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1 INTRODUÇÃO

Os últimos anos viram emergir um consenso global de que as mudanças climáticas e as

questões socioambientais não devem ser temas circunscritos a debates dentro da academia e

entre ambientalistas. Ao contrário, são riscos relevantes, e para o qual todos - empresas,

governos e população -, têm um papel importante no seu enfrentamento e na solução dos

problemas deles decorrentes.

Para ilustrar esse consenso, o risco climático tem sido identificado pelo World Economic

Forum (WEF), já há alguns anos, como um dos maiores riscos para a atividade econômica

global. Percebe-se também uma mudança na atitude de muitos consumidores, que dão cada

vez mais importância para as questões de sustentabilidade e integridade ética dos negócios

com os quais eles se relacionam. Ainda, em um movimento de característica geracional, os

jovens estão se tornando cada vez mais vocais sobre esses riscos. As questões climáticas e
socioambientais viraram, definitivamente, o “mainstream”.

Mas existem dois grandes desafios que devem ser superados para que as questões

socioambientais sejam incorporadas à prática decisória de todos os stakeholders de forma

consistente e comparável: os desafios de como reportar e de como mensurar os riscos
socioambientais. Eles se estendem desde os empreendedores até os investidores

institucionais, pois todos precisam garantir (ou, ao menos, deveriam!) que os impactos

socioambientais gerados por seus empreendimentos e os impactos esperados das mudanças

climáticas estejam refletidos nos seus modelos de negócios e nos seus modelos de análises de

investimentos e atuariais.

Para o primeiro desafio, o da padronização dos reportes socioambientais, os órgãos

internacionais definidores de padrões e os governos devem se unir para chegar a um acordo

sobre um conjunto global de medidas, certificações e relatórios de riscos socioambientais, que

possam ser usados de forma consistente por todos os stakeholders.

Depois, o segundo desafio é, a partir desses padrões definidos, mensurar as

externalidades socioambientais causadas. A mensuração permitirá a correta precificação de

riscos existentes, mas hoje não contabilizados nos planos de negócios ou nas decisões de

8



investimentos. Assim como o mercado financeiro entende com clareza que a empresa A, cuja

margem EBITDA1 é de 20%, é mais rentável do que a empresa B, do mesmo setor, mas com

uma margem EBITDA de 15%, é preciso que os parâmetros socioambientais permitam essa

comparação direta.

A padronização e a mensuração evitariam, por exemplo, (i) o green washing - nome que

se dá à prática de apresentar investimentos como mais “verdes” do que realmente são; e (ii)

que projetos fossem priorizados de forma inadequada, já que poderiam ser levados em

consideração nas decisões não apenas os aspectos econômicos diretamente inferidos de seus

balanços, mas também as externalidades por eles causadas.

Esse é o pano de fundo que leva à motivação para este Estudo: como elaborar uma

nova forma de incorporar os riscos socioambientais aos modelos de negócios para os projetos

de infraestrutura no Brasil?

Como exposto acima, o estudo partiu da observação de que:

i. as questões socioambientais têm ganhado importância crescente na tomada de
decisão de grandes doadores de capital, sejam eles investidores institucionais,

instituições financeiras ou o próprio mercado de capitais2;

ii. em contrapartida, mesmo tendo se tornado o “mainstream”, ainda não há padrões
claros de reporte (disclosure, em inglês) nas instituições para as questões

socioambientais e, menos ainda, da precificação de seus riscos. O que há é um

número significativo de padrões voluntários para relatórios ESG (Environmental, Social

2 No âmbito de grandes investidores institucionais, a BlackRock, a maior gestora de recursos do mundo,
pôs a sustentabilidade como o seu “novo padrão de investimentos”. Bancos globais pretendem não
operar mais com empresas de certos setores de combustíveis fósseis, e começam a sentir a pressão
vinda de seus clientes. O Fundo de Investimento em Pensão do Governo do Japão (GPIF), o maior fundo
de pensão do mundo, também colocou o ESG no centro de seus investimentos. Na mesma linha, um
número crescente de seguradoras está deixando de subscrever novos ativos que não sejam “limpos”. A
Goldman Sachs anunciou que o banco fará o IPO apenas de empresas com certo grau mínimo de
diversidade no board. Em nível nacional, por exemplo, a sustentabilidade já é um pilar fundamental de
apoio às iniciativas de orçamento de 2020, em Singapura.

1 Sigla, em inglês, para Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – ou, em
português, Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Utilizou-se o termo em inglês por
ser o de uso corrente entre os praticantes do mercado financeiro.
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and Governance)3, em uma multiplicidade que torna difícil se ter uma visão objetiva e

clara dos riscos assumidos por diferentes instituições, porque as estruturas de reporte

quase sempre não são comparáveis. Os próprios relatórios sugeridos pelo Task Force

on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)4, embora tragam as principais

informações relevantes, limitam-se aos efeitos das mudanças climáticas e não

explicitam parâmetros para a quantificação de externalidades relevantes, como o

impacto que a incorporação dos custos referentes às emissões de gases de efeito estufa

pode trazer aos diversos modelos de negócios.

iii. investimentos em infraestrutura tendem a ser uma alavanca importante para a
retomada da economia global no período pós-pandemia. Isso pode ser ainda mais

verdadeiro para países como o Brasil, que apresentam uma deficiência crônica em sua

infraestrutura5.

Entende-se que com projetos de infraestrutura espalhados pelo mundo, concorrendo por

um mesmo estoque de capitais, em condições similares de rentabilidade e de valor, a

atratividade desses projetos para os grandes financiadores estará vinculada à aderência a

padrões mais rígidos de ESG. As questões socioambientais tornar-se-ão, assim, centrais
para a equação econômica de viabilidade de projetos, e o país que não se antecipar a

essas tendências, criando um ambiente cultural e regulatório satisfatório, tende a perder a

competitividade.

O Estudo está dividido da seguinte forma: (i) faz uma análise geral de como os riscos

socioambientais são abordados nas diversas fases da estruturação de projetos de infraestrutura

no Brasil, indicando, para cada etapa, sugestões que permitam que esses riscos sejam

enxergados como riscos de negócio e definitivamente incorporados no planejamento de longo

prazo das empresas; (ii) sugere um Quadro de Risco Socioambiental que dê consistência às

5 De fato, segundo o The Global Competitiveness Report 2019, do World Economic Forum, o Brasil ocupa
a incômoda posição de número 78, dentre 141 países, em termos da qualidade de sua infraestrutura – o
que contribui para que o país ocupe a posição 71 no ranking de competitividade da economia em geral.

4 Em português, Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas. Outra vez, como o
termo em inglês, TCFD, tem sido de uso corrente, optou-se por empregá-lo.

