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Abstract: The Pumped Hydro Storage (PHS) is now being 
considered in several power systems as an option to the 
Variable Renewable Energy Sources (VRES) in a diversified 
energy generation matrix. In general, despite the fact that 
some studies identify promising aspects for PHS 
implementation in Brazil, there has been no consensus on 
the need for this type of plant. This study addresses the 
issue based on a test system which incorporates 
characteristics of the southern region of Brazil. The 
proposed approach applies a Multiperiod Optimal Power 
Flow considering nonlinear equations of the transmission 
system and an hourly dispatch for a 24-hour horizon. Results 
for the energy performance of the test system show that 
the correlation between the VRES generation and the load 
profiles is a determining factor to avoid VRES dumping in 
hydro systems with high operational flexibility. In profiles 
with poor correlation, the need for the addition of PHS with 

storage corresponding to 4.8% of the system load was 
observed. In profiles with strong correlation, the addition of 
PHS was not necessary. The role of PHS in critical 
hydrological scenarios is also highlighted, minimizing VRES 
generation cuts and thus reducing operation costs. Results 
also show the importance of electrical restriction modelling 
in this type of analysis. 

Keywords: Pumped hydro storage, renewable energy, 
power system, energy storage, optimal power flow. 

Resumo: O emprego de Usinas Hidrelétricas Reversíveis 
(UHR) tem sido cogitado a partir da expectativa da grande 
participação de Fontes Renováveis Variáveis de energia 
(FRV) em diversos sistemas. No Brasil, apesar de os estudos 
sobre o tema identificarem aspectos promissores para a 
implantação de UHRs, não há consenso sobre a necessidade 
desse tipo de usina. Este estudo aborda a questão tomando 
por base um sistema teste que incorpora características da 
região sul do Brasil. A abordagem proposta utiliza um Fluxo 
de Potência Ótimo Multiperíodo que realiza a representação 
não linear da rede elétrica e o despacho horário para um 
horizonte de 24 horas. Os resultados do desempenho 
energético do sistema teste mostram que a correlação entre 
os perfis de geração de FRV e da carga é um fator 
determinante para evitar a rejeição de FRV em sistemas 
hidrelétricos com elevada flexibilidade operativa. Para perfis 
com correlação fraca, foi detectada a necessidade de adição 
de UHR com capacidade de armazenamento equivalente a 
4,8% da carga média do sistema. Para perfis com correlação 
forte, a adição de UHRs mostrou-se desnecessária. Destaca-
se também o papel de UHRs em cenários hidrológicos 
críticos, minimizando cortes de geração de FRV e, por 
conseguinte, o custo operacional do sistema. Os resultados 
do trabalho também evidenciam a importância da 
representação de restrições elétricas em análises dessa 
natureza. 

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

1 Introdução 

Usina Hidrelétrica Reversível (UHR) é a tecnologia de 
armazenamento de energia elétrica em grande escala mais 
empregada no mundo [1]. O projeto de uma UHR contempla 
dois reservatórios de água dispostos em altitudes 
diferentes, denominados de reservatório superior e 
reservatório inferior. Um circuito hidráulico possibilita a 
transferência de água entre os reservatórios a partir do 
acionamento das unidades turbina-gerador e motor-bomba 
abrigadas em uma casa de força. A operação da UHR ocorre 
em dois ciclos distintos, denominados modos bomba e 
turbina.  

No modo bomba, a UHR consome energia elétrica do 
sistema na qual está conectada para transferir água do 
reservatório inferior para o reservatório superior. No modo 
turbina, o fluxo de água ocorre do reservatório superior 
para o reservatório inferior, movimentando as turbinas e 
injetando energia elétrica no sistema. Em um ciclo 
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completo, portanto, a energia elétrica do sistema é 
armazenada sob a forma de energia potencial e 
posteriormente reconvertida em energia elétrica. Devido às 
perdas de transformação do processo, o resultado líquido 
da UHR perante o sistema corresponde à adição de uma 
carga [2]. 

O caso típico do emprego de UHRs é a necessidade de 
flexibilidade operativa para promover o equilíbrio entre 
geração e carga [2] [3] [4] [5]. As UHRs possibilitam 
acompanhar as variações de carga ou geração do sistema 
transferindo blocos de energia entre diferentes períodos. 
Com a expectativa do rápido crescimento da participação de 
Fontes Renováveis Variáveis (FRV), notadamente eólica e 
solar, o emprego de UHRs voltou a ser cogitado em diversos 
sistemas elétricos. Como a geração das FRV apresenta um 
caráter não controlável e, na razão em que tais fontes se 
tornem protagonistas na produção de energia, aumenta-se 
o risco de comprometer o fornecimento de energia elétrica 
dentro dos padrões requisitados. 

Em sistemas isolados de operação centralizada, 
caracterizados pelo pequeno porte ou por se localizarem em 
ilhas, as soluções propostas para integração de FRV 
compreendem a operação coordenada entre FRV e UHRs 
[6]. De acordo com alguns autores [7] [8] [9] [10] [11] [12], a 
geração das FRV tem prioridade no atendimento à carga do 
sistema e os excedentes elétricos resultantes são 
remanejados no tempo pela operação da UHR. Nesta 
abordagem, a geração das FRV é tratada como um 
subproblema a partir do conceito de carga líquida ou 
residual. A produção das FRV também pode ser totalmente 
armazenada nas UHRs fornecendo ao operador do sistema 
um recurso de geração controlável [13] [14]. Essa última 
abordagem também foi proposta para sistemas não 
regulados [15] [16] [17].  

