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Com o objetivo de elucidar ao setor em-
presarial a relação entre o setor elétrico 
brasileiro e a mudança global do clima, o 
Conselho Empresarial Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
promoveu dois Workshops, em parceria 
com a PSR, que contou com a participa-
ção de grandes especialistas do setor 
energético. O primeiro Workshop focou 
na relação entre as mudanças globais 
do clima e as crises hídricas e energéti-
cas no Brasil, os usos múltiplos da água 
e os possíveis impactos no setor empre-
sarial brasileiro e na economia nacional. 

O segundo focou na necessidade de 
colocar os riscos climáticos no centro 
do planejamento energético no Brasil e 
abordou o papel do setor empresarial 
nessa transição, focando nas possíveis 
estratégias, ações e oportunidades para 
que esta participação seja efetiva.

Esta nota técnica resume as discussões 
de cada mesa redonda, destacando as 
principais mensagens e conclusões.
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As principais mensagens e con-
clusões dos workshops foram:

• A recente crise hídrica 
de 2021 permitiu testar a 
resiliência do setor elétrico 
brasileiro. Apesar de ter sido 
a pior crise já registrada, foi 
possível evitar o raciona-
mento de energia, ao contrá-
rio de 2001. Diversos fatores 
contribuíram para isso, como 
a diversificação da matriz 
com a maior participação de 
eólica, solar e térmicas flexí-
veis, e o aumento da oferta 
de transmissão, que permitiu 
o escoamento do excesso 
de produção no Norte e 
Nordeste.

• Com as mudanças climá-
ticas, estudo da Agência 
Internacional de Energia (IEA, 
sigla em inglês) mostra que 
o fator de capacidade médio 
das hidrelétricas no Brasil 
pode reduzir em 10% a 18%, 
dependendo do cenário de 
aumento de temperatura glo-

Sumário Executivo

Com o objetivo de elucidar ao setor empresarial a relação entre o 
setor elétrico brasileiro e a mudança global do clima, o Conselho 
Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) 
promoveu dois Workshops, em parceria com a PSR, que contou 
com a participação de grandes especialistas do setor energético. 

bal. Além disso, o IPCC projeta 
um aumento na intensidade e 
frequência de eventos climáti-
cos extremos.

• De modo a se adaptar a esse 
novo cenário, é necessário e 
urgente que o planejamento 
setorial seja adaptado para 
considerar os impactos das 
mudanças climáticas sobre 
o setor elétrico, como na 
produção hidrelétrica e de 
demais fontes (ex. biomassa, 
eólica e solar), na demanda 
elétrica (uso de ar-condicio-
nado), nos usos consuntivos 
da água, dentre outros fato-
res. Esses efeitos poderão 
influenciar tanto a operação 
quanto a expansão do sis-
tema, causando alterações 
no mix de fontes ideal para 
atendimento dos requisitos 
de energia e potência. Sem 
essas adaptações, o setor 
elétrico brasileiro poderá se 
provar não resiliente em pró-
ximas, e possivelmente mais 
severas, crises hídricas.

É NECESSÁRIO E 
URGENTE QUE O 
PLANEJAMENTO 
SETORIAL SEJA 
ADAPTADO PARA 
CONSIDERAR 
OS IMPACTOS 
DAS MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS SOBRE 
O SETOR ELÉTRICO
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• Algumas ações já estão 
sendo tomadas, nesse sen-
tido, pelas instituições do 
setor (EPE e ONS), como o 
lançamento de projeto para 
estudo desses impactos na 
operação do SIN como parte 
do Projeto META II; a inclusão 
de análise de requisitos de 
potência e profundidade do 
risco; o aprimoramento da 
representação de restrições 
hidráulicas operativas; e a 
inclusão de análises de sensi-
bilidade (what if) no PDE que 
averiguou o efeito de vazões 
reduzidas no setor, além de 
outras questões.

• Contudo, recomenda-se, ain-
da: a definição de estratégias 
para preparar o SIN para um 
cenário com maior reincidên-
cia de eventos extremos; o 
aumento da flexibilidade ope-
rativa do sistema hidrelétrico 
com a realização de obras 
para ajuste do uso da água; 
aprimoramento da gestão 
da demanda; o aumento da 
coordenação entre o setor 
elétrico e os demais setores 
usuários da água; e a inclusão 
do risco climático na análise 
financeira de projetos.

