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RESUMO 

 

Sistemas híbridos de geração de energia, que combinam a geração eólica com a geração 

hidráulica, são um modo de melhorar o aproveitamento da energia gerada pelos inconstantes e 

aleatórios ventos, e supri-la quando houver a demanda de energia por parte dos consumidores. 

A presente pesquisa analisa a possibilidade de conversão de centrais hidrelétricas convencionais 

em centrais de acumulação por bombeamento associadas a centrais eólicas, visando o aumento 

da oferta de energia elétrica no horário de ponta do Sistema Elétrico Brasileiro. Esta pode ser 

uma ser uma alternativa sustentável de adaptação do sistema hidrotérmico brasileiro às 

mudanças climáticas e a períodos de escassez hídrica. A pesquisa é desenvolvida através de um 

estudo de caso na Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, mais especificamente, nas Usinas 

Hidrelétricas de Paraibuna e Santa Branca. A análise consiste em fazer simulações de operação 

de uma Central Hidrelétrica de Acumulação por Bombeamento (CHAB) para bombear água no 

horário fora de ponta e gerar a energia acumulada no horário de ponta, associado a um parque 

eólico para alimentar as bombas e assim sincronizar a geração de energia eólica com o pico de 

demanda energética. São realizadas simulações com três objetivos diferentes (melhoria do uso 

da água, maximização da geração da energia no horário de ponta e a maximização da variação 

total de energia gerada e consumida). Em termos de variação de energia gerada, conclui-se que 

a CHAB propicia um aumento de aproximadamente 12,5% (em relação ao total gerado 

anualmente pela usina de Paraibuna) ou 41,8 GWh/ano na energia gerada no horário de ponta, 

atendendo assim o pico de demanda e consequentemente dando maior estabilidade ao sistema 

elétrico. Como esperado, o balanço energético de Paraibuna é negativo, uma vez que há perdas 

adicionais das operações de bombeamento, totalizando aproximadamente uma redução de 7,8% 

(em relação ao total gerado anualmente pela usina de Paraibuna). Além da maior oferta de 

energia no horário de ponta, conclui-se que a CHAB contribui para a regularização hídrica, uma 

vez que diminui a variabilidade do nível de montante tanto nos períodos de cheias e 

principalmente nos períodos de crise hídrica.   

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Armazenamento de energia. Fontes alternativas de energia. Centrais 

reversíveis. Crise hídrica. Integração de energia renováveis. 



 
 

ABSTRACT 

 

Hybrid systems for power generation that combine wind with hydroelectric generation are a 

way to synchronize the power demand from grid and the power generated by the wind power 

generation. The research project analyses the adaptation of existing hydro powerplants, 

changing them into Power Storage Powerplants, combined with wind farms to increase the 

energy generation in the peak-demand period in Brazilian Electrical System. It can be a 

sustainable solution to adapt the Brazilian Hydro-Thermal System to climate changes and 

drought periods. The research project has been developed in a system proposed in the Paraiba 

do Sul Basin, specifically, in the Paraibuna and Santa Branca Power Plants. The analysis 

consists in simulating the daily operation of Pumped Storage Powerplant (PSP) to pump the 

water in the off-peak period and generate the storage energy in the peak period, linked to a wind 

farm to feed the pumps to synchronize the energy generated by wind farm with peak-demand 

period. Three goals (improve the water usage, maximization of power generated in the peak-

demand period and maximization of overall power generated) has been simulated. Regarding 

the addition of power generated, PSPs can increase by 12.5% approximately (in relation to the 

total amount generated annually by the Paraibuna Powerplant) or 41.8 GWh/year during peak-

demand period, fulfilling the peak power demand and consequently improve the stability of 

overall electric system. The energy balance of Paraibuna Power Plant and PSP is negative as 

expected, since there are additional losses from pumping mode, resulting 7.8% reduction (in 

relation to the total amount generated annually by the Paraibuna Powerplant). In addition to 

increase energy availability in the peak period, one concludes that PSP helps to stabilize the 

generation system, since it reduces the variability of upstream level either on flood periods and 

mainly on drought periods.  

 

KEYWORDS: Energy storage. Renewable Energy. PSP. Drought crisis. Renewable resources 

integration. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O advento da geração de energia a partir de fontes renováveis é uma tendência global 

como uma forma de redução da emissão dos gases do efeito estufa e assim minimizar os efeitos 

do aquecimento global. Dentre as fontes renováveis disponíveis, a energia eólica tem se 

mostrado mais interessante economicamente que a energia gerada por hidrelétricas. Atualmente 

a fotovoltaica tem apresentado desempenho econômico razoável e está previsto um aumento do 

número de empreendimentos solares fotovoltaicos no planejamento estratégico do governo 

brasileiro. Entretanto, a maior participação dessas fontes em um sistema de energia elétrica tem 

o efeito colateral de torná-lo mais instável devido à falta de sincronismo entre geração e 

consumo de energia. 

A geração a partir de fontes renováveis é susceptível, em termos temporais, às variações 

naturais e à sazonalidade da fonte primária em questão, e também, à sua disponibilidade em 

termos espaciais. A geração eólica depende da velocidade dos ventos, a maremotriz depende 

do nível das marés, a solar da intensidade da radiação do sol, e a geração hidráulica depende da 

vazão dos cursos d´água. Dessa forma, a geração de energia renovável ocorre naturalmente de 

forma aleatória, em alguns casos intermitente, e independentemente da demanda de energia, o 

que pode resultar em um descompasso entre oferta e demanda de potência. Dos exemplos 

supracitados, somente a fonte hidráulica é capaz de armazenar energia em grande escala com a 

tecnologia atual, através do uso de reservatórios, o que permite adequar a geração à demanda.  

A partir deste pressuposto, os reservatórios hidrelétricos podem ser utilizados para 

acumular energia gerada a partir de fontes renováveis e intermitentes de energia, aumentando a 

estabilidade do sistema.  

Usinas hidrelétricas que permitem acumular água em um reservatório superior através 

de bombeamento, e utilizá-la para gerar de energia em momentos oportunos, são chamadas de 

centrais hidrelétricas de acumulação por bombeamento (CHAB). Estas usinas podem ser do 

tipo reversível, conhecidas como Usinas Hidrelétricas Reversíveis (UHR), quando a turbina e 

o gerador podem atuar, também, como bomba e motor. Neste trabalho, é utilizado o acrônimo 

CHAB, que pode ser substituído por UHR, sendo a diferença entre os mesmos referente apenas 

à configuração dos equipamentos. As CHABs são utilizadas para atender picos de demanda, 

bombeando água para o reservatório superior em momentos de baixo consumo de energia, 

usualmente com tarifas menores e quando houver demanda a água armazenada é turbinada. 

Sistemas híbridos de geração de energia, que combinam a geração eólica com a geração 

hidráulica, são um modo de melhorar o aproveitamento da energia gerada pelos inconstantes e 
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aleatórios ventos, e suprí-la quando houver a demanda de energia por parte dos consumidores, 

através do bombeamento de água quando houver excedente de energia eólica e gerando 

eletricidade através das turbinas hidrelétricas quando a demanda for maior que a disponibilidade 

eólica. 

As CHABs, além de suportar a expansão de fontes renováveis intermitentes no sistema, 

promovem a estabilidade de oscilações de tensão e frequência da rede, redução de geração 

termelétrica que geram mais gases do efeito estufa, aumentam a confiabilidade do suprimento 

de energia, pois atua como reserva de prontidão de energia. A fim de minimizar os custos de 

construção e impactos ambientais, as CHABs podem ser implementadas em usinas existentes 

através da construção de um reservatório adicional e substituição do conjunto turbina-gerador 

por turbina-geradores / motobombas (reversível) quando não há espaço disponível para 

instalação de motobombas.  Essa opção é objeto de análise dessa dissertação no estudo de caso 

simulado na bacia da Rio Paraíba do Sul. 

No Brasil, em especial, este assunto volta a ser objeto de discussões e considerações de 

agentes públicos, tais como Ministério de Minas e Energia e FURNAS, sobre viabilidade de 

implantação, após quase 40 anos de preterimento. O Plano Decenal de Expansão de Energia 

2026 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 2017) é o primeiro de todos os Planos Decenais 

a citar hidrelétricas reversíveis como possíveis soluções para atendimento de demanda de 

energia no horário de ponta. Além do Ministério de Minas e Energias, FURNAS também 

publicou o edital do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento de 2018 de FURNAS que 

apresenta a seguinte área de interesse: “Usinas Hidrelétricas Reversíveis – Análise de inserção 

no Sistema Interligado Nacional”. 

Amplamente utilizada em outros países como Estados Unidos, Japão, China, Suíça, 

Alemanha, Portugal, dentre outros, e no Brasil há somente 2 CHABs instaladas a quase 80 anos, 

as CHABs tornam-se um meio de armazenamento de energia com grande potencial a ser 

explorado nas bacias hidrográficas brasileiras.  Essa necessidade de armazenamento de energia 

é oriunda do planejamento estratégico de expansão de geração de energia voltada 

principalmente para fontes eólicas, fotovoltaicas e usinas hidrelétricas a fio d’água, trazendo 

um descompasso significativo entre a expansão da geração de energia (+44,9%) e a capacidade 

de armazenamento de energia (+0,9%) previstos para a próxima década, conforme Plano 

Decenal de Expansão de Energia 2024 (MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA, 2014). 

Além do benefício energético de permitir a geração de energia em períodos de alta 

demanda, um benefício adicional das CHABs é a possibilidade de otimizar o armazenamento 

de água nos reservatórios, auxiliando na adaptação do sistema elétrico a períodos de déficit 
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hídrico, como ocorreu no Sudeste Brasileiro durante a intensa seca da primeira metade da 

década de 2010 (HUNT et al., 2014). Este evento evidenciou a vulnerabilidade do sistema 

elétrico brasileiro a eventos hidrometeorológicos extremos. A ocorrência de chuvas abaixo das 

médias históricas resultou, dentre outros problemas, na redução drástica do armazenamento de 

água em vários reservatórios integrantes do Sistema Interligado Nacional (SIN), com 

consequências imediatas para a operação do SIN – exigiu, por exemplo, o acionamento de 

sistemas térmicos e o decorrente repasse das despesas aos consumidores, além de uma maior 

emissão de poluentes. 

 

1.1 OBJETIVOS 
 

 O objetivo geral da pesquisa é avaliar o benefício energético – mais especificamente, o 

aumento da oferta de energia elétrica durante o horário de ponta de uma possível adaptação da 

Usina Hidrelétrica de Paraibuna, mantendo os grupos geradores atuais, para que esta possa 

operar como uma central hidrelétrica de acumulação por bombeamento, sendo a fase de 

bombeamento acionada exclusivamente por uma fonte renovável (eólica) obtida 

local/regionalmente – no caso, aproveitar o potencial eólico do Trecho Paulista da Bacia 

Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul. 

 

1.1.1 Objetivos específicos 

 

São objetivos específicos da pesquisa: 

 

 Identificar o estado da arte das CHABs e UHRs através de uma revisão da literatura; 

 Modelar fisicamente o sistema avaliado, considerando o subsistema hidráulico de geração 

(grupos geradores), subsistema de bombeamento (conjuntos motobomba e conduto 

dedicado ao bombeamento) e subsistema eólico. 

 Simular cenários de adaptação, considerando a variabilidade hidrológica real dos anos de 

2001, 2014 e 2015, durante os quais a Região Sudeste passou por um dos maiores déficits 

hídricos em todo o seu período monitorado.  

 

1.2 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

A dissertação está organizada de tal forma que inicialmente tem-se uma revisão 
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bibliográfica do assunto, onde é apresentado aspectos tecnológicos, histórico, custos e formas 

de remuneração e uso das CHABs no mundo, dentre outros. 

Na sequência, é descrita a modelagem proposta para o estudo de viabilidade energética 

e hídrica, sendo então elaborados um estudo de caso na Bacia do Rio Paraíba do Sul, mais 

especificamente nas usinas de Paraibuna e Santa Branca associado a um parque eólico dedicado 

a suprir o consumo de energia da CHAB. Os resultados e discussão apresentam os cenários 

simulados com diferentes objetivos de maximização e conclusões finalizam o trabalho. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

As mudanças climáticas decorrentes das emissões antrópicas de gases de efeito estufa 

têm estimulado a substituição da geração energia a partir de combustíveis fósseis por fontes de 

menor impacto ao meio ambiente, basicamente, a partir de fontes de energia renováveis. Essas 

fontes incluem eólica, solar fotovoltaica, solar térmica, geotérmica, hidroelétrica, 

biocombustíveis, biomassa, undi-elétricas, marémotrizes, dentre outras. Dentre estas fontes, a 

eólica e solar têm tomado a liderança no mercado mundial em função da maturidade da 

tecnologia e viabilidade comercial atualmente (REHMAN; AL-HADHRAMI; ALAM, 2015). 

Com a expansão dessas duas fontes renováveis de geração intermitente, principalmente 

a geração eólica, e considerando o fato de que a velocidade dos ventos é menos 

constante/previsível que a intensidade da radiação solar, o armazenamento de energia se torna 

cada vez mais necessário para dar flexibilidade ao sistema de energia elétrica, no caso do Brasil, 

o SIN. Essa flexibilidade consiste em dar confiabilidade ao sistema para atender à demanda de 

energia nos horários de ponta, diminuir volatilidade do preço da energia nos horários de ponta 

e fora de ponta em mercados de energia com tarifa flutuante, aumentar o poder de penetração 

das fontes de energia renováveis intermitentes, tais como solar e eólica, uma vez que toda a 

energia proveniente dessas fontes podem ser armazenadas para posterior consumo e suporte 

para iniciativas para a geração distribuída e “smart grid”1, disponibilizando uma fonte de 

energia flexível e confiável para mitigar os possíveis problemas de queda de voltagem e 

interrupção de fornecimento de energia (HILL et al., 2012; KALDELLIS; ZAFIRAKIS, 2007). 

A demanda de energia elétrica também possui uma grande variabilidade em diversas 

escalas temporais, que vão da horária, diária (dia de semana versus final de semana), até a 

mensal e sazonal (ao longo das estações do ano). Para dar estabilidade ao sistema, é necessário 

despachar centrais geradoras para atender à demanda que varia ao longo do tempo. A Figura 1 

ilustra como a demanda varia ao longo do dia, e como as CHABs poderiam contribuir para dar 

estabilidade ao sistema seja pela resposta rápida à demanda ou pelo ajuste da frequência e 

voltagem. Nesta figura é comparado a curva de demanda sem (linha azul) e com as CHABs 

(linha vermelha), sendo a última que apresenta a menor variação da demanda do sistema ao 

longo do dia devido à participação das CHABs no aumento de consumo de energia quando a 

demanda é baixa e no aumento de geração de energia no horário de ponta.  

 

                                                
1 Smart Grid ou rede elétrica inteligente refere-se a uma nova arquitetura de distribuição de energia elétrica, mais 
segura e inteligente, que integra e possibilita ações a todos os usuários a ela conectados. 
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Figura 1 – Curva de demanda do sistema ao longo do dia 

 
Fonte: Antal (2014) 

 

2.1 BENEFÍCIOS DAS CHABs 

 

As CHABs são consideradas um arranjo especial de usina hidrelétrica, no qual ocorre o 

bombeamento de água para um reservatório superior para posteriormente ser usada como fonte 

de energia, ao invés de se usar a energia contida na vazão naturalmente disponível no curso 

d´água considerado. Basicamente, uma CHAB é uma tecnologia de baixo custo que armazena 

o excesso de energia disponível no período fora de ponta para ser posteriormente utilizada no 

período de pico de demanda, permitindo a sincronização do horário de geração de energia com 

o horário de maior demanda. Apesar das CHABs sempre apresentarem um balanço energético 

negativo, ou seja, consome-se mais energia do que de fato se produz, devido às perdas nas fases 

de bombeamento e geração (REHMAN; AL-HADHRAMI; ALAM, 2015), com rendimento 

total variando entre 70% a 87%, as UHRs proveem muitos benefícios operacionais para o SIN 

(ZUCULIN et al., 2014), tais como: 

 

 Suporte à penetração de fontes renováveis intermitentes no sistema, como eólica e solar, 

tornando-as uma fonte primária de energia confiável; 

 Suporte à expansão de usinas a fio d’água; 
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 Confiabilidade e qualidade do suprimento de energia, uma vez que o estoque de energia 

disponível na CHAB pode ser usado prontamente em ocasiões de contingências; 

 Controle de potência reativa, correção do fator de potência e controle de tensão e 

frequência;  

 Alavancagem da carga, melhoria do fator de carga; 

 Modicidade da expansão da geração, por meio da melhor utilização da capacidade 

instalada e redução do custo de aquisição de energia no horário da ponta; 

 Acompanhamento de variações da carga; 

 Modulação da oferta de energia ao longo das horas do dia; 

 Reserva de potência necessária para restabelecer o equilíbrio entre carga e geração 

durante a ocorrência de contingências no sistema; 

 Adiamento da expansão da transmissão;  

 Suporte à expansão da geração distribuída na rede; 

 Diminuição de impactos ambientais, uma vez que as UHRs são instaladas em regiões de 

montanha2, diminuindo a extensão da área alagada se comparado a uma usina hidrelétrica 

com baixa queda, ou, em alguns casos em que for possível, através da conversão de parte 

das máquinas de usina hidrelétrica já existente em reversíveis; 

 Estabilidade do sistema de potência e controle das oscilações de tensão e frequência; 

 Apoio ao controle automático da geração;  

 Restabelecimento “black-start”3, necessária para reiniciar o sistema após uma situação de 

colapso (“apagão”);  

 Redução do despacho termelétrico por razões elétricas e consequentemente as emissões 

dos gases do efeito estufa;  

 Otimizar o armazenamento de água das barragens, auxiliando na adaptação do sistema 

elétrico brasileiro a períodos de déficit hídrico. 

 

Quando as CHABs são ligadas a um sistema elétrico maior, que possui várias fontes de 

energia elétrica interligadas (tais como, hidrelétricas, eólicas, solares, térmicas, nucleares), seu 

principal propósito é equilibrar a demanda por energia e a capacidade produtiva das fontes do 

                                                
2 Zuculin et al. (2014) afirma que o impacto ambiental é reduzido com CHABs devido à redução de área alagada. 
No entanto, deve-se levar em conta também que em regiões de montanha são áreas normalmente preservadas com 
cobertura vegetal original e com parques de preservação ambiental. 
3 Black start é um procedimento para reestabelecer a energia do Sistema Elétrico após o evento de apagão total ou 
parcial. 
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sistema, tendo como principal característica a versatilidade de entrar rapidamente em operação, 

seja para consumir energia através do bombeamento de água ou para produzir energia na forma 

de turbinagem.  

Para fins comparativos de características dos tipos de usinas ligadas a um sistema elétrico 

de grande porte, são listados a seguir os tempos típicos para de resposta às mudanças de carga, 

de tempo de manobra e característica operativas, podendo-se observar que usinas hidrelétricas 

possuem a maior versatilidade dentre as características apresentadas. Na Tabela 1 são 

apresentados os tempos de resposta às mudanças de carga da rede de alguns tipos de usina; na 

Tabela 2, são apresentados os tempos de resposta de algumas manobras de UHRs; na Tabela 3, 

são apresentadas as características típicas de operação cada tipo de usina.  

 

Tabela 1 – Tempos típicos de resposta às mudanças de carga da rede em diferentes tipos de 

usinas 

Tipo de usina Tempo de resposta às mudanças de carga da rede 

Usinas Hidrelétrica Clássica 3 a 5 minutos 

Usinas Hidrelétrica Reversível 3 a 5 minutos 

Usinas a Óleo Combustível 3 horas 

Usinas a Carvão 4 horas 

Usinas Nucleares 5 dias 

Fonte: Adaptado de Dursun e Alboyaci (2010) 

 

Tabela 2 – Tempos típicos de resposta de algumas manobras de UHRs  

Tipo de manobra Tempo 

De bombeamento para geração com carga total 2 a 20 minutos 

De geração para bombeamento 5 a 40 minutos 

De parado para geração com carga total 1 a 5 minutos 

De parado para bombeamento 3 a 30 minutos 

Fonte: Donalek et al. (2009) 
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Tabela 3 - Características típicas de operação de usinas 

Característica UHR Usina Nuclear 

Usina 

Térmica a 

Carvão 

Usina a óleo 

Combustível 

Ciclo de trabalho 

Contínuo 

(Geração de 

base) 

Contínuo 

(Geração de 

base) 

Contínuo 

(Geração de 

base) 

Contínuo / 

Intermitente 

Partidas diárias Sim Não Não Sim 

Regulação de 

frequência 
Sim Não Sim Sim 

Suporte a 

“Black-start” 
Sim Não Não Não 

Fonte: Adaptado de Deane; Ó Gallachóir; Mckeogh (2010)  

 

Atualmente, no Brasil, as hidrelétricas com reservatório de regularização estão sendo 

usadas para absorver a variabilidade de geração das fontes renováveis, contudo, os seus 

equipamentos não foram projetados para trabalhar nestas condições de inúmeros ciclos de 

partidas e paradas, e ainda, tendo diversos limites operacionais (vazão sanitária/ecológica, 

controle de temperatura do equipamento, dentre outros). Nessas condições, as hidrelétricas têm 

seus equipamentos sobrecarregados e fadigados, levando ao aumento dos custos de 

manutenção, aumento do número de incidência de falhas e redução da sua vida útil. 

