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Especialistas sugerem mais estudos sobre reversíveis no Rio
São Francisco
Estudos não descartariam hidrelétricas tradicionais, mas propõem outras
tecnologias de armazenamento, se possível em usinas híbridas
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A acelerada e irreversível expansão das renováveis variáveis – eólica e solar – e a crescente preocupação

quanto aos efeitos das mudanças climáticas sobre a base hidrelétrica do SIN apontam cada vez mais para

o aprofundamento dos estudos de alternativas que possam adensar a matriz elétrica do país,

compensando a intermitência das renováveis e servindo de colchão para estresses hídricos como o

atual.

Esses estudos não descartam as hidrelétricas tradicionais, onde ainda sejam socioambientalmente

possíveis aproveitamentos, de preferência com reservatórios, mas crescem no rumo de outras

tecnologias de armazenamento, incluindo as hidrelétricas reversíveis (UHRs), se possível, em

aproveitamentos híbridos.

Em evento comemorativo dos 60 anos do CBDB, na última semana de agosto, a engenheira Heloísa

Teixeira Firmo, professora das cadeiras de Aproveitamentos Hidrelétricos e de Gestão de Recursos

Hídricos da Escola Politécnica da UFRJ, sugeriu que se aprofundem os estudos para uma reversível

associada ao lago de Sobradinho, no Rio São Francisco, usando um parque solar �utuante na superfície

do lago como fonte de energia para o bombeamento da água.

A UHR aproveitaria uma depressão existente na margem direita do lago de Sobradinho, chamada Saco

da Arara, para a construção do reservatório superior que teria Sobradinho como lago inferior. A usina

solar fotovoltaica que supriria as turbinas-bombas nos horários de enchimento do lago superior,

forneceria energia para o SIN nos dias em que esse bombeamento não fosse necessário, como domingos

e feriados.

A ideia foi estudada em detalhes pelo seu orientando Raphael Henrique Kalil Maynard em monogra�a

de graduação na Poli/UFRJ, em 2019. A UHR do Saco da Arara teria uma queda d’água de 167 metros,

armazenamento de seis horas e potência variando entre 28,2 e 140,8 MW, dependendo do cenário

adotado entre os três apresentados na monogra�a.

A potência fotovoltaica requisitada seria entre 37,5 MW e 187,7 MW e as duas usinas demandariam

investimentos de R$ 910,1 milhões, sendo R$ 304,1 milhões para a UHR e R$ 606,1 milhões para a solar,

isto no cenário de maior porte, no qual a tarifa de geração seria de R$ 338,60/MWh.

No �nal do trabalho, Maynard faz uma série e recomendações, incluindo estudo geotécnico da qualidade

do solo no Saco da Arara, o que pode modi�car o traçado, custos e arranjo do complexo, e o

aprofundamento das análises dos impactos ambientais, tanto da UHR quanto da usina fotovoltaica.
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 eólica hidrelétrica hidrelétricas reversíveis renováveis Reservatórios Rio São Francisco SIN Sobradinho

A UHR do Saco da Arara seria apenas um dos aproveitamentos híbridos possíveis na área de Sobradinho

e proximidades. A própria professora Helena, em trabalho feito em parceria com Mariana Argento

Nunes e Filipi Libório Narcizo, apresentado no XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste (2020),

aponta a UHR Muquém, no município de Muquém do São Francisco, a montante de Sobradinho, entre os

municípios de Barra e Ibotirama.

Com desnível de 150 metros em relação ao rio, ela também seria híbrida com geração solar ou eólica.
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