• Como mencionado no estudo 
da IEA, a intensidade dos 
efeitos das mudanças climá-
ticas dependerá do cenário 
de aumento da temperatura 
global. Assim, para reduzir 
esses efeitos, destaca-se a 
importância de redução das 
emissões de gases de efeito 
estufa, o que no Brasil impli-
ca, dentre outras questões, 
na redução no desmatamen-
to. Além disso, deverá haver 
uma redução na intensidade 
de carbono do setor energé-
tico. Nesse caso, o Brasil pos-
sui uma vantagem comparati-
va significativa por conseguir 
expandir sua matriz elétrica 
com fontes renováveis de 
forma competitiva e pela 
grande capacidade de produ-
ção de biocombustíveis.

• As preocupações com as 
mudanças climáticas e com 
temas ESG em geral repre-
sentam grandes oportunida-
des de novos negócios ou 
diversificação de negócios – 
como no caso das empresas 
de óleo e gás, que aumen-
tam seus investimentos em 
fontes renováveis –, seja para 
o atendimento do mercado 
interno ou exportando produ-
tos com esperada demanda 
global, como, por exemplo, na 
eletrificação, no hidrogênio 
verde, em biocombustíveis 
avançados e em serviços ba-
seados na natureza: proteção 
florestal, reflorestamento e 
boas práticas agrícolas. 

Sumário Executivo
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FIGURA 1. Energia Natural Afluente (ENA) da região Sudeste (% da média anual) na parte superior[1] e déficit acumulado 

de precipitação nos últimos 10 anos nas principais bacias hidrográficas para produção hidrelétrica (na parte inferior)[2]

Introdução

A recente crise hídrica permitiu avaliar a resiliência do setor 
elétrico brasileiro. Apesar de ter sido a pior seca já registrada, 
como evidenciado abaixo, foi possível evitar o racionamento 
de energia. Situação mais confortável, por exemplo, que a de 
2001, quando foi decretado um racionamento. 
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Nesses últimos 20 anos, o 
aumento da oferta de geração 
e transmissão superou o da de-
manda e aumentou a diversifica-
ção da matriz elétrica: a hidrelé-
trica representa hoje 60% da 
capacidade do sistema, enquan-
to no início do século era 83%. A 
evolução da matriz de geração 
do sistema elétrico brasileiro é 
representada abaixo.

Nesse cenário de mudanças 
climáticas, com o aumento da 
frequência e intensidade de 
períodos de seca, é importante 
contar com um portfólio robus-
to de tecnologias de geração, 
especialmente pela dificuldade 
de se encontrar novos projetos 
hidrelétricos com viabilida-
de econômica e ambiental. O 
planejamento energético para 
definição desse portfólio deve 
ser neutro tecnologicamente e 
focar nos requisitos do sistema 
de forma econômica.

FIGURA 2. Evolução na matriz elétrica brasileira. 

Fonte: Elaborado pela PSR com dados da ANEEL e do MME

é importante contar com um portfólio 
robusto de tecnologias de geração, 
especialmente pela dificuldade de se 
encontrar novos projetos hidrelétricos com 
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Os eventos extremos 
serão mais intensos?

O planeta apresenta ciclos naturais de 
aquecimento e resfriamento com duração 
média de 100 mil anos. 

Estamos presentemente passando por um momento de aquecimen-
to natural. Contudo, a taxa do aquecimento terrestre é bem superior 
àquela esperada por esse ciclo natural, resultante de fatores antró-
picos que intensificam as emissões de gases de efeito estufa para a 
atmosfera. A concentração de CO2 na atmosfera já ultrapassou 400 
ppm (partes por milhão), sendo que até a época pré-industrial a refe-
rência era 300 ppm.

O efeito desta concentração inédita de CO2 está no aumento da 
média de temperatura global e, com efeito maior, no aumento da 
frequência de eventos extremos, como recordes de temperatura, 
precipitações intensas ou secas severas. Alguns exemplos de even-
tos recentes foram as chuvas em Petrópolis e na Alemanha e Bélgica, 
que apresentam níveis acima do máximo histórico, as crises hídricas 
recentes no Brasil, a ocorrência de “super El Niño” e ondas de calor 
no Canadá, Estados Unidos, Europa e Índia. O ciclone que atingiu os 
estados do Paraná e Santa Catarina em 2020, deixando 1,5 milhão de 
casas sem eletricidade, também é um exemplo destas mudanças.