3 Acronismo que vem de Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança). A
sigla, em português, é ASG, mas como ESG tem sido de uso corrente no Brasil, optou-se por usar o
termo em inglês ao longo do Estudo.
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variáveis a serem analisadas nos diversos projetos, permitindo que todos os stakeholders

dialoguem entre si, tendo como base as mesmas variáveis avaliadas; e (iii) estima o impacto

que algumas dessas variáveis têm sobre o plano de negócios de empreendimentos de geração

de energia – geração hidrelétrica, geração eólica, geração fotovoltaica e geração termoelétrica.
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2 OBJETIVO

O propósito central deste Estudo é o contribuir à definição dos parâmetros de riscos
socioambientais relevantes ao setor de infraestrutura, bem como á sua precificação.

Assim, os riscos socioambientais poderão ser tratados de forma estratégica por todos os

stakeholders de projetos do setor, e não apenas como um conjunto de dados a serem

divulgados burocraticamente. Tratar de forma estratégica significa, no âmbito deste Estudo,

entender os riscos, mensurá-los, reportá-los e usá-los, inclusive de forma relativa (na

comparação e na priorização entre os projetos).

O pressuposto para se atingir esse objetivo é contar com um padrão mínimo de variáveis

que devem ser detalhadas, o que será materializado em um Quadro de Riscos
Socioambientais (“Quadro de Riscos”). Assim, o Quadro de Riscos não é o propósito final do

Estudo, mas, sim, uma ferramenta para uma finalidade mais geral.

Ainda, para dar tangibilidade à proposta de Quadro de Riscos, no item 6 serão

apresentadas simulações que estabelecem a ordem de grandeza da materialização dos
impactos de alguns riscos identificados. Como será visto, a quantificação destes requer um

conjunto enorme de parâmetros a serem considerados, muitos dos quais ainda carecem de

maior precisão e de dados consistentes na literatura. Atacar essa questão da acuidade dos

parâmetros utilizados é um desafio que tem de ser enfrentado nos próximos anos, para que se

tenha consistência nas análises. Assim, os cálculos realizados, embora já forneçam uma boa

visão da ordem de grandeza das variáveis examinadas e um caminho metodológico de análise,

devem ser tomados como um primeiro exercício a ser atualizado sempre que novos parâmetros

sejam acordados entre os stakeholders.

A ideia é mostrar que o risco socioambiental deve ser tratado como um risco de negócio,

que, se corretamente precificado, pode afetar a continuidade de alguns empreendimentos, e

que deveria ser acompanhado e gerido no nível do Conselho de Administração das empresas –

ou seja, no maior nível de governança. Não pode ser considerado um risco secundário, e

acompanhado como um apêndice na estrutura das empresas. Embora líderes de grandes

companhias já estejam transformando o ESG em um tema tratado no nível de CEOs e de

12



Conselhos, trazendo a discussão para os índices mais elevados das organizações, há um longo

caminho a se percorrer em empresas de pequeno e médio porte, nas quais as questões

socioambientais são tratadas como um custo, como obstáculos a serem ultrapassados.

Para este Estudo, optou-se por focar as análises nas questões sociais e ambientais do

ESG, pois as questões relacionadas com governança já estão amplamente incorporadas nas

tomadas de decisão sobre os projetos de infraestrutura. Usar-se-á, pois, termos como riscos

socioambientais e questões socioambientais, como referência às variáveis que serão

abordadas ao longo do Estudo.
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3 ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA NO
BRASIL E OS RISCOS SOCIOAMBIENTAIS

Para facilitar a exposição da descrição e de recomendações, no que tange à

incorporação de riscos socioambientais aos projetos de infraestrutura no Brasil, optou-se por

seguir a lógica do ciclo de estruturação básico de projetos de infraestrutura, e de suas principais

etapas, ainda que as recomendações sejam igualmente aplicáveis para os demais setores da

economia.

Figura 1: Fases de um Projeto de Infraestrutura

Fonte: elaboração da Prospectiva.

- Fase de Planejamento: é o processo que dá origem a um projeto e o período no qual as

necessidades da sociedade deveriam ser levantadas, os projetos deveriam ser priorizados e as

formas de viabilizá-los serem identificadas. É nesta fase que, tipicamente, se responde às

seguintes perguntas: quais são os objetivos de política pública no setor no qual o projeto se

insere? Quais são as opções de projetos existentes? Como será a sua governança do projeto –

ou seja, quais as secretarias / órgãos / empresas e estatais que serão envolvidos nele? Qual a

legislação aplicável? Quem é o poder concedente? A estruturação será feita pela equipe interna

do governo? Quais as aprovações requeridas (tais como ambientais)? Qual a situação jurídica

dos bens públicos pertinentes ao projeto?

- Fase de Estruturação: é a fase de desenvolvimento dos estudos técnicos sobre o

empreendimento, tais como estudos de engenharia, estudos de viabilidade

econômico-financeira, estudos jurídicos, estudos de impactos socioambientais e viabilização
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dos recursos financeiros para a execução do projeto, etc. Para efeito deste Estudo,

considerou-se a etapa de obtenção de recursos, normalmente uma subfase da Fase de

Estruturação, como uma etapa à parte, chamada Fase de Obtenção de Recursos.

- Fase de Operação: é a fase em que as obras são realizadas e se inicia a operação do

empreendimento.

3.1 FASE DE PLANEJAMENTO

3.1.1 DESCRIÇÃO

Segundo estudo feito pelo BID (“Lições de 4 décadas de conflitos em projetos de

infraestrutura na América Latina e Caribe”), divulgado em 2017, 46% dos conflitos6 em projetos

de infraestrutura mapeados ocorreram durante as fases de Planejamento e de Estruturação. Em

outras palavras, antes de se iniciar a construção (quando 24% dos conflitos ocorrem) e a

operação (quando 31% dos conflitos acontecem). Assim, em quase metade dos casos de
conflitos em projetos de infraestrutura na América Latina e no Caribe, os problemas
ocorrem em fases em que ainda se pode modificar, ou mesmo parar, um projeto, sem
perdas significativas. Daí a importância de se pensar as questões socioambientais desde
as etapas iniciais dos projetos (incluídos, aqui, planejamento e estruturação). Na Fase de

Planejamento dos projetos de infraestrutura, percebe-se que:

● Em nível federal, já há um esforço bem estruturado de planejamento, com diversos

planos setoriais, como o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e o Plano

Nacional de Logística (PNL). Ainda, em âmbito do Programa de Parcerias de

Investimentos (PPI), existe um estoque de projetos já muito bem definidos. Em todas

essas instâncias, as questões socioambientais são levadas em consideração, em maior

ou menor grau. Percebe-se, no entanto, que não há uma visão integrada dos

6 No âmbito do estudo feito pelo BID, conflito vai desde campanhas contra certos projetos até protestos
generalizados, com o objetivo de impedir a realização e a operação de empreendimentos.
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impactos socioambientais, ou seja, uma perspectiva que consolide o impacto dos

diversos projetos e setores sobre uma dada região. A visão que se tem hoje é
compartimentalizada e a superposição, ou mesmo a interação entre os riscos de

projetos em uma mesma área, não são compreendidas; e

● Em nível subnacional, ao menos estadual, também há diversas iniciativas de

planejamento. Outra vez, a questão relevante aqui é de que os planos feitos no nível

subnacional não consideram os projetos pensados em nível federal, mais uma vez

indicando que a superposição de riscos socioambientais pode estar sendo

desconsiderada.