As UHRs constituem a principal tecnologia, dentre as já estabelecidas, para o 

armazenamento de energia elétrica em grande escala (STEFFEN, 2012), inclusive em termos 

comerciais (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2014; YANG, C.; JACKSON, 

2011). Esse tipo de central é composto, geralmente, por dois reservatórios, um superior e outro 

inferior, conectados por um conduto forçado (AL-HADHRAMI; ALAM, 2015). As CHABs 

são equipadas com sistemas hidrelétricos (turbinas e geradores) e de bombeamento (bombas e 

motores)4, permitindo que essas armazenem água/energia no reservatório superior durante a 

fase de bombeamento, e turbinem essa água na direção do reservatório inferior durante a fase 

de geração de energia (STENZEL; LINSSEN, 2016).  

De forma a se maximizar o benefício econômico, a fase de bombeamento das CHABs 

geralmente ocorre em períodos fora de ponta, durante os quais as tarifas de energia são mais 

                                                
4 Tais sistemas hidrelétricos e de bombeamento podem ser dedicados, ou constituídos por uma mesma máquina 
hidráulica, no caso, turbinas reversíveis, capazes de operar como bomba. 
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baratas e há excesso de energia na rede; já a fase de geração é realizada, prioritariamente, 

durante os períodos de ponta, permitindo a venda da energia gerada por valores mais elevados 

(YANG, C.; JACKSON, 2011). A Figura 2 é um exemplo da variação do preço da energia em 

um dia na Alemanha, e o número de horas que seria rentável a operação de uma CHAB já 

considerando as perdas do ciclo bombeamento-geração, ou seja, a região destacada com 

“Margem disponível” é o período em que a CHAB é economicamente viável. Esse tipo de 

operação permite, inclusive, reduzir a utilização de centrais termelétricas nos horários de ponta 

(FITZGERALD et al., 2012), que além de utilizar combustíveis fósseis, resultam em um maior 

custo da energia gerada. 

 

Figura 2 – Diferença de tarifa da energia para a uma CHAB ser economicamente viável 

 
Fonte: Steffen (2012)  

 

2.2 TECNOLOGIAS DE ARMAZENAMENTO DE ENERGIA EXISTENTES 

 

Conforme Luo et al. (2015), normalmente as tecnologias de armazenamento de energia 

podem ser classificadas em seis rincipais tipos: mecânico, eletroquímico, elétrico, 

termoquímico, químico e térmico (Figura 3). No tipo mecânico, pode-se exemplificar os 
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armazenamentos por bombeamento hidráulico (CHAB), ar comprimido e volantes de inércia; 

no tipo eletroquímico destacam-se baterias recarregáveis e baterias de fluxo; no tipo elétrico 

utiliza-se capacitores, super-capacitores e super-condutores magnéticos; no tipo termoquímico 

usa-se combustíveis solar5; no tipo químico utiliza-se armazenamento de hidrogênio com célula 

de combustível; já no tipo térmico, destaca-se o armazenamento de calor sensível e latente. 

 

Figura 3 – Classificação dos sistemas de armazenamento de energia 

 

Fonte: Luo et al. (2015)  

 

A eficiência típica das tecnologias de armazenamento supracitadas é próximo a 60% no 

tipo térmico, 50% a 70% para ar comprimido, na faixa de 75% no tipo de bateria de fluxo; 85% 

de eficiência instantânea com volantes de inércia (no entanto, essa eficiência cai para 48% 

depois de 24 horas devido à baixa capacidade de armazenamento de longo prazo) e 95% de 

eficiência instantânea em super-condutores e super-capacitores (ANTAL, 2014).  

 De acordo com Ma et al. (2014), baterias de chumbo-ácido têm a tecnologia mais 

desenvolvida para a aplicação em geração renovável e em redes isoladas, porém, essas baterias 

possuem limitações como o alto investimento inicial e relativo curto tempo de vida das baterias 

(normalmente de 1 a 8 anos).  

Em uma análise econômica feita em uma micro rede isolada de 250 kWh de consumo 

                                                
5 Combustíveis solar são combustíveis químicos produzidos a partir da combinação de energia solar, água e CO2. 
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diário, composta por painéis fotovoltaicos e aerogeradores, comparando os custos de sistemas 

de armazenamento de energia que poderiam ser por banco de baterias ou por bombeamento 

mostrou que o custo do armazenamento hidráulico é até 70% mais baixo que o armazenamento 

por baterias, considerando um período de utilização de 25 anos, conforme Ma et al. (2014).  

Luo et al. (2015) analisaram o desenvolvimento atual das várias tecnologias de 

armazenamento de energia existentes, abordando as possíveis aplicações em função de suas 

características, tais como custo por potência, custo de operação, faixas de potência, perdas por 

auto-descarregamento, vida em operação, número de ciclos, tempo de resposta, eficiência do 

ciclo, eficiência de descarga, duração do armazenamento e maturidade da tecnologia. Nesta 

análise constata-se que as CHABs tem sido aplicadas largamente em nível global devido à 

maturidade da sua tecnologia, contudo, a maioria das tecnologias de armazenamento não são 

economicamente viáveis ou desenvolvidas o suficiente para serem aplicadas em larga escala. 

O sistema de armazenamento de energia precisa ser adequado ao tipo de aplicação, que 

pode variar desde baixa e média potência em áreas isoladas, até grandes redes, assim como ao 

tipo de produção que pode ser permanente, portátil, renovável, etc. Na Figura 4 é mapeada esta 

gama de possibilidades em função da quantidade de energia armazenada e potência. 
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Figura 4 – Campos de aplicação de diferentes tecnologias de armazenamento de energia de 

acordo com a quantidade de energia armazenada e potência 

Fonte: Ibrahim; Ilinca; Perron (2008) 

 

Segundo Yang e Jackson (2011), dentre as opções supracitadas, somente o 

armazenamento por ar comprimido e por CHABs são de grande escala (>100 MW), e capazes 

de suprir energia por grandes períodos de tempo, sendo também, segundo Chu e Majumdar 

(2012), os métodos de armazenamento a médio e longo prazo mais econômicos e eficientes. 

Segundo Luo et al. (2015), o armazenamento de calor é também uma tecnologia de grande 

escala, apesar de estar em um grau de maturidade de demonstração e comercialização muito 

recente. Todavia, segundo Luo et al. (2015), exceto pelas CHABs, a maioria das tecnologias de 

armazenamento não são viáveis financeiramente ou maturas o suficiente para implementação 

em larga escala, para regulação e operação em um sistema de distribuição de energia de grande 

porte e com o atual sistema de tarifação do mercado de energia elétrica.  

Para Rehman, Al-Hadhrami e Alam, (2015b), atualmente a tecnologia mais eficiente em 

termos econômicos para armazenamento de energia de grande porte é através de CHABs, 
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porém, o alto investimento e a presença de uma geologia e topografia adequadas são fatores 

críticos, não sendo suficiente o fato de se ter um grande volume de água disponível no local 

para a construção de uma CHAB.  

As CHABs representam 3% da capacidade total de geração de energia instalada no 

mundo e 99% da capacidade mundial de armazenamento, que superou 125 GW, conforme o 

Rastler (2010). Segundo Zakeri e Syri (2015), as CHABs são caracterizadas por grande 

capacidade instalada (100-3000 MW), vida longa de operação, longo tempo de 

descarregamento e alta eficiência. De acordo com Rehman, Al-Hadhrami e Alam (2015b), a 

faixa comum de capacidade instalada é de 1000 a 1500 MW, e a potência típica de máquina é 

entre 300 a 400 MW. 

 

2.3 HISTÓRICO 

 

De acordo com Rehman e Al-Hadhrami e Alam (2015b), a primeira UHR instalada no 

mundo foi na região entre Suíça e Itália em 1890, sendo que os primeiros projetos usavam 

conjuntos moto-bomba e turbina-gerador separados. Desde 1950, começou a ser o dominante o 

uso de moto-geradores acoplados à bomba-turbina como um único conjunto reversível. O 

desenvolvimento das CHABs permaneceu relativamente lento até 1960, quando houve uma 

corrida para as usinas nucleares e segurança energética depois da crise do petróleo no começo 

da década de 1970 (DEANE; Ó GALLACHÓIR; MCKEOGH, 2010). As CHABs começaram 

a ser combinadas com a geração de energia nuclear como fontes de energia complementar na 

Europa, Estados Unidos Japão, devido à falta de flexibilidade em ajustar a potência gerada pelas 

usinas nucleares. Isso ocorre porque a frequente redução da potência gerada aumenta o custo 

de eletricidade pela redução do fator de carga, e acelera drasticamente o envelhecimento do 

equipamento (LI et al. 2014).  

Essa falta de flexibilidade na potência gerada também é uma limitação das usinas térmica 

a carvão, que podem levar até 4 horas para responder a uma mudança operacional, fazendo com 

que essas usinas operem por meses na potência de geração de maior eficiência. Dessa forma, o 

excedente de energia das usinas nucleares e térmicas a carvão é armazenado em CHABs, para 

ser posteriormente usado para atender o pico de demanda, permitindo assim que as usinas que 

geram a energia elétrica de base operem com a maior eficiência possível mesmo em períodos 

de baixa demanda. Na Figura 5 é ilustrado como o desenvolvimento de CHABs está atrelado 

ao crescimento da geração por usinas nucleares, sendo notável o crescimento simultâneo da 

capacidade instalada de usinas nucleares e CHABs. 
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Figura 5 – Desenvolvimento de usinas nucleares e CHABs nos Estados Unidos 

 

Fonte: Deane; Ó Gallachóir; Mckeogh (2010) 

 

Em 1990, o desenvolvimento das CHABs reduziu significativamente devido à queda de 

preços do gás natural, fazendo com que as turbinas a gás se tornassem economicamente 

interessantes para atender a demanda nos horários de ponta. Particularmente na Europa, a partir 

de 2008, o desenvolvimento de CHABs tem aumentado, sendo reflexo do aumento da 

participação da geração eólica (BARBOUR et al., 2016). Na Figura 6 é ilustrado o 

desenvolvimento de CHABs ao longo das últimas décadas na Europa. 
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Figura 6 – Desenvolvimento de CHABs em termos de capacidade (MW) e quantidade de 

usinas na Europa 

 

Fonte: Deane; Ó Gallachóir; Mckeogh (2010) 

 

No Brasil existem duas antigas CHABs, construídas há mais de cinquenta anos, sendo elas: 

 

 UHE Pedreira - 78,5 MW – inaugurada em 1939 - SP 

 UHE Traição - 7,3 MW – inaugurada em 1940 – SP 

 

As usinas de Pedreira e Traição foram construídas com o propósito de reverter o curso 

das águas do Canal Pinheiros para serem desviadas para Reservatório Billings a fim de 

aumentar a potência gerada pela usina de Henry Borden.  

Entretanto, como o Reservatório Billings é usado também para abastecimento público e 

controle de cheias, dentre outros, e com o aumento significativo do volume de esgoto lançado 

sem tratamento no Rio Pinheiros, foi emitida em 1992 a Resolução Conjunta SMA/SES 03/92, 

atualizada pela Resolução SEE-1245 SMA-SRHSO-I, de 13/03/96, que proíbe o bombeamento 

contínuo das águas para o Reservatório Billings, exceto quando há o risco de enchentes por 

causa do extravasamento dos Rios Tietê ou Pinheiros, afetando a operação dessas duas usinas 

(CANALES; BELUCO; MENDES, 2015). 

Há uma proposta de transformar a usina de Henry Borden em uma CHAB para melhorar 

seu aproveitamento, uma vez que desde 1990 opera parcialmente (12% da capacidade máxima) 
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devido à restrições de captação de água dos rios Tietê e Pinheiros por problemas de poluição 

(VASCONCELOS, 2015). Para isso, seriam necessárias duas adequações principais: (1) a 

construção de um reservatório inferior entre os canais de fuga já existentes para armazenar a 

água e (2) a instalação de uma estação de bombeamento e uma adutora para mandar de volta a 

água para o sistema Billings. 

 

2.4 CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DE CHABs 

 

Segundo a  (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2014a), a capacidade 

instalada mundial de CHABs, em 2010, era de aproximadamente 140 GW. A eficiência média 

desse tipo de central varia de 50% a 85%, e os custos iniciais de investimento de 500 a 4.600 

US$/kW instalado (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY - IEA, 2014a).  

Segundo Donalek et al. (2009), o custo de uma usina reversível com 1000 MW é 

estimado em cerca de 2.000 US$/kW, e outra de 30 MW, cerca de 4.000 por US$/kW instalado, 

considerando custos de construção e equipamento e excluindo custos indiretos com engenharia, 

custos legais, administração do proprietário, gerenciamento, aquisição de terras, juros e taxas 

financeiras, etc.  

Há uma grande variação dos custos entre uma usina e outra, pois há diversas variáveis 

em sua composição, tais como, características do local (geológicas e físicas, por exemplo, 

diferença de nível dos reservatórios), capacidade instalada, capacidade de armazenamento, 

custos de licenças e permissões, tipo de equipamento (velocidade fixa ou variável), custos 

financeiros, sobre-custos durante a execução do projeto, etc., como é ilustrado na Figura 7. 

. 
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Figura 7 – Custo de CHABs por kW instalado, em 2009 

 
Fonte: Donalek et al. (2009) 

  

Uma forma de avaliar inicialmente a viabilidade de uma CHAB é através da razão (L/H) 

entre a soma do comprimento (L) do conduto forçado e do tubo de sucção e o desnível (H) entre 

os reservatórios superior e inferior. O conduto forçado tem uma participação significativa nos 

custos do empreendimento, portanto, minimizar o seu comprimento e mantendo o desnível entre 

os reservatórios é muito importante para se ter um projeto viável (DONALEK et al., 2009). Na 

Figura 8 é apresentada essa relação com os respectivos custos tomando como referência 14 

projetos de CHABs construídos nos Estados Unidos. 
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Figura 8 – Custo de investimento de CHABs construídas versus razão L/H  

 
Fonte: Donalek et al. (2009) 

 

Outra tendência observada no estudo de Donalek et al., (2009) é o aumento dos custos 

de construção de CHABs ao longo do tempo, como apresentado na Figura 9. Esse 

comportamento pode estar relacionado a requisitos ambientais mais exigentes e também ao fato 

de que os locais mais propícios para instalação de CHABs já foram utilizados, portanto, os 

locais disponíveis hoje são menos favoráveis e consequentemente mais caros de serem 

desenvolvidos. 

 
Figura 9 – Custo de investimento de CHABs construídas versus ano do projeto 

 

Fonte: Donalek et al. (2009) 
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Alguns fatores técnicos que podem potencialmente fazer o projeto mais atrativo são: 

proximidade com alguma linha de transmissão existente, uso de um reservatório existente para 

diminuir o investimento inicial de construção, que representa em média de 10 a 15% do custo 

do empreendimento (DONALEK et al., 2009), topografia favorável para possibilitar a 

construção de túneis, conduto forçado e tubo de sucção o mais curto possível para diminuir o 

investimento inicial e perdas por fricção da água e maior desnível entre os reservatórios para 

diminuir o seu tamanho e usar bombas e turbinas menores (ANTAL, 2014). Normalmente o 

custo do conduto forçado e do tubo de sucção é o maior dentre todos os custos que compõem o 

custo do projeto e o limite econômico superior da relação (L/H) é por volta de 10 (DONALEK 

et al., 2009).  

Também é importante maximizar o desnível entre os reservatórios, uma vez que a 

energia gerada é diretamente proporcional ao desnível e vazão de água, portanto, para manter a 

mesma potência com desníveis menores requer uma vazão maior que consequentemente 

aumenta o volume dos reservatórios, os diâmetros do conduto forçado e tubo de sucção e o 

tamanho das máquinas. 

 

2.5 TIPOS DE CHABs 

 

Existem três principais tipos de CHABs em função da constituição dos reservatórios 

(PESSÔA, 2015; YANG, 2016): 

 

 circuito fechado, quando utiliza dois reservatórios e nenhum destes está conectado a um 

rio;  

 circuito semi-aberto, quando utiliza dois reservatórios, sendo um deles artificial e o outro 

constituído a partir de afluências naturais de água; 

 circuito aberto, quando utiliza dois reservatórios constituídos somente a partir de 

afluências naturais de águas, sendo o tipo mais utilizado é a combinação de bombeamento 

para armazenamento de água com uma hidroelétrica convencional. 

 

Na Europa, devido à falta de atratividade econômica em novos empreendimentos, há 

uma tendência de construir CHABs com reservatórios com circuito semi-aberto ou aberto, uma 

vez que nesses circuitos normalmente se tem uma maior capacidade de armazenamento o que 

permite armazenar grandes montantes de energia barata. Além disso, em empreendimentos com 

grande volume afluente, pode-se operar como uma hidrelétrica convencional para geração 



39 

 

 

energia, aumentando a competitividade econômica da usina (DEANE; Ó GALLACHÓIR; 

MCKEOGH, 2010). 

Em termos de configuração das máquinas, as UHRs podem ter dois tipos (ANTAL, 

2014): 

 

 Bomba separada da turbina: permite um tempo menor de transição entre os modos de 

bombeamento e geração, apesar disso, é necessária uma estrutura maior da casa de força 

assim como uma estrutura adicional para os equipamentos eletromecânicos 

 Turbina/bombas combinadas: são menores e uma configuração de menor custo para os 

equipamentos eletromecânicos, contudo, a transição dos modos de operação é mais longa, 

uma vez que é necessário parar a máquina completamente para reverter o sentido de giro.  

 

2.6 USOS DE CHABs NO MUNDO 

 

O benefício global de CHABs pode ser aumentado quando este tipo de central é 

associado a centrais eólicas, cuja energia gerada é utilizada na fase de bombeamento, tornando-

a independente ou menos dependente do uso/compra de energia elétrica da rede. Esse tipo de 

sistema, chamado de sistema híbrido, pode aumentar significativamente a penetração de fontes 

renováveis de energia, sendo uma opção realista e viável (AL-HADHRAMI; ALAM, 2015). 

 Lundsager et al. (2001) definem que um máximo de 25-50% de penetração de geração 

eólica pode ser possível dentro de sistema de energia elétrico, e também concluem que a 

possibilidade de participações maiores reduz drasticamente quando o tamanho da rede aumenta 

de 100 kW para 10 MW. Para uma de rede 100 kW, uma penetração de 80% é possível, contudo, 

para uma rede de 10 MW, somente uma penetração de 20% é possível.  

 Segundo Rehman, Al-Hadhrami e Alam (2015b), globalmente, há mais de 300 CHABs 

instaladas com uma capacidade total acima de 125 GW, sendo estimado que em 2050 a 

capacidade instalada será de 412 GW (IEA, 2012). Vários países estão planejando expandir o 

uso de CHABs para facilitar o uso de fontes de energia renováveis. Na Índia há 11 CHABs 

operando, totalizando uma capacidade instalada de 4804 MW, e outros 1000 MW de capacidade 

estão em construção (SIVAKUMAR et al. 2014). Além disso, 56 potenciais locais de instalação 

de CHABs já foram identificados como adequados com uma provável capacidade total de 

94000 MW (SIVAKUMAR et al. 2013).  Na Europa, em 2010 havia 140 CHABs operando 

com uma capacidade instalada total de 19,5 GW, sendo que a maioria delas está na Alemanha, 

Itália e Áustria (REHMAN; AL-HADHRAMI; ALAM, 2015).  



40 

 

 

 A Suíça, conhecida por “Bateria Verde da Europa” no mercado de energia (BARBOUR 

et al., 2016), em 2009 possuía o maior plano expansão em termos de capacidade instalada em 

CHABs (2140 MW) dentre os países europeus (DEANE; Ó GALLACHÓIR; MCKEOGH, 

2010). Portugal, devido às metas ambiciosas para o aumento da participação de fontes 

renováveis na matriz energética, tinha em 2009 um plano de expansão em CHABs de 1956 

MW, ligeiramente menor que a Suíça (REHMAN; AL-HADHRAMI; ALAM, 2015). 