Matrizes de geração formadas por usinas hidrelétricas com 
grande escala de armazenamento conferem bastante 
flexibilidade operacional aos sistemas elétricos. O sistema 
da Noruega, a partir de interligações com sistemas vizinhos, 
por exemplo, é considerado uma alternativa para o 
amortecimento da variabilidade de FRV [18]. No Brasil, 
estima-se que a participação de FRV no parque gerador 
evoluirá de 22% em 2018 para 28% em 2027 [19]. Nesse 
horizonte, a atual capacidade de armazenamento do 
sistema permanecerá inalterada, dada a predominante 
expansão hidrelétrica por usinas a fio d’água. Em alguns 
casos, usinas hidrelétricas a fio d’água, sem a presença de 
reservatórios de acumulação a montante, também são 
fontes não controláveis, o que amplia a participação de FRV 
no sistema brasileiro. 

As análises de De Jong et al. (2016) [20] e De Jong et al. 
(2017) [21] utilizam balanços estáticos de carga e geração 
horária para avaliar a penetração de energia eólica na região 
Nordeste do Brasil. Os índices de penetração alcançam 65% 
[20] e de 50% a 71% [21] da carga própria média anual, 
assumindo que a flexibilidade operativa das usinas da região 
Nordeste é suficiente para sustentar tais resultados. O 
estudo proposto por Barbosa et al. [22] aponta que uma 
matriz de energia 100% renovável para o Brasil é plausível. A 

fonte solar destaca-se nos resultados angariando 57% de 
participação, muito em função da adoção de custos 
competitivos, seguida pela hidrelétrica com 33%. Requisitos 
adicionais de armazenamento em relação à capacidade 
atual seriam inexpressivos devido à pequena flutuação na 
produção e ao fato de se poder contar com a flexibilidade 
proporcionada pelas hidrelétricas convencionais em uma 
matriz ótima.  

Nos trabalhos de Schmidt, Cancella e Pereira [23] [24], os 
autores elaboram um modelo para avaliação energética do 
sistema brasileiro agregando-o em um único sistema 
equivalente. Os resultados apontam que a atual capacidade 
de armazenamento de energia com base nos reservatórios 
das hidrelétricas existentes é suficiente para acomodar uma 
expansão lastreada em FRV. Entretanto, os autores 
ressaltam que a realocação intramensal ou diária da geração 
de FRV é uma hipótese que pode ser desprezada somente 
para uma avaliação estratégica de longo prazo.  

Medidas para sustentar uma elevada participação de FRV no 
Brasil são apontadas em alguns trabalhos [19] [25] [26]. No 
primeiro [19], sinaliza-se a necessidade de ampliação da 
flexibilidade operativa nos subsistemas Sul, Sudeste e 
Nordeste. O segundo trabalho [25], face a esperada 
intermitência das fontes eólica e solar, alerta para a 
necessidade de armazenamento adicional visando à 
alocação da geração das usinas a fio d’água da região Norte 
nos períodos de carga leve. No terceiro trabalho [26], ao 
incorporar as características das fontes convencionais de 
geração e da malha de transmissão no sistema 
disponibilizado por De Jong et al. [20], os autores detectam 
cortes de geração eólica a partir de índices de 20% de 
penetração eólica. 

Apesar da vocação hidrelétrica, o Brasil não possui 
experiência no emprego de UHRs. O sistema brasileiro conta 
com três usinas com turbinas reversíveis, a saber, Traição, 
Pedreira e Vigário. Porém, elas estão inseridas em projetos 
de usos múltiplos da água e operam essencialmente no 
modo bomba [27] [28] [29]. Nesse contexto, debates 
relacionados ao emprego de UHRs no Brasil são registrados 
em fóruns como o “Seminário Técnico Sobre Usinas 
Hidrelétricas Reversíveis no Setor Elétrico Brasileiro”, em 
2014, “X Simpósio sobre Pequenas e Médias Centrais 
Hidrelétricas e Usinas Reversíveis”, em 2016, e no “II 
Simpósio sobre Usinas Hidrelétricas Reversíveis”, em 2018. 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) começa a 
considerar UHRs como possível recurso para atender aos 
requisitos de atendimento à ponta de carga do sistema [19], 
além de iniciar uma revisão de estudos de inventários de 
UHRs realizados nas décadas de 1970 e 1980 [30]. 

Os trabalhos de Hunt, Freitas e Pereira Júnior [31] [32] 
propõem UHRs com ciclos operacionais anual ou sazonal 
como alternativa para o armazenamento de grandes blocos 
de excedentes elétricos das usinas instaladas na região 
Norte do Brasil. No trabalho de Soares et al. [33], um 
modelo de operação energética é aplicado à proposta de 
Hunt, Freitas e Pereira Júnior [31], inserida em um sistema 
composto por usinas hidrelétricas existentes nos rios 
Grande, Paranaíba e Paraná e uma contribuição exógena de 
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geração eólica. A contribuição das UHRs ao sistema é 
dimensionada segundo a redução de vertimentos e 
montantes de energia eólica desperdiçados. 
Consequentemente, os níveis dos reservatórios das 
hidrelétricas convencionais resultam mais preservados ao 
final dos períodos operativos. 

Um modelo para o despacho econômico desenvolvido por 
Oliveira, Schaefer e Szklo [34] é aplicado ao subsistema 
Nordeste levando em conta cenários da participação eólica 
na produção total do subsistema. Os resultados indicam que 
o custo de operação decresce até a participação eólica 
atingir o limite de 64%. Além desse limite, reduções 
adicionais do custo de operação são obtidas somente após a 
introdução das tecnologias de armazenamento, dentre as 
quais a UHR. Nacif, Locatelli e Camargo [35] realizam um 
estudo de caso propondo o uso de turbinas reversíveis na 
repotenciação de usinas hidrelétricas dispostas na cascata 
do rio Iguaçu. Na hipótese de cenários de atendimento à 
demanda máxima, a implantação de máquinas reversíveis 
na usina de cabeceira anula vertimentos na cascata e o 
benefício energético proporcionado ao sistema particular 
sob análise supera o consumo de energia necessário para o 
bombeamento. 