Ainda, o planejamento é feito eminentemente baseando-se em séries históricas, que

dentro de um cenário de mudanças climáticas, que terá efeitos drásticos nas próximas décadas,

pode levar a erros grosseiros. Um parque gerador de energia eólica, por exemplo, que tenha

sido construído nas regiões costeiras do Nordeste e do Norte do Brasil, tendo como referência

um modelo de negócios baseado em dados históricos, traz um risco implícito relevante (nesse

caso, com impactos positivos), pois há uma tendência de aumento na velocidade dos ventos

nessas regiões – como identificado em Instituto Escolhas (2017). Assim, a não incorporação

dessa possiblidade pode levar, no nível macro, a estimativas equivocadas de potencial eólico, e,

no nível micro, à exposição a riscos não internalizados no modelo de negócios.

3.1.2 SUGESTÕES DE MELHORA – FASE DE PLANEJAMENTO

As seguintes ações seriam importantes para se incorporar as análises socioambientais

de forma mais efetiva ao planejamento da infraestrutura brasileira:

● Incorporar os efeitos das mudanças climáticas aos diversos esforços de
planejamento setorial. É certo que cenários climáticos ainda apresentam dados, por

vezes, divergentes, mas já há modelos maduros que podem ser utilizados. Um exemplo

é o estudo “Brasil 2040: cenários e alternativas de adaptação à mudança do clima”,

que teve como base modelos climáticos globais regionalizados, permitindo projetar

cenários sobre o clima brasileiro em 2040. Os dados extraídos desse modelo regional
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permitiram prever os impactos das mudanças climáticas sobre diversos setores. Em

particular, foram analisados os impactos nos seguintes aspectos: recursos hídricos,

energia, infraestrutura urbana e costeira, agricultura, transporte e saúde. Com isso, foi

possível mapear vulnerabilidades em cada uma dessas áreas e dar sugestões

estratégicas de adaptação às mudanças previstas e de modificações, na forma de

implementação das novas infraestruturas. Esse é o tipo de esforço que se deve fazer
nos planejamentos setoriais, indicando claramente vulnerabilidades, mitigantes e
sugestões estratégicas de enfrentamento. Dessa forma, os empreendedores teriam

mais informações de como as variáveis climáticas podem afetar seus negócios, e os

planejadores terão uma visão estratégica mais precisa de como estruturar o setor.

Tendo-se como referência o planejamento feito para o setor elétrico, o estudo Brasil

2040 indica que os responsáveis pelo planejamento do setor trabalham segundo um

estado estacionário de variáveis climáticas, ou seja, o comportamento futuro das

principais variáveis seguirá o comportamento do passado. A análise do Brasil 2040,

contudo, indica que, em todos os cenários analisados, haverá queda de vazão nas

principais bacias hidrográficas brasileiras7. Um sistema elétrico planejado dessa forma

pode estar vulnerável a situações de desequilíbrio futuro. A consequência natural de um

futuro colapso na geração de energia das hidrelétricas seria o aumento da necessidade

de uso das centrais termoelétricas, o que elevaria o custo de operação do sistema e as

emissões de gases de efeito estufa.

● Promover a integração entre os diversos planos setoriais, e desses com o PPI.
Sem uma visão integrada, que traga as sobreposições dos diversos riscos

socioambientais apontados, corre-se o risco de se planejar a infraestrutura de uma dada

região com a capacidade muito acima de suas possibilidades. Isso é particularmente

relevante quando se pensa no uso que diversos empreendimentos fazem da água

dentro de um cenário em que, para a maior parte do Brasil, prevê-se redução de vazão

dos rios, como indicado no estudo Brasil 2040.

3.2 FASE DE ESTRUTURAÇÃO

7 O estudo Brasil 2040 prevê aumento na vazão dos rios apenas na região Sul.
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3.2.1 DESCRIÇÃO

De uma forma geral, o grande problema na estruturação de projetos no Brasil é a

distância entre o que está no Modelo Econômico-Financeiro e a quantificação dos riscos
identificados nas respectivas Matrizes de Riscos, em particular, dos riscos
socioambientais.

Nos contratos de Parcerias Público-Privadas (PPP), por exemplo, é obrigatória a

apresentação de uma Análise de Conveniência e Oportunidade8 de diversas formas de

contratação de infraestrutura (entre os praticantes, conhecida como Value for Money - VfM), que

mede as vantagens relativas de cada forma contratual possível para o poder público. Quando

se pensa a questão socioambiental, não é feita uma análise comparativa de impactos

socioambientais de diversas tecnologias ou formas de se fazer um dado projeto, em uma dada

região, em detrimento de outras alternativas. Sugere-se que uma análise de impactos das
variáveis socioeconômicas seja incorporada como obrigatória à estruturação dos
projetos.

A lógica da análise de VfM é a de que a disponibilidade de recursos públicos para

investimentos em infraestrutura é normalmente escassa e insuficiente para atender a todas as

demandas existentes. Por isso, as escolhas entre alternativas devem levar em consideração as

diversas alternativas possíveis. O que se pretende é partir desse mesmo conceito, de que há

uma limitação de uso dos ativos ambientais e que, portanto, as escolhas não poderiam não

levar em conta o custo do uso desses recursos. A ausência de uma metodologia para a

quantificação e a comparação de impactos e riscos socioambientais entre projetos – e a

exposição dessa comparação nos estudos dos projetos –, limitam as corretas decisões sobre

alocação de riscos.

8 Segundo a Lei Federal nº 11.079/2.004, no artigo 10, I. a), para a realização da licitação de um projeto
de Parceria Público-Privada é necessário que haja “(...) estudo técnico que demonstre (...) a conveniência
e a oportunidade de contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma
de parceria pública-privada”.
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Na Fase de Estruturação dos projetos no Brasil, percebe-se que há um gargalo9. É

importante salientar que não se está falando apenas de grandes empreendimentos de

infraestrutura, de projetos considerados icônicos. Esses, claro, tendem a ser bem elaborados, a

contar com os recursos humanos e financeiros necessários para uma estruturação adequada.

Está-se falando de projetos de uma forma genérica, em todos os níveis, inclusive subnacionais.

Essa questão vem sendo atacada pelo PPI10, pela Caixa Econômica Federal (CEF) e pelo

BNDES, que têm feito o papel da antiga Estruturadora Brasileira de Projetos (EBP). Mas, outra

vez, as iniciativas acabam atingindo prioritariamente apenas projetos maiores, estrategicamente

mais relevantes.

Algumas alocações de riscos produzem impactos de difícil mensuração sobre o fluxo de

caixa do projeto, o que tende a induzir à decisão de não as quantificar. Assim, mesmo que a

mensuração seja difícil para algumas variáveis, há um claro benefício em se entender a ordem

de grandeza dos impactos dos riscos sobre os modelos econômico-financeiros de projetos.