O desenvolvimento de CHABs na China ocorreu de forma significativa a partir da década 

de 1990, em virtude do rápido crescimento do consumo de energia, sendo as CHABs úteis para 

compensar a diferença de demanda entre horário de ponta e fora de ponta, devido à 

inflexibilidade da geração a carvão e assim aumentar a confiabilidade da rede. Com o aumento 

das metas de redução das emissões dos gases do efeito estufa e com isso há o aumento da 

participação da geração a partir de fontes renováveis (BARBOUR et al., 2016). Conforme 

Rehman, Al-Hadhrami e Alam (2015b), na China atualmente há 24 CHABs operando com uma 

capacidade instalada total de 16,95 GW, sendo o objetivo do governo chinês o de atingir 50,02 

GW em 2020. 

Na Índia, o desenvolvimento de CHABs aumentou a partir de 2003 para atender a 

demanda de energia no horário de ponta, uma vez que a capacidade instalada de pico é de 10 a 

15% menor que a demanda de pico na maioria dos estados. Dessa forma, CHABs são usadas 

para disponibilizar a energia disponível fora de ponta no horário de ponta, porém, as usinas não 

têm atingindo plenamente este objetivo, porque não há eletricidade suficiente no horário fora 

de ponta, bombeando água menos tempo que o necessário e entregando menos energia nos 

horários de ponta (SIVAKUMAR et al., 2013).  

Sistemas híbridos de geração de energia com a combinação de geração eólica e geração 

hidráulica são comumente aplicados em redes isoladas ou ilhas para reduzir a variabilidade da 

geração de energia, sendo essa combinação reconhecida como a mais econômica e tecnicamente 

competitiva. Com a complementação da geração de energia com uma CHAB é possível 

aumentar o aproveitamento da energia gerada pelos aerogeradores em mais de 10% (BUENO; 

CARTA, 2006), aumentar a capacidade instalada do parque eólico e alinhar o pico de 

suprimento de energia com o pico de demanda. Diversos estudos de casos de implementação 

de sistemas híbridos em ilhas da Grécia foram publicados (ANAGNOSTOPOULOS; 

PAPANTONIS, 2008; KATSAPRAKAKIS et al., 2008; PAPAEFTHYMIOU; 

PAPATHANASSIOU, 2014; KAPSALI; ANAGNOSTOPOULOS; KALDELLIS, 2012; 

ANAGNOSTOPOULOS; PAPANTONIS, 2007) , basicamente sempre verificando a melhora 

do aproveitamento da energia gerada que uma CHAB poderia trazer caso fosse dimensionada 
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de acordo com a capacidade de geração eólica instalada e demanda local. 

 

2.7 CARACTERÍSTICAS E LIMITES OPERACIONAIS DE CHABS 

 

De acordo com Rehman, Al-Hadhrami e Alam (2015b), é consenso na comunidade 

científica que armazenamento de energia de grande porte é uma tecnologia crítica quando a 

geração de energia a partir de fontes renováveis é a maior fonte de energia do sistema elétrico. 

Em termos de limites, baseado nas CHABs já construídas, a queda bruta máxima é de 800 m, e 

considerando que a razão da soma do comprimento do conduto forçado e do tubo de sucção sob 

elevação (L/H) deve teoricamente ser menor que 10, a distância máxima entre reservatórios 

superior e inferior deve ser menor que 8 km. Fitzgerald et al. (2012) fizeram uma extensa 

pesquisa dos possíveis locais de instalação de CHABs usando reservatórios de usinas 

hidrelétricas já construídas na Croácia e Turquia, e adotaram, além da relação L/H supracitada, 

os seguintes critérios de busca para ter um empreendimento viável: (1) novo reservatório maior 

que 70.000 m², (2) desnível entre reservatórios maior que 150 m e (3) distância máxima entre 

reservatórios de 5 km.   

Em termos de particularidades, a única CHAB que usa água do mar é de Okinawa, no 

Japão, com capacidade de 30 MW e desnível entre reservatórios de 136 m (FOLEY et al., 2015). 

É importante ressaltar, também, que nos Estados Unidos e Japão, 40% do armazenamento de 

energia é feito através de CHABs (REHMAN; AL-HADHRAMI; ALAM, 2015). 

Segundo Deane; Ó Gallachóir; Mckeogh (2010), o Japão tem a maior capacidade 

instalada do mundo de CHABs (por volta de 25 GW), o que representa mais de 8,5% da sua 

capacidade elétrica instalada. Conforme Barbour et al. (2016), isso se deve ao fato de que foi 

adotada a energia nuclear como geração de base, o que implica em acoplar a um sistema 

complementar que dê flexibilidade, podendo ser CHABs ou por combustíveis fósseis. Como o 

Japão não possui reservas de petróleo, optou-se pelas pela geração hidrelétrica, uma vez que 

possui um relevo propício no interior do país. Além disso, é um país que não possui ligações 

com redes elétricas de outros países, portanto, não há possibilidade de exportar o excedente de 

energia como é feito na França, por exemplo, onde a geração de base é praticamente toda feita 

a partir da energia nuclear.  

De acordo com Barbour et al. (2016), a China é o segundo país com maior capacidade 

instalada de CHABs com 22,6 GW, seguido pelos Estados Unidos da América, com 22 GW 

(MARTÍNEZ, 2014), no entanto, representam somente 1,8% e 1,9%, respectivamente, da 

capacidade de geração de energia elétrica.  
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CHABs tipicamente operam em ciclos diários ou semanais. No caso de ciclos diários, o 

excesso de energia ou energia de baixo custo disponível a noite, normalmente iniciando entre 

as 22 horas e meia-noite e terminando ao amanhecer, é usada para bombear água para o 

reservatório superior e posteriormente ser usado nos horários de ponta de demanda de energia. 

No caso de ciclos semanais, além do bombeamento noturno descrito anteriormente, há 

bombeamento durante os finais de semana, uma vez que a demanda também cai nesse período. 

Dessa forma, o reservatório superior está completamente cheio para iniciar o ciclo na segunda-

feira e praticamente vazio na sexta-feira para ser reabastecido durante o final de semana 

(ANTAL, 2014). 

 

2.8 FORMAS DE REMUNERAÇÃO DE CHABs 

 

 De acordo com Barbour et al. (2016), há duas formas mais comuns de remunerar as 

CHABs, sendo através do modelo de negócio “custo do serviço” ou através da participação 

direta em um mercado competitivo.  

O modelo “custo do serviço” consiste em cobrir os custos de operação e mais uma taxa 

de retorno do custo do capital investido no projeto. Esse modelo é comumente aplicado quando 

há um monopólio no fornecimento de energia e normalmente quando o estado é o proprietário 

do sistema elétrico. Este era o modelo dominante entre as décadas de 1970 e 1990 quando 

muitas CHABs foram construídas para complementar a geração nuclear, principalmente, nos 

Estados Unidos e Japão (DEANE; Ó GALLACHÓIR; MCKEOGH, 2010). 

No caso de participação direta no mercado, as CHABs precisam competir com outros 

participantes do mercado de geração de energia, gerando receita através da diferença tarifária 

da eletricidade entre os horários de ponta e fora de ponta, ou seja, bombeando com tarifa mais 

baixa e gerando com a tarifa mais alta (BARBOUR et al., 2016). 

 Quando as CHABs são instaladas no modelo de participação direta e em um mercado 

com tarifas flutuantes, há muitas incertezas em relação à rentabilidade, pois são investimentos 

de grande capital, com longo tempo de construção e de longo prazo de retorno, que se não 

tiverem uma garantia de rentabilidade para atrair capital privado, acabam afastando os 

potenciais investidores. Basicamente, a rentabilidade está sujeita às variações das tarifas ao 

longo do dia, que por sua vez podem variar em função da demanda (ou seja, crescimento da 

economia), do preço dos combustíveis fósseis (por exemplo, uso do gás de xisto), da introdução 

de subsídios para encorajar investimentos em uma determinada tecnologia. Este é o caso da 

Europa e dos Estados Unidos, com incentivo para geração a partir de fontes renováveis ou da 
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introdução de uma nova tecnologia que pode mudar significativamente o mercado de energia 

(geração distribuída e mais recentemente armazenamento distribuído). Desta forma, percebe-se 

que é um negócio de alto risco financeiro e esse é o maior motivo para que, nos últimos anos, 

somente em mercados controlados, regulados ou subsidiados pelo governo tenham tido 

investimentos em CHABs. 

 As condições de remuneração e os mecanismos de remuneração das CHABs podem ser 

resumidas de acordo com a localização, conforme pesquisa de Barbour et al. (2016): 

 

 No Reino Unido, o mercado de energia é não-monopolizado e tarifas liberalizadas, 

portanto, há competição para vender energia entre os fornecedores. Há quatro CHABs 

operando e baseado nos dados do sistema de transmissão de energia, supõe-se que essas 

usinas estão sendo usadas como fonte de reserva de energia de rápida entrada no sistema, 

para suporte no ajuste de frequência da rede, reestabelecimento black-start e operações 

convencionais de bombear com tarifa baixa e gerar energia com tarifa alta. Análises 

econômicas para instalação de novas CHABs se mostraram inviáveis. 

 Na Alemanha, o mercado de energia é não-monopolizado, tarifas liberalizadas e com a 

maior capacidade instalada de energia eólica, solar e CHABs da Europa. Devido aos 

grandes subsídios dados a geração eólica e solar e, consequentemente, à maior penetração 

dessas fontes, acaba existindo uma competição com as CHABs, principalmente durante 

o verão, reduzindo significativamente o número de horas durante o dia com a tarifa alta. 

Segundo Steffen (2012), atualmente os novos projetos de CHABs tem como principal 

problema a rentabilidade, uma vez que os custos futuros da energia para bombeamento e 

a remuneração para os serviços de suporte à rede são muito imprevisíveis, portanto, 

muitos projetos precisam contar com o auxílio de subsídios para se tornarem 

economicamente viáveis. 

 Na Suíça, o mercado de energia é oligopolizado e as tarifas são parcialmente liberalizadas. 

Devido ao grande número de interconexões com outros países (Alemanha, França, Itália), 

as CHABs suíças podem explorar a diferença de preço entre os vários mercados de 

energia, usando, por exemplo, o artifício de armazenar a energia nuclear de baixo custo 

fornecida pela França e vendê-la posteriormente para a Itália, que tem tarifas mais altas. 

Em 2010, o consumo de energia da Suíça alcançou o patamar de 60 TWh, e as 

importações e exportações foram de 66,6 TWh e 66,1 TWh, respectivamente. Em média, 

a tarifa da energia exportada foi 36,6% mais alta que a tarifa da energia importada. 

Recentemente, tem-se notado uma redução das tarifas nos horários de ponta e uma menor 
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volatilidade, levando à suspensão da construção de algumas novas CHABs. 

  No Japão, o mercado de energia é parcialmente liberalizado, mas a transmissão e 

distribuição é monopolizado e as tarifas são parcialmente liberalizadas. Como as CHABs 

pertencem ao monopólio da transmissão e distribuição, elas são remuneradas no modelo 

de negócio “custo do serviço” e, dessa forma, não há uma preocupação em se ter as 

CHABs como um empreendimento lucrativo, porém, elas devem gerar uma economia 

satisfatória nos custos totais do operador do sistema de transmissão e distribuição. 

 Na China, o mercado de energia é monopolizado e as tarifas definidas pelo governo, 

portanto, as CHABs são remuneradas no modelo de negócio “custo do serviço”. As 

empresas de transmissão e distribuição do estado investem o capital para construir as 

CHABs e estes custos são cobertos pelas tarifas de transmissão e distribuição cobradas 

dos usuários finais. 

 Nos Estados Unidos, o mercado de energia é não-monopolizado e as tarifas liberalizadas, 

portanto, há competição para vender energia entre os fornecedores. Segundo Yang, Chi 

Jen e Jackson (YANG; JACKSON, 2011), baixos preços do gás nos últimos vinte anos, 

pressão de ambientalistas e poucos investimentos em energia nuclear provocaram uma 

parada no desenvolvimento de novos projetos. Entretanto, há uma tendência de retomada 

na construção de CHABs com circuito fechado, muitas delas utilizando cavernas naturais 

e minas abandonadas como reservatórios, sendo que algumas delas propõem utilizar 

águas subterrâneas para eliminar ou reduzir os impactos ambientais. Uma CHAB de 

grande porte nunca foi construída pela iniciativa privada, somente pelo governo ou pelas 

maiores concessionárias com significativos recursos de financiamento. O processo para 

obtenção das licenças regulatórias é demorado e difícil, o que combinado com alto débito 

e investimentos na ordem de 1 a 2 bilhões de dólares, tornam inviável a construção de 

CHABs pela iniciativa privada (DONALEK et al., 2009).  

 Na Índia, o mercado de energia é parcialmente monopolizado (somente 16% é da 

propriedade privada e o restante do estado) e as tarifas liberalizadas, no entanto, 90% da 

energia é negociada em contratos de longo prazo. Particularmente, as CHABs fazem 

acordos de compra de energia de longo prazo com concessionários do governo para 

transferir a energia de horário fora de ponta para o horário de ponta. 

 

2.9 CHABs NO BRASIL 
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No Brasil, em 1970, as iniciativas para construir CHABs foram abandonadas devido à 

abundância dos recursos naturais, que permitiu dimensionar as usinas hidrelétricas e seus 

reservatórios de forma que tivessem potência instalada e volume suficiente para atender os 

picos de demanda (CANALES; BELUCO; MENDES, 2015). A integração das diferentes 

regiões do país através do SIN permitiu aproveitar a variabilidade hidrológica sazonal e 

regional, tendo assim uma complementação da oferta de energia, fazendo com que outros 

sistemas de armazenamento fossem desnecessários. 

 Contudo, desde 2006, por questões ambientais, as usinas hidrelétricas com reservatório 

de regularização estão sendo preteridas e sendo substituídas por usinas a fio d’água, sem 

qualquer capacidade de acumulação, sendo complementadas pela geração termoelétrica que já 

atinge por volta de 15% da matriz energética brasileira. Com isso, o País está perdendo 

gradativamente a capacidade de acumulação ao longo dos anos, fato já salientado no Plano 

Decenal de Expansão de Energia 2024 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2014), que 

prevê um aumento da capacidade instalada de 44,9% enquanto o crescimento de energia 

armazenável é de 0,91%, conforme Figura 10. Além disso, o Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2024 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2014) estipula que é “[...] inegável a 

necessidade de aumentar a capacidade de armazenamento”. Com o crescimento da geração 

eólica e solar, aliado à implantação das usinas a fio d’água, o SIN poderá ficar cada vez mais 

suscetível às variações naturais da carga no sistema, causando instabilidade e insegurança de 

operação. 

Essa estratégia pode ser também confirmada no Plano Decenal de Expansão de Energia 

2024 (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2014), que faz algumas análises dos possíveis 

impactos da redução da capacidade de armazenamento do SIN. A primeira análise consiste em 

avaliar a dependência das fontes controláveis (com reservatório de regulação) de geração de 

energia na próxima década. Na Figura 11 é apresentado o mercado total (curva cinza tracejada), 

as parcelas de cada fonte não controlável (eólica, solar, biomassa e PCH em verde; usinas a fio 

d’água em azul; e geração térmica mínima em vermelho) e o mercado líquido como o mercado 

remanescente a ser atendido pelas fontes controláveis (curva preta). Observa-se uma mudança 

do perfil da curva do mercado total para o mercado líquido, e apesar da maior demanda ocorrer 

durante o período úmido, a maior demanda a ser atendida por fontes controláveis ocorre no 

período seco, provocando maior depleção dos reservatórios nesse período caracterizado por 

baixa afluência e maior acionamento das usinas térmicas. Nos meses de maior afluência, a 

geração por fontes controláveis pode ser reduzida, aumentando os níveis de reservatórios e 

vertimentos. 
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Figura 10 - Crescimento do mercado de energia do SIN x energia armazenável máxima 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia (2014) 

 

 

 

Figura 11 – Mercado líquido de energia do SIN para fontes controláveis 

 
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2014) 
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  Outra análise feita no Plano Decenal de Expansão de Energia (MINISTÉRIO DE 

MINAS E ENERGIA, 2014) é uma avaliação da capacidade de regularização através da razão 

estoque/mercado, na qual o numerador representa a capacidade máxima de armazenamento de 

energia do SIN e o denominador representa o mercado de energia a ser atendido pelos 

reservatórios (mercado total de energia subtraído das parcelas de geração relativa as demais 

fontes de geração). Nessa análise é observada a tendência da curva ao longo do tempo, mas não 

existe um valor fixo para avaliar se essa relação está adequada ou não. Para uma análise de 

longo prazo, vale lembrar que essa relação era de 6,4 em 2001, 4,9 em 2012 e espera-se que se 

chegue em 4 em 2024. Alguns possíveis cenários são simulados na Figura 12, sendo eles: 

cenário sem a contribuição da energia incremental das usinas à fio d’água (curva preta); cenário 

de afluência média às usinas a fio d’água e geração térmica (curva verde); cenário de afluência 

alta e de geração térmica mínima (curva azul); e cenário de afluência baixa e de geração térmica 

máxima (curva vermelha).  

 

Figura 12 – Relação entre capacidade de armazenamento e o mercado 

 

Fonte: Ministério de Minas e Energia (2014) 

 Ao analisar a curva preta (inferior), observa-se que os vales (momentos de maior 

necessidade de uso dos reservatórios) ocorre no período úmido. Isso mostra que as maiores 
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demandas a serem atendidas pelos reservatórios tendem a ocorrer no período de maior 

afluência, que coincidem com o período das maiores cargas totais de energia. Quando é 

considerada a energia incremental às usinas a fio d’água e geração termelétrica, o perfil da 

relação muda ao longo do tempo, como pode ser visto das curvas coloridas (superiores). As 

grandes variações da relação das curvas coloridas ao longo dos meses, do período úmido para 

o seco, indicam que em alguns momentos poderá ser necessário um uso intenso de energia 

armazenada.  

Em uma análise de longo prazo, observando a tendência das curvas, nota-se que há um 

declínio das mesmas ao longo do tempo, o que reflete o fato da expansão da capacidade de 

armazenamento ser drasticamente menor que a expansão da capacidade instalada, o que resulta 

em impactos mais acentuados da sazonalidade ao longo dos meses, ou seja, necessidade de 

enchimento dos reservatórios no período úmido e esvaziamento rápido no período seco, a cada 

ciclo hidrológico anual. A única exceção é a curva vermelha (superior), cujo cenário é de baixa 

afluência associado à geração térmica máxima, revelando que é possível obter um acréscimo 

na relação estoque/mercado ao longo dos anos, apesar do custo de operação significativamente 

elevado, e demonstra a segurança operativa do SIN. 

Vale ressaltar que apesar da conclusão do Plano Decenal de Expansão de Energia 2024 

em relação à segurança do sistema, houve uma grande crise energética em 2001 devido à seca 

nas regiões das usinas com reservatórios de regulação, e outra entre 2014 e  2015 que foi menos 

grave que a primeira crise devido ao aumento da capacidade das usinas térmicas e das linhas de 

transmissão, mas que ocasionaram em pelo menos dois grandes apagões (em 04/02/2014 e 

19/01/2015) por causa da demanda maior que a capacidade de geração de energia (PESSÔA, 

2015).  

A estratégia adotada no planejamento energético é incentivar o desenvolvimento de 

geração eólica e solar para ser usada como fontes complementares para balancear o impacto 

das estações secas ou possível seca nas usinas hidrelétricas, uma vez que a maior incidência de 

ventos e irradiação ocorre nas estações secas (DO SACRAMENTO et al., 2013), permitindo 

utilizar a complementariedade sazonal e espacial destas fontes renováveis. Além disso, é 

necessário o aumento da capacidade instalada da geração térmica, ou seja, através da 

diversificação da matriz energética espera-se aumentar a segurança do sistema para não ficar 

tão dependente do armazenamento dos reservatórios das hidrelétricas.  

 Cabe uma análise econômica para verificar se a estratégia adotada de ter uma 

dependência da geração térmica para atender os picos de demanda e para minimizar a depleção 

dos reservatórios nos períodos de escassez hídrica é a de custo mais baixo, quando comparado 
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com a hipótese de se colocar CHABs para cumprir esse papel de contingenciamento e suporte. 

A complexidade dessa análise constitui uma importante oportunidade para outras pesquisas, 

estando fora do escopo do presente trabalho. 