O aumento da intensidade e frequência desses eventos já era pre-
visto pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas (IPCC) 
desde sua criação, na década de 1990, porém observou-se que as 
projeções haviam sido subestimadas. Para as próximas décadas, a 
expectativa é que haja uma intensificação dos efeitos climáticos se 
forem mantidas as tendências de aumento de emissões de gases de 
efeito estufa[14]. Por esse motivo, é de suma importância que haja uma 
mudança abrupta no mindset para evitar que as novas projeções se 
mostrem novamente otimistas.

PARA AS PRÓXIMAS 
DÉCADAS, A 
EXPECTATIVA É 
QUE HAJA UMA 
INTENSIFICAÇÃO 
DOS EFEITOS 
CLIMÁTICOS SE 
FOREM MANTIDAS 
AS TENDÊNCIAS 
DE AUMENTO DE 
EMISSÕES DE 
GASES DE EFEITO 
ESTUFA
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Os impactos, contudo, não serão 
uniformes nas regiões da Améri-
ca Latina. Enquanto a maior par-
te das regiões deverá sofrer uma 
redução no fator de capacidade 
médio de suas hidrelétricas, a 
região Andina provavelmente 
perceberá um aumento nesse 
fator. Além disso, a evolução da 
geração hidrelétrica dependerá 
também do cenário de aumento 
da temperatura global. Quanto 
maior for o aumento, maior será 
a redução no fator de capacida-
de das hidrelétricas.

Para o Brasil, o estudo mostra 
que haverá uma redução média 
de 13% no fator de capaci-
dade médio das hidrelétricas, 
podendo variar de 10%, no 
cenário baixo de 2ºC, a 18%, no 
cenário abaixo de 4ºC. Assim, 
destaca-se a importância de 
redução das emissões de ga-
ses de efeito estufa para limitar 
o aumento na temperatura 
global, limitando o impacto na 
precipitação e, assim, na gera-
ção hidrelétrica do Brasil.

O Plano de Operação Ener-
gética (PEN) de 2022 do ONS 
mostra uma capacidade total de 
geração de cerca de 174 GW, 
das quais as hidrelétricas repre-
sentam quase 60% e as solares 
e eólicas, juntas, representam 
entre 14 e 15%[4]. Apesar da 
grande participação hidrelétri-
ca, sua expansão atualmente 
ocorre por usinas a fio d’água, 
que são desprovidas de re-
servatório de regularização. A 
expansão dessas usinas junto 
com a de fontes renováveis não 
despacháveis, como solar e 
eólica, reduz o grau de regula-
rização do sistema, tornando-o 
mais dependente de períodos 
chuvosos e, portanto, mais vul-
nerável às questões climáticas.

Um aumento de temperatura 
e queda na precipitação te-
rão efeitos diversos, infeliz-
mente orientados à redução 
da oferta de energia elétri-
ca e aumento da demanda, 
como indicado a seguir:

Impacto para o setor 
elétrico brasileiro

Jinsun Lim, Analista em 
Energia e Mudanças 
Climáticas da Agência 
Internacional de Energia 
(IEA), divulgou resultados 
preocupantes do relatório 
da IEA “Climate Impacts 
on Latin American 
Hydropower”[3]: as 
mudanças climáticas 
reduziriam em 8% o fator 
de capacidade médio 
da geração hidrelétrica 
na América Latina no 
período de 2020 a 2059 
com relação ao cenário 
base de 1970 a 2000. Essa 
redução aumenta para 
11%, se considerarmos 
os últimos 40 anos do 
século.
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1. Redução da eficiência e 
potência disponível de usinas 
termoelétricas;

2. Aumento dos usos múltiplos 
da água, especialmente a 
irrigação, reduzindo a água 
disponível para a produção 
de energia hidrelétrica em 
bacias importantes do Brasil;

3. Aumento das taxas de eva-
poração líquida dos reserva-
tórios de usinas hidrelétricas 
e demais corpos hídricos 
(como açudes em sistemas 
de irrigação);

4. Redução da capacidade de 
transporte nas linhas de 
transmissão;

5. Aumento dos danos às redes 
de transmissão e distribui-
ção, já que a dependência 
de cabos aéreos as tornam 
mais vulneráveis a eventos 
extremos;

6. Aumento do consumo de 
energia elétrica, principal-
mente aquela associada ao 
uso mais intensivo do ar-con-
dicionado.