Uma alternativa viável, ao se deparar com variáveis de difícil mensuração, é o uso de

análises de sensibilidade, que permitem entender se, ao menos, a variável em questão pode

trazer impactos materiais na atratividade dos projetos. Neste Estudo, optamos por propor uma

metodologia para a quantificação de alguns riscos socioambientais, mesmo reconhecendo as

dificuldades em fazê-lo. Ter algum número como referência, mesmo sujeito a modificações e a

aperfeiçoamentos, estabelece, ao menos, um ponto de partida para a discussão dos riscos

examinados, que vão além do achismo atual.

Fato é que, no momento da licitação, a visão dos financiadores sobre os projetos é
imperfeita, e, em relação aos riscos socioambientais, superficial. A assimetria de

informações entre os empreendedores e financiadores contribui apenas para dificultar a análise

dos empreendimentos, significando mais tempo até uma futura liberação de recursos por parte

dos agentes financiadores e o encarecimento dos empréstimos.

10 Essa série de acrônimos significa: PPI – Programa de Parcerias de Investimentos; CEF – Caixa
Econômica Federal; BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; e EBP –
Estruturadora Brasileira de Projetos.

9 Na realidade, segundo o European Bank of Reconstruction and Development (EBRD), a dificuldade em
se estruturar projetos de infraestrutura é um fenômeno de natureza global, mas que afeta particularmente
países com deficiência no planejamento. “Uma das razões para a escassez global de investimentos em
infraestrutura é o déficit de projetos financiáveis. Isso resulta, por sua vez, da capacidade limitada para se
estruturar, adquirir e entregar esses projetos, que são quase sempre complexos”.
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No Brasil, normalmente, as licitações ocorrem sem que os empreendimentos tenham a

sua estrutura de dívida equacionada (outra vez, está-se falando não apenas dos projetos

icônicos, para os quais essa afirmação, por vezes, não é válida). Em países com o mercado de

infraestrutura mais maduro, tais como Inglaterra, Portugal e Alemanha, o empreendedor

participa do leilão já com a dívida estruturada.

Percebe-se, por exemplo, que nos projetos de infraestrutura que pressupõem a

realização de um leilão para se definir o concessionário, quando o empreendedor sagra-se

vencedor, baseado em um Plano de Negócios, ele assume três importantes riscos: (i) o

descasamento entre as condições do empréstimo real e do empréstimo considerado dentro do

Modelo de Negócios utilizado na precificação do leilão, já que as condições do empréstimo real

tomado podem diferir daquelas modeladas no Modelo de Negócios, tanto em termos da

carência quanto custos, prazos e grau de alavancagem; (ii) o prazo de liberação dos recursos,

já que este pode ser maior do que o previsto no Modelo de Negócios, quase sempre forçando o

empreendedor a tomar empréstimos de curto prazo mais caros (bridge loans) enquanto

estruturam os recursos de longo prazo; e (iii) a possibilidade de não obtenção dos recursos, o

que inviabilizaria o projeto. Como resultado, esses riscos são precificados na proposta feita na

licitação, fazendo com que o resultado dos leilões, mesmos os competitivos, não atinjam um

preço ótimo para a sociedade.

Outra dimensão muito relevante da estruturação de projetos é a definição da estrutura e

estratégia de seguros. Percebe-se que as equipes de estruturação de projetos, quase sempre,

não contam com profissionais especializados no mercado de seguros, os mais aptos a

identificar e a precificar diversos riscos incorridos nos projetos de infraestrutura. Mas, mesmo

que esses profissionais fizessem parte das equipes de estruturação, percebe-se que as

mudanças climáticas podem ter impactos sobre os negócios do cliente, que, atualmente, não

são seguráveis. Os produtos de seguros atuais são muito voltados para efeitos visíveis de

eventos únicos, tais como inundações, danos causados   por raios, etc.

3.2.2 SUGESTÕES DE MELHORA – FASE DE ESTRUTURAÇÃO
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As recomendações de melhora na análise socioambiental na Fase de Estruturação

devem tentar aproximar a análise do risco socioambiental entre esses dois momentos: pré-leilão

e pós-leilão. Isso geraria os seguintes benefícios: (i) para os empreendedores, uma congruência

entre o Plano de Negócios e a realidade, permitindo que os retornos precificados no leilão

sejam alcançados e que os riscos de negócios relevantes sejam identificados; (ii) para o Poder

Concedente, a redução das incertezas no momento do leilão, o que permite que os

empreendedores sejam mais agressivos na oferta, o que, na prática, favorece a modacidade

tarifária e a arrecadação por parte do governo; e (iii) para os usuários, menores tarifas e

serviços não sujeitos à descontinuidade (uma vez que a não precificação de certos riscos pode

levar à inviabilidade futura do empreendimento e, assim, à interrupção dos serviços por parte da

concessionária).

Assim, as seguintes ações seriam importantes nessa fase dos projetos de infraestrutura:

● Atacar a má qualidade dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e
Ambiental (EVTEA), estabelecendo critérios/conteúdos mínimos a serem analisados

pelo EVTEA, que detalhem, ao menos, possíveis impactos das variáveis

socioeconômicas sobre os projetos. Outra dimensão importante dessa questão é se

investir em capacitação dos profissionais do setor, no tema de alocação de riscos.

● Maior diligência na identificação de riscos, pois, sendo a identificação do risco uma

atividade necessariamente prévia à sua alocação, falhas nessa identificação não

permitirão o rigor técnico na repartição dos riscos contratuais. O processo de correta

identificação dos riscos deve lançar mão de diversos expedientes, como: (i) análise

detalhada de projetos já executados no mesmo setor em questão; (ii) para projetos em

setores sem histórico (ou histórico reduzido) no Brasil, entender a experiência de outros

países; e (iii) entender, junto aos reguladores, participantes do mercado e órgãos de

controle, se os riscos do projeto refletem os riscos percebidos por cada um desses

agentes.

● Assegurar que os riscos identificados, mas não só os contratualmente listados,
façam parte das projeções econômico-financeiras. Isso equivale a dizer que riscos,

como os de mudanças climáticas, mesmo que não sejam tratados dentro do contrato de

concessão, devem ser mensurados para que investidores e sociedade tenham uma

dimensão dos riscos de um dado empreendimento. Aqui, percebe-se a importância de
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se ter um Quadro de Riscos “mínimo”, que sirva de base para indicar quais as variáveis

que devem ser analisadas.

● Participação de profissionais e entidades do mercado securitário nas fases de
estruturação, uma vez que esses profissionais poderiam antecipar riscos mitigáveis já

nas fases iniciais dos projetos. Deixar para lidar com alguns destes em fases avançadas

no ciclo de projetos gera custos evitáveis.