No trabalho de Santos, Nóbrega Neto e Aquino [36], 
tecnologias de armazenamento (UHRs, Compressed Air 
Energy Storage - CAES e baterias) são inseridas em um fluxo 
de potência linearizado que simula um modelo desenvolvido 
para estudos integrados de expansão da geração e 
transmissão. O sistema de transmissão é representado por 
áreas energéticas e seus correspondentes troncos de 
conexão. FRV são incluídas como geração externa, de 
acordo com padrões típicos de produção. Um estudo de 
caso para o sistema Norte-Nordeste (período seco), 
representado por vinte áreas energéticas, revela que os 
sistemas de armazenamento auxiliam na eliminação de 
congestionamentos de fluxo entre áreas e manutenção dos 
requisitos elétricos sistêmicos, porém em desvantagem 
econômica frente à alternativa tradicional de reforços na 
transmissão. 

A partir da amostra de trabalhos disponíveis sobre UHRs no 
Brasil, observa-se que o tema é incipiente e há diferentes 
percepções em relação ao seu emprego. Este estudo 
objetiva oferecer elementos adicionais para a compreensão 
das sinergias dessa tecnologia com o sistema brasileiro. A 
abordagem proposta contempla a representação de uma 
UHR em um sistema hidrotérmico com significativa 
flexibilidade operativa, levando em conta diferentes 
situações hidrológicas e cenários de FRV.  

O sistema teste retrata parcialmente a região geoelétrica Sul 
do Brasil, cuja operação é obtida via Fluxo de Potência 
Ótimo Multiperíodo (FPOM), com representação não linear 
do sistema de transmissão, com restrições de cunho 
energético e elétrico. A análise sob a ótica de curto prazo 
decorre das hipóteses: (i) o leque de serviços oferecidos 
pelas UHRs depende da malha de transmissão do sistema; 
(ii) projetos de UHRs no Brasil dimensionados para ciclos 
operacionais completos diários; (iii) representação mais 
precisa da curva de carga do sistema e geração não 

controlável; (iv) simulações em escala de tempo compatível 
com as ordens de despacho do operador do sistema. 

A sequência do trabalho está estruturada da seguinte 
forma: o equacionamento do modelo é apresentado na 
seção 2; na seção 3, o sistema teste é caracterizado; a seção 
4 apresenta os resultados obtidos no estudo e, na seção 5, 
as conclusões dos autores são delineadas. 

2 Descrição do modelo 

O modelo aplicado neste estudo utiliza como semente os 
trabalhos de Almeida [37] e de Moraes et al. [38], os quais 
aplicam um Fluxo de Potência Ótimo Multiperíodo (FPOM) 
com representação completa da rede de transmissão. A 
solução do despacho é obtida pela alocação de geração de 
potências ativa e reativa das fontes de geração conectadas 
ao barramento do sistema, considerando um horizonte de 
24 horas com discretização horária. Para simplificação e 
redução de custo computacional, o cálculo dos fluxos nas 
linhas adota uma abordagem linearizada. A Figura 1 fornece 
uma visão geral do modelo com as adaptações adotadas. 

 

Figura 1: Visão geral do modelo. 

As “Metas Hidro Factíveis” correspondem, para cada usina 
hidrelétrica do sistema, a uma meta de geração para o 
horizonte de estudo, contemplando inclusive vertimentos 
turbináveis. Nessa abordagem, as metas são obtidas a priori 
a partir de análises energéticas e refletem diferentes 
cenários hidrológicos. A premissa é de que as usinas 
hidrelétricas, respeitados os limites operativos, possuem 
flexibilidade para distribuir as respectivas metas ao longo 
dos períodos do horizonte de estudo. Analogamente, a 
geração não sujeita ao despacho centralizado, disponível a 
partir de um portfolio de FRV, é obtida a priori e tratada em 
separado a partir de blocos de energia injetados em 
determinadas barras do sistema e denominados “Geração 
Externa” (GE).  

Os “Dados Sistêmicos” referem-se às características físicas e 
operacionais dos equipamentos do sistema, como limites de 
geração das usinas, parâmetros elétricos da rede de 
transmissão, capacidade de armazenamento e rendimento 
das UHRs e funções de custos de operação. A “Carga” 
corresponde às demandas de potência ativa e reativa 
alocadas nas barras do sistema para o horizonte de estudo. 
Esses valores são modulados conforme um perfil de carga 
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adotado e são abatidos da GE, resultando na “Carga 
Residual”, como apresentado na Equação 1, 

𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 = 𝐏𝐝 − 𝐆𝐄   (1) 

onde	𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 é o vetor de demanda residual de potência 
ativa e reativa nas barras;	𝐏𝐝 é o vetor de demanda de 
potência ativa e reativa nas barras;	𝐆𝐄 é o vetor de geração 
de potência ativa e reativa externa nas barras. Considera-se 
que a GE tem prioridade de despacho sobre as demais 
fontes do sistema. Os vetores têm dimensão [𝑛𝑝. 𝑛𝑏	𝑥	1], 
onde 𝑛𝑝 é o número de períodos do horizonte de estudo e 
𝑛𝑏 o número de barras do sistema.  

O algoritmo “Topologia do Sistema” organiza a 
representação física da rede elétrica e inicializa as variáveis 
de decisão do problema. No módulo “FPOM”, o sistema de 
equações não lineares do problema é solucionado pelo 
emprego do Método Primal-Dual dos Pontos Interiores [39]. 
No caso de as restrições energéticas e elétricas não serem 
satisfeitas, a GE no sistema é reavaliada; caso contrário, o 
despacho ótimo é obtido. 