O gráfico a seguir ilustra um dos 
impactos esperados das mu-
danças climáticas: o número de 
“noites tropicais” (com tempe-
ratura mínima superior a 20oC), 
sendo esta variável relaciona-
da ao maior acionamento de 
ar-condicionado para conforto 
térmico. Observa-se do portal 
do Banco Mundial que, a nível 
nacional, espera-se em média, 
para amostra de resultados de 
diversos modelos climáticos, 
um aumento de até 7 dias com 
noites tropicais entre maio e 
agosto para o cenário de IPCC 
SSP2-4.5.

É um tema de grande interesse 
nacional investigar o impacto 
das mudanças climáticas tam-
bém sobre a oferta de biomassa 
de cana de açúcar, geração 
eólica e solar fotovoltaica, fontes 
cada vez mais importantes na 
matriz elétrica nacional.

FIGURA 3. Projeção do número de noites tropicais (temperatura mínima > 20ºC) para o final do século[5]
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renováveis agrega segurança 
energética ao sistema, pois re-
duz a dependência da geração 
de energia pelas hidrelétricas, 
permitindo o enchimento dos 
reservatórios e, assim, a atua-
ção das hidrelétricas como re-
cursos de flexibilidade. Enquan-
to isso, as térmicas flexíveis 
serão relevantes para modular 
esses recursos em período de 
baixa hidrologia.

Cada tecnologia de geração de 
energia tem atributos interes-
santes ao sistema elétrico. As 
renováveis variáveis, eólica e so-
lar, são responsáveis pelo aten-
dimento do requisito de energia, 
que era antes atendido somente 
pelas hidrelétricas em períodos 
úmidos. Devido à variabilidade 
do perfil de geração dessas 
fontes, sua penetração aumen-
ta a importância do requisito 
de flexibilidade, que é provido 
também pelas térmicas flexíveis, 
cuja atuação está aumentando 
devido à reincidência de perío-
dos secos. Por fim, outro fator 
muito relevante para tornar o 
sistema elétrico mais resiliente é 
a expansão da transmissão, que 
é fundamental para garantir o 

escoamento da geração elétri-
ca e a integração das renová-
veis, permitindo que o sistema 
possa usufruir dos recursos das 
diversas regiões do país, e para 
agregar confiabilidade e flexibili-
dade ao suprimento de energia, 
permitindo o atendimento ao 
crescimento de mercado.

A diversificação do portfólio e os 
investimentos em novos proje-
tos de geração e transmissão 
foram importantes para atender 
o requerimento de energia do 
sistema. A crise hídrica recen-
te, entretanto, demonstrou ser 
preciso maior atenção com 
relação ao atendimento da de-
manda máxima, o que havia sido 
antecipado pela EPE em 2019, 
quando adotou novos critérios 
para o planejamento de forma a 
considerar potência. Com essa 
modificação, a EPE passou a 
considerar tanto a probabilidade 
de não atendimento dos reque-
rimentos de energia e potência 
como a profundidade desses 
eventos. Esse critério foi incluí-
do, inicialmente, no PDE 2030 e 
no leilão de reserva de capaci-
dade de 2021.

Resiliência: como se preparar 
para as próximas crises?

DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ

A forma para tornar o sistema 
mais resiliente às mudanças 
climáticas depende de dispo-
nibilidade de dados, integração 
dos riscos climáticos no planeja-
mento energético e facilidade de 
investimentos focados em au-
mento de resiliência. O primeiro 
fator diz respeito à existência de 
dados, metodologias e diretrizes 
para mapear os riscos e ende-
reçar as melhores medidas de 
adaptação para cada região. O 
segundo ponto está relacionado 
com a adequação de políticas 
institucionais aos novos parâ-
metros climáticos e ao incentivo 
aos agentes do setor a consi-
derarem esses parâmetros no 
planejamento de projetos. Por 
fim, a inclusão do risco climático 
na análise financeira de proje-
tos e a criação de instrumentos 
financeiros dedicados incenti-
vará investidores a focarem em 
projetos mais resilientes.