● Utilização de novas modalidades de precificação nas licitações, como, por exemplo,

o mecanismo de menor valor presente das receitas (MVPR), usado no Chile. O que

diferencia o MVRP dos mecanismos tradicionais de precificação na licitação é que não

há um prazo contratual definido ex-antes. O período é variável, e se encerra quando o

valor presente das receitas obtidas atingir o valor presente das receitas do vencedor da

licitação. Assim, o empreendedor não tem que tomar decisões a priori sobre como

precificar variáveis de difícil precificação e, como corolário, pode-se ter uma precificação

mais favorável para a sociedade.

● Dar fundamentação econômica às decisões sobre a alocação de riscos. Como a

principal função da correta alocação de risco de um projeto é maximizar os benefícios

para todos os stakeholders, os projetos devem fazer análises que permitam aos

tomadores de decisão entender os impactos de cada alocação de risco no resultado do

projeto. Em outras palavras, embora contratualmente e legalmente não necessária, a

comparação econômica entre as diferentes opções de alocação de riscos, objetivando a

demonstrar o valor agregado ao projeto pela matriz de riscos corretamente concebida,

seria uma peça de análise muito importante para se entender o projeto.

● Maior participação dos impactados pelo projeto nos estudos feitos durante a
estruturação. Como apontado em IBD (2017), esse importante passo da estruturação

de projetos é muitas vezes visto apenas como um requerimento que tem que ser

satisfeito para se cumprir a legislação. As comunidades afetadas normalmente

enfrentam a maior parte dos custos socioambientais associados ao projeto, enquanto os

benefícios são, em geral, não locais. Há, na literatura, farto material11 indicando que

conflitos com populações locais causam perdas materiais para projetos de infraestrutura,

11 Algumas referências: BID (2017), Fredericks (2018), Dorobantu (2018), Gedicks (1993), Ganson (2018)
e Henisz (2019).
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via atraso de obras, paralisação de operações, e até mesmo penalidades legais ou

regulatórias.

● Diante das limitações e da inconsistência de dados e de ferramentas de análise
dos riscos socioambientais, uma solução muito efetiva seria a criação de uma
Facility, dedicada a dar apoio à definição do arcabouço de análise mínimo a ser
seguido. O termo Facility12 é utilizado para se referir a plataformas capazes de fornecer

apoio técnico e financeiro à preparação de projetos. O formato dessas plataformas varia,

mas o essencial seria que a instituição pudesse definir: (i) os modelos de mudanças

climáticas que seriam usados como base para as análises dos investimentos de

infraestrutura no Brasil. O uso de modelos únicos permitiria, assim, a comparação e a

consistência dos dados e dos impactos reportados pelos diversos projetos, facilitando

uma visão objetiva por parte de todos os stakeholders. Não seria função dessa Facility
o desenvolvimento dos modelos e das ferramentas em si, mas, sim, a definição do
modelo a ser usado. Como já apontado, a multiplicidade de modelos hoje existentes

não contribui para o diálogo estratégico sobre os riscos socioambientais, pois os tornam

não comparáveis.

3.3 FASE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS

3.3.1 DESCRIÇÃO

Mesmo com recentes reveses à política ambiental brasileira, de uma forma geral,

pode-se afirmar, como em IFC (2018), que “o ambiente regulatório que dá suporte à

sustentabilidade no Brasil é desenvolvido e ambicioso, que é consistente com as circunstâncias

locais, e com o envolvimento do país em iniciativas e compromissos”. Ainda, segundo esse

relatório, “os bancos brasileiros e a bolsa de valores parecem ser pró-ativos no incentivo e

desenvolvimento de produtos de financiamento verde”. Dentro de uma escala que mede o grau

de maturidade regulatória de um país para o desenvolvimento de um mercado de capitais

12 O nome técnico utilizado internacionalmente é Infrastructure Project Preparation Facility – IPPF. Neste
Estudo, contudo, o termo se refere a uma estrutura dedicada ao tema socioambiental.
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sustentável, o IFC posiciona o Brasil no segundo nível mais alto de desenvolvimento, entre

países que conseguiram implementar de forma efetiva políticas e princípios, e que têm

avançado na divulgação dos impactos.

Figura 2: Maturidade do Ambiente Regulatório Brasileiro

Fonte: baseado integralmente em IFC (2018). Elaboração da Prospectiva.

Para essa Fase, dividiu-se o mercado em Mercado de Dívida e Mercado de Capitais.

3.3.1.1 MERCADO DE DÍVIDA

No Mercado de Dívida, percebe-se que:

● Há pouco espaço para modificações relevantes no projeto, já que, quando as

Instituições Financeiras começam a sua participação, eles já estão normalmente em

estágio avançado de concepção, algumas vezes já em execução. Por isso, é
importante agir nas Fases de Planejamento e de Estruturação, pois projetos
estruturados com “vícios”, que os tornam não financiáveis, dificilmente podem
ser corrigidos. As possibilidades de os bancos interferirem em questões
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socioambientais ficam, assim, restritas às cláusulas contratuais, que até protegem as

Instituições Financeiras, mas não salvaguardam os impactos ambientais em si.

● Há um padrão de análise entre as instituições para questões ESG e risco de
crédito. As avaliações socioambientais são eminentemente subjetivas, sendo o risco

socioambiental até considerado, mas não precificado. Há algumas tentativas de se criar

ferramentas quantitativas, mas que ainda são pouco utilizadas, até porque ainda são

pouco precisas. Segundo Henisz (2019), em uma análise de operações de Project

Finance para 1.444 projetos, não foi possível identificar que algum prêmio de risco tenha

sido pago por conta de fatores diferenciados de ESG13.

● O foco é, pois, apenas entender o impacto dos riscos socioambientais sobre a
capacidade de repagamento das empresas, sobre eventuais riscos de
corresponsabilidade ou mesmo reputacionais. Criam-se scores, com critérios

tipicamente qualitativos, mas não há modelos parametrizados ou calculadoras de riscos

socioambientais. Se o risco é percebido como estando acima de um limiar, o projeto

recebe um “no go” (uma negativa). Se o risco é percebido abaixo desse limite, cláusulas

de mitigação/condicionantes são propostas no contrato para “curar” os riscos

percebidos.

● Ainda, as Instituições Financeiras14 utilizam uma base comum de referência para
operações de Project Finance15: os Princípios do Equador, que têm como base os

Performance Standards do IFC (são 8 PSs). Os Princípios do Equador “são uma

estrutura de gestão de risco, adotada por Instituições Financeiras, para determinar,

15 De acordo com a última revisão feita dos Princípios do Equador, válida a partir de julho de 2020, as
operações que devem seguir os Princípios incluem: (i) serviços de assessoria financeira para a
estruturação de Project Finance, para operações cujo valor esteja acima de US$ 10 milhões; (ii)
operações de Project Finance, acima de US$ 10 milhões; (iii) operações de Corporate Finance
relacionadas a projetos, com valores acima de US$ 50 milhões e prazo maior do que 2 anos; (iv)
empréstimos-ponte com prazo menor do que 2 anos e que se planeje refinanciar através de Project
Finance ou Corporate Finance relacionada ao projeto; e (v) operações de refinanciamento de dívida ou
de aquisição de projetos, desde que o projeto original tenha sido financiado de acordo com os Princípios
do Equador.