A função objetivo busca minimizar o custo total de operação 
e perdas elétricas do sistema conforme a Equação 2, 

𝑀𝐼𝑁 = wc. 𝒖 . 𝐜(𝐏𝐠𝐭) + wfic. 𝒖 . 𝐜(𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜) + wp. 𝒖

. (𝐏𝐠𝐭 + 𝐏𝐠𝐡 − 𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 − 𝐏𝐮𝐡𝐫) (2)  

onde 𝒖 é um vetor unitário; wc, wfic e wp são pesos para 
ponderação, respectivamente, do custo de geração 
termelétrica, do custo de déficit e das perdas elétricas; 
𝐜(𝐏𝐠𝐭) é a função de custo adotada para a geração 
termelétrica; 𝐜(𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜) é a função de custo adotada para o 
déficit; 𝐏𝐠𝐭 é o vetor de potência ativa gerada pelas usinas 
termelétricas; 𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 é o vetor de potência ativa gerada 
pelas usinas hidrelétricas fictícias que representam o déficit; 
𝐏𝐠𝐡 é o vetor de potência ativa gerada pelas usinas 
hidrelétricas; 	𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 é o vetor de carga residual de potência 
ativa nas barras; 𝐏𝐮𝐡𝐫 é o vetor de potência ativa gerada 
pelas UHRs nos modos bomba (valores positivos) ou turbina 
(valores negativos). Os pesos da função objetivo habilitam 
ou não os parâmetros considerados na função objetivo e os 
ponderam conforme interesses do planejador, sendo neste 
estudo adotados com base no trabalho de Lachovicz et al. 
[40]. 

As termelétricas são programadas para operar com 
despacho constante ao longo dos períodos do horizonte de 
estudo (despacho flat). Adotou-se um custo marginal de 
operação nulo para a UHR e o impacto dessa usina perante 
o sistema é avaliado mediante comparação com os 
resultados obtidos pela sua retirada da configuração.  

As restrições do problema são: 

a) Balanço de potência ativa e reativa (Equações 3 e 4); 

𝐏𝐠𝐭 + 𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 + 𝐏𝐠𝐡 − 𝐏𝐝𝐫𝐞𝐬 − 𝐏𝐮𝐡𝐫 = 𝐏F�̇�I	      (3) 

𝐐𝐠𝐭 + +𝐐𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 + 	𝐐𝐠𝐡 − 𝐐𝐝𝐫𝐞𝐬 − 𝐐𝐮𝐡𝐫 = 𝐐F�̇�I			  (4) 

onde	𝐏F�̇�I é o vetor que representa injeção de potência  
ativa nas barras (escrita compacta);	𝐐𝐠𝐭 é o vetor de 

potência reativa geradas pelas usinas termelétricas;	𝐐𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 
é o vetor de potência reativa gerada pelas usinas 
hidrelétricas fictícias que representa o déficit; 𝐐𝐠𝐡 é o vetor 
de potência reativa gerada pelas usinas hidrelétricas; 𝐐𝐝𝐫𝐞𝐬 
é o vetor de demanda de potência reativa (carga residual) 
nas barras; 𝐐𝐮𝐡𝐫 é o vetor de potência reativa gerada pelas 
UHRs nos modos bomba (valores positivos) ou turbina 
(valores negativos); 𝐐F�̇�I  é o vetor que representa injeção 
de potência reativa nas barras (escrita compacta); 

b) Limites operativos das usinas (Equações 5, 6, 7, 8, 9 e 
10); 

𝐏𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐏𝐠𝐡 + 𝐏𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 ≤ 𝐏𝐠𝐡𝐦á𝐱  (5) 

							𝐏𝐠𝐭𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐏𝐠𝐭 ≤ 𝐏𝐠𝐭𝐦á𝐱      (6) 

−𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 ≤ 𝐏𝐮𝐡𝐫 ≤ 𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱   (7) 

𝐐𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐐𝐠𝐡 + 𝐐𝐠𝐡𝐟𝐢𝐜 ≤ 𝐐𝐠𝐡𝐦á𝐱               (8) 

					𝐐𝐠𝐭𝐦𝐢𝐧 ≤ 𝐐𝐠𝐭 ≤ 𝐐𝐠𝐭𝐦á𝐱   (9) 

−𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 ≤ 𝐐𝐮𝐡𝐫 ≤ 𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱   (10) 

onde 𝐏𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 e 𝐏𝐠𝐡𝐦á𝐱 são os vetores de, respectivamente, 
limites mínimo e máximo de geração ativa das hidrelétricas; 
𝐏𝐠𝐭𝐦𝐢𝐧 e 𝐏𝐠𝐭𝐦á𝐱 são os vetores de, respectivamente, 
limites mínimo e máximo de geração ativa das 
termelétricas; −𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 e 𝐏𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 são os vetores dos 
limites de geração ativa das UHRs, respectivamente, nos 
modos turbina e bomba;	𝐐𝐠𝐡𝐦𝐢𝐧 e 𝐐𝐠𝐡𝐦á𝐱 são os vetores 
de, respectivamente, limites mínimo e máximo de geração 
reativa das hidrelétricas; 𝐐𝐠𝐭𝐦𝐢𝐧 e 𝐐𝐠𝐭𝐦á𝐱 são os vetores 
de, respectivamente, limites mínimo e máximo de geração 
reativa das termelétricas;	−𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 e 𝐐𝐮𝐡𝐫𝐦á𝐱 são os 
vetores dos limites de geração reativa das UHRs, 
respectivamente, nos modos turbina e bomba. 

c) Limites de magnitude de tensão nas barras (Equação 
11); 

																			𝐕𝐦í𝐧 ≤ L�̇�L ≤ 𝐕𝐦á𝐱     (11) 

onde �̇� é o vetor das tensões nodais nas barras; 𝐕𝐦í𝐧 e 𝐕𝐦á𝐱 
são os vetores dos limites de tensão especificados; 

d) Limites de fluxo de potência circulante nas linhas 
(Equação 12); 