O aumento da resiliência do 
sistema dependerá também da 
expansão de renováveis e do 
uso de térmicas para atendi-
mento de ponta. A geração de 
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QUESTÕES INSTITUCIONAIS

O aumento da resiliência poderá 
ser atingido também por meio 
de alterações institucionais. 
Um ponto relevante seria a 
coordenação entre as institui-
ções governamentais. Na crise 
energética de 2001, criou-se o 
comitê de monitoramento do 
setor energético (CMSE) com 
o objetivo de aprimorar essa 
comunicação entre órgãos. 
Contudo, na crise de 2020/21, 
esse comitê se mostrou pouco 
efetivo, sendo criada na ocasião, 
ainda que temporariamente, a 
Câmara de Regras Excepcionais 
para Gestão Hidroenergética 
(CREG). Em crises futuras, será 
importante dar maior poder ao 
CMSE para assumir as mesmas 
responsabilidades da CREG.

Outro ponto fundamental é blin-
dar a política energética consi-
derando-se o forte impacto de 
lobbies setoriais na expansão do 
setor, se sobrepondo aos estu-
dos técnicos conduzidos pela 

EPE, por exemplo. Um exemplo 
mais recente desse movimento 
foi a contratação mandatória de 
8 GW de térmicas a gás, incluída 
como ementa da lei de deses-
tatização da Eletrobras. Essas 
térmicas deverão ser instaladas 
em locais distantes das regiões 
de maior demanda e das fontes 
de gás natural, seu principal in-
sumo, o que certamente encare-
cerá o custo da energia.

A EPE estimou no PDE 2031 
o custo adicional que essas 
térmicas trariam ao sistema. 
Considerando o valor presen-
te do custo de operação para 
o período de 2021 a 2036, o 
cenário de referência apresen-
ta um custo na ordem de 50 
bilhões de reais maior do que 
o cenário “Rodada Livre”, que 
não considera os requisitos das 
leis aprovadas em congresso[6]. 
Esse valor não considera o 
custo de construção das usinas 
e o custo dos gasodutos, que 
possivelmente será incluído 
como emenda no projeto de lei 

de modernização do setor elé-
trico (PL 414) no valor de 100 
bilhões de reais[7]. Além do im-
pacto econômico, essas térmi-
cas terão impacto também nas 
emissões. Segundo o PDE, em 
2031, o setor elétrico brasileiro 
seria responsável pela emissão 
de 13 milhões de toneladas de 
CO2 no cenário de rodada livre, 
enquanto no caso de referência 
a emissão seria próxima de 35 
milhões de toneladas.

Portanto, as térmicas infle-
xíveis incluídas na lei de de-
sestatização da Eletrobras 
causam aumento de emissões 
e aumento de custos para o 
consumidor de energia elétrica, 
além de reduzir o mercado dis-
ponível para expansão de solar, 
eólica e biomassa. Para evitar 
esses impactos, é de suma 
importância que essa medida 
seja revertida, necessitando 
de movimentos por parte da 
academia, da sociedade civil e 
de instituições ambientais.

Resiliência: como se preparar para as próximas crises?
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PLANEJAMENTO 
ENERGÉTICO

Com a intensificação dos even-
tos extremos, a EPE começou a 
perceber a necessidade de se 
incluir esses efeitos no plane-
jamento, focando em 3 dimen-
sões: risco, mitigação e adap-
tação. Para isso, está tomando 
algumas ações incipientes, 
mesmo sem ter valores concre-
tos de probabilidades desses 
eventos, com o objetivo de apri-
morar a discussão. A principal 
medida foi a inclusão de análises 
de sensibilidade (what if) no 
Plano Decenal de Energia (PDE). 
Para o PDE 2031, por exemplo, 
foi feito estudo considerando o 
histórico mais recente de vazões 
como base para estimar o futuro, 
focando no comportamento da 
operação do sistema.[8]

A EPE recentemente abriu para 
consulta pública um documento 
base que fala sobre os princi-
pais conceitos e indicadores 

selecionados que irão subsidiar 
o desenvolvimento de uma 
base de dados de indicadores e 
estatísticas socioambientais de 
riscos climáticos, mitigação e 
adaptação às mudanças climáti-
cas no setor elétrico.[9]

Além da consideração desses 
efeitos no planejamento, algu-
mas medidas já estão sendo 
tomadas para tornar o sistema 
mais resiliente: (i) alteração dos 
critérios de suprimento, incluindo 
análise de requisitos de potência 
e profundidade do risco, que foi 
aprovada pelo CNPE em 2019; (ii) 
a melhor representação de res-
trições hidráulicas operativas; (iii) 
aprimoramento dos modelos ma-
temáticos utilizados para forma-
ção de preço e para operação do 
sistema; (iv) medidas em discus-
são na modernização do setor 
elétrico, como a separação entre 
lastro e energia, que permite pro-
ver a adequabilidade do sistema 
com eficiência econômica.