14 O compromisso de aplicação dos Princípios do Equador é responsabilidade apenas dos bancos
signatários dos princípios, os chamados EPFIs - Equator Principles Financial Institutions (EPFIs). As
EPFIs explicitamente se comprometem a “implementar os Princípios do Equador por meio de nossas
políticas, procedimentos e normas ambientais e sociais para o financiamento de Projetos”.

13 Por outro lado, esse mesmo estudo mostra que, em operações no mercado de capitais, como
Corporate Bonds, os investidores parecem precificar prêmios de risco para situações diferenciadas de
variáveis ESG.
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avaliar e gerenciar riscos ambientais e sociais em projetos e têm como objetivo principal

fornecer um padrão mínimo de due diligence e monitoramento para apoiar a tomada de

decisão de risco responsável”. Atualmente, 111 Instituições Financeiras são signatárias

dos Princípios do Equador, em 37 países, cobrindo a maioria da dívida de Project

Finance internacional em mercados desenvolvidos e emergentes. Os bancos

brasileiros16 signatários são: Banco Bradesco (desde 08/09/2004), Banco do Brasil

(desde 06/07/2006), Banco Votorantim (desde 30/06/2016), BTG Pactual (desde

31/08/2020), Caixa Econômica Federal (desde 18/11/2009) e Itaú Unibanco (desde

12/08/2004).

● A análise é apenas de impacto, mas ainda não afeta a alocação de capital (até porque

não há regulação que imponha tal alocação). Assim, hoje, as Instituições Financeiras
e os Bancos Centrais não sabem se as reservas de capitais dos bancos podem
cobrir os riscos socioambientais incorridos.

● A análise socioambiental é uma análise de compliance, não uma análise estratégica, a

dimensão que se pretende dar ao tema.

● A análise depende do produto financeiro: fianças bancárias, empréstimos na modalidade

Corporate Finance, empréstimos na modalidade Project Finance. Para projetos de

infraestrutura, estamos interessados em entender a análise principalmente para projetos

financiados em Project Finance.

● A análise socioambiental é normalmente feita pela área de crédito, quase sempre por

não especialistas. Quando análises mais detalhadas são necessárias, especialistas

externos são contratados.

● Aplica-se um prêmio de risco ao custo de capital dos empreendimentos, conforme a

avaliação socioambiental.

● A análise socioambiental entra no cálculo do rating de crédito do empreendimento,

normalmente com peso baixo, em relação aos demais critérios para a definição do risco

de crédito final.

● Normalmente, apenas os riscos inerentes ao empreendimento são analisados. Não há

uma visão sistêmica do risco ou do território em que o projeto atua.

16 Alguns bancos estrangeiros com operações relevantes no Brasil, como o Banco Santander, também
são signatários em todas as suas operações globais.
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● Não há uma due dilligence socioambiental estabelecendo as condicionantes para que

ocorra o desembolso.

3.3.1.2 MERCADO DE AÇÕES

No Mercado de Ações, percebe-se que:

● A Bolsa brasileira é bastante exposta a riscos socioambientais: cerca de 62% da

capitalização de mercado do Índice Brasil 100 (IBrX 100)17 está em empresas de setores

com elevada exposição a riscos ESG, como mineração, óleo e Gás e agronegócio. Em

uma comparação, a média de exposição das bolsas nos emergentes é de 35%.

● Embora pareça haver um certo consenso de que empresas comprometidas com ESG

tenham maior resiliência, o Mercado Privado e o Mercado Público de ações requerem

graus distintos de comprometimento com essas questões ESG.

3.3.2 SUGESTÕES DE MELHORA – FASE DE OBTENÇÃO DE RECURSOS

Como o princípio geral, as recomendações visam a permitir: (i) que os riscos
socioambientais decorrentes das atividades de financiamento das Instituições
Financeiras, que hoje são colocados sobre a sociedade, sejam internalizados por elas;
(ii) que os impactos desses riscos sobre os balanços dos bancos sejam entendidos (não
somente qualitativa, mas quantitativamente) e considerados na formação do capital
regulatório; e (iii) que se conheça com maior precisão os impactos gerados pela
atividade bancária. Assim, as ações recomendadas seriam:

● Avançar para se incorporar uma quantificação de riscos socioambientais e climáticos ao

cálculo do capital mínimo regulatório. Em se pensando no mercado brasileiro, no qual o

17 Índice do mercado acionário, na B3, cujo objetivo é o de ser o “indicador do desempenho médio das
cotações dos 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade do mercado de ações brasileiro”.
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prazo médio da carteira de financiamento é curto para os padrões internacionais –

mesmo para o mercado de infraestrutura –, é razoável se imaginar que a incorporação

de, por exemplo, riscos climáticos para o cálculo de capital mínimo tenha impacto

reduzido, pois a natureza dos riscos climáticos e das suas mudanças ocorrem em um

prazo maior do que o prazo médio das carteiras.

● Incorporar o modelo da TCFD às empresas da B3, tendo como referência as medidas

tomadas pela Financial Conduct Authority (FCA, o equivalente à nossa CVM Inglesa) na

London Stock Exchange (LSE). A FCA definiu que as maiores empresas listadas na

Bolsa Inglesa (480 empresas com valor de mercado de US$ 2,9 trilhões) terão que

reportar segundo recomendações da TCFD. Há uma discussão importante, subjacente a

esse tema: a possibilidade de o reporte (ou disclosure, em inglês) de visão futura

significar prováveis passivos para os administradores. No momento, as recomendações

da TCFD são voluntárias, mas devem se tornar obrigatórias, especialmente em setores

regulamentados, como o mercado de valores mobiliários e as bolsas de valores.

● Tornar a TCFD mandatória para os fundos de pensão, como o Reino Unido pretende

fazer.

● Dar à TCFD um caráter regulatório, como tem sido feito pela França (Artigo 173 da Lei

de Transição Energética, que engloba bancos, empresas abertas e investidores

institucionais).

● Aproximar os compromissos das instituições financeiras dos compromissos dos

empreendimentos e das empresas, sob a expectativa de melhorar a transparência e as

condições de financiamento.

3.4 FASE DE OPERAÇÃO

3.4.1 DESCRIÇÃO

Na Fase de Operação, percebe-se que os sistemas de gestão dos riscos

socioambientais são falhos – os riscos socioambientais têm visibilidade baixa para quem está

na gestão. Deve-se ter especial atenção à qualidade da equipe responsável pela área ambiental
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e pelas instâncias elevadas, como os CEOs e os CFOs das empresas, que precisam enxergam

o risco socioambiental em seus negócios.