Há uma tendência mundial do aumento da dificuldade de atendimento de carga em 

momentos de ponta de consumo e de fragilidades operativas, e a aplicação de CHABs no 

cenário brasileiro tem adquirido novo fôlego recentemente (CANALES; BELUCO; MENDES, 

2015). O Plano Decenal de Expansão de Energia 2026 (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA 2017) é o primeiro de todos os Planos Decenais a citar hidrelétricas reversíveis e 

baterias de armazenamento como possíveis soluções para atendimento de demanda de energia 

no horário de ponta. Além do Ministério de Minas e Energias, FURNAS também publicou o 

edital do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento de 2018 de FURNAS apresenta a seguinte 

área de interesse: “Usinas Hidrelétricas Reversíveis – Análise de inserção no Sistema 

Interligado Nacional”. 

 Com as características topográficas e a grande disponibilidade hídrica de diversas bacias 

hidrográficas Brasileiras, o País possui diversos aproveitamentos nos quais poderiam ser 

instaladas as CHABs, conforme foi estimado em levantamentos realizados em 1979 pela 

ELETROBRÁS e em 1982 pela CESP/IPT, que indicaram a possibilidade de ter entre 200 a 

280 GW aproveitáveis para esse tipo de usina (PESSÔA, 2015). No Estado de São Paulo foram 

inventariadas a Serra do Mar, Serra da Mantiqueira e da Formação Serra Geral (apesar das 

fortes restrições ambientais destas Serras), tomando as seguintes premissas: queda mínima de 

300 metros, relação entre queda e distância entre reservatórios de 1/10 e potencial mínimo de 1 

GW para 14 horas de geração, resultando em 341 alternativas e com um potencial de 735 GW 

(ZUCULIN et al., 2014). Considerando os estudos de pré-dimensionamento dessas alternativas 

e as estimativas de custos, chegou-se às alternativas viáveis à época listadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Pré-inventário UHRs no Estado de São Paulo (1982)  

Local Alternativas Capacidade Instalada [MW] 

Serra do Mar 37 150.000 

Serra da Mantiqueira 19 32.200 

Formação Serra Geral 12 17.500 

Total 68 199.700 

Fonte: Zuculin; Pinto; Barbosa (2014) 

 

 Hunt et al. (2014) propõem construir CHABs com reservatórios de grande capacidade 
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de armazenamento próximo a cabeceira de rios com várias barragens em cascata, como 

acontece na Bacia do Paranaíba e do Rio Grande, para se ter um melhor aproveitamento 

energético da água armazenada através do seu uso ao longo de todas as usinas à jusante do 

reservatório. Como a maioria dessas possíveis usinas estão localizadas próximas aos grandes 

centros de consumo, ou seja, nas regiões Sul e Sudeste, essas CHABs poderiam firmar e 

aproveitar para bombeamento o excedente de energia produzida nas usinas hidrelétricas a fio 

d’água construídas na bacia Amazônica, portanto, suportando e consequentemente favorecendo 

essa construção de menor impacto ambiental na região Amazônica. Dessa forma, poderia ser 

armazenada a energia gerada das usinas da Bacia Amazônica, durante o período úmido, 

aumentando assim a segurança operacional do sistema, uma vez que existiria uma capacidade 

de armazenamento maior nas usinas com reservatório de regulação no Sudeste que precisam 

atender a demanda durante o período seco. 

 Em um estudo por Canales, Beluco e Mendes (2015b), o qual compara as possíveis 

soluções para implementar um sistema híbrido eólico e hídrico combinado com uma usina 

hidrelétrica convencional e com uma CHAB, simulando ambas as usinas instaladas no mesmo 

local e a CHAB com um reservatório superior nas proximidades, mostrou que apesar de a 

CHAB ter os custos iniciais mais altos, é a solução com menor custo operacional e requer uma 

menor área inundada quando comparada com uma usina hidrelétrica para a mesma aplicação, 

ou seja, há um menor impacto ambiental. 

 

2.10 FORMAS DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA NO BRASIL 

 

De acordo com o Atlas de energia elétrica do Brasil (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA - ANEEL, 2008), as formas de comercialização de energia são 

divididas em Ambiente de Contratação Regulada (ACR) e Ambiente de Contratação Livre 

(ACL). No primeiro participam somente as distribuidoras como parte compradora de grandes 

volumes de suprimento de longo prazo e as geradoras como parte vendedora. Neste caso, os 

contratos de comercialização são celebrados através dos leilões organizados pelo governo que 

fixa o preço teto do megawatt-hora (MWh) a ser ofertado. No ACL, são feitos contratos 

bilaterais entre gerador e consumidores com valores regidos pela lei da oferta e da procura. 

Além disso, há ainda a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CâMARA DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE, 2008) que estabelece, dentre 

outros aspectos financeiros, os tipos de contrato possíveis, tipos de contabilização que pode ser 

por quantidade ou disponibilidade, compensações financeiras e o Mecanismo de Realocação de 
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Energia (MRE) que é um mecanismo financeiro que visa o compartilhamento dos riscos 

hidrológicos que afetam os agentes de geração, buscando garantir a otimização dos recursos 

hidrelétricos do SIN.  

Em ambas as regulamentações supracitadas não há mecanismos ou regras específicas 

aplicáveis para CHABs, uma vez que foram estabelecidas visando contratos de fornecimento 

de longo prazo (para ACR) e por uma demanda estabelecida (ACL). Como não existe uma 

flutuação do preço da energia elétrica ao longo do dia (somente existe variação diária) torna-se 

inviável a análise econômica da CHAB por não ser possível estimar a receita do 

empreendimento com a geração de energia adicional no horário de ponta.  

A estimativa dos custos de construção da CHAB é muito específica, sendo totalmente 

dependente das características do aproveitamento, e que tem aumentado ao longo do tempo 

como foi detalhado na Seção 2.4., portanto, torna-se uma estimativa muito imprecisa se basear 

em referências de custos por MWh de construção de usinas hidrelétricas para este caso. Em 

vista disso, o estudo feito nesta dissertação não contempla a análise econômica do 

empreendimento simulado. 

 

2.11 CRISE HÍDRICAS DE 2001 E 2014-2015 
 
 

Hunt et al. (2014) analisou a capacidade de armazenamento total e mensal do SIN em 

relação à demanda mensal desde de 2000 até 2014. Na Figura 13, observa-se que a demanda 

mensal não é suprida somente com energia hidrelétrica, pois a curva azul refere-se somente à 

capacidade de armazenamento das hidrelétricas, enquanto a curva verde considera a capacidade 

das fontes termelétricas e outras. Quando se comparam os cenários de 2001 e 2014-2015, 

observa-se que em ambos os casos houve uma aproximação entre demanda e capacidade de 

armazenamento. Em 2014, o volume de água nos reservatórios na região Sudeste caiu para o 

mesmo nível que em 2001, ou seja, 34%, porém, desde a crise de 2001 foram feitos 

investimentos para reduzir os riscos de uma nova crise energética, tais como aumento 

considerável na capacidade de geração termelétrica e aumento da capacidade das linhas de 

transmissão, para melhorar o compartilhamento de energia entre o Sul e o Norte do País. 

Uma vez que as hidrelétricas com reservatório de regulação estão em sua maioria na 

Região Sudeste, conforme representado na   
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Figura 14, a capacidade de armazenamento está diretamente relacionada com o volume 

de chuvas nessa região. Como choveu menos do que a média durante 2012, 2013 e no início de 

2014, o nível dos reservatórios ficou extremamente baixo e usinas termelétricas tiveram que 

operar continuamente em plena carga. A fim de reduzir essa vulnerabilidade do sistema elétrico 

brasileiro, se faz necessário encontrar formas de aumentar a capacidade de armazenamento na 

região considerada a caixa d’agua do sistema elétrico e que está próxima aos centros de 

consumo de energia. 

 

Figura 13 – Armazenamento mensal de energia hidrelétrica e demanda, e capacidade total de 

armazenamento do Brasil 

 

Fonte: Hunt; Freitas; Junior (2014) 
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Figura 14 – Reservatórios de regulação no Brasil e suas capacidades de armazenamento 

  

Fonte: Hunt; Freitas; Junior (2014) 

2.12 NOVAS CONFIGURAÇÕES DE UHRs 

 

 Grupos geradores com velocidade variável são uma das novas configurações mais 

promissoras para CHABs. A primeira vantagem das UHRs com velocidade variável é que são 

capazes de variar as velocidades de bombeamento e de geração a fim de ter uma melhor 

eficiência em toda a faixa de potência de operação, e também se integram melhor com a 

demanda da rede. A maioria das UHRs são equipadas com turbina-bombas de velocidade fixa, 

capazes de regular a frequência somente no modo turbina. Com a participação cada vez maior 

de fontes intermitentes de geração de energia, como solar e eólica, há uma crescente demanda 

por regulação da frequência. As turbinas-bombas com velocidade variável permitem a 

regulagem da frequência tanto no modo turbina quanto no modo bomba. A primeira UHR 

equipada com esta tecnologia foi instalada no Japão há mais de 20 anos, e recentemente, 

empreendimentos europeus tem adotado esse tipo de tecnologia (YANG, 2016). 

 Além disso, outra grande vantagem das turbinas-bombas com velocidade variável 

é o aumento eficiência no modo turbina em relação às máquinas de velocidade fixa. O custo 
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adicional para a adoção de um equipamento com velocidade variável é principalmente 

relacionado ao custos do motor-gerador, sistema de excitação, sistema de resfriamento dos 

tiristores e parte civil para acomodar os cubículos e equipamentos maiores (DONALEK et al., 

2009).  

Especificamente sobre o motor-gerador, o custo de um com velocidade variável é de 

50% a 125% maior que um motor-gerador com velocidade fixa (DONALEK et al., 2009). Em 

um estudo realizado nos Estados Unidos estimou um aumento do custo dos componentes 

eletromecânicos em aproximadamente 1000-1050 US$/kW em relação ao custo dos 

equipamentos de uma UHR com velocidade fixa (SCHOENUNG; HASSENZAHL, 2003) 

Na Figura 15 é representado o comparativo de eficiências em função da carga entre 

máquinas de velocidade fixa e variável. A eficiência cai drasticamente em cargas parciais 

abaixo de 70% em ambos os tipos de máquina, portanto, operadores podem restringir a faixa 

de potência operacional para garantir altas eficiências para prevenir desgastes e cavitação da 

turbina (ANTAL, 2014).  

 

Figura 15 – Eficiência da turbina versus percentual da potência gerada 

 

Fonte: Donalek et al. (2009) 
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Há propostas para a utilização de cavernas como reservatório inferior, mas até agora 

nenhuma usina desse tipo foi construída. Outra ideia seria substituir o reservatório superior por 

tanques pressurizados com ar e água, fazendo com que o ar contido nos tanques seja 

comprimido quando a água é bombeada para o tanque, substituindo o armazenamento da 

energia através da energia potencial gravitacional da água pela energia de compressão do ar. 

Há ainda a proposta de colocar tanques no fundo do oceano, de tal forma que o armazenamento 

de energia seja feito através do esvaziamento do tanque por bombeamento e a recuperação da 

energia seria feita pela entrada de água no tanque, no entanto, passando pela bomba 

(funcionando como turbina neste caso) para gerar energia. Nenhuma das ideias ou propostas 

supracitadas foram colocadas em prática (YANG, 2016). 

 

2.13 DESVANTAGENS ASSOCIADAS COM OS PROJETOS DE CHABs 

 

Apesar das diversas vantagens, as CHABs possuem algumas desvantagens que podem 

ser resumidas em três principais (DEANE; Ó GALLACHÓIR; MCKEOGH, 2010):  

 

 é necessário que exista uma topografia muito favorável ao empreendimento para reduzir 

os custos para construção de extensos condutos e túneis e que tenha acesso à água de 

qualidade adequada;  

 o desenvolvimento de uma CHAB é um processo muito longo que pode levar até 10 anos; 

 é necessário um alto investimento de capital para a construção do empreendimento e com 

retorno do investimento muito sujeito às políticas energéticas, uma vez que a 

rentabilidade das CHABs está, na maioria das vezes, associada às oscilações de preço da 

energia ao longo do dia. 

 

2.14 IMPACTOS AMBIENTAIS DAS CHABs 
 
 

Os impactos ambientais causados pelas CHABs são positivos e negativos, sendo esses 

muito similares ao de uma usina hidrelétrica convencional, tais como: alteração da vazão, 

alargamento do leito do rio, elevação do nível do lençol freático, alteração de parâmetros 

climáticos, impactos na fauna e flora, impactos sociais e econômicos, dentre outros 
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(CANALES; BELUCO; MENDES, 2015). Conforme Harris6 e Dmitrieva7 (1992 apud 

CANALES; BELUCO; MENDES, 2015), as CHABs podem produzir os seguintes impactos 

negativos: 

 

 Pode ocorrer a eutrofização dos reservatórios caso não haja a renovação adequada da água 

devido à acumulação de resíduos e decomposição de folhas e animais destruídos pelas 

bombas e turbinas. 

 Aumento da turbidez da água. Além disso, se os reservatórios estiverem em dois cursos 

de águas diferentes, a contaminação de um deles poderia afetar ambos. 

 Devido à rápida e frequente oscilação dos níveis dos reservatórios pode afetar a 

estabilidade dos taludes, causando erosão superficial e deslizamentos de terra. 

 Impactos devido às escavações para construção de túneis e casa de força subterrânea. 

Segundo Dmitrieva8 (1992 apud CANALES; BELUCO MENDES, 2015), baseado em 

estudos realizados em várias CHABs na Europa e Estados Unidos, pode-se listar os seguintes 

impactos ambientais positivos: 

 

 Aumento do oxigênio dissolvido na água dos reservatórios devido à aeração fornecida 

pela intensa circulação dos volumes de água. 

 Redução da estratificação térmica da água. 

 Aumento dos processos de oxidação e mineralização de substâncias orgânicas e 

biogênicas. 

 

A fim de minimizar o impacto ambiental das CHABs e consequentemente aumentar as 

chances de sucesso no dificultoso processo de obtenção das licenças ambientais necessárias, 

nos Estados Unidos têm sido propostos projetos diferentes dos usuais, os quais normalmente os 

                                                
6 HARRIS, V. Análise multicriterial na determinação de sítios potenciais para aproveitamentos 
hidrelétricos reversíveis. 1992. 185 p. apud CANALES, Fausto Alfredo e colab. Usinas hidrelétricas reversíveis 
no Brasil e no mundo: aplicação e perspectivas, p. 1230–1249, 2015. 
7 DMITRIEVA, I. L.; MAKAREVICH, T. F.; MIKOTS, L. M. Ecological aspects of operating a pumped storage 
station. Power Technology and Engineering (formerly Hydrotechnical Construction), v. 26, n. 9, p. 557-559, 1992 
apud CANALES, Fausto Alfredo e colab. Usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil e no mundo: aplicação e 
perspectivas, p. 1230–1249, 2015. 
8 DMITRIEVA, I. L.; MAKAREVICH, T. F.; MIKOTS, L. M. Ecological aspects of operating a pumped storage 
station. Power Technology and Engineering (formerly Hydrotechnical Construction), v. 26, n. 9, p. 557-559, 1992 
apud CANALES, Fausto Alfredo e colab. Usinas hidrelétricas reversíveis no Brasil e no mundo: aplicação e 
perspectivas, p. 1230–1249, 2015. 
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reservatórios eram criados a partir do represamento de rios. Segundo Yang, Chi Jen e Jackson 

(YANG; JACKSON, 2011), dos 36 projetos propostos em 2010, 29 são CHABs de circuito 

fechado e menos de 25% dos projetos propõe o represamento de rios. Outra forma encontrada 

para minimizar o impacto ambiental é através do uso de cavernas como reservatório inferior ou 

pedreiras e minas abandonadas como reservatório superior. As Figura 16 e Figura 17 ilustram 

a distribuição das soluções propostas em termos de reservatórios superior e inferior para os 

projetos analisados de 2010. 

Dentre os projetos supracitados, o Projeto Mulqueeney Ranch na Califórnia é uma 

inovação em termos de solução proposta, pois utiliza água de reuso de uma estação de 

tratamento de esgoto como o meio a ser bombeado e usado para geração. Dessa forma, a CHAB 

pode ser vista como uma estação adicional de tratamento biológico aeróbico em seus 

reservatórios, visto que as operações de bombeamento e turbinagem melhoram a qualidade da 

água através da sua aeração (Yang; Jackson, 2011). 

 

Figura 16 – Solução para os reservatórios superiores dos projetos propostos 

 
 

Fonte: Yang e Jackson (2011)  

  



58 

 

 

Figura 17 – Solução para os reservatórios inferiores dos projetos propostos 

 

Fonte: Yang e Jackson (2011) 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 Nessa seção são apresentados os métodos utilizados na pesquisa. A Figura 18 apresenta 

o fluxograma da metodologia utilizada. Basicamente, a metodologia se inicia com a coleta de 

dados dos reservatórios de Paraibuna, Santa Branca e das velocidades dos ventos medidos nas 

estações meteorológicas automáticas de Taubaté e São Luiz do Paraitinga. Os dados coletados 

de cada uma das usinas hidrelétricas são básicos, tais como: cota de montante, vazão afluente, 

vazão defluente, vazão vertida, dentre outros. Esses dados são verificados para se certificar que 

não há lacunas nas medições ou valores inconsistentes. 

 Equações de balanço de massa e energia são definidas e aplicadas em volumes de 

controle para verificar a correspondência entre dados medidos e dados calculados. Além disso, 

são definidas as regras operacionais da CHAB a serem aplicadas nas simulações, tais como: 

vazões máximas no horário de ponta, níveis de montante que a CHAB e turbinas devem operar 

ou não, dentre outros. Uma vez definidas as regras de operação, pode-se simular alguns cenários 

e ajustar os níveis de operação da CHAB para maximizar os resultados que se deseja maximizar, 

seja nível de montante, energia gerada no horário de ponta ou variação total de energia gerada.  

 Em adição à maximização, é observado a influência e os possíveis benefícios da CHAB 

nos cenários adversos nos 18 anos analisados, sejam eles de cheias como a de 2010 e de crise 

hídricas como as que ocorreram em 2001, 2014 e 2015.  
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Figura 18 – Fluxograma da metodologia 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul se localiza em uma importante região entre 

os maiores polos industriais e populacionais do País. O gerenciamento de seus recursos hídricos 

é caracterizado por conflitos de usos múltiplos e desvio das águas para a bacia hidrográfica do 

Rio Guandu para a geração de energia e abastecimento da região metropolitana do Rio de 

Janeiro (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, 2017). Em 2014, após um severo 

período de seca, foi estabelecida uma transposição da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul 

para o Sistema Cantareira, ligando os reservatórios Jaguari à represa Atibainha a fim de dar 

maior segurança ao Sistema Cantareira, o que aumentou a complexidade do gerenciamento da 

Bacia. 

O rio Paraíba do Sul é formado pela confluência dos rios Paraibuna e Paraitinga, com 

nascentes localizadas a 1800 metros de altitude, no Estado de São Paulo. Com uma extensão de 

1150 km, passa pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro (possuindo afluentes no Estado de 

Minas Gerais), desaguando no Oceano Atlântico em São João da Barra - RJ. O Rio Paraíba do 

Sul tem um importante papel nas regiões em que passa, sendo usado para abastecimento urbano, 

irrigação, diluição de efluentes e geração de energia, sendo o principal manancial de 

abastecimento do Estado do Rio Janeiro.  

A área da bacia do rio Paraíba do Sul é de aproximadamente 62.074 km², e abrange 184 

municípios, sendo 88 em Minas Gerais, 57 no Rio de Janeiro e 39 em São Paulo. Dos 52 

municípios que são banhados pelo rio Paraíba do Sul, 28 captam água no próprio rio. A Tabela 

5 apresenta as características do abastecimento público de água cujo manancial é o próprio Rio 

Paraíba do Sul (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS, 2017a). 

 

Tabela 5 – Municípios abastecidos pelo rio Paraíba do Sul 
(continua) 

Município População abastecida pelo 

rio Paraíba do Sul (hab.) 

Demanda média no rio 

Paraíba do Sul (L/s) 

Aparecida / SP 34.498 92 

Caçapava / SP 7.251 4 

Guararema / SP 22.240 75 

Jacareí / SP 170.803 517 

Natividade da Serra / SP 2.788 9 

Paraibuna / SP 5.131 12 
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Município População abastecida pelo 

rio Paraíba do Sul (hab.) 