−𝐅𝐦á𝐱 ≤ 𝐌.𝐏 ≤ 𝐅𝐦á𝐱                  (12) 

onde 𝐅𝐦á𝐱 é o vetor do limite especificado para o fluxo de 
potência nas linhas,	𝐌 uma matriz auxiliar para o cálculo do 
fluxo linearizado definida no trabalho de Borges [41] e 𝐏 é o 
vetor de injeção de potência ativa. 

e) Balanço hídrico dos reservatórios das UHRs (Equação 
13); 

𝐄𝐦í𝐧 ≤ 𝐀. F𝐏𝐮𝐡𝐫 − (1 − η). abs(𝐏𝐮𝐡𝐫)I. t + 𝐄𝟎 

≤ 𝐄𝐦á𝐱       (13) 

onde 𝐄𝟎 é o vetor com o armazenamento inicial das UHRs; 
𝐄𝐦í𝐧 e 𝐄𝐦á𝐱 são os vetores com os limites de 

t t t
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armazenamento; η é o rendimento das UHRs no modo 
bomba ou turbina;	𝑡 é o número de horas de cada período 
do estudo; 𝐀 é uma matriz auxiliar de dimensão 
[𝑛𝑝. 𝑛𝑏	𝑥	𝑛𝑝. 𝑛𝑏], que realiza a soma algébrica de carga e 
descarga do reservatório da UHR, escrita conforme Equação 
14,  

𝐀 = V
𝑰𝟏 ⋯ 𝑰𝟎
⋮ ⋱ ⋮
𝑰𝟏 ⋯ 𝑰𝟏

]   (14) 

onde 𝑰𝟏 é uma matriz diagonal unitária de dimensão 
[𝑛𝑏	𝑥	𝑛𝑏] e 𝑰𝟎 é uma matriz diagonal de zeros de dimensão 
[𝑛𝑏	𝑥	𝑛𝑏]. Consideram-se UHRs do tipo circuito fechado 
com os reservatórios superior e inferior de igual capacidade 
de armazenamento. De acordo com Pérez-Díaz et al. [42], 
para projetos em circuito fechado, a variação de queda 
entre os reservatórios da usina pode ser desconsiderada 
sem maiores consequências nos resultados. 

f) Metas de geração das hidrelétricas (Equação 15), 

∑ 𝑃𝑔ℎ&'
()
'*+ . 𝑡 ≤ 𝑀&    para 𝑖 = 1,… , 𝑛𝑔 (15) 

onde 𝑛𝑔 é o número de usinas hidrelétricas da configuração 
e 𝑀& é a Meta Hidro Factível de cada usina.  

3 Sistema teste 

O sistema adotado para o estudo de caso reproduz 
parcialmente a região geoelétrica da região Sul do Brasil. A 
configuração das usinas hidrelétricas incluem as cascatas do 
rio Iguaçu [Foz do Areia (GBM), Segredo (SGD), Salto 
Santigado (STG), Salto Osório (SOS) e Salto Caxias (SCX)] e 
do rio Uruguai [Machadinho (MCH) e Itá (ITA)], ambas 
regularizadas por reservatórios nas cabeceiras conforme 
ilustrado na Figura 2. O sistema de transmissão é formado 
por 33 barras, 16 subestações (representadas como 
transformadores em paralelo), 9 barras de carga e 71 linhas, 
como ilustrado na Figura 3. Dados detalhados podem ser 
consultados no trabalho de Almeida [37]. 

 

 

Figura 2: Topologia das usinas hidrelétricas. 

 

 

Figura 3: Topologia do sistema de transmissão (adaptado 
do trabalho de Almeida [37]). 

As metas hidrelétricas foram calculadas com o objetivo de 
maximizar a produção das usinas para determinadas 
sequências de vazões naturais afluentes, utilizando uma 
abordagem individualizada baseada na formulação 
apresentada no Manual do MSUI, da Eletrobras [43]. Quatro 
cenários de Metas Hidro Factíveis são adotados, 
apresentados em termos do Fator de Capacidade (FC), dado 
pela razão entre a meta total e a potência total das 
hidrelétricas. Quanto maior o FC, mais favorável é o cenário 
hidrológico considerado. A Tabela 1 sintetiza os dados das 
hidrelétricas (1 pu = 100 MVA). 

Tabela 1: Dados das hidrelétricas 
UHE Limites (pu) Metas Hidro Factíveis (puh) 

Pghmáx Pghmín FC=20% FC=40% FC=60% FC=80% 

GBM 16,76 0,96 56 115 125 316 

SGD 12,60 0,84 71 119 134 240 

STG 14,20 1,15 72 157 188 316 

SOS 11,04 0,74 56 109 125 254 

SCX 12,40 1,18 71 129 158 286 

MCH	 11,40	 1,00	 48	 107	 266	 160	

ITA 14,50 1,38 73 154 338 228 

Total 92,90 7,25 446 890 1334 1801 

Duas termelétricas (UTE) com limites Pgtmáx = 20 pu e 
Pgtmín = 0 pu cada são incluídas na configuração (barras 24 e 
33). A função de custo adotada é igual a 𝑐(𝑃𝑔𝑡) = 0,5	𝑃𝑔𝑡, 
($/h). Uma UHR é incluída na configuração (barra 4), 
levando-se em conta proximidade a locais com topografia 
favorável para projetos dessa natureza. Os limites 
operativos adotados são -Puhrmáx = -2,5 pu (modo turbina) e 
Puhrmáx = 2,5 pu (modo bomba). O rendimento da UHR é η = 
90% em cada modo operativo, significando um rendimento 
global de 81%.  