A EPE COMEÇOU 
A PERCEBER A 
NECESSIDADE 
DE SE INCLUIR 
ESSES EFEITOS NO 
PLANEJAMENTO, 
FOCANDO EM
3 DIMENSÕES: 
RISCO, MITIGAÇÃO 
E ADAPTAÇÃO

Resiliência: como se preparar para as próximas crises?
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SÍNTESE DAS 
RECOMENDAÇÕES

Em síntese, as recomendações 
seriam:

1. Aumentar a resiliência do 
setor aos riscos climáticos, 
o que implica em uma adap-
tação do planejamento e 
operação do setor elétrico 
brasileiro, já que ainda é ado-
tada a hipótese de estaciona-
riedade, em que a média de 
vazões do futuro será igual à 
média de vazões medida para 
o passado. 

2. Definir estratégias para pre-
parar o SIN para um cenário 
com maior reincidência de 
eventos extremos. A diversi-
ficação de fontes e opções 
de suprimento regionais, que 
reduzam a dependência de 
partes do sistema elétrico 
de uma energia “importada” 
de outras regiões, podem 
ser uma oportunidade para 
tornar o sistema mais susten-
tável e resiliente.

3. Realização de estudos para 
avaliar o impacto das mu-
danças climáticas em outras 
fontes além da hidrelétrica, 
como solar e eólica, já que há 
ainda muita incerteza sobre 
esse efeito. Cabe aqui des-
tacar o subprojeto intitulado 
“Estudo para a identificação 

de causalidade das mudan-
ças climáticas na operação 
do SIN”[10], que faz parte do 
Projeto META II a ser condu-
zido pelo MME com recursos 
do Banco Mundial.

4. Aprimorar a representa-
ção das restrições operativas 
das usinas hidrelétricas no 
planejamento e operação do 
SIN, de maneira a aproximar 
o sistema elétrico simulado 
daquele operado.

5. Buscar um aumento da 
flexibilidade operativa do sis-
tema hidrelétrico para obter 
uma maior resiliência. O alto 
nível de restrições hidráuli-
cas impossibilita a operação 
ótima dos reservatórios das 
hidrelétricas, reduzindo a 
capacidade de regularização 
do sistema, o que resulta 
num acionamento maior 
de usinas térmicas caras. 
Deverão ser feitos estudos 
detalhados dessas restrições 
para verificar a possibilidade 
de realização de obras civis 
para ajustar o uso da água de 
modo a gerar um benefício 
econômico para o setor elé-
trico. Essas obras poderiam 
ser feitas por iniciativa priva-
da, tendo como retorno uma 
parte do benefício que seria 
gerado para o setor elétrico 
como um todo. Esse modelo 

somente se viabilizará com 
alguns aperfeiçoamentos 
regulatórios.

6. Aprimorar a gestão 
da demanda, focando em 
eficiência energética, reposta 
da demanda, armazenamento 
e geração distribuída. Para 
isso, desenvolvimentos tec-
nológicos serão essenciais, 
atuando na modulação de 
fontes distribuídas – via plan-
tas virtuais, por exemplo –, 
na liberalização do mercado 
até consumidores de baixa 
tensão para que se tornem 
sensíveis a preços horários, 
entre outras questões. Com 
inovações tecnológicas, o 
ONS será capaz de ajustar o 
sistema em tempo real para 
se adaptar a modificações no 
clima e poderá se comunicar 
diretamente com grandes 
consumidores para otimizar a 
resposta da demanda.

7. Aumentar a coordenação 
entre o setor elétrico e os 
demais setores usuários 
da água, de modo a reduzir 
a incerteza sobre os usos 
múltiplos d’água. Esta parcela 
é essencial para o cálculo de 
vazões naturais e projeção de 
água disponível ao sistema 
hidrelétrico.

Buscar um aumento da flexibilidade 
operativa do sistema hidrelétrico para obter 
uma maior resiliência

Resiliência: como se preparar para as próximas crises?
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As mudanças climáticas são provavelmente 
o maior desafio da atualidade para o 
setor de energia. Esse cenário tem um 
grande potencial disruptivo, impactando 
as estratégias de longo prazo de diversas 
empresas ao redor do mundo.

