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Eventos recentes como as ondas de calor (heat waves) no Canadá e na costa Oeste dos 

EUA, enchentes na Alemanha, Bélgica e Holanda que vitimaram mais de 200 pessoas; e 

também as inundações na China - onde em três dias choveu volume equivalente à 

média anual - nos mostram a impossibilidade de ignorar ou postergar a necessária 

adaptação a novos padrões ou a aumento da variabilidade climática. O tema é 

candente no Brasil e está no centro da crise hídrica que ameaça nossa recuperação 

econômica. 

 

Artigo publicado em fevereiro deste ano no New York Times "A Glimpse of America's 

Future: Climate Change Means Trouble for Power Grids" aponta o desafio trazido pelos 

extremos climáticos para as redes de eletricidade. Apesar de projetados e implantados 

para lidar com picos de demanda, a severidade e a incerteza aumentada dos eventos 

recentes e por vir devem testar ou estressar os grids além de seus limites ou dos 

padrões históricos para os quais foram projetados. 

 

A necessidade de promover adaptação é patente também para o setor elétrico no 

Brasil. Difícil acreditar que uma resposta suficiente vem da contratação compulsória de 

usinas termelétricas a gás natural nas condições estabelecidas na lei de desestatização 

da Eletrobras. Diversas foram as termelétricas a gás que falharam nos eventos recentes 

da Califórnia em agosto de 2020 e no Texas em fevereiro último. Para não falar no 

efeito sobre os financiadores que terão uma carbonização nos seus balanços com 

ativos a gás natural contratados por 20 anos começando no final desta década. Sem 

dúvida, esse movimento vai na contramão da expectativa de acionistas sob pressão 

para tornar mais verde os investimentos - no que até a Agência Internacional de 

Energia diz que seria a década das renováveis. 

 

Em consequência dos recentes episódios de extremos climáticos, nos Estados Unidos 

avançam discussões sobre como adaptar os sistemas elétricos para prover 

confiabilidade das redes de eletricidade. Por aqui, as propostas e discussões de reforma 



 

do setor partem do pressuposto de que confiabilidade é um bem público. Um bem 

público é um bem não excludente - não é possível impedir alguém de consumir se o 

bem for provido; e não rival - a quantidade consumida por um ou mais usuários não 

diminui a quantidade disponível para o consumo dos demais. Seguindo o argumento, 

se a confiabilidade do sistema elétrico é um bem público, competiria apenas ao 

planejador ou ao regulador definir níveis e padrões para operação e expansão das 

redes. 

 

É preciso ir além da visão simplista subjacente a políticas públicas de que a 

confiabilidade é apenas um bem público - que nos levaria a pensar que mercados nada 

podem fazer para ajudar a definir investimentos e alocação de custos correspondentes. 

A confiabilidade dos sistemas elétricos tem certamente uma dimensão de bem público, 

mas também uma dimensão de bem privado. E se nossos tempos demandam mais 

investimentos para tornar resilientes os sistemas de eletricidade, é preciso ter 

capacidade de avaliar quais são os investimentos eficientes e que cabem no bolso dos 

usuários e permitem remunerar investidores para que aconteçam. Atender a esses 

requisitos requer considerar heterogeneidades dos usuários e dos sistemas elétricos. 

 

Os avanços tecnológicos e a digitalização nas redes de eletricidade permitem 

crescentemente prover confiabilidade diferenciada. Poder-se-ia argumentar que é 

injusto pensar em níveis diferenciados de confiabilidade; porém, essa "discriminação" já 

é realidade há muito. Como exemplo, as áreas de concessão de distribuição são 

separadas em conjuntos. Para cada conjunto são definidas metas de qualidade 

distintas, medidas pelos indicadores de duração e frequência de interrupção no 

fornecimento de eletricidade. Esses indicadores agregados se traduzem em metas 

individuais, sendo que cada consumidor teoricamente teria na sua conta de eletricidade 

informação sobre os limites de interrupção para seu fornecimento- frequência e 

duração. A violação desses limites dá direito a compensações. Por definição, essas 

metas de continuidade supõem tolerância a falhas diferenciadas entre regiões e/ou 

conjuntos elétricos. 

 

Esses exemplos ilustram a importância de abordar confiabilidade sob uma perspectiva 

mais dinâmica, que considere a heterogeneidade e as características locacionais das 

redes para reforçar os sistemas elétricos. Além disso, a noção de que confiabilidade é 

um bem público gera problemas também de (falta de) equidade: usuários em áreas de 

menor renda acabam pagando por investimentos e melhorias em áreas mais afluentes, 

pois as tarifas de eletricidade não conseguem ainda associar adequadamente 

qualidade a preço. A eletrificação da mobilidade está sujeita ao mesmo tipo de crítica: 

requer reforçar redes em áreas de maior poder aquisitivo, distribuindo custos entre 

todos os usuários. 

 

Não basta estabelecer padrões e requisitos uniformes para os sistemas elétricos como 

forma de enfrentar e se proteger dos efeitos de extremos climáticos. O caso do Texas é 

emblemático nesse sentido. Houve blecautes em 2011 em consequência de uma onda 

de temperaturas excessivamente baixas. Os meses seguintes foram férteis de debates 

para entender o que havia ocorrido, atribuindo responsabilidades sobre o passado e 

fazendo determinações sobre o futuro. Novos padrões deveriam ser atendidos e 



 

investimentos seriam necessários. Na onda de frio do vórtex polar deste ano, ainda 

mais severo, restou evidente que os investimentos não haviam sido realizados. O resto 

é história. 

 

A atualização das redes de eletricidade no contexto da transição energética vai 

demandar investimentos vultosos para promover adaptação e resiliência, e ainda mais 

quando os sistemas estão sendo testados - e falhando - diante de eventos climáticos 

crescentemente severos e frequentes. A estratégia de tratar esses acontecimentos 

como fortuitos ou ocasionais tem grande chance de produzir as respostas erradas. 

Nesse mundo de incertezas aumentadas, o regulador e o formulador de política têm 

diante de si o desafio de dar sinais claros quanto aos padrões mínimos a serem 

atendidos e investimentos correspondentes, garantindo incentivos para seu 

atendimento e enforcement para seu cumprimento. E tudo acompanhado de 

informação clara e transparente para prover a segurança e confiabilidade do 

suprimento que precisamos e desejamos. Mudanças climáticas têm cobrado preços 

altos para pessoas, empresas e ativos. Sem preparação para esse mundo mais incerto, a 

conta pode ficar cada vez mais alta. 
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