A capacidade de armazenamento adotada é igual a 13,75 
puh, equivalente a um período de cinco horas de operação 
no modo turbina. O armazenamento inicial do reservatório 
superior da UHR é considerado nulo. As potências reativas 
geradas pelas hidrelétricas, termelétricas e UHR foram 
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consideradas mediante aplicação de um fator igual a 0,92 
aos respectivos valores de potência ativa. 

A carga ativa do sistema é igual a 48 pu (1152 puh), 
equivalente à meta hidrelétrica com FC = 50% obtida na 
pesquisa das metas. A carga é distribuída nas barras 
conforme Tabela 2. A modulação da carga em cada barra foi 
calculada aplicando-se os índices apresentados na Figura 4, 
obtendo-se de maneira simplificada um perfil de carga para 
cada barra.  

A GE disponível corresponde a 30% e 63% da carga, 
conforme Tabela 2. A GE de 63% equivale ao despacho 
termelétrico obtido para FC = 20% e participação nula de 
FRV. A GE é alocada nas mesmas barras das termelétricas, 
sugerindo manter a malha elétrica sujeita a condições 
similares em um gradual processo de substituição de fontes 
fósseis. 

Tabela 2: Dados de carga ativa e reativa (Pd, Qd) e GE em pu. 
Barra Número Pd Qd GE 

30% 
GE 

63% 
Bateias 4 6 1,30   
Curitiba 24 8 3,30 8,0 16,7 
Caxias 26 7 0,49   

Gravataí 32 10 4,00   
Blumenau 21 9 0,50   

Areia 19 2 0,57   
Cascavel Oeste 33 4 1,25 6,5 13,5 

Cascavel 7 1 0,32   
Foz do Chopim 8 1 0,17   

Total  48 11,90 14,5 30,2 

Três cenários de GE foram adotados, levando-se em conta a 
aderência entre os perfis de GE e de carga, expressa pelo 
coeficiente de correlação de Pearson (r): (i) perfil de GE 
aderente em relação à Carga (r = 0,86); (ii) perfil de GE não 
aderente em relação à Carga (r = −0,78); (iii) perfil de GE 
flat (r ≅	0). A ideia de propor perfis de GE, conforme 
apresentado na Figura 4, é capturar o impacto de diferentes 
possibilidades de composição de FRV no sistema.  

A modulação da GE em cada barra foi calculada aplicando-se 
os índices apresentados na Figura 4. Neste estudo, não 
foram considerados valores de potência reativa para a GE. 
Os valores dos pesos adotados, de acordo com Lachovicz et 
al. [40], são wc = 10, wfic = 1 e wp = 10, 𝑐(𝑃𝑔ℎ𝑓𝑖𝑐) =
1000	𝑃𝑔ℎ𝑓𝑖𝑐 ($/h), 𝑛𝑏 = 33, 𝑛𝑝 = 24 e 𝑡 = 1 h. 

 

Figura 4: índices horários aplicados para modulação da 
Carga e cenários de GE. 

4 Resultados  

O impacto da UHR no sistema teste foi avaliado levando em 
conta a variação dos seguintes parâmetros: absorção de GE, 
meta hidrelétrica despachada, perdas elétricas e custo 
operacional total. O índice  𝑖), calculado por meio da 
Equação 16, indica o desempenho da UHR em relação a 
cada parâmetro 𝑝, 

𝑖) =
-!"#
-

   (16) 

onde  𝑅./0  é o resultado obtido com a UHR e 𝑅 é o 
resultado obtido sem a UHR na configuração no sistema. 
Valores de  𝑖) = 1  significam que o parâmetro não sofreu 
alteração com o despacho da UHR. Valores de  𝑖) > 1  
significam que o parâmetro sofreu um aumento devido à 
operação da UHR. Valores de  𝑖) < 1  significam que o 
parâmetro sofreu uma redução devido à operação da UHR.  

Os resultados para o cenário r = 0,86 são apresentados na 
Tabela 3.  

Tabela 3: Resultados de 𝑖!	para o cenário r = 0,86. 
Caso FC 𝒊𝐆𝐄 𝒊𝐦𝐞𝐭𝐚 𝒊𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬 𝒊𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨 

GE-30% 20% 1,000 1,000 0,997 1,015 
40% 1,000 1,004 1,003 1,027 
60% 1,000 1,003 1,001 1,024 
80% 1,000 1,003 0,998 1,023 

GE-63% 20% 1,000 1,006 1,001 1,033 
40% 1,000 1,002 0,998 1,000 
60% 1,000 1,002 0,998 1,000 
80% 1,000 1,002 0,998 1,000 

Observa-se que 100% da GE disponível é absorvida pelo 
sistema sem a presença da UHR na configuração, ou seja, 
𝑖12 = 1, em todos os casos. Para o caso GE-30% com 
hidrologia crítica (FC=20%), a geração hidrelétrica 
despachada também não variou (𝑖3456 = 1) e o despacho 
da UHR incrementou o custo de operação do sistema, como 
esperado. Apesar do maior despacho de metas hidrelétricas 
nos demais casos, 𝑖7.89: > 1 persistiu até o caso GE-63% 
com meta FC=20%. Na Figura 5, o comportamento do 
sistema nessa faixa é ilustrado pela análise do caso GE-30% 
(FC=40%). 

 

Figura 5: Operação do sistema no cenário r = 0,86 para o 
caso GE-30% (FC=40%) nas situações sem e com UHR. 

