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O tema de armazenamento tem evoluído e crescido criando diversas 

aplicações e possibilidades de negócios

1 Existem várias formas de sistemas de armazenamento de energia (eletricidade) em 

uso, em diferentes estágios de maturidade e com aplicações específicas que podem 

impactar as empresas de energia e também gerar oportunidades

2
No mundo já há quase um Brasil de armazenamento (127 GW, em 2013) 

essencialmente com bombeamento de água (usinas reversas), e há diversas 

expectativas em relação às oportunidades e evolução desse mercado

Sumário do contexto atual dos sistemas de armazenamento

3
O uso de baterias tem crescido muito, direcionado por movimentos de players 

relevantes, que tendem direcionar a avanços técnicos e econômicos, com redução 

dos preços futuros
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Existem hoje diversas formas de armazenamento de energia, 

classificadas em 5 grandes tipos

Fonte SBC ENERGY INSTITUTE ANALYSIS, 2013 

Tipos de armazenamento 1



6

Os tipos distintos de armazenamento se encontram em estágios 

distintos de maturidade: bombeamento de área é a forma mais 

madura de se armazenar energia – baterias em fase de testes

Fonte: Relatório  Energy Storage Technolggies 2012 e SBC ENERGY INSTITUTE ANALYSIS, 2013                

Estado da arte e maturidade das tecnologias de armazenamento 1
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Existem oportunidades para utilização de armazenamento nos três 

segmentos: Geração, Transmissão e Distribuição de Energia

Fonte: SEIA e © 2013 Strategen Consulting, LLC, dezembro/2013 

São desafios oportunidades que se apresentam para o país
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Oportunidades de aplicações de sistemas de armazenamento 

inseridas no segmento de energia elétrica

Fonte: Relatório  Energy Storage Technolggies 2012 e SBC ENERGY INSTITUTE ANALYSIS, 2013                

Aplicações possíveis de armazenamento e funcionalidades esperadas
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Conclusões e pontos para reflexão

Fonte: Projeto - PD-2937-0045-2011 – USFV Tanquinho

A pali

 Tecnologias de armazenamento de energia estão sendo adotadas em diferentes tipos de aplicação

conectadas à rede (grid) 

 Usinas reversas, armazenamento térmico e baterias chumo-ácido têm sido utilizadas como suporte e 

aplicações de back up há mais de 100 anos

 Nos últimos anos, baterias de Li-Ion estão ganhando escala na aplicação de curta duração juntamente com o 

desenvolvimento tecnológico, com melhoria na performance e redução de preços permitem o uso em

aplicações de gerenciamento de pico de demanda, integração de renováveis e redução do uso do diesel

 Baterias de fluxo e chumbo-ácido avançadas também prometem avanços significantivos nos próximos 3-5 

anos.

 Oportunidades para criação de plantas virtuais associadas a outras ações como eficiência energética, GD, 

microrredes e sistemas de controle e despacho

 Oportunidades para desenvolvimento de novos negócios e da cadeia produtiva nacional

 Necessário avanços na regulação e novos modelos de negócios e  diferentes para aplicações
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Antônio Roberto Donadon – donadon@cpfl.com.br

Felipe Zaia – fzaia@cpfl.com.br

Obrigado!
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