Demanda média no rio 

Paraíba do Sul (L/s) 

Pindamonhangaba 141.708 192 

Redenção da Serra / SP 1.881 3 

Santa Branca / SP 12.140 31 

São José dos Campos / SP 469.000 1.578 

Taubaté / SP 174.510 521 

Tremembé / SP 16.251 32 

Barra do Piraí / RJ 85.818 254 

Barra Mansa / RJ 162.748 472 

Cambuci / RJ 6.433 29 

Campos dos Goytacazes / RJ 350.769 1.110 

Itaocara / RJ 11.463 42 

Paraíba do Sul / RJ 34.305 91 

Pinheiral / RJ 18.948 53 

Porto Real / RJ 113.655 42 

Quatis / RJ 9.501 27 

Resende / RJ 93.671 304 

São Fidélia / RJ 24.590 79 

São João da Barra / RJ 10.215 36 

Sapucaia / RJ 4.659 33 

Três Rios / RJ 68.158 206 

Vassouras / RJ 19.154 58 

Volta Redonda / RJ 255.584 737 

Fonte: Agência Nacional de Águas (2017a) 

 

A UHE Paraibuna é uma das principais centrais hidrelétricas da Bacia do Rio Paraíba do 

Sul. Além da geração hidrelétrica, a capacidade de regularização de seu reservatório torna a 

central um importante componente do sistema hidráulico do Rio Paraíba do Sul, permitindo sua 

operação em função dos diversos usos múltiplos estabelecidos na Bacia. A Tabela 6 apresenta 

um resumo das características da UHE Paraibuna.  

  

 

 

(conclusão) 
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Tabela 6 – Dados operacionais da UHE Paraibuna 

Variável Valor 

Capacidade instalada [MW] 85,0 

Grupos geradores [unidades] 2 

Vazão máxima de engolimento [m³/s] 136,0 

Queda de referência [m] 78,3 

Rendimento médio [%] 81,4% 

NA de montante máximo [m] 714,0 

NA de montante mínimo [m] 694,6 

NA de jusante máximo [m] 626,4 

NA de jusante mínimo [m] 625,0 

Fonte: Companhia Energética de São Paulo (2018) 

  

A UHE Santa Branca fica à jusante do reservatório de Paraibuna distante 22 km 

aproximadamente. Na Figura 19 pode-se observar que alterações do nível de jusante de 

Paraibuna não impactam no nível de montante de Santa Branca, uma vez que há uma diferença 

mínima de 3 m entre esses níveis: o nível máximo de montante de Santa Branca é de 622 m e o 

nível mínimo de jusante de Paraibuna é de 625 m. 

 

Figura 19 – Níveis de jusante e montante das UHEs de Paraibuna e Santa Branca 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Entretanto, Paraibuna regulariza Santa Branca e, dessa forma, as alterações de vazões de 

Paraibuna alteram significativamente o nível de montante de Santa Branca. A barragem foi 

construída em 1960 para regularizar as vazões do rio Paraíba e previa a instalação de uma casa 
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de força, a qual em 1997 começou a ser construída para aproveitar o potencial de geração de 

energia elétrica (Coelho; Greppe 2003). A Tabela 7 apresenta um resumo das características da 

UHE Santa Branca.  

 

Tabela 7 – Dados operacionais da UHE Santa Branca 

Variável Valor 

Capacidade instalada [MW] 57,0 

Grupos geradores [unidades] 2 

Vazão máxima de engolimento [m³/s] 150,0 

Queda de referência [m] 44,5 

NA de montante máximo [m] 622,0 

NA de montante mínimo [m] 605,0 

Fonte: Coelho; Greppe (2003) 

 

Assim como a maioria dos reservatórios da Região Sudeste, os reservatórios da bacia 

hidrográfica do rio Paraíba do Sul tiveram redução drástica dos níveis durante as grandes 

estiagens nos anos de 2001, 2014 e 2015, sendo que nesses dois últimos chegaram a atingir o 

volume morto. Como medida preventiva para enfrentar a atual crise de escassez hídrica, a 

Agência Nacional de Águas (2017) vem emitindo resoluções que buscam preservar os estoques 

disponíveis de água nos reservatórios, reduzindo os limites mínimos de vazão instantânea: 

Paraibuna: de 30 para 7 m³/s; Santa Branca: de 40 para 10 m³/s; Jaguari: de 10 para 4 m³/s; 

Funil: de 80 para 60 m³/s e Santa Cecília: de 190 para 110 m³/s (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS, 2017b). 

 

3.2 AVALIAÇÃO PRELIMINAR DA ÁREA DE INSTALAÇÃO DE CHAB 
 

Nessa seção, é apresentada uma avaliação preliminar das possíveis áreas para 

implantação do reservatório da CHAB proposta para análise. Sendo o objetivo da pesquisa 

avaliar a potencialidade e os benefícios energéticos desta central, não são consideradas, aqui, 

questões relativas à posse das terras e de licenciamento ambiental, dentre outros. 

Para definir o melhor local para a instalação de uma CHAB, é necessário analisar o 

histórico de operação da usina hidrelétrica e definir seu perfil de operação. No caso da UHE 

Paraibuna, analisando os dados diários de operação desde de 1993 (OPERADOR NACIONAL 

DO SISTEMA ELÉTRICO, 2017), verifica-se que somente em 1996 e 2010 a cota de montante 
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excedeu o limite superior, resultando no vertimento de água no período de cheias. Durante os 

24 anos analisados, a vazão média turbinada foi de 60 m³/s, ou seja, 50% da vazão máxima 

turbinável. Analisando somente o período chuvoso, de outubro a março, essa vazão média 

turbinada foi de 54,9 m³/s ou 46% da vazão máxima turbinável. Baseado nessas características 

operativas, é assumido neste trabalho que o melhor local para instalação de uma CHAB é à 

jusante da barragem, para propiciar um aumento do fator de capacidade da usina de Paraibuna, 

uma vez que há pouco vertimento no período de cheias, um reservatório à montante não seria 

oportuno para aumentar a capacidade de armazenamento do reservatório de Paraibuna. 

A premissa para a construção de um reservatório à jusante de usina de Paraibuna é 

aumentar a geração de energia no horário de ponta e melhorar o gerenciamento do nível do 

reservatório de Paraibuna através do armazenamento e do bombeamento de água pela CHAB 

nos períodos de baixa carga no sistema, aumentando, assim, a segurança do sistema. 

Para se instalar uma CHAB a jusante da usina de Paraibuna, são analisados os possíveis 

locais para possível construir um reservatório com capacidade suficiente para garantir a geração 

de energia na capacidade máxima, em função da queda disponível, com uma vazão total 

turbinada de 120 m³/s, durante as 3 horas do horário de ponta, mesmo que a usina esteja 

operando com vazão mínima do período pré-crise hídrica (30 m³/s) definida pela ANA. Dessa 

forma, o volume excedente ao atendimento da vazão mínima poderia ser bombeado durante o 

horário fora de ponta, para posteriormente, ser utilizado para gerar energia na capacidade 

máxima no horário de ponta. Essa possibilidade traria grandes vantagens para o Sistema 

Interligado Nacional, uma vez que permitiria a injeção de potência suplementar na rede durante 

o período de maior carga do Sistema. 

 A condição de maior necessidade de armazenamento do reservatório à jusante da represa 

de Paraibuna é quando as turbinas estão operando com a vazão mínima (30 m3/s), portanto, o 

volume armazenado deve ser equivalente a uma vazão de 90 m³/s durante as 3 horas do horário 

de ponta, ou seja, aproximadamente 1 hm³. Como um dos objetivos da simulação é verificar a 

potencial contribuição da CHAB no período de crise hídrica 2014 e 2015, o dimensionamento 

do reservatório é baseado na vazão mínima antes da ocorrência da crise.  

Para a escolha do local do reservatório auxiliar, são levados em conta os seguintes 

fatores:  

 

 minimização da distância entre os reservatórios; 

 nível máximo do reservatório inferior igual ao nível máximo de jusante da Represa de 

Paraibuna para não causar impacto na infraestrutura existente (estradas, residências, rede 
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de distribuição elétrica, dentre outros) e no nível do reservatório de Santa Branca. 

Com o auxílio das cartas topográficas obtidas no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSCA 2018) e imagens 

do aplicativo Google Earth (https://www.google.com/earth/) em períodos de secas e cheias 

(Figura 20 e 21), e considerando a variação da cota de jusante de Paraibuna de 1,4 m (N.A. 

máximo – 626,4 m e N.A. mínimo 625 m (COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO 

2018)), é verificado que há áreas disponíveis para se construir um reservatório com volume de 

1 hm³ a jusante da represa de Paraibuna, uma vez que a área necessária é de 0,71 km². A Figura 

22 ilustra a medição de uma área equivalente a 1 km² (superior à área mínima necessária) 

através do polígono destacado que é feito com o programa “DWG True View” (2018)  usando 

as cartas topográficas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018).  

Para o local proposto para a construção do reservatório auxiliar, a distância entre os 

reservatórios é de aproximadamente 2.800 m, e a diferença de elevação de aproximadamente 

de 89 m, resultando em uma relação L/H de aproximadamente 33, acima do máximo teórico 

recomendado que é 10 (REHMAN; AL-HADHRAMI; ALAM, 2015). Esse fato não inviabiliza 

o estudo de viabilidade técnica da instalação do arranjo proposto nessa pesquisa, que poderá ter 

sua viabilidade econômica avaliada em futuros estudos. 

 

Figura 20 – Perfil do rio Paraibuna à jusante da usina e período de seca em (28/12/2002 – Vazão 

Defluente: 30 m³/s) 

 

Fonte: Google (2018) 
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Figura 21 – Perfil do rio Paraibuna à jusante da usina em período de cheia (12/03/2010 – Vazão 

Defluente: 140 m³/s) 

 

Fonte: Google (2018) 

 

Figura 22 - Medição de uma área equivalente a 1 km² à jusante da usina de Paraibuna 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) 
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Na Figura 23 é representado o arranjo básico da CHAB que poderia ser construída a jusante da 

usina de Paraibuna, fazendo o papel de reservatório inferior para se ter uma melhor regulação 

da geração de energia e do armazenamento de água no reservatório superior. O fornecimento 

de energia para as bombas nos horários fora de ponta é feito por um parque eólico, fazendo com 

que a energia eólica seja armazenada e posteriormente disponibilizada no horário de ponta. 

 

Figura 23 – Representação do funcionamento da CHAB 

 

Fonte: Dursun; Alboyaci (2010) 

 

3.3 ASPECTOS OPERATIVOS DA CHAB PROPOSTA 
  

O sistema hidrelétrico do Paraíba do Sul consiste das usinas hidrelétricas de Paraibuna, 

Santa Branca, Jaguari, Funil e Ilha dos Pombos. Além disso, parte das águas é transposta através 

das estações elevatórias de Santa Cecília e Vigário para abastecer a bacia do Rio Guandu 

garantindo o suprimento de água para a região metropolitana do Rio de Janeiro e contribuindo 

para a geração de energia nas usinas de Fontes, Nilo Peçanha e Pereira Passos, como é 

representado na Figura 24. 

Com a inserção de uma CHAB entre os reservatórios de Paraibuna e Santa Branca, é 

possível melhorar a operação do Sistema no Trecho Paraibuna-Santa Branca, minimizando os 

riscos associados a períodos hidrologicamente desfavoráveis, como ocorrido entre 2014 e 2015. 

Devido à grande distância entre Santa Branca e o próximo reservatório do Sistema a jusante 

(Funil), resultando em um grande tempo de trânsito do escoamento, assume-se no presente 
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trabalho a CHAB não afetará a operação do restante do Sistema.  

 

Figura 24 – Representação esquemática das barragens e usinas do rio Paraíba do Sul (não 

considerada a transposição para o Sistema Cantareira) 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas (2017a) 

 

3.4 BASES DE DADOS UTILIZADAS 
 

Na Tabela 8 é apresentado um resumo das principais variáveis e respectivas fontes 

utilizadas na pesquisa. 

O período de análise considerado é de 09/05/1999 (início da operação da UHE Santa 

Branca) a 09/05/2017. Os dados de velocidade do vento de estações meteorológicas automáticas 

de Taubaté e São Luiz do Paraitinga no período de 16/04/2017 a 15/04/2018, sendo 365 dias o 

máximo período disponibilizado pelo INMET. As séries completas de dados utilizadas são 

apresentadas no Anexo A. 
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Tabela 8 – Dados e informações utilizadas na pesquisa 

Variável Fonte 

Cota (nível de montante de Paraibuna) [m] (ONS, 2017) 

Vazão afluente [m3.s-1] 

Vazão defluente [m3.s-1] 

Vazão vertida [m3.s-1] 

Vazão turbinada [m3.s-1] 

Volume útil [%] 

Curva cota x área x volume de Paraibuna (AGÊNCIA 

NACIONAL DE 

ÁGUAS - ANA, 

2017c) 

Curva cota x área x volume de Santa Branca 

Velocidade do vento [m.s-1] (INMET, 2018) 

Densidade de potência eólica [W.m-²] (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO 

PAULO - 

SECRETARIA DE 

ENERGIA, 2012) 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

 

3.5 MODELAGEM DO SISTEMA CAB ASSOCIADO À CENTRAL EÓLICA 
 

O modelo proposto para a simulação é apresentado na Figura 25, onde os retângulos azuis 

representam as usinas e suas vazões afluentes e defluentes são representadas por setas azuis, 

podendo ser vazão turbinada, vertida, sanitária ou de retorno, conforme detalhado na equação 

(2). As setas em preto representam as potências geradas e consumidas pelas usinas, estação de 

bombeamento e parque eólico e detalhadas na equação (4) que são entregues ou extraídas da 

rede elétrica representada pelo retângulo preto. 
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Figura 25 - Modelo de simulação 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

 O equacionamento para as simulações propostas são adaptados para o caso estudado a 

partir dos princípios clássicos de conservação de massa e energia. Aplicando um volume de 

controle no reservatório de Paraibuna, o balanço hídrico é determinado com a Equação (1) e 

(2): 

 

Δ��� = (Σ�� − Σ��). Δ�                                   (1) 

 

  tQpjQpvQptQprQpaVp tttttt  .               (2) 

 

sendo: 

Vpt variação do volume armazenado em Paraibuna no intervalo de tempo t [m3]; 

ΣQe somatório das vazões de entrada do volume de controle  

ΣQs somatório das vazões de saída do volume de controle 

Qpat vazão média afluente no reservatório de Paraibuna no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qprt vazão média de retorno em Paraibuna por bombeamento no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qptt vazão média turbinada em Paraibuna no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qpvt vazão média vertida em Paraibuna no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qpjt vazão sanitária liberada em Paraibuna para jusante no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 
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t intervalo de tempo simulado [s]. 

 

 Aplicando um volume de controle no reservatório de Santa Branca conforme Equação 

(1), o balanço hídrico é determinado com a Equação (3): 

 

∆��� = (���� − ���� − ���� − ���� − ����). ∆�                                              (3) 

 

sendo: 

Vst variação do volume armazenado em Santa Branca no intervalo de tempo t [m3]; 

Qsat vazão média afluente no reservatório de Santa Branca no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qstt vazão média turbinada em Santa Branca no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qsvt vazão média vertida em Santa Branca no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

Qsjt vazão sanitária liberada em Santa Branca para jusante no intervalo de tempo t [m3.s-1]; 

t intervalo de tempo simulado [s]. 

 

 A potência total disponibilizada para a rede no instante t é determinada através da 

Equação (4): 

 

��� = ���ℎ� + ���ℎ� + ����� − �����                                                                            (4) 

 

sendo: 

Ptt potência total disponibilizada para a rede no instante t [MW]; 

Ppght potência total gerada pela hidrelétrica de Paraibuna no instante t [MW]; 

Psght potência total gerada pela hidrelétrica de Santa Branca no instante t [MW]; 

Pgert potência gerada pelo sistema eólico e disponibilizada para a rede no instante t [MW]; 

Pcebt potência consumida pelas bombas no instante t [MW]. 

 

 A potência eólica total gerada e o balanço de energia eólica são determinados através das 

Equações (5) e (6) respectivamente: 

 

e
3
tat .C.vv.A..

2

1
Pge h

                                                                                              (5) 

ttt PgebPgePger 
                                                                                                         (6) 
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sendo:  

Pget potência total gerada pelo sistema eólico no instante t [W]; 

a massa específica do ar [kg.m-3]; 

A área dos rotores do sistema eólico [m2]; 

Vvt velocidade média do vento incidente no rotor [m.s-1]; 

C coeficiente de conversão eólico [1]; 

he rendimento médio dos aerorogeradores do sistema [1]; 

Pgert potência gerada pelo sistema eólico e disponibilizada para a rede no instante t [MW]; 

Pgebt potência gerada pelo sistema eólico e disponibilizada para o bombeamento no instante t 

[MW]. 

 

 A potência hidrelétrica total gerada por cada usina hidrelétrica e a queda líquida são 

determinadas pelas Equações (7) e (8) respectivamente: 

 

��ℎ� = � ∙ � ∙ ��� ∙ �� ∙ h�                                                                                               (7) 

�� = ���� − ����                                                                                                   (8) 

 

sendo: 

Pght  potência total gerada pela hidrelétrica no instante t [MW]; 

  massa específica da água [kg.m-3]; 

Qtt  vazão média turbinada no instante t [m3.s-1]; 

HL  queda líquida [m]; 

hh  rendimento global dos grupos geradores [1]; 

NAmt  nível d´água de montante no instante t [m]; 

NAjt  nível d´água de jusante no instante t [m]; 

 

 A potência absorvida pelo sistema de bombeamento, proveniente do sistema eólico – 

que, na simulação, deve ser numericamente igual a Pgert, e a altura total de elevação, são 

determinadas através das Equações (9) e (10): 

 

���� =
�∙�∙���∙��

h�
                                                                                                           (9) 

�� = ���� − ����                                                                                                   (10) 
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sendo: 

Pabt  potência total absorvida pelo sistema de bombeamento no instante t [MW]; 

  massa específica da água [kg.m-3]; 

Qrt  vazão média bombeada no instante t [m3.s-1]; 

Hb  altura total de elevação dos conjuntos moto-bomba [m]; 

hb  rendimento global dos conjuntos moto-bomba grupos geradores (considerado 

0,85) [1]; 

NAmt  nível d´água de montante no instante t [m]; 

NAjt  nível d´água de jusante no instante t [m]; 

 

3.6 MÉTODOS DE SIMULAÇÃO 
 

Os dados coletados no ONS (2017), são analisados para verificar a existência de 

inconsistências ou falhas. Em alguns períodos coletados não há dados de vazão turbinada, mas 

é possível de determiná-los através da diferença algébrica entre defluência e vazão vertida. As 

simulações são feitas em planilhas em Excel a partir dos dados diários desde 09/05/1999, 

quando a UHE de Santa Branca entrou em operação.  

Posteriormente, desenvolve-se um equacionamento para verificar e ajustar o cálculo para 

determinar os novos valores de cota do reservatório em função das vazões diárias, uma vez que 

as simulações com CHAB consistem em mudar as vazões diárias e verificar as alterações nos 

níveis dos reservatórios. Essa verificação consiste em determinar a variação diária de volume 

em função da diferença entre as vazões afluente (Qaf) e defluente (Qdf), para que depois seja 

convertida em variação diária de cotas do reservatório e assim comparada com as cotas diárias 

medidas. Como nos dados histórico diários não há dados sobre o volume armazenado, é 

necessário fazer a conversão de cota para volume através dos dados da curva cota x área x 

volume (CAV) de cada reservatório, calcular a variação de volume conforme definido pela 

equação (11) e adicioná-lo ao volume do dia anterior, para só então converter o volume 

armazenado atual em uma respectiva cota, através da CAV. O volume do dia atual é calculado 

com a equação (12): 

 

∆��� = (��� − ���) ∙ 86400                        (11) 

 

�� = ���� + (∆���/1000000)                                                                                                                             (12) 
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sendo: 

∆VDi  Variação diária de volume [m³]; 

Qaf  Vazão afluente [m³/s]; 

Qdf  Vazão defluente [m³/s]; 

VD  Volume dia atual [hm³];  

VD-1 Volume do dia anterior, obtido através cota calculada do dia anterior e convertido pelos 

dados da curva CAV do reservatório analisado [hm³]. 