Observa-se que, na situação sem UHR, a geração 
hidrelétrica total (Pgh) realiza o acompanhamento da carga 
residual total (Pdres) e é complementada pelo despacho 



 
                  ESPAÇO ENERGIA | ISSUE  33  |   OCTOBER  2020 
 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  xx   |   MONTH  20xx 
 

50 
 

termelétrico total (Pgt). A operação da UHR (Pguhr) provoca 
o aumento da carga residual entre os períodos 4 e 11, 
decorrente do modo bomba para enchimento do 
reservatório superior. A energia armazenada, descontado o 
rendimento do processo, retorna ao sistema nos períodos 
seguintes via modo turbina. A geração hidrelétrica é 
despachada utilizando uma maior parcela da meta 
hidrelétrica disponível (𝑖3456 > 1) e com modulação 
atenuada em relação à situação sem UHR. 

Porém, o acréscimo de carga residual é parcialmente 
suprido pelo excedente hidrelétrico, aumentando o 
despacho termelétrico em relação ao caso sem UHR. A 
partir dos casos GE-63% com FC ≥ 40%, em destaque na 
Tabela 3, verificam-se pequenos acréscimos da geração 
hidrelétrica e reduções das perdas elétricas do sistema em 
função da operação da UHR. No entanto, a geração 
termelétrica é totalmente deslocada pela GE disponível e, 
portanto, o custo operacional do sistema permanece 
indiferente ao despacho da UHR. 

Os resultados para o cenário r ≅	0 são apresentados na 
Tabela 4.  

Tabela 4: Resultados de 𝑖!	para o cenário r ≅	0. 
Caso FC 𝒊𝐆𝐄 𝒊𝐦𝐞𝐭𝐚 𝒊𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬 𝒊𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨 

GE-30% 20% 3,333 1,000 0,646 0,365 

40% 1,000 1,004 0,999 1,026 

60% 1,000 1,035 0,995 1,024 

80% 1,000 1,005 0,992 1,022 

GE-63% 20% 5,216 1,000 0,661 0,000 

40% 1,111 0,866 1,105 0,000 

60% 1,111 0,872 1,119 1,000 

80% 1,111 0,866 1,125 1,000 

Para o caso GE-30%, a UHR aumentou a flexibilidade 
operativa do sistema para a condição hidrológica crítica – 
FC=20% – absorvendo 100% da GE disponível (𝑖12 > 1). 
Consequentemente, houve um melhor desempenho global 
do sistema. Na Figura 6, a operação do sistema para este 
caso é ilustrada.  

 

Figura 6: Operação do sistema no cenário r ≅	0 para o caso 
GE-30% (FC=20%) nas situações sem e com UHR. 

Observa-se que, no caso sem UHR, o perfil da geração 
hidrelétrica total (Pgh) atinge o patamar mínimo entre os 
períodos 5 e 10. A satisfação dessa restrição (entre as 
demais do FPOM) exige corte da GE para elevar a carga 
residual (Pdres). No caso com UHR, a operação no modo 
bomba nesses períodos (Pguhr) eleva a demanda, criando 
condições para aumentar a absorção da GE disponível e 
atender à geração hidrelétrica mínima (neste caso o perfil 
de Pgh tangencia o patamar mínimo). Consequentemente, 
ocorre o deslocamento da geração termelétrica (Pgt) em 
relação ao caso sem UHR.  

Condições análogas se repetem nos casos GE-63%, 
destacados na Tabela 4. O efeito da maior penetração de GE 
pela UHR amplifica a sinergia com os recursos hídricos 
reduzindo a necessidade de geração hidrelétrica para FC ≥ 
40% (𝑖3456 < 1). Para metas hidrelétricas com FC ≥ 60%, o 
custo operacional é nulo mesmo para a situação sem UHR, 
ou seja, 𝑖;<=5> = 1. Em contrapartida, as perdas elétricas no 
sistema aumentam com a maior absorção da GE disponível. 
O limite de GE para não requerer medidas de 
armazenamento adicional resultou igual a 12% em relação à 
carga média (ou 19% da GE disponível) para FC=20% e 56% 
em relação à carga média (ou 90% da GE disponível) para FC 
≥ 40%. 

Os resultados para o cenário com r = −0,78 são 
apresentados na Tabela 5.  

Tabela 5: Resultados de 𝑖!	para o cenário com r = −0,78. 
Caso FC 𝒊𝐆𝐄 𝒊𝐦𝐞𝐭𝐚 𝒊𝐩𝐞𝐫𝐝𝐚𝐬 𝒊𝐜𝐮𝐬𝐭𝐨 

GE-30% 20% 2,000 1,000 0,676 0,796 

40% 1,000 1,033 0,991 1,024 

60% 1,000 1,003 0,985 1,032 

80% 1,000 1,003 0,983 1,025 

GE-63% 20% 2,086 1,000 0,641 0,876 

40% 1,063 0,938 0,850 1,000 

60% 1,214 0,854 1,204 0,000 

80% 1,214 0,852 1,236 0,000 

Verifica-se um comportamento análogo ao cenário com r ≅
	0 (perfil GE flat). Nos casos destacados na Tabela 5, não 
obstante 𝑖12 > 1, cortes da GE disponível também são 
efetuados com a UHR para a configuração do sistema. Isso 
implica menores deslocamentos da geração termelétrica e 
os valores de 𝑖;<=5> resultam maiores em relação ao cenário 
r ≅	0 para FC ≤ 40%. Nos casos GE-63% com FC ≥ 60%, o 
corte mais profundo da GE disponível sem a UHR exige um 
despacho termelétrico marginal, que é eliminado pela ação 
da UHR (𝑖;<=5>=0).  

O limite de GE para não requerer medidas de 
armazenamento adicional resultou igual a 3% em relação à 
carga média (ou 5% da GE disponível) para FC=20% e a 44% 
em relação à carga média (ou 70% da GE disponível) para 
FC ≥ 40%. A absorção da GE disponível nos casos com a UHR 
adotada resultou igual a 10% para FC=20% e 85% para FC ≥ 
40%. Levando-se em conta hidrologias críticas, a absorção 
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de 100% da GE disponível é possível mediante aumento da 
capacidade da UHR para 9,5 pu e 55,4 puh. 