3.4.2 SUGESTÕES DE MELHORA

Deve haver o compromisso dos maiores graus de governança das empresas com as

questões ESG, sem o que, elas podem se tornar secundárias. Aplica-se aqui o princípio de

“Tone of the top = Tone of the middle”, ou seja, se os níveis mais elevados de governança das

empresas adotarem o compromisso com as questões ESG, essas acabam sendo incorporadas

pelos demais níveis. Assim, as seguintes ações seriam importantes nessa Fase dos projetos de

infraestrutura:

● Tornar o PS1 obrigatório no Brasil. O PS1 (Performance Standard 1 - Avaliação e

Gestão de Riscos e Impactos Socioambientais da International Finance Corporation)

estabelece a importância de (i) que sejam avaliados de modo integrado os aspectos

ambientais e sociais, os riscos e as oportunidades de projetos; (ii) que haja envolvimento

efetivo da comunidade através da divulgação de informações relacionadas ao projeto e

à consulta às comunidades locais sobre assuntos que os afetam diretamente; e (iii) que

haja a gestão de clientes, de aspectos ambientais e do desempenho social ao longo da

vida do projeto.

● Um novo perfil de gestores ambientais, com conhecimento técnico na área ambiental,

mas com entendimento de finanças e estratégia de negócios.
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4 CONSTRUÇÃO DO QUADRO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS

Como já apontado, dados e análises sobre os impactos socioambientais de projetos de

infraestrutura, em geral, são pouco padronizados e não verificados. Até o momento, não há

padrões internacionais de contabilidade para dados ESG. As abordagens de verificação e

auditoria permanecem inconsistentes e a divulgação de métricas ESG estão restritas a

empresas e a empreendimentos de maior porte - poucas empresas menores relatam qualquer

métrica ESG -, realidade mundial perfeitamente aderente à realidade nacional. O grande

desafio que se enfrenta, hoje, para se entender os impactos socioambientais (e, por

conseguinte, riscos ESG) nos projetos é a falta de métricas e critérios padronizados para se
reportar essas variáveis.

Essa falta de padronização não permite que riscos relevantes dos negócios sejam

considerados nas análises dos empreendimentos, criando incertezas quanto à viabilidade para

os diferentes stakeholders, uma vez que riscos e impactos não deixam de existir pelo
simples fato de não serem tratados na modelagem dos negócios.

Em particular, esses riscos podem trazer impactos importantes para os

empreendedores, pois, como explicita Maurício Portugal Ribeiro, “todo contrato veicula, explicita

ou implicitamente uma matriz de riscos. Ela é explícita quando claramente o contrato distribui os

riscos entre as partes e estabelece os mecanismos para sua mitigação. Ela é implícita quando

não há uma distribuição clara de riscos no contrato e se torna indispensável, por exemplo,

recorrer à lei, ou a outras fontes para saber qual a exata distribuição dos riscos entre as partes.”

Riscos não explícitos são imputados diretamente para os empresários, e não são passíveis de

serem compartilhados com os demais stakeholders - portanto, não analisar riscos reais, mesmo

que de difícil identificação e precificação, significa, para os empreendedores, assumir riscos

dentro dos contratos de concessão.

Sabe-se que, sem dados históricos que sirvam de referência, sem um conjunto acordado

de cenários climáticos, e sem consistência nas metodologias para a avaliação e a quantificação

dos impactos relacionados ao clima e ao meio ambiente, incorporar a ciência a modelos de
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análise de projetos ou, mesmo, a modelos macroeconômicos é, ainda, um enorme desafio. O

Quadro de Riscos é parte do esforço para endereçar esse desafio.

4.1 DESCRITIVO GERAL DO QUADRO

Para que haja um arcabouço mínimo de variáveis a serem analisadas e quantificadas, a

proposta do Estudo é definir um Quadro de Riscos Socioambientais (Quadro de Riscos) que

sirva de base de diálogo entre todos os stakeholders de projetos de infraestrutura, desde os

planejadores, na Fase de Planejamento dos projetos, passando pelos empreendedores, na

Fase de Estruturação, até os financiadores e usuários, nas demais fases.

Não se pretende, com o Quadro de Riscos sugerido, concorrer com as diversas

iniciativas que existem no mundo em termos de definições e taxonomia das variáveis

socioambientais. À medida que essas definições se tornarem, de fato, padrões mundialmente

aceitos, o ideal seria incorporá-las ao Quadro de Riscos proposto. Não há caminho trivial para

essas padronizações – no caso da TCFD, por exemplo, do momento de criação da força-tarefa,

em 2015, foram dois anos até o lançamento de suas recomendações –, mas é um caminho que

deve ser percorrido se se quiser dar tangibilidade aos riscos socioambientais.

A Figura 3 apresenta um apanhado das principais iniciativas em curso que visam a criar

comprometimento em relação às questões ESG, bem como os padrões de taxonomia, os

critérios e a divulgação de dados socioambientais. Algumas dessas iniciativas propõem, ainda,

formas de incorporar impactos e cenários à análise de negócios e portfólios (tanto de bancos

quanto de investidores). São todas iniciativas globais, capitaneadas por instituições críveis e de

primeira linha, e que, embora muitas vezes não coincidam nos termos e nas abordagens,

apontam para uma realidade clara e concordante: já não se discute mais a relevância das

questões ESG, mas, sim, como criar consenso sobre mensuração e comunicação dos impactos

ESG relevantes.

Para efeito deste Estudo, foi de importância particular o material divulgado pelo World

Economic Forum, chamado Measuring Stakeholder Capitalism Towards Common Metrics and

Consistent Reporting of Sustainable Value Creation. Esse esforço, em colaboração com
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empresas de auditoria de primeira linha (Deloitte, EY, KPMG e PwC), buscou identificar um

conjunto de métricas ESG, escolhidas de acordo com critérios de materialidade e

universalidade, que pudessem compor os principais relatórios anuais das empresas. Como

relatado no relatório WEF (2020), o objetivo das sugestões dadas é o de “encorajar um maior

cooperação e alinhamento entre os padrões, bem como para catalisar o progresso em direção a

uma solução sistêmica, como um padrão contábil aceito internacionalmente”.

Figura 3: Iniciativas globais de melhora de padrões ESG (lista não exaustiva)

Fonte: compilação Prospectiva. Notas: 1. United Nations Environment Programme; 2. The World Economic Forum; 3. Sustainability

Accounting Standards Board; 4. European Securities and Markets Authority; 5. Institutional Investors Group on Climate Change.

Na linha do que foi feito com a TCFD, foi criada uma força-tarefa que pretende, no início

de 2021, divulgar uma estrutura que permita orientar a divulgação de dados relativos a impactos

à natureza. A nova força-tarefa, denominada Task Force on Nature-related Financial
Disclosures (TNFD), complementará a TCFD e dará a investidores, financiadores e
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seguradoras uma visão mais completa de seus riscos ambientais. A TNFD permitirá

compreender os impactos que diferentes setores de negócios têm sobre os serviços

ecossistêmicos da natureza.