 

Sendo a área do reservatório de Paraibuna muito grande, a variação de volume é muito 

grande para cada incremento de 0,01 m da cota. Dessa forma, a dupla conversão de cota para 

volume e de volume para cota em cada dia calculado aumenta significativamente os desvios 

entre os valores diários de cota calculado e medido. Para se ter uma ordem de grandeza, para 

cada 0,01 m de variação da cota no reservatório de Paraibuna, o volume varia em média 1,4 

hm³, que representa uma variação de aproximadamente 16 m³/s na vazão diária afluente ou 

defluente. Assim, é necessário interpolar os dados para se ter uma maior precisão dos valores 

obtidos através dos dados da curva CAV, aumentando a quantidade de subdivisões entre os 

valores de cota mínima e máxima de 2.190 para mais de 92.000 no reservatório de Paraibuna e 

de 1.840 subdivisões para quase 35.000 no reservatório de Santa Branca. Na Tabela 9 e Tabela 

10 é ilustrada diferença entre os dados originais da curva CAV (Tabela 9) e os dados 

interpolados (Tabela 10). 

 

Tabela 9 – Dados da Curva CAV do reservatório de Paraibuna 

Cota [m] Área [km²] Volume [hm3] Volume útil [%] 

694,60 99,02 2096,00 0,00 

694,61 99,05 2096,99 0,04 

694,62 99,09 2097,98 0,08 

694,63 99,12 2098,97 0,11 

694,64 99,16 2099,96 0,15 

694,65 99,19 2100,96 0,19 

694,66 99,23 2101,95 0,23 

694,67 99,26 2102,94 0,26 

Fonte: Agência Nacional de Águas (2017c) 
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Tabela 10 – Dados interpolados da Curva CAV do reservatório de Paraibuna (dados de área 
omitidos por não serem objetos de análise) 

Cota (m) Volume (hm3) Volume útil (%) 

694,6000 2096,00 0,00000 

694,6001 2096,01 0,00038 

694,6002 2096,02 0,00076 

694,6003 2096,03 0,00114 

694,6004 2096,04 0,00152 

694,6005 2096,05 0,00190 

694,6006 2096,06 0,00228 

694,6007 2096,07 0,00266 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Esse cálculo para determinação das cotas diárias com os dados de vazão medidos desde 

maio de 1999 até a última medição em maio de 2017, e os valores de cota medido e calculado 

são comparados.  

Uma vez que há uma certa imprecisão nesse cálculo por considerar somente as vazões 

afluentes e defluentes, e pelo modelo ter uma limitação de não levar em conta outros fatores 

que podem influenciar na determinação da cota, tais como, evaporação da água do reservatório, 

usos múltiplos das águas, precipitação, dentre outros, é necessário fazer uma correção nos 

valores de cota calculados sejam iguais aos valores de cota medidos. Em um intervalo 

equivalente a 6 meses de medições é feita essa correção nos valores de cota calculado, que 

consiste em somente adicionar ou subtrair a diferença entre as cotas para zerar essa diferença, 

sendo esse mesmo valor de correção usado nas simulações com diferentes condições de 

operação com a participação da CHAB, minimizando assim a limitação do modelo.  

A diferença é em média de 0,05 m, sendo o valor máximo usado para a correção de 0,11 

m. A Tabela 11 ilustra esse procedimento para uma amostra dos dados utilizados. Na Tabela 

11, os valores em negrito apresentam o ajuste feito no valor da cota calculada para equalizar 

com o valor medido. Dessa forma, é assegurado um bom ajuste entre os valores de cotas 

medidas e calculados.  
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Tabela 11 – Comparação entre as cotas medidas e as cotas calculadas 

Cota 

[m] 

Vazão 

Afluente 

[m³/s] 

Vazão 

Defluente 

[m³/s] 

Data da 

Medição 

Variação 

diária de 

volume 

[m³] 

Volume 

do dia 

anterior 

[hm³] 

Volume 

do dia  

[hm³] 

Cota 

calculada 

[m] 

698,78 72,39 33 26/12/2001 3403296 2535,28 2538,683 698,77 

698,79 46,14 33 27/12/2001 1135296 2538,68 2539,815 698,78 

698,8 46,14 33 28/12/2001 1135296 2539,81 2540,945 698,79 

698,85 98,77 33 29/12/2001 5682528 2540,94 2546,623 698,84 

698,94 163,63 45 30/12/2001 10249632 2546,62 2556,870 698,93 

699,02 147,72 42 31/12/2001 9134208 2556,86 2565,994 699,02 

699,08 124,58 45,12 01/01/2002 6865344 2567,58 2574,445 699,08 

699,14 112,6 33 02/01/2002 6877440 2574,44 2581,317 699,14 

699,18 86,15 33 03/01/2002 4592160 2581,31 2585,902 699,18 

699,2 59,6 33 04/01/2002 2298240 2585,90 2588,198 699,20 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Os três objetivos da simulação proposta são (1) ter uma melhor regulação do nível de 

montante de Paraibuna para ter uma maior resiliência9 às crises hídricas, similar as que 

ocorreram nos anos de 2001, 2014 e 2015, (2) aumentar a geração de energia ao máximo da 

capacidade instalada no horário de ponta, que é considerado durante um intervalo de 3 horas, e 

também (3) aumentar a geração de energia total, não importando se está no horário de ponta ou 

fora de ponta.  

Neste trabalho, considera-se que o suprimento de energia para a fase de bombeamento é 

feito através de um parque eólico, ou seja, provido a partir de uma fonte renovável local. 

Considerado que o regime de ventos é intermitente e sem sincronismo com a demanda, a CHAB 

permite armazenar a energia eólica durante o período fora de ponta; além disso, no horário de 

ponta, durante a fase de turbinamento da CHAB, a energia gerada pelo sistema eólico é injetada 

na rede, maximizando os benefícios da CHAB proposta.  

Dado o perfil operativo da usina de Paraibuna, com vazão turbinada abaixo de 50% da 

vazão máxima turbinável e raros vertimentos devido às cheias, são estabelecidas as seguintes 

condições de operação para as simulações, em função das vazões: 

 

                                                
9 Resiliência é a capacidade de superar, de recuperar de adversidades (“Novo Dicionário Lello da Língua 
Portuguesa”, [s.d.]) 
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 As turbinas hidráulicas de Paraibuna sempre operam com a vazão máxima (120 m³/s) 

durante 3 horas para atender a demanda do horário de ponta. Considerando a vazão 

mínima de 30 m³/s estabelecida pela ANA no período pré-crise hídrica, o volume 

adicional turbinado de água durante esse período equivale a 1 hm³, portanto, mesmo em 

um cenário em que as máquinas estejam trabalhando com a vazão mínima, esse volume 

adicional é bombeado para Paraibuna no horário fora de ponta, ou seja, não há a depleção 

do nível de montante por estar atendendo o pico de demanda; 

 Se as turbinas hidráulicas de Paraibuna estão operando com vazão máxima (120 m³/s): 

CHAB não bombeia água, e a energia eólica é injetada na rede; 

 Se as turbinas hidráulicas de Paraibuna  estão  operando com vazão parcial (entre 30 e 

120 m³/s): CHAB bombeia um volume total de 1 hm³ durante 20 horas. Neste caso, há 

um aumento do nível de montante de Paraibuna e redução de Santa Branca;  

 Se as turbinas hidráulicas de Paraibuna estão operando na vazão mínima estabelecida pela 

ANA (30 m³/s): CHAB bombeia um volume de 1 hm³. Neste caso, não há mudança dos 

níveis de montante de Paraibuna e Santa Branca. 

 

Tais condições operacionais têm influência direta no dimensionamento do sistema de 

bombeamento e no parque eólico associado. 

Além das condições operacionais serem definidas em função das vazões, também alguns 

níveis de montante são estabelecidos para definir os limites operacionais dos reservatórios de 

Paraibuna e Santa Branca, sendo eles: (1) os níveis máximos e mínimos do reservatório de 

Paraibuna que a CHAB deve operar e (2) o nível mínimo que as turbinas hidráulicas de 

Paraibuna operam com vazão máxima no horário de ponta. Na usina de Santa Branca também 

é estabelecido o nível mínimo (606,36 m) do reservatório para operação em plena geração nos 

horários de ponta e nível mínimo para operar com a vazão mínima estabelecida pela ANA.  

Para o caso de Santa Branca, as vazões mínimas estabelecidas pela ANA são respeitadas 

em todas as simulações, observando quando as alterações de vazões são feitas ao longo do 

tempo e as sincronizando nos limites estabelecidos nas simulações. 

Baseado nas condições operativas supracitadas, são feitas simulações com diferentes 

objetivos e contemplando os cenários de cheias e de secas ao longo dos 18 anos analisados 

(entre maio de 1999 a maio de 2017) para comparar com a condição original de operação e, 

assim, avaliar os potenciais benefícios que uma CHAB pode trazer para as usinas de Paraibuna 

e Santa Branca. As simulações são feitas para os seguintes cenários/objetivos:  
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 Cenário 1 (C1): Melhoria do uso de água para diminuir a depleção do nível de montante 

em períodos de crise;  

 Cenário 2 (C2): Maximização da geração da energia no horário de ponta garantindo 

sempre que toda a capacidade instalada de geração está em operação nesse período; e  

 Cenário 3 (C3): Maximização da variação total de energia gerada e consumida nas Usinas 

de Paraibuna e Santa Branca e no Parque Eólico.  

 

Nas simulações para analisar esses 3 cenários propostos, as condições de operação em 

função das vazões são as mesmas conforme descritas anteriormente, e somente os níveis 

máximos e mínimos de funcionamento ou não da CHAB são ajustados, assim como os níveis 

que definem quando as turbinas hidráulicas de Paraibuna e Santa Branca devem operar com a 

vazão máxima.  

A forma com que as simulações são realizadas consiste em avaliar a variação diária da 

cota dos reservatórios de Paraibuna e Santa Branca de forma similar aos cálculos de variação 

de cota utilizando as vazões afluentes e defluentes apresentados anteriormente. Além dessas, as 

vazões da CHAB e novas vazões turbinadas no horário de ponta são consideradas no cálculo 

de balanço hídrico para determinar as novas cotas dos reservatórios em função da nova forma 

de operação do sistema, assim como as condições de operação detalhadas anteriormente. A 

simulação é feita em todos os dias do período analisado e em cada dia simulado é feita a 

verificação de duas condições operativas:  

 

CONDIÇÃO 1P: Para a CHAB operar e caso atendidas as condições a seguir, o volume 

alterado é dado pela Equação (13): 

 

 Vazão turbinada de Paraibuna menor que 120 m³/s; 

 Nível do reservatório de Paraibuna deve estar entre os limites máximo e mínimo 

estabelecidos conforme ajuste para melhor resposta aos 3 cenários simulados. 

 

∆����� = ������� ∙ ������� ∙ 3600                                                             (13) 

  

sendo: 

∆VCHAB  Variação diária de volume promovido pela CHAB [m³]; 
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Qbombas  Vazão total das bombas [m³/s]; 

tbombas   Tempo que as bombas ficam operando por dia [horas]. 

  

 Na simulação é considerada a vazão das bombas igual 13,9 m³/s operando por 20 horas 

diárias, resultando em um volume bombeado de aproximadamente 1 hm³. Esse valor é fixo em 

todo o período da simulação. É considerado 1 hora de intervalo total entre o ligamento e 

desligamento das bombas e a condição de operação das turbinas operando em potência máxima. 

 

CONDIÇÃO 2P: Para as turbinas hidráulicas de Paraibuna operarem com a potência máxima 

no horário de ponta e caso atendidas as condições a seguir, o volume alterado é dado pela 

Equação (14): 

 

 Vazão turbina de Paraibuna menor que 120 m³/s 

 Nível do reservatório de Paraibuna maior que o limite mínimo, ajustado para melhor 

resposta aos 3 cenários simulados. 

 

∆�������� = (120− ���) ∙ ������ ∙ 3600                                (14) 

  

sendo: 

∆VTPponta  Variação diária de volume promovido pelas turbinas de Paraibuna operando na 

potência máxima no horário de ponta [m³]; 

QTP Vazão total das turbinas de Paraibuna no horário de fora de ponta [m³/s]; 

tponta  Tempo em horário de ponta [horas]. 

 

Uma vez definido quando ocorrem ou não as operações supracitadas e as respectivas 

variações de volume, é calculado a variação de volume diário conforme definido pela equação 

(15), adicionado ao volume do dia anterior conforme equação (12) e então convertido o volume 

armazenado atual com os dados da curva CAV para obter a nova cota. 

 

∆����� = (��� − ���) ∙ 86400+ ∆����� − ∆��������                    (15) 

 

sendo: 

∆VDiPC  Variação diária de volume em Paraibuna com a CHAB [m³]; 
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Qaf  Vazão afluente [m³/s]; 

Qdf  Vazão defluente [m³/s]; 

 

Para calcular o balanço hídrico do reservatório de Santa Branca é considerado a variação 

de volume promovida pela CHAB e as duas condições operativas das turbinas hidráulicas de 

Santa Branca descritas a seguir: 

 

CONDIÇÃO 1SB: As turbinas operam com potência máxima no horário de ponta quando as 

condições abaixo são atendidas, o volume alterado é calculado pela Equação (16): 

 

 Vazão turbina de Santa Branca menor que 150 m³/s 

 Nível do reservatório de Santa Branca maior que o limite mínimo, ajustado para melhor 

resposta aos 3 cenários simulados. 

 

∆�������� = (150− ���) ∙ ������ ∙ 3600                    (16) 

  

sendo: 

∆VTSponta  Variação diária de volume promovido pelas turbinas de Santa Branca operando na 

potência máxima no horário de ponta [m³]; 

QTS Vazão total das turbinas de Santa Branca no horário de fora de ponta [m³/s]; 

tponta  Tempo em horário de ponta [horas]. 

 

CONDIÇÃO 2SB: As turbinas operam com vazão mínima definida pela ANA quando as 

condições a seguir são atendidas, o volume alterado é calculado pela Equação (17): 

 

 Nível do reservatório de Santa Branca menor que o limite mínimo, ajustado para melhor 

resposta aos 3 cenários simulados. 

 

∆�������� = (��� − �������� ) ∙ 24 ∙ 3600                    (17) 

  

sendo: 

∆VTSbaixa  Variação diária de volume promovido pelas turbinas de Santa Branca operando na 

vazão mínima no horário de ponta quando o nível do reservatório é menor que um 
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limite mínimo [m³]; 

��������   Vazão mínima de Santa Branca estabelecida pela ANA [m³/s]. 

 

Uma vez definido quando ocorre ou não as operações supracitadas e as respectivas 

variações de volume, é calculada a variação de volume diário conforme definido pela equação 

(18) e adicionado ao volume do dia anterior conforme equação (12) e então convertido o volume 

armazenado atual com os dados da curva CAV para obter a nova cota. 

 

∆����� = (��� − ���) ∙ 86400− ∆����� − ∆�������� + ∆��������          (18) 

 

sendo: 

∆VDiSC  Variação diária de volume em Santa Branca com a CHAB [m³]; 

Qaf  Vazão afluente [m³/s]; 

Qdf  Vazão defluente [m³/s]; 

 

Para determinar as alterações na quantidade de energia gerada entre as simulações pré e 

pós-entrada de operação da CHAB na usina de Paraibuna, são calculados o consumo da CHAB 

de forma diária sempre que esta entra em operação e a energia adicional gerada em plena carga 

pelas turbinas hidráulicas de Paraibuna no horário de ponta. Apesar de não haver alteração das 

vazões turbinadas no horário fora de ponta, existe uma variação do nível de montante do 

reservatório entre a situação original e modificada pela simulação da operação da CHAB. Dessa 

forma, é necessário determinar a variação de energia gerada na condição original conforme 

equação (19) e na condição modificada conforme equação (20). A quantidade de energia 

consumida pela CHAB é determinada conforme a equação (21) e a quantidade de energia 

gerada adicionalmente pelas turbinas no horário de ponta é determinada conforme equação (22). 

  

������ = � ∙ (���� − ���) ∙ ���� ∙ h����� ∙ 24                          (19) 

 

������ = � ∙ (���� − ���) ∙ ���� ∙ h����� ∙ 24                (20) 

 

����� = � ∙ (���� − ���) ∙ ����� ∙ �������/h������
         (21) 

 

������ = � ∙ (���� − ���) ∙ (������ −  ����) ∙ ������ ∙ h�����                (22) 
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sendo: 

EGerPO Energia gerada diariamente original em Paraibuna (antes da entrada em 

operação da CHAB) [kWh] 

NMPO Nível de montante original de Paraibuna  [m] 

NJP Nível a jusante de Paraibuna (considerado 626,4 m constante) [m] 

QDTP Vazão do dia analisado nas turbinas de Paraibuna [m³/s] 

hTurbP Rendimento global das turbinas de Paraibuna (0,814) 

EGerPM Energia gerada diariamente modificada em Paraibuna (depois da entrada em 

operação da CHAB) [kWh] 

NMPM Nível de montante modificado de Paraibuna [m] 

NMPB Nível de montante para bombeamento (considerado constante 714 m) [m] 

ECHAB Energia consumida pelas bombas da CHAB em cada dia de operação [kWh] 

QCHAB Vazão total das bombas da CHAB  (considerado 13,9 m³/s constante) [m³/s] 

tbombas Tempo diário que as bombas estão operando (19 horas) [horas] 

hbombas Rendimento global do sistema de bombeamento (considerado 0,85) 

EGerPP Energia gerada adicionalmente em cada dia de operação pelas turbinas de 

Paraibuna em plena carga no horário de ponta [kWh] 

QTPmax Vazão máxima das turbinas de Paraibuna (120 m³/s) [m³/s] 

tponta Tempo de horário de ponta (3 horas) [horas] 

 

Para determinar as alterações na quantidade de energia gerada entre os cenários pré e pós 

entrada de operação da CHAB na usina de Santa Branca, é calculada a energia adicional gerada 

em plena carga pelas turbinas hidráulicas de Santa Branca no horário de ponta e a variação de 

geração de energia quando é necessário reduzir a vazão das turbinas hidráulicas para a vazão 

mínima definida pela ANA ou devido à variação dos níveis de montante do reservatório de 

Santa Branca. A quantidade de energia gerada antes e depois da entrada em operação da CHAB 

é determinada conforme a equação (23) e (24), respectivamente, e a quantidade de energia 

gerada adicionalmente pelas turbinas no horário de ponta é determinado conforme equação 

(25).  

 

������ = � ∙ (���� − ���) ∙ ��� ∙ h����� ∙ 24                     (23) 
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������ = � ∙ (���� − ���) ∙ ��� ∙ h
�����

∙ 24                (24) 

 

������ = � ∙ (���� − ���) ∙ (������ −  ����) ∙ h����� ∙ 3           (25) 

 

sendo: 

EGerSO Energia gerada diariamente original em Santa Branca (antes da entrada em 

operação da CHAB em Paraibuna) [kWh] 

NMSO Nível de montante original de Santa Branca  [m] 

NJS Nível a jusante de Santa Branca (considerado 577,5 m constante) [m] 

QSO Vazão total nas turbinas de Santa Branca antes da entrada em operação da CHAB 

em Paraibuna [m³/s] 

hTurbS Rendimento global das turbinas de Santa Branca (0,871) 

EGerSM Energia gerada diariamente modificado em Santa Branca (depois da entrada em 

operação da CHAB em Paraibuna) [kWh] 

NMSM Nível de montante modificado de Santa Branca [m] 

QSM Vazão total modificada nas turbinas de Santa Branca  

EGerSP Energia gerada diariamente em Santa Branca no horário de ponta [kWh] 

QTSmax Vazão máxima das turbinas de Santa Branca (150 m³/s) [m³/s] 

QDTS Vazão do dia analisado nas turbinas de Santa Branca [m³/s] 

 

Uma vez calculadas as alterações de energias consumida, modificada e gerada 

diariamente, é feita a soma de cada uma dessas alterações e divida pelo número de anos 

analisados (18 anos) para se determinar quanto em média por ano está se consumindo ou 

gerando a mais ou a menos para avaliar o impacto em cada uma das melhorias que são 

simulados. A diferença de energia gerada anualmente no horário fora de ponta na usina de 

Paraibuna é determinada pela equação (26) e na usina de Santa Branca pela equação (27). A 

energia consumida anualmente pela CHAB é determinada conforme a equação (28) e a energia 

gerada no horário de ponta é determinada conforme a equação (29) na usina de Paraibuna e 

conforme a equação (30) na usina de Santa Branca. 