A necessidade de complementação de potência também é 
explorada nesta análise. Em sistemas hidrelétricos, 
hidrologias severas reduzem a disponibilidade hidráulica 
para atendimento a picos de demanda. Porém, enquanto a 
GE contribui para o equilíbrio do balanço de energia do 
sistema, é um risco contar com esse recurso em termos de 
capacidade. Soluções para complementação de potência 
nesses casos são o emprego de termelétricas ou UHRs 
acionadas nos períodos de ponta. Considerando-se uma 
necessidade de 250 MW de potência e cinco horas de ponta, 
ambas as alternativas resultariam em um despacho de 1250 
MWh. No entanto, na Tabela 6 verifica-se que o despacho 
termelétrico incremental necessário para a UHR 
disponibilizar 250 MW de potência no modo turbina – casos 
com hidrologia abaixo da média – resultou inferior ao 
despacho da termelétrica utilizada para os mesmos fins, 
podendo apresentar vantagens em termos de custos 
operacionais e socioambientais. 

Tabela 6: Despacho termelétrico incremental devido a UHR nos 
casos GE-30% (FC=40%). 

Cenário MW MWh 

r = 0,86 2,3 54,2 
r ≅	0 2,2 52,4 

r = −0,78 2,1 49,8 

5 Conclusões 

De forma geral, apesar de os estudos realizados no âmbito 
do sistema brasileiro identificarem aspectos promissores 
para a implantação de UHRs, não há total consenso sobre a 
necessidade dessa tecnologia no Brasil. Com o objetivo de 
proporcionar mais subsídios em relação ao tema, este 
estudo abordou o emprego de UHRs tomando por base um 
sistema teste caracterizado pela região Sul do Brasil, 
complementado por blocos de GE não controláveis. A 
operação do sistema é formulada sob a ótica de pré-
despacho levando em conta a influência da malha de 
transmissão na alocação dos recursos disponíveis. O 
desempenho da UHR em termos sistêmicos foi analisado em 
função da variação dos parâmetros: absorção de GE, meta 
hidrelétrica despachada, perdas elétricas e custo 
operacional total. 

No tocante à capacidade de absorção de GE, é notável a 
influência nos resultados exercida pela correlação entre os 
perfis de GE e carga. Neste estudo, esse fator foi 
representado pelo coeficiente de correlação de Pearson r. 
Para perfis de GE e da carga bem correlacionados (r = 0,86), 
ocorre total absorção da GE disponível (equivalente a 63% 
da carga) sem a necessidade de armazenamento adicional 
no sistema, resultados aderentes aos sugeridos por diversos 
autores [20] [21] [22] [23] [24] [34]. Porém, para perfis flat 
de GE (r ≅	0), a absorção da GE disponível somente é 
possível pela adição de armazenamento com capacidade 
igual a 1,2% da carga média. Para perfis não correlacionados 
(r = −0,78), a necessidade de armazenamento se eleva para 
4,8% da carga média. 

Naturalmente, nos cenários em que a UHR evita a rejeição 
da GE disponível, as metas hidrelétricas são resguardadas, 
reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos para geração 
de energia – resultado aderente com aquele relatado por 
Soares et al. [33]. Os resultados também evidenciam a 
influência das restrições elétricas da rede no desempenho 
da UHR, como pode ser observado nos cenários em que 
excedentes sistêmicos exclusivamente de origem 
hidrelétrica são parcialmente absorvidos pela UHR, 
provocando despacho termelétrico adicional para 
suprimento do modo bomba e a elevação do custo 
operacional do sistema de 1,5% a 3,3%, conforme o caso. 
Mesmo em tais condições, a UHR oferece sinergias sob a 
ótica de necessidade de potência complementar, reduzindo 
a geração de fontes de combustíveis fósseis 
comparativamente ao despacho de usinas termelétricas 
específicas para essa finalidade. Destacam-se em especial os 
resultados obtidos para os cenários hidrológicos críticos 
(FC=20%) e sem excedentes de qualquer fonte, nos quais a 
UHR minimiza a rejeição da GE e, por conseguinte, o custo 
operacional do sistema.  

Em relação ao comportamento das perdas elétricas, 
verificam-se reduções marginais para os cenários em que a 
operação da UHR não altera a absorção de GE. Esse quadro 
se altera conforme a operação da UHR potencializa a GE 
disponível no sistema. Nos casos com hidrologia crítica, as 
perdas são reduzidas em torno de 30%, mas sofrem 
acréscimos variando de 10% a 25%, conforme a meta 
hidrelétrica também é deslocada pela GE. O pior 
desempenho nessas condições pode ser compensado pelos 
benefícios obtidos em relação aos demais parâmetros 
analisados. 

No cômputo geral, os resultados atestam que a operação da 
UHR é capaz de fornecer uma gama de sinergias ao sistema 
predominantemente hidrelétrico para diferentes 
conjunturas de oferta de geração. Ampliação da absorção 
de GE, serviços ancilares, deslocamento de fontes de 
combustíveis fósseis, flexibilização da gestão de recursos 
hídricos e reserva de capacidade são exemplos de 
possibilidades capturadas pelo estudo. Logo, em sendo 
viável a adequação dos potenciais de UHRs inventariados às 
realidades socioambientais do Brasil, não se deve descartar 
o emprego da tecnologia como um recurso estratégico para 
amparar políticas de expansão setorial ancoradas em FRV. 
Nesse contexto, este estudo oferece uma estratégia de 
análise por meio da integração entre os horizontes de 
planejamento de médio e curto prazos, cuja aplicação 
específica para o Sistema Interligado Nacional requer uma 
abordagem mais detalhada, a ser desenvolvida em futuros 
estudos. 
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