços ancilares. 

5 Considerações finais 

É inexorável o uso crescente de sistemas de armazenamento 
de energia, sobretudo no contexto da alta penetração das 
FRIs nos sistemas elétricos. A literatura mostra pesquisas 
extensas nas áreas das diversas tecnologias, ambiental, 
econômica, de políticas públicas, em particular na regulação 
da energia elétrica, dentre outras. A experiência nesse 
segmento ainda se encontra em fase inicial, como 
demonstrado pela contemporaneidade das referências 
bibliográficas apontadas. 

É consensual que as baterias podem ser muito úteis quando 
implantadas estrategicamente em redes de distribuição em 
que a expansão pode ser muito cara, criando o que pode ser 
chamado de linhas virtuais. Todavia, as melhores 
oportunidades comerciais para investidores em sistemas 
provedores de armazenamento giram em torno da chamada 
arbitragem de preços de curto prazo. No entanto, a ausência 
de regulamentação em torno do despacho desses sistemas 
de armazenamento pode causar riscos a esses 
empreendedores, pois eles podem, em tese, ser chamados a 
operar os sistemas em momentos de necessidade operativa, 
mas de preços não necessariamente interessantes. Há que se 
observar que mesmo com margens aparentemente altas, 
existem perdas nos ciclos de carga e descarga que reduzem 
os ganhos potenciais. Mas apenas a arbitragem não reflete a 
real contribuição do armazenamento para os sistemas de 
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potência, sobretudo quando integrada a sistemas com altos 
níveis de penetração das FRIs. Ademais, ela isoladamente não 
garantiria a rentabilidade dos sistemas de armazenamento. 
Estima-se que, à medida que as FRIs aumentem sua presença 
na rede e que cresça a participação de sistemas de 
armazenamento, as oportunidades de arbitragem tendam a 
diminuir. 

A instalação de sistemas de armazenamento tem sido 
considerada como alternativa a investimentos em 
infraestrutura como linhas de transmissão. No entanto, os 
RTOs e ISOs tendem a considerar, no curto prazo, com maior 
ênfase, os atributos dos sistemas de armazenamento para 
fazer frente às dificuldades operativas, em especial aquelas 
decorrentes de serviços ancilares. Mas já se reconhece que é 
necessário valorar não apenas os serviços tradicionais de 
fornecimento de capacidade, energia e ancilares, mas 
também a postergação de reforços na T&D, formas adicionais 
de flexibilidade da rede e benefícios situados no lado do 
cliente e, nesse sentido, avança a Resolução 841 da FERC 
americana. 

O armazenamento de energia elétrica não seria a única 
tecnologia facilitadora para uma grande flexibilização para as 
FRIs nos sistemas de potência. Ele deveria vir acoplado à 
eletrificação de setores finais (carros elétricos, produção de 
calor e de hidrogênio), tecnologias digitais, novas redes e 
geração despachável. Os impactos positivos das baterias nos 
sistemas de potência possuem potencial de contribuição na 
operação do sistema, na geração das fontes renováveis 
intermitentes e na postergação de investimentos. 

Alguns estudos sinalizam que, embora possa parecer 
paradoxal, neste estágio inicial, pode acontecer que o 
aumento da presença de sistemas de armazenamento sob a 
forma de baterias venha a provocar um aumento de emissões 
de gases de efeito estufa, em especial por conta do gasto de 
energia no ciclo de vida para produzir os sistemas de 
armazenamento e pelas perdas que acontecem nos ciclos de 
carga e descarga. 

Pelo seu caráter de algo ainda novo e complexo, o 
armazenamento de energia elétrica ainda necessita de 
alterações nos regulamentos e regras de mercado existentes, 
pois, se por um lado o armazenamento nem sempre é a 
melhor solução, a monetização do valor de todos os seus 
serviços resultará numa maximização da flexibilidade e a 
eficiência da rede. 