Oportunidades para o Brasil

Os dois workshops realizados pelo CEBDS reforçaram as vantagens 
comparativas do Brasil no esforço de reduzir emissões para cum-
prir com seu compromisso relativo à Contribuição Nacionalmente 
Determinada (NDC). O setor energético brasileiro contribui somente 
com 18%[11] das emissões totais do país, enquanto no mundo esse 
valor é próximo de 75%[12]. Por outro lado, a menor participação 
relativa está claramente associada às emissões provenientes do 
desmatamento no Brasil. Assim, uma esperada redução do desma-
tamento, não só possível, como necessária e urgente, evidenciará 
a importância de alternativas energéticas para o Brasil visando a 
redução de suas emissões.

Observando esse novo cenário de transição energética, o setor de 
óleo e gás está buscando se adaptar. O petróleo e o gás continuarão 
sendo importantes energéticos, principalmente para setores de difícil 
descarbonização que necessitam de maior densidade energética, 
porém eles não poderão mais vir a qualquer custo ou qualquer carbo-
no. Será necessário investir em eficiência energética na exploração e 
produção e buscar locais com petróleo de mais alta qualidade. Nesse 
sentido, a Shell, que explorava petróleo em mais de 25 países, agora 
explora em 9 países, dentre os quais o Brasil.

Além disso, será importante investir em soluções de baixo carbono, 
tomando proveito da abundância de recursos do território brasilei-
ro. A Shell, como parte de sua meta de ter um negócio de emissões 
líquidas zero até 2050, passou a investir em biocombustíveis, espe-
cialmente pela Raízen e parceria com a Cosan, em hidrogênio e em 
postos de carregamento para veículos elétricos.

O setor corporativo enxerga 
muitas oportunidades na tran-
sição energética, como no caso 
das fontes renováveis, que 
vêm se tornando cada vez mais 
relevantes para a expansão da 
oferta de energia e que trazem 
uma quantidade muito maior de 
novos players, como no caso de 
empresas originalmente com 
foco no setor de óleo e gás.

A geração de energia elétrica 
por fontes renováveis permite 
reduzir as emissões relativas 
do setor por gerar energia com 
baixas emissões e sua expan-
são permite a diversificação 
do portfólio de geração, redu-
zindo a dependência da matriz 
elétrica brasileira com relação à 
fonte hidrelétrica e, assim, sua 
vulnerabilidade às condições 
hidrológicas. Para manter a 
expansão de geração renová-
vel, serão necessários grandes 
investimentos em transmis-
são. Esses ativos são também 
essenciais para a resiliência 
do sistema elétrico brasileiro 
por permitirem o escoamento 
da produção renovável para 
os pontos de demanda, espe-
cialmente em momentos de 
escassez hídrica. Sem eles, não 
será possível colher os benefí-
cios que as fontes renováveis 
poderão trazer para o sistema. 



16CEBDS

Apesar de seus benefícios, os 
ativos renováveis podem apre-
sentar maior vulnerabilidade 
aos efeitos do clima. Por esse 
motivo, as empresas devem 
mapear os riscos climáticos de 
seus ativos de geração e definir 
planos de mitigação ou adap-
tação a esse novo cenário. A 
Elera, por exemplo, analisou os 
riscos e oportunidades climá-
ticas de todos os seus ativos 
e, atualmente, considera esse 
fator em potenciais novas aqui-
sições. O principal ponto que 
incentivou a realização desse 
projeto de análise dos riscos foi 
o engajamento da alta liderança 
da empresa. A possibilidade de 
uma regulação financeira mais 
firme na consideração de riscos 
provocados por mudanças 
climáticas nos ativos geridos 
por instituições financeiras tam-
bém deve promover estudos 
similares. Neste caso, o Banco 
Central poderia ser o grande 
indutor desta transformação.

No caso da Vibra, a estratégia 
adotada pela empresa nesse 
contexto de descarbonização foi 
se transformar numa empresa 
integrada de energia, oferecen-
do uma carteira de produtos 
renováveis. Por isso adquiriu a 
Comerc, empresa de geração 
e comercialização de energia, 

com o objetivo de se posicionar 
na expansão de fontes renová-
veis no setor elétrico. O objetivo 
com essa empresa é chegar a 2 
GW de capacidade instalada de 
eólica e solar até 2025 e passar 
de 149 MWp de solar distribuída 
para 326 MWp em 2025. Além 
disso, essa plataforma foca em 
outros serviços, como eficiência 
energética, hidrogênio e sistema 
de armazenamento de energia. 