 

∆������ =
∑ ������ �∑ ������

����
�10��                     (26) 
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∆������ =
∑ ������ �∑ ������

����
�10��              (27) 

 

 ������ =
∑ �����

����
�10��               (28) 

 

������� =
∑ ������

����
�10��                  (29) 

 

������� =
∑ ������

����
�10��                   (30) 

 

Sendo: 

∆EGerPA Variação de energia gerada anualmente no horário fora de ponta na usina de 

Paraibuna [GWh/ano] 

 ∆EGerSA Variação de energia gerada anualmente no horário fora de ponta na usina de Santa 

Branca [GWh/ano] 

ECHABA Energia consumida anualmente pela CHAB [GWh/ano] 

EGerPPA Energia adicional gerada anualmente no horário de ponta na usina de Paraibuna 

[GWh/ano] 

EGerSPA Energia adicional gerada anualmente no horário de ponta na usina de Santa Branca 

[GWh/ano] 

ASim Quantidade de anos simulados 

 

As simulações começam no dia 09/05/1999 porque é o primeiro dia de registro de vazão 

turbinada em Santa Branca conforme registro dos dados da (AGÊNCIA NACIONAL DE 

ÁGUAS - ANA, 2017b). No dia anterior (08/05/1999) a vazão defluente de Paraibuna (46 m³/s) 

era maior que a vazão mínima de 30 m³/s, o suficiente para encher o reservatório de 1 hm³ da 

CHAB e considerado na alteração da cota de Santa Branca.  

A análise para determinar os cinco níveis de limites operacionais (Nível máximo do 

reservatório de Paraibuna para acionamento da CHAB, Nível mínimo do reservatório de 

Paraibuna para acionamento da CHAB, Nível mínimo do reservatório de Paraibuna para 

operação em plena carga das turbinas no horário de ponta, Nível mínimo do reservatório de 

Santa Branca para operação em plena carga das turbinas no horário de ponta, Nível mínimo do 

reservatório de Santa Branca para operação das turbinas com vazão mínima determina pela 

ANA) em cada uma das melhorias é feita através dos gráficos que traçam o nível de montante 
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dos reservatórios ao longo tempo.  

Os níveis de limites operacionais são alterados para verificar a influência no nível de 

montante individualmente e depois conjuntamente com os outros níveis operacionais para 

determinar a combinação ideal. As influências de cada um dos níveis de limites operacionais 

são descritas a seguir: 

- Nível máximo do reservatório de Paraibuna para acionamento da CHAB (NMAXP-

CHAB): tem como principal influência na elevação do nível do reservatório de Paraibuna em 

cheias e é ajustado de tal forma a garantir uma elevação adequada sem ter um vertimento 

excessivo quando o nível ultrapassar o nível máximo do reservatório. Quando excedido, causa 

a elevação do nível no reservatório de Santa Branca; 

- Nível mínimo do reservatório de Paraibuna para acionamento da CHAB (NMINP-

CHAB): tem como principal influência na elevação do nível do reservatório de Paraibuna em 

secas e é ajustado de tal forma para garantir essa elevação e minimizar o risco de entrar no 

volume morto. Quando excedido, causa a elevação do nível no reservatório de Santa Branca; 

- Nível mínimo do reservatório de Paraibuna para operação em plena carga das Turbinas 

no horário de ponta (NMINP-PT): tem como principal influência na redução do nível do 

reservatório de Paraibuna em secas, assim como no aumento da disponibilidade energética no 

horário de ponta. Como o reservatório a jusante de Paraibuna está dimensionado para armazenar 

o volume turbinado do horário de ponta, os limites inferiores do reservatório de Paraibuna para 

acionamento da CHAB e para operação em plena carga das turbinas são ajustados com o mesmo 

valor; 

- Nível mínimo do reservatório de Santa Branca para operação em plena carga das 

Turbinas no horário de ponta (NMINS-PT): tem como principal influência na depleção do nível 

do reservatório de Santa Branca em secas e é ajustado de tal forma para garantir essa elevação 

e minimizar o risco de entrar no volume morto. 

- Nível Mínimo do reservatório de Santa Branca para operar com vazão mínima definida 

pela ANA (NMINS-VM): tem como principal influência na estabilidade do nível do 

reservatório de Santa Branca em períodos de baixo nível. Como o reservatório de Santa Branca 

é significativamente afetado pela forma de operação de Paraibuna, em períodos de baixo nível 

do reservatório, é necessário operar na vazão mínima para minimizar o risco de entrar no 

volume morto. 

A resolução do modelo é feita com o auxílio do Microsoft Excel totalizando quase 7000 

linhas com os dados diários de Paraibuna e Santa Branca. As equações são definidas em colunas 

em cada uma dessas linhas para se ter os resultados em base dária e posteriormente somados e 
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divididos por anos analisados para se ter resultados em base anual. Na análise das simulações 

com diferentes cenários / objetivos é utilizada a “função solver” do Excel para determinar o 

nível máximo do reservatório de Paraibuna para acionamento da CHAB (NMAXP-CHAB) para 

a maximização da geração da energia no horário de ponta e para a maximização da variação 

total de energia gerada e consumida nas Usinas de Paraibuna e Santa Branca. 

A função objetivo para a maximização da geração da energia no horário de ponta é 

definida pela equação 31 e com as restrições que NMAXP-CHAB deve variar entre o nível 

mínimo e máximo de Paraibuna, 694,6 e 714 m respectivamente. A função objetivo para a 

maximização da variação de energia gerada e consumida é definida pela equação 32 e com as 

mesmas restrições aplicadas para a maximização anterior.  Para determinar o nível para a 

melhoria do uso da água para diminuir a depleção do reservatório de Paraibuna, primeiramente 

ajusta-se o NMAXP-CHAB observando os gráficos que traçam o nível de montante dos 

reservatórios ao longo tempo visando a elevação do nível de montante de Paraibuna nos anos 

de crise hídrica e ao mesmo tempo observando os períodos de cheias para não se ter um 

vertimento excessivo, tendo assim um melhor compromisso entre essas situações extremas. 

Nesse ajuste observa-se que o nível mínimo que o reservatório de Paraibuna chegou ao longo 

dos anos analisados é de 20% da cota útil, portanto, adota-se essa cota como restrição inferior 

de NMAXP-CHAB e a equação 32 como função objetivo. 

 

∆��������� = ������� + �������                   (31) 

 

∆��������� = ������� + ������� + ������ + ∆������ + ∆������         (32) 

 

Sendo: 

∆EGerPonta Variação de energia gerada anualmente no horário de ponta nas usinas de Paraibuna 

e Santa Branca [GWh/ano] 

 ∆EGerTotal Variação total de energia gerada e consumida anualmente nas Usinas de Paraibuna 

e Santa Branca [GWh/ano] 

 

3.6.1 Sistema eólico associado à CHAB 

 

Para se fazer um dimensionamento preliminar do parque eólico, definindo o tamanho e 

a quantidade das turbinas eólicas necessária para atender a demanda das bombas da CHAB, é 

necessário ter conhecimento da densidade de potência eólica da região que se deseja instalar 
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através do Atlas Eólico do Estado de São Paulo (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

- SECRETARIA DE ENERGIA, 2012). Para a região de Paraibuna, esse valor é de 90 W/m², 

como pode ser verificado na área destacada em vermelho na Figura 26.  

Em termos de potência gerada, é considerado que o total de energia gerada diariamente 

deveria ser maior ou igual ao consumo máximo diário das bombas. Além disso, é considerado 

que no horário de ponta a energia gerada pelo parque eólico é usada para alimentar a rede, ou 

seja, o montante de energia para alimentar as bombas deve ser gerado em 21 horas.  

Em virtude dos últimos estudos do Ministério de Minas de Energia que indicaram que o 

início do horário de ponta mudou das 18 horas para 14 e 15 horas devido ao maior uso de 

aparelhos de ar condicionado no verão, são considerados dois horários de ponta que são entre 

as 14 e as 17 horas e entre as 18 e as 21 horas, o último considerado ainda oficialmente como 

o horário de ponta. Na Figura 27 é ilustrada a curva de carga horário no verão e na Figura 28 

no inverno e pode-se notar que o horário de maior consumo é às 15 horas no verão e às 18 horas 

no inverno. 
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 Figura 26 – Densidade de potência eólica do Estado de São Paulo 

 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo (2012) 
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Figura 27 – Curva de carga horária de todo sistema elétrico de um dia no verão 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (2017) 

 

Figura 28 – Curva de carga horária de todo sistema elétrico de um dia no inverno 

 

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico (2017) 
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A fim de se ter um detalhamento da energia gerada em função do horário, e determinar 

o quanto está sendo gerado no horário de ponta e fora de ponta, é estimado o regime da variação 

das velocidades médias do vento, tomando como base os dados de estações meteorológicas 

automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (2018) de Taubaté e São Luiz do Paraitinga 

que são as mais próximas da região de Paraibuna. Com os dados das velocidades dos ventos de 

cada hora de um período anual de estações meteorológicas automáticas medidos com 

anemômetros localizados a uma altura de 10 metros, é possível fazer uma extrapolação do 

regime dos ventos a 100 metros de altura. Essa extrapolação, baseada em métodos clássicos da 

literatura, consiste em fazer uma média aritmética das velocidades dos ventos em cada hora do 

dia no intervalo de 0 às 23 horas no período medido de 16/04/2017 a 15/04/2018 das estações 

de Taubaté e São Luiz do Paraitinga. Uma vez conhecida a densidade de potência eólica da 

região (90 W/m² a 100 metros de altura) e adotando os mesmos parâmetros usados para 

determinação dessa densidade de potência, é possível extrapolar as velocidades a essa mesma 

altura através da equação (33), (34) e (35). 

 

� ����� = 90

��

���

 [� ��⁄ ] 
(33) 

 

���� =
1

2
. ��. ������

�. �. �� 
(34) 

 

������ = �����. � (35) 

 

sendo: 

 

DPge densidade de potência total gerada pelo sistema eólico na hora i [W/m²]; 

a massa específica do ar, sendo adotado o mesmo valor do Atlas Eólico do Estado de 

São Paulo [1,07 kg.m-3]; 

Vvh100 velocidade média do vento incidente no rotor a 100 m de altura [m.s-1]; 

C coeficiente de conversão eólico, sendo adotado valor típico de 0,4; 

he rendimento médio dos aerorogeradores do sistema, sendo adotado o mesmo valor do 

Atlas Eólico do Estado de São Paulo (0,92); 

Vvh10 velocidade média do vento medido na estação meteorológica a 10 m de altura [m.s-1]; 

k fator de ajuste entre a velocidade do vento medida a 10 m e a velocidade estimada a 

100 m de altura, considerado igual a 3,93; 
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Na Tabela 12 são resumidos os resultados encontrados conforme definido nas equações 

supracitadas. 

 

Tabela 12 – Resultados da extrapolação das velocidades do vento a 100 metros de altura 

Hora 

Local 

Velocidade 

média do vento 

Taubaté [m/s] 

Velocidade 

média do vento 

São Luiz do 

Paraitinga [m/s] 

Velocidade 

média do vento 

nas 2 cidades 

[m/s] 

Velocidade 

média 

ajustada a 

100 metros de 

altura [m/s] 

Densidade de 

Potência 

[W/m²] 

0 1,4 0,8 1,1 4,2 14,6 

1 1,3 0,8 1,0 4,0 13,1 

2 1,2 0,6 0,9 3,7 9,6 

3 1,2 0,6 0,9 3,5 8,4 

4 1,1 0,7 0,9 3,4 7,6 

5 1,0 0,6 0,8 3,2 6,3 

6 1,1 0,6 0,9 3,3 7,3 

7 1,2 0,7 1,0 3,7 10,2 

8 1,6 1,0 1,3 5,2 28,1 

9 2,2 1,5 1,9 7,3 78,1 

10 2,6 1,9 2,2 8,8 136,1 

11 2,7 2,3 2,5 9,7 180,0 

12 2,6 2,5 2,6 10,0 198,1 

13 2,7 2,5 2,6 10,2 207,6 

14 2,7 2,5 2,6 10,2 210,0 

15 2,8 2,6 2,7 10,5 227,4 

16 2,9 2,6 2,7 10,8 245,8 

17 2,9 2,2 2,6 10,1 200,5 

18 2,6 1,9 2,3 8,9 137,9 

19 2,3 1,5 1,9 7,5 84,6 

20 2,0 1,4 1,7 6,6 56,7 

21 1,8 1,3 1,5 6,1 43,6 

22 1,6 1,0 1,3 5,2 28,1 

23 1,4 1,0 1,2 4,7 20,1 

MÉDIA 2,0 1,5 1,8 6,7 90,0 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Uma vez feita a extrapolação das velocidades na altura do centro do rotor da turbina 

eólica, é possível fazer o cálculo da energia gerada na base horária e assim determinar 

quantidade de energia gerada na ponta e fora de ponta conforme equação (36) e (37). Para esse 

cálculo também são adotados os mesmos parâmetros e as turbinas eólicas usadas no Atlas 

Eólico do Estado de São Paulo para determinar a densidade de potência eólica de todo o Estado. 

Nesse caso é adotado um aerogerador típico chamado de ATS80, com potência nominal de 1,5 

MW e diâmetro do rotor de 80 m.    

 

��� = ∫ �����
��

�
                (36) 

��� =
1

2
. ��. �. ������

�. �. ��  (37) 

 

sendo: 

Ege Energia total gerada pelo sistema eólico [Wh]; 

Pge Potência total gerada pelo sistema eólico na hora [W/m²]; 

a massa específica do ar, sendo adotado o mesmo valor do Atlas Eólico do Estado de São 

Paulo (1,07) [kg.m-3]; 

A área dos rotores do sistema eólico, sendo adotado o mesmo diâmetro de rotor do Atlas 

Eólico do Estado de São Paulo [m²];  

Vvh100 velocidade média do vento incidente no rotor a 100 m de altura [m.s-1]; 

C coeficiente de conversão eólico, sendo adotado valor típico de 0,4; 

he rendimento médio dos aerorogeradores do sistema, sendo adotado o mesmo valor do 

Atlas Eólico do Estado de São Paulo (0,92); 

 

Na Tabela 13 é resumida a quantidade de energia gerada por turbina eólica em cada 

hora,  conforme definido nas equação supracitada. 

 

Tabela 13 – Energia gerada por turbina eólica 

(continua) 

Intervalo [horas] Energia gerada por turbina [kWh] 
Energia gerada no horário de ponta 

[kWh] 
0-1 73,6  

1-2 65,6  

2-3 48,3  

3-4 42,3  

4-5 38,2  
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Intervalo [horas] Energia gerada por turbina [kWh] 
Energia gerada no horário de ponta 

[kWh] 
5-6 31,9  

6-7 36,9  

7-8 51,5  

8-9 141,3  

9-10 392,7  

10-11 684,1  

11-12 905,0  

12-13 995,8  

13-14 1043,4  

14-15 1055,6 
3434,1 (horário de ponta às 15 h) 15-16 1143,1 

16-17 1235,4 

17-18 1007,6  

18-19 693,2 
1403,1 (horário de ponta às 18 h) 19-20 425,1 

20-21 284,8 

21-22 219,3  

22-23 141,3  

23-24 101,2  

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Com os dados de energia calculados na Tabela 13, pode-se determinar o número de 

turbinas eólicas tomando a energia total gerada diariamente e subtraindo o montante gerado 

durante o horário de ponta. Como o horário de ponta às 15 horas é quando há maior geração 

para rede, esse é considerado para determinar o número de turbinas do parque eólico. O 

consumo de energia das bombas é de 280.773 kWh diário. Esse valor é divido pela capacidade 

de geração de energia diária de 7.423 kWh  de cada turbina eólica, totalizando 

aproximadamente 38 turbinas eólicas. 

Para determinar o acréscimo de energia gerada do parque eólico no cenário após entrada 

de operação da CHAB, é calculada de forma diária a energia adicional gerada no horário de 

ponta que é considerada como o valor médio entre o montante gerado no horário de ponta às 

14 horas e às 17 horas, conforme equação (38). A quantidade de energia gerada diária no horário 

fora de ponta é determinada conforme a equação (39). Uma vez calculado o acréscimo de 

energia gerada diariamente, é feita a soma de cada um desses acréscimos e divido pelo número 

de anos analisados (18 anos) para se determinar quanto em média por ano está se gerando a 

mais nos horários de ponta e fora de ponta, conforme determinado pelas equações (40) e (41), 

respectivamente. 

 

(conclusão) 
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sendo: 

EEHP Energia gerada diariamente pelo parque eólico no horário de ponta [kWh] 

EEHFP Energia gerada diariamente pelo parque eólico no horário fora de ponta [kWh] 

EEHPA Energia gerada anualmente pelo parque eólico no horário de ponta [GWh/ano] 

EEHFPA Energia gerada anualmente pelo parque eólico no horário fora de ponta [GWh/ano] 

ASim Quantidade de anos simulados 

Nte Número de turbinas eólicas 

 

O acréscimo de energia gerada por ano no horário de ponta e fora de ponta assim como 

a diferença total no balanço energético das mudanças condições de operação das usinas e do 

parque eólico em função da inserção da CHAB no sistema podem ser determinadas pelas 

equações (42), (43) e (44), respectivamente.  

 

����� = ����� + ������� + �������                 (42) 

 

������ = ∆������ + ∆������ + ������ − ������          (43) 

 

��� = ����� + ������               (44) 

 

sendo: 

ETHPA Acréscimo de energia gerada no horário de ponta pelas usinas e parque eólico 

[GWh/ano] 

ETHFPA Acréscimo de energia gerada no horário fora de ponta pelas usinas e parque eólico 

[GWh/ano] 

ETA Difererença de energia total gerada pelas usinas e parque eólico entre os cenários antes 
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e após instalação da CHAB [GWh/ano] 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS 
 

Os resultados de cada uma das simulações com os objetivos (C1): melhoria do uso da 

água; (C2): maximização da geração da energia no horário de ponta; e (C3): maximização da 

variação total de energia gerada e consumida nas Usinas de Paraibuna e Santa Branca e no 

Parque Eólico são apresentados através de gráficos que comparam os níveis de montante 

originais e simulados de cada uma das usinas. As variações de energia gerada no horário de 

ponta e fora de ponta e energia consumida em base anual são apresentados em tabelas para 

melhor comparação em cada um dos casos analisados.  

Na simulação C1 os níveis de limite operacional são analisados conjuntamente em 

Paraibuna e em Santa Branca e a melhor combinação é com esses limites ajustados da seguinte 

forma: NMAXP-CHAB = 710,2 m; NMINP-CHAB = 694,6 m; NMINP-PT = 694,6 m; 

NMINS-PT = 619,5 m; NMINS-VM = 606,4 m. É importante salientar que os níveis máximo 

e mínimo do reservatório de Paraibuna são, respectivamente, 714 m e 694,6 m, e de Santa 

Branca são 622 m e 605 m, respectivamente. Portanto, pode-se observar que a CHAB e as 

turbinas em plena carga no horário de ponta operam até o nível mínimo do reservatório de 

Paraibuna, uma vez que o reservatório da CHAB tem capacidade de armazenar o volume 

adicional da geração em plena carga no horário de ponta. Quando operam com os mesmos 

níveis de limite operacional, acabam não influenciando na alteração do nível do reservatório de 

Paraibuna. Vale lembrar que apesar do objetivo dessa condição é buscar a melhoria do uso da 

água, há um aumento da energia gerada no horário de ponta. Essa configuração é aplicada nas 

3 melhorias simuladas nessa dissertação. 

Santa Branca é totalmente afetada pelas mudanças nas vazões da usina à montante. Dessa 

forma, é necessário adotar algumas condições de operação também para que exista uma 

harmonia na forma de operar as duas usinas. As regras de operação adotadas são as que 

trouxessem o menor nível de alteração em relação ao histórico de operação, ou seja, as vazões 

defluentes só são modificadas quando representavam alguma mudança drástica no uso da água, 

seja pela proximidade de entrada no volume morto ou pelo vertimento da água.  Assim, as 

vazões defluentes são modificadas quando o nível do reservatório atinge 619,5 m (equivalente 

a 85% da cota útil) fazendo com que as unidades geradoras operem em plena carga nos horários 

de ponta e quando o nível do reservatório atinge 606,4 (equivalente a 8% da cota útil) fazendo 

com que as unidades geradoras operem com a vazão mínima estabelecida pela ANA. O limite 
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superior de 85% é determinado usando o histórico de 18 anos analisados de forma a reduzir o 

vertimento e para o limite inferior são adotados níveis mínimos similares aos que normalmente 

ocorreram.   

Na Figura 29 é ilustrado o comparativo dos níveis de montante da usina de Paraibuna 

entre o cenário original e a simulação com a melhoria do uso de água, e na Figura 30 é ilustrado 

esse mesmo comparativo em Santa Branca. Observa-se que nos 18 anos simulados visando o 

melhor uso da água (C1), o nível de montante de Paraibuna é mantido significativamente mais 

elevado que o original, principalmente nos períodos de crise hídrica (2001, 2014 e 2015), em 

que a cota de montante sempre fica no mínimo 20% acima da cota do volume morto, dando 

assim uma maior segurança ao sistema. No entanto, há um maior volume vertido em períodos 

de cheias, representando uma perda no aproveitamento energético. Uma vez que Santa Branca 

é diretamente afetada pelas mudanças de operação de Paraibuna, há uma redução acentuada do 

nível de montante nos períodos de seca, principalmente no período de crise de 2014 e 2015, 

sendo dentre os casos simulados, o que apresenta a maior redução de nível.  Esse fato não é 

necessariamente um problema, uma vez que Santa Branca está em cascata com Paraibuna, que 

mantém o seu nível de montante preservado nos períodos de crise hídrica.  