Em sua revisão sobre baterias, a EPE [29] analisa as 
perspectivas de seu uso no Brasil, antevendo que, no que diz 
respeito aos serviços ancilares, não há espaço atual para as 
baterias e apenas com a implantação do preço horário 
haveria justificativa para a arbitragem, mas com dificuldade 
de competição com as hidrelétricas. O espaço maior estaria 
para os sistemas isolados e uso pós-medidor para a ponta por 
consumidores com alto fator de capacidade na ponta. Os 
autores consideram que exista um vácuo regulatório na 
possibilidade do uso simultâneo de net-metering, baterias e 
tarifa branca. Mas a queda dos preços pode surpreender as 
análises de maior horizonte da EPE, assim como ocorreu com 
as fontes solar e eólica. 

Sistemas de armazenamento, à semelhança de outros 
mecanismos que visam a incentivar a expansão das FRIs, 
devem ser cuidados para que não provoquem efeitos 
contraditórios. A expansão das FRIs é tão complexa e com 
efeitos transversais tão característicos que as assim 
chamadas Análises de Impactos Regulatórios devem ser 
requeridas [43]. 

De forma geral, a despeito dos níveis de penetração das FRIs 
no Nordeste brasileiro, que já se aproximam dos 20%, com 
picos de produção de eólica que superam toda a carga da 
região, como aconteceu em alguns momentos de julho e 
agosto de 2020, o robusto sistema fornecido pelas 
hidrelétricas tem absorvido bem essas variações, além dos 
regimes de ventos complementares entre diurno e noturno 
na região. Todavia, como colocado anteriormente, a 
possibilidade de expansão via hidrelétricas está 
extremamente limitada. Portanto, o armazenamento 
mediante outros instrumentos precisa começar a ser 
considerado, sobretudo no momento em que se revisa o 
arcabouço regulatório vigente, discute-se como melhor 
precificar atributos das fontes e separar lastro e energia, 
reconsidera-se a necessidade de eliminar subsídios ao uso 
dos sistemas de transmissão pelos geradores renováveis e 
passa-se a ter uma maior preocupação com o custo e as 
emissões dos sistemas isolados [44]. O Plano Decenal de 
Energia 2029 [45] reconhece que, a partir de 2024, o Brasil 
necessitará de potência e que as baterias podem vir a se 
constituir numa opção, além de uma potencial 
reconsideração das usinas reversíveis. 

Embora a exportação das renováveis do Nordeste para o 
Sudeste já se constitua em uma realidade, não há evidências 
que isso venha a causar problemas nos investimentos em 
sistemas de reserva, sobretudo porque, até pouco tempo, as 
fontes solar e eólica eram negociadas em leilões de energia 
de reserva. 

Sistemas de armazenamento, para efeito de arbitragem, não 
se fazem necessários no sistema interligado num horizonte 
de médio prazo, embora possam vir a fazer sentido em 
algumas aplicações pontuais, sobretudo se houver incentivo 
regulatório ao diferimento de investimentos em distribuição 
ou à economia de diesel. 

No Brasil, onde os sistemas isolados ainda constituem uma 
realidade, com quase 250 sistemas e potência instalada 
próxima a 500 MW, a transição esperada poderia passar pela 
consolidação de um sistema isolado renovável (SIR) baseado 
em fontes renováveis de energia, particularmente, solar com 
baterias, representando um salto tecnológico na direção de 
uma transformação energética. Os novos contextos 
socioeconômicos e ambientais estão a exigir uma variada 
gama de opções tecnológicas de fornecimento, em 
particular, na região amazônica, não se restringindo às 
opções convencionais de interligação via grandes linhas de 
transmissão ou transporte de gás natural liquefeito, mas, 
sobretudo, a busca de uma autossuficiência. No caso de 
Roraima, a interligação pode servir, no longo prazo, como 
viabilizadora de um polo exportador de energia. Por outro 
lado, solução via gás liquefeito apenas consolida uma solução 
de dependência externa de uma fonte emissora na geração e 
no seu transporte ao longo de mais de 700 km. A mencionada 
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transformação poderia ser conseguida, por exemplo, com um 
modelo de sub-rogação modificada, com direcionamento 
para as FRIs, combinado com um mecanismo de precificação 
de carbono. 
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