Em cooperação com a Zeg Bio-
gás, a Vibra investiu também na 
produção de biogás e biometa-
no através da vinhaça. Assim, a 
empresa aproveita a abertura do 
mercado de gás natural e políti-
cas para incentivo do mercado, 
como o programa Metano Zero. 
Também existem iniciativas em 
biocombustíveis, como diesel 
verde, etanol e eletromobilidade.

Além das ações pelo lado da 
oferta, é necessário dar a devida 
atenção para oportunidades 
pelo lado da demanda. A Sch-
neider Electric defende um novo 
cenário para o setor energético 
com maior eletrificação e digita-
lização, que foi denominado de 
Eletricidade 4.0. Nesse modelo, 
será possível ampliar a seguran-
ça energética do país através do 
aumento da eficiência energéti-
ca dos setores econômicos com 
a aplicação imediata de tecnolo-

gias existentes potencializadas 
pela transformação digital, a 
regulamentação em larga escala 
da resposta à demanda e a pau-
latina substituição de processos 
dependentes de combustíveis 
fósseis pela eletrificação. Dessa 
forma, haveria uma redução de 
emissões, ao substituir combus-
tíveis mais poluentes, mas tam-
bém um aumento da resiliência 
do setor elétrico, racionalizando 
investimentos em expansão da 
infraestrutura e acelerando a 
adoção de redes inteligentes 
aptas a absorver a expansão 
das energias renováveis, gera-
ção distribuída e armazenagem, 
provendo máxima capacidade 
de resposta, flexibilidade e resi-
liência, em tempo real, frente aos 
efeitos deletérios das mudanças 
climáticas, como eventos extre-
mos e/ou a crise hídrica..

Finalmente, as empresas estão 
investindo em hubs de inovação 
para facilitar a conexão com 
startups e incentivar inovação 
no tema da transição energé-
tica. A Shell, por exemplo, está 
destinando 30% de seu orça-
mento de P&D para a transição 
energética e está investindo em 
centros de inovação, como o 
CINE[13], que foca em sistemas 
de armazenamento de energia, 
como baterias.

Oportunidades para o Brasil
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Soluções baseadas 
na natureza

A União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) 
define soluções baseadas na natureza como ações para proteger, 
gerenciar de forma sustentável e restaurar ecossistemas naturais 
ou modificados que abordem os desafios da sociedade de forma 
eficaz e adaptativa, proporcionando simultaneamente benefícios 
para o bem-estar humano e à biodiversidade.

No âmbito do setor elétrico, as 
soluções baseadas na natureza 
(NBS, pela sigla em inglês) pode-
rão envolver ações de proteção 
ambiental da bacia, refloresta-
mento passivo ou ativo e boas 
práticas agrícolas, como agroflo-
restas e sistemas silvipastoris. 
Essas ações poderão manter ou 
recriar a capacidade da natureza 
de prover regulação hídrica, em 
particular manter a vazão de 
base em períodos de estiagem 
e fomentar o enchimento dos 
reservatórios, e controle de 
sedimentos. Esses benefícios 
poderão trazer benefícios para 
as hidrelétricas, pelo aumento 
da produção de eletricidade em 
épocas secas, pela redução de 
custos de manutenção e aumen-
to da vida útil das turbinas.

Além desses benefícios para o 
setor elétrico, as NBS permitem 
ainda sequestrar carbono ou evi-
tar emissões pela proteção de 
ecossistemas, e atenuar eventos 
extremos, pela capacidade da 
natureza de absorver água em 
épocas úmidas e “soltar” em 
épocas secas, evitando grandes 
chuvas ou secas. As NBS tam-
bém impactam positivamente a 
qualidade da água, a biodiversi-
dade e aspectos socioeconô-
micos por beneficiar os atores 
que usam as bacias, como 
usinas hidrelétricas, produtores 
de água potável, agricultores e 
comunidades próximas por meio 
do aumento do turismo, crian-
do empregos e gerando novas 
fontes de renda.

AS NBS 
PERMITEM AINDA 
SEQUESTRAR 
CARBONO OU 
EVITAR EMISSÕES 
PELA PROTEÇÃO DE 
ECOSSISTEMAS, E 
ATENUAR EVENTOS 
EXTREMOS, PELA 
CAPACIDADE 
DA NATUREZA 
DE ABSORVER 
ÁGUA EM ÉPOCAS 
ÚMIDAS E “SOLTAR” 
EM ÉPOCAS SECAS
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