Em termos de energia gerada no horário de ponta, nessa simulação é disponibilizado 

adicionalmente em média 42,6 GWh/ano (equivalente a 12,7% do que foi gerado anualmente) 

no sistema por Paraibuna; contudo, no horário fora de ponta, a energia consumida pela CHAB 

para bombeamento é em média de 76,4 GWh/ano (equivalente a 22,8% do que foi gerado 

anualmente). Por estar operando com nível de montante mais elevado que a situação original, 

o aumento de energia gerada anualmente no horário fora de ponta na usina de Paraibuna é de 

6,4 GWh/ano (equivalente a 1,9% do que foi gerado anualmente). O balanço energético entre 

o consumo adicional das bombas, geração adicional no horário de ponta e geração adicional por 

estar operando com nível de montante mais elevado, sem a contribuição do parque eólico e de 

Santa Branca, apresenta um valor de -27,4 GWh/ano (equivalente a -8,2% do que foi gerado 

anualmente) em Paraibuna.  

Em Santa Branca, há uma redução média anual de energia gerada no horário fora de 

ponta de -20,4 GWh/ano (equivalente a -10,5% do que foi gerado anualmente) por estar 

operando com o nível de montante mais baixo que a situação original; contudo, há um aumento 

da energia gerada no horário de ponta, em média, de 3,9 GWh/ano (equivalente a 2,0% do que 

foi gerado anualmente).  O balanço energético entre a geração adicional no horário de ponta e 

geração reduzida por estar operando com nível de montante mais baixo, sem a contribuição do 

parque eólico e de Paraibuna, apresenta um valor de -16,5 GWh/ano (equivalente a -8,5% do 
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que foi gerado anualmente) em Santa Branca.  
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Figura 29 – Simulação de melhoria do uso de água (C1) na usina de Paraibuna 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 30– Simulação de melhoria do uso de água (C1) na usina de Santa Branca 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Na simulação (C2), os níveis de limite operacional são analisados conjuntamente em 

Paraibuna e em Santa Branca e a melhor combinação é obtida com esses limites ajustados da 

seguinte  forma:  NMAXP-CHAB  =  707,7 m;  NMINP-CHAB =  694,6 m; NMINP-PT = 

694,6 m; NMINS-PT = 619,5 m; NMINS-VM = 606,4 m.  

O comparativo dos níveis de montante da usina de Paraibuna entre o cenário original e 

a simulação com o incremento de geração de energia no horário de ponta é ilustrado na Figura 

31; na Figura 32 é ilustrado esse mesmo comparativo em Santa Branca. Pode-se observar que 

o nível de montante de Paraibuna é mantido mais estável, ou seja, comparando com o nível 

original há uma redução nos períodos de cheia e aumento nos períodos de seca, mas durante a 

crise hídrica de 2014 e 2015 estão levemente mais elevados que o original.  

Em termos de energia gerada no horário de ponta, nessa simulação é disponibilizado 

adicionalmente, em média, 41,8 GWh/ano (equivalente a 12,5% do que foi gerado anualmente) 

no sistema por Paraibuna, porém no horário fora de ponta, a energia consumida pela CHAB 

para bombeamento é, em média, 67,0 GWh/ano (equivalente a 20,0% do que foi gerado 

anualmente). Por estar operando com nível de montante um pouco mais elevado que a situação 

original, o aumento de energia gerada anualmente no horário fora de ponta na usina de 

Paraibuna é de 0,4 GWh/ano (equivalente a 0,1% do que foi gerado anualmente). O balanço 

energético entre o consumo adicional das bombas, geração adional no horário de ponta, geração 

adicional por estar operando com nível de montante mais elevado e sem a contribuição do 

parque eólico e de Santa Branca, apresenta um valor de -24,8 GWh/ano (equivalente a -7,4% 

do que foi gerado anualmente).  

Em Santa Branca há uma redução média anual de energia gerada no horário fora de ponta 

de 11,1 GWh/ano (equivalente a 5,7% do que foi gerado anualmente) devido ao de fato de estar 

operando com o nível de montante mais baixo que a situação original, contudo, há um aumento 

da energia gerada no horário de ponta, em média, de 5,35 GWh/ano (equivalente a 2,8% do que 

foi gerado anualmente). 
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Figura 31 – Simulação de maximização de geração de energia (C2) na usina de Paraibuna 

 

Fonte: Produção do próprio autor 

.  
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Figura 32– Simulação de maximização da geração de energia (C2) na usina de Santa Branca 

 
Fonte: Produção do próprio autor 
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Na simulação C3, os níveis de limite operacional são analisados conjuntamente em 

Paraibuna e em Santa Branca e a melhor combinação é obtida com esses limites ajustados da 

seguinte  forma:  NMAXP-CHAB =  706,8 m;  NMINP-CHAB =  694,6 m;  NMINP-PT = 

694,6 m; NMINS-PT = 619,5 m; NMINS-VM = 606,4 m.  

Na Figura 33 é ilustrado o comparativo dos níveis de montante da usina de Paraibuna 

entre o cenário original e a simulação visando o incremento da variação total de energia gerada 

e consumida; na Figura 34 é ilustrado esse mesmo comparativo em Santa Branca.  

Em termos de energia gerada no horário de ponta, nessa simulação é disponibilizado 

adicionalmente, em média, 41,4 GWh/ano (equivalente a 12,4% do que foi gerado anualmente) 

no sistema por Paraibuna, entretanto, no horário fora de ponta, a energia consumida pela CHAB 

para bombeamento é, em média, 64,9 GWh/ano (equivalente a 19,4% do que foi gerado 

anualmente). Por estar operando com nível de montante mais baixo que a situação original, a 

diminuição de energia gerada anualmente no horário fora de ponta na usina de Paraibuna é de 

2,8 GWh/ano (equivalente a 0,8% do que foi gerado anualmente). O balanço energético entre 

o consumo adicional das bombas, geração adicional no horário de ponta, geração adicional por 

estar operando com nível de jusante mais elevado e sem a contribuição do parque eólico e de 

Santa Branca, apresenta um valor de -26,3 GWh/ano (equivalente a -7,9% do que foi gerado 

anualmente).   

Em Santa Branca, há uma redução média anual de energia gerada no horário fora de 

ponta de 9,42 GWh/ano (equivalente a 4,9% do que foi gerado anualmente) devido ao de fato 

de estar operando com o nível de montante mais baixo que a situação original, contudo, há um 

aumento da energia gerada no horário de ponta em média de 5,7 GWh/ano (equivalente a 2,9% 

do que foi gerado anualmente). 
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Figura 33 – Simulação da maximização da variação total de energia gerada e consumida no sistema (C3) na usina de Paraibuna 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 34 – Simulação da maximização da variação total de energia gerada e consumida no sistema (C3) na usina de Santa Branca 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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A análise do balanço energético, variação de energia gerada no horário de ponta e fora 

de ponta, e consumo das bombas em cada uma das condições simuladas na usina de Paraibuna, 

Santa Branca e combinadas é resumida nas Tabelas 14, 15 e 16, respectivamente. Observa-se 

que nas 3 simulações e nas 2 usinas há uma redução de energia gerada que precisa ser suprida 

pelo parque eólico.  

 

Tabela 14 – Variação de energia gerada e consumida na Usina de Paraibuna   

Cenário 

Acréscimo de 

energia gerada 

no horário de 

ponta 

[GWh/ano] 

Consumo de 

energia das 

bombas 

[GWh/ano] 

Variação de 

geração de 

energia no 

horário fora de 

ponta 

[GWh/ano] 

Variação total 

[GWh/ano] 

C1 42,6 -76,4 6,4 -27,4 

C2 41,8 -67,0 0,4 -24,8 

C3 41,4 -64,9 -2,8 -26,3 

Fonte: Produção do próprio autor 
 

O valor de variação total é sempre negativo, uma vez que existem perdas adicionais no 

processo diário de bombear e turbinar 1 hm³. As simulações com diferentes objetivos mostram 

que o nível de montante tem papel importante nas variações de geração de energia no horário 

de ponta e fora de ponta, que fazem com que a geração de energia seja maior na simulação C2 

seja maior que nos 2 demais casos simulados, no entanto, a variação total acaba sendo menor 

devido ao menor consumo de energia por bombeamento. O consumo de energia das bombas 

está diretamente associado ao nível de montante, isto é, quanto mais elevado é mantido, maior 

é o consumo das bombas em virtude da maior frequência que são acionadas, uma vez que o 

nível de montante para bombeamento é considerado constante. 

 

Tabela 15 – Variação de energia gerada na Usina de Santa Branca   

Cenário 

Acréscimo de 

energia gerada no 

horário de ponta 

[GWh/ano] 

Variação de geração 

de energia no horário 

fora de ponta 

[GWh/ano] 

Variação total 

[GWh/ano] 

C1 3,9 -20,4 -16,5 

C2 5,4 -11,1 -5,74 

C3 5,7 -9,4 -3,7 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Em Santa Branca, há sempre um déficit na variação total de geração de energia em todas 
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as simulações feitas, principalmente devido à operação com um nível de montante inferior ao 

original em virtude menor defluência de Paraibuna, em função aumento das vazões turbinadas 

no horário de ponta provocado pela operação da CHAB. 

 

Tabela 16 – Variação de energia gerada e consumida nas Usinas de Paraibuna e Santa Branca  

Cenário 

Acréscimo de 

energia gerada 

no horário de 

ponta 

[GWh/ano] 

Consumo de 

energia da 

bomba 

[GWh/ano] 

Variação de 

geração de 

energia no 

horário fora de 

ponta 

[GWh/ano] 

Variação total 

[GWh/ano] 

C1 46,4 -76,4 -14 -44 

 C2 47,1 -67 -10,8 -30,7 

C3 47,0 -64,9 -12,2 -30,0 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

O parque eólico é dimensionado para atender o consumo de energia durante as 20 horas 

de operação diárias, usando a média horária das velocidades dos ventos medidos durante um 

ano em estações meteorológicas e extrapolados para 100 metros de altura. O parque tem a sua 

geração de energia considerada como constante nas simulações executadas. Dessa forma, a 

energia gerada diariamente pelo parque eólico no horário fora de ponta é de 321 MWh e é 

consumido pelas bombas da CHAB quando ligadas e 92 MWh no horário de ponta. Em termos 

de geração anual, são gerados 116,9 GWh/ano no horário fora de ponta e 33,5 GWh/ano no 

horário de ponta. Na Tabela 17, pode-se notar que mais da metade da capacidade total de 

geração do parque eólico, ou seja, 80,6 GWh/ano de 151,4 GWh/ano totais, são disponibilizados 

no horário de ponta, graças à capacidade de armazenamento da CHAB a um custo de perdas 

adicionais de aproximadamente 30 GWh/ano. 
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Tabela 17 – Variação de energia gerada e consumida nas Usinas de Paraibuna e Santa Branca 

e no Parque Eólico 

Cenário 

Acréscimo de 
energia gerada 
no horário de 

ponta 
[GWh/ano] 

Consumo de 
energia da 

bomba 
[GWh/ano] 

Variação de 
geração de 
energia no 

horário fora de 
ponta 

[GWh/ano] 

Variação total 
[GWh/ano] 

C1 79,9 -76,4 102,9 106,4 

 C2 80,6 -67,0 106,1 119,7 

C3 80,5 -64,9 104,7 120,4 

Fonte: Produção do próprio autor 

 

Pode-se verificar nas Figura 35, Figura 36 e Figura 37 a variação de energia gerada ou 

consumida por dia ao longo dos anos simulados com diferentes objetivos. Na avaliação diária, 

nota-se que em períodos de crise hídrica há uma variação negativa na geração, já considerando 

o consumo das bombas. Isso é devido principalmente à queda nos níveis de montante e 

consequentemente redução da queda líquida das usinas, combinado que nessa condição as 

bombas operam diariamente, uma vez que não há restrição para operação quando o nível de 

montante está baixo. Em períodos de cheias, as bombas não operam e o nível de montante 

elevado faz com o acréscimo de energia gerada seja maior, fazendo com que se tenha picos 

positivos de variação de geração de energia.  

Dentre os cenários simulados, verifica-se que os picos de variação de geração são menos 

frequentes na simulação C1 que as demais simulações, em virtude da frequência com que as 

bombas não são operadas. Entretanto, nessa mesma simulação, as variações de geração de 

energia são maiores quando positivas e menores quando negativas, também explicado pelo fato 

de o nível médio de montante ser o maior dentre as simulações.   

 

 



111 

 

 

Figura 35– Simulação da variação de energia gerada e consumida na Usina de Paraibuna, Santa Branca e parque eólico visando melhoria do uso 

de água (C1) 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 36– Simulação da variação de energia gerada e consumida na Usina de Paraibuna, Santa Branca e parque eólico visando aumento de geração 

de energia (C2) 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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Figura 37– Simulação da variação de energia gerada e consumida na Usina de Paraibuna e Santa Branca visando a maximização da variação total 

de energia gerada e consumida no sistema (C3) 

 

Fonte: Produção do próprio autor 
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5 CONCLUSÕES 
  

A partir dos cenários simulados, pode-se concluir que uma CHAB instalada entre os 

reservatórios de Paraibuna e Santa Branca, associada a um parque eólico, contribui 

significativamente para o controle do nível de montante de Paraibuna, dando assim maior 

segurança de operação da usina, especialmente em períodos de seca, como os ocorridos nos 

anos de 2001, 2014 e 2015.  

Em Santa Branca, o nível de montante é significativamente afetado pela operação da 

CHAB, levando a sua depleção nos períodos de seca, contudo, isso não representa um problema 

para a segurança de operação, haja vista que Santa Branca está em cascata com Paraibuna, que 

mantém o seu nível de montante preservado nos períodos de escassez de água.  

As simulações com três objetivos diferentes (melhoria do uso da água, maximização da 

geração da energia no horário de ponta e a maximização da variação total de energia gerada e 

consumida) apresentam características semelhantes de estabilizar a variação o nível de 

montante de Paraibuna, ou seja, nos períodos de cheias, é diminuído o vertimento em relação à 

condição original e, nos períodos de seca, a depleção do nível não é tão acentuado, dando 

segurança ao sistema. 

As simulações mostram que a CHAB proporciona o aumento da segurança do sistema 

elétrico em duas maneiras: através do aspecto hídrico, uma vez que diminui variabilidade do 

nível de montante tanto nos períodos de cheias e, principalmente, nos períodos de crise hídrica; 

e através do aspecto energético, uma vez que aumenta a oferta de energia gerada no horário de 

ponta, bem como permite sincronizar a geração de energia de fontes intermitentes (solar e 

eólica) com o pico de consumo de energia, que no caso estudado foi disponibilizado na rede 

elétrica 54% da capacidade total de geração do parque eólico no horário de ponta. 

Do ponto de vista científico, pode-se concluir que o trabalho contribui para expandir a 

fronteira do conhecimento, haja vista que não foi encontrado em outros artigos de pesquisas os 

três seguintes aspectos: simulações para verificar o aumento da energia disponibilizada em 

horário de ponta e fora de ponta de uma usina hidrelétrica existente; análises focadas em 

verificar a contribuição da CHABs  no contexto de crise hídricas; e construção de um 

reservatório à jusante de uma usina hidrelétrica existente para aumentar a sua capacidade de 

utilização do reservatório e grupo gerador. Todos esses aspectos apresentam resultados 

positivos no sentido contribuir para o aumento de energia disponibilizada no horário de ponta 

e fora de ponta, torna a usina hidrelétrica mais resiliente à crise hídricas e aumenta 
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significativamente a capacidade de utilização. 

Futuros trabalhos poderão avaliar também a viabilidade econômica do sistema proposto 

quando houver uma política adequada de remuneração das CHABs. Além disso, futuros 

trabalhos poderão replicar o modelo de simulação em outras bacias, regiões ou com outras 

fontes renováveis a fim de verificar se as melhorias identificadas apresentam resultados 

similares e assim consolidar em diferentes aplicações os benefícios promovidos pelas CHABs 

associadas a fontes renováveis intermitentes.   
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ANEXO A 
 
Tabela 18 – Tabela típica e simplificada de consulta aos Dados da Estação Automática: São 

Luis do Paraitinga (SP) entre 16/04/2017 e 15/04/2018 

(continua) 

Data 
Hora Vento (m/s) 

UTC Vel. Dir. (°) Raj. 

16/04/2017 0 1,50 76 2.5 

16/04/2017 1 0,7 58 2.6 

16/04/2017 2 0 161 1.9 

16/04/2017 3 0 65 1.1 

16/04/2017 4 0 70 1.0 

16/04/2017 5 0 267 1.6 

16/04/2017 6 0,3 351 1.7 

16/04/2017 7 0 349 1.4 

16/04/2017 8 0,3 27 1.3 

16/04/2017 9 0 328 1.1 

16/04/2017 10 0,4 355 2.4 

16/04/2017 11 0,6 81 1.4 

16/04/2017 12 1,6 334 2.9 

16/04/2017 13 1,9 19 3.8 

16/04/2017 14 2,1 274 4.7 

16/04/2017 15 2,6 231 5.7 

16/04/2017 16 3,8 220 7.3 

16/04/2017 17 3,4 225 7.9 

16/04/2017 18 3,6 187 8.5 

16/04/2017 19 3,4 179 8.5 

16/04/2017 20 1,1 197 6.6 

16/04/2017 21 0,8 120 2.5 

16/04/2017 22 0 357 1.7 

16/04/2017 23 2,3 129 3.7 

17/04/2017 0 0,9 108 4.2 

17/04/2017 1 2,9 125 4.1 

17/04/2017 2 0,2 46 4.3 

17/04/2017 3 0 127 1.8 

17/04/2017 4 0,2 187 1.1 

17/04/2017 5 0,1 156 1.9 

17/04/2017 6 0 173 1.2 

17/04/2017 7 0 321 1.7 

17/04/2017 8 0 292 0.0 

17/04/2017 9 0 225 0.0 

17/04/2017 10 0 313 0.0 

17/04/2017 11 0,1 318 1.0 

17/04/2017 12 0,2 91 1.5 

17/04/2017 13 2,1 236 4.6 

17/04/2017 14 0,7 178 4.6 
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Data 
Hora Vento (m/s) 

UTC Vel. Dir. (°) Raj. 

17/04/2017 15 1,1 201 3.7 

17/04/2017 16 2 189 4.3 

17/04/2017 17 3,1 124 10.2 

17/04/2017 18 1,9 61 6.2 

17/04/2017 19 2,4 88 7.2 

17/04/2017 20 1,5 86 6.3 

17/04/2017 21 1,7 89 4.6 

17/04/2017 22 1,7 67 4.5 

17/04/2017 23 0,9 80 3.2 

18/04/2017 0 0,6 141 2.6 

18/04/2017 1 2,2 41 3.4 

18/04/2017 2 4,3 51 8.7 

18/04/2017 3 2,8 39 7.0 

18/04/2017 4 1,9 67 3.9 

18/04/2017 5 1,8 54 3.5 

18/04/2017 6 1,2 96 2.4 

18/04/2017 7 2,7 55 3.4 

18/04/2017 8 0,2 22 3.3 

18/04/2017 9 0,9 41 2.8 

18/04/2017 10 0,2 53 1.8 

18/04/2017 11 2 42 3.9 

18/04/2017 12 1 58 3.9 

18/04/2017 13 2,4 56 5.6 

18/04/2017 14 2,8 61 5.8 

18/04/2017 15 3,6 72 7.4 

18/04/2017 16 3 61 7.4 

18/04/2017 17 2,9 58 6.9 

18/04/2017 18 2,7 49 7.7 

18/04/2017 19 3,5 43 6.0 

18/04/2017 20 3,4 52 6.7 

18/04/2017 21 2,5 55 5.9 

18/04/2017 22 3 64 5.9 

18/04/2017 23 2,1 53 5.1 

19/04/2017 0 1,9 51 5.8 

19/04/2017 1 1,8 68 3.5 

19/04/2017 2 1,2 51 3.6 

19/04/2017 3 2,1 52 2.8 

19/04/2017 4 2,5 55 3.5 

19/04/2017 5 1,3 55 3.1 

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (2018) 

 

(conclusão) 