4.2 OBJETIVOS

O objetivo do Quadro de Riscos é propor critérios para que todos os stakeholders
envolvidos em projetos de infraestrutura tenham uma agenda comum de diálogo sobre
as principais variáveis socioambientais que impactam tais projetos. A estrutura do Quadro

de Riscos deve ser entendida como um conteúdo mínimo a ser analisado, não como uma lista

de critérios e de variáveis exaustivos. Ou seja, deve-se reconhecer que cada empreendimento

terá suas particularidades, que deveriam ser consideradas na análise de impacto das variáveis

socioambientais.

Assim, o propósito do Quadro de Riscos é expor os riscos socioambientais e, quando

possível, quantificá-los, para que haja transparência sobre as externalidades geradas em cada

projeto.

No Capítulo 5 do Estudo, propõe-se simulações para o setor de geração de energia,

para que se tenha a ordem de grandeza dos impactos da internalização de alguns custos nos

negócios analisados. As simulações sugeridas podem ser utilizadas por bancos e investidores

em suas análises.

Por fim, o Quadro de Riscos sugerido incorpora apenas os aspectos relativos aos riscos

ambientais e sociais dos empreendimentos – portanto, o “E” e o “S”, do ESG. A razão por se

deixar a dimensão “G” de fora do Quadro de Riscos não diz respeito à sua importância relativa,

mas ao fato de as variáveis e análises sobre governança já serem extensamente difundidas e

padronizadas. Assim, o foco do Quadro de Riscos foi as dimensões do ESG ainda pouco

incorporadas ao dia a dia da estruturação de projetos e análise de investimentos.
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4.3 CONSTRUÇÃO DO QUADRO DE RISCOS

O Quadro de Riscos foi construído a partir do que se consideram ser as principais

variáveis que deveriam ser analisadas e quantificadas em projetos de infraestrutura. Ele busca

consolidar as principais variáveis socioambientais que fazem parte das discussões sobre o

tema nos diversos fóruns existentes no mundo, como listados na Figura 3, em particular, a

iniciativa do World Economic Forum conhecida como Measuring Stakeholder Capitalism –

Towards Common Metrics and Conistent Reporting of Sustainable Value Creation, de setembro

de 2020.

O Quadro de Riscos completo é apresentada no Anexo 1. As variáveis socioambientais

analisadas estão agrupadas da seguinte forma no Quadro de Riscos:

4.3.1 VARIÁVEIS RELATIVAS AO MEIO-AMBIENTE – O “E” DA QUESTÃO

4.3.1.1 EFEITOS DO NEGÓCIO SOBRE O CLIMA

Esta variável compreende os riscos relativos à EMISSÃO DE GASES DE EFEITO
ESTUFA (GEE) e às ALTERAÇÕES NO MICROCLIMA LOCAL. Em geral, os efeitos relativos

às Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) são passíveis de quantificação, com parâmetros

(de quantidade de emissão e de preço), muitas vezes, bastante precisos e de fácil obtenção. Já

os efeitos de alterações em microclimas locais são, quase sempre, de difícil mensuração, a

começar pela definição do que vem a ser a área de influência direta do projeto em análise.

Como tal, na aplicação direta que se fez sobre o uso do Quadro de Riscos, no Capítulo 5 do

Estudo, apenas os efeitos das emissões de GEE foram quantificados para empreendimentos de

geração de energia.
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Tabela 1: Riscos Relacionados aos Efeitos do Negócio sobre o Clima

Fonte: Prospectiva.

4.3.1.2 EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS SOBRE O NEGÓCIO

Esta variável compreende os riscos relativos aos efeitos físicos que as mudanças

climáticas podem induzir sobre os negócios – agrupados na variável IMPACTOS FÍSICOS DAS
MUDANÇAS CLIMÁTICAS. As ferramentas que permitem incorporar os efeitos das mudanças

climáticas sobre os negócios estão em desenvolvimento em diversas iniciativas no mundo e,

por essa razão, essas adversidades não foram incorporadas nas análises feitas no Capítulo 5

deste estudo.

Um desafio importante dessas avaliações é ter modelos climáticos com capilaridade

suficiente para que os impactos sejam calculados de forma precisa para microrregiões. Por

exemplo, nas simulações feitas para as geradoras eólicas no Nordeste do Brasil, seria

importante entender com dar-se-á a variação dos ventos ao longo da operação de um dado

parque eólico, para se entender, inclusive, se os modelos de negócios utilizados nos leilões

estão precificando corretamente esses riscos. O mesmo raciocínio aplica-se ao setor de

geração hidrelétrica, no que diz respeito às variações que podem ocorrer na vazão dos rios ao

longo da operação dos projetos.

No que tange à forma de reportar os dados dos efeitos das mudanças climáticas, o

arcabouço proposto pela TCFD já é um ponto de partida consistente sobre o tema. Mas o risco
climático impõe novas questões para todos os participantes do mercado de
infraestrutura, e sem a realização de avaliações detalhadas, de cenários e da modelagem
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dos impactos desses riscos, não será possível planejar e estruturar de forma adequada a
infraestrutura.

Tabela 2: Riscos Relacionados aos Efeitos das Mudanças Climáticas sobre o Negócio

Fonte: Prospectiva.

4.3.1.3 RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO

Esta variável compreende os riscos relativos às APROVAÇÕES E LICENÇAS e à

DESAPROPRIAÇÃO E DESOCUPAÇÃO DAS ÁREAS NAS QUAIS O PROJETO SERÁ
IMPLANTADO.

O mecanismo de impacto desse risco sobre os projetos é, principalmente, via atraso no

início das obras e o consequente atraso no início da operação dos empreendimentos. Atrasos

no início da operação têm efeito muito relevante sobre o retorno dos empreendimentos, pois os

fluxos de caixas positivos iniciais são determinantes para o retorno dos negócios.

Em geral, não há um padrão de dados que podeser utilizados para o cálculo do impacto

desses riscos. A despeito disso, a quantificação de impactos destes riscos não é complexa e

pode ser pensada como a simples simulação de cenários distintos de início de operação – o

que já daria a dimensão do impacto, sem a necessidade de determinação de parâmetros extras.
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Tabela 3: Riscos Relacionados ao Processo de Licenciamento, Desapropriação e
Desocupação de Área

Fonte: Prospectiva.

4.3.1.4 EFEITOS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS

Esta variável compreende os riscos relativos ao IMPACTO ASSOCIADO AO USO DA
ÁGUA, incluindo os custos da escassez para a comunidade local, e ao IMPACTO ASSOCIADO
AO DESCARTE DE ÁGUA.

O impacto desta rubrica foi simulado nos casos estudados no Capítulo 5, partindo-se

das premissas técnicas de consumo de água por tecnologia de geração empregada e o custo

de escassez da água, segundo Escolhas (2019). A possibilidade de escassez está diretamente

relacionada não só à implantação do empreendimento, mas também à dinâmica de vazão dos

rios na região – o que, mais uma vez, indica a importância de se ter modelos matemáticos
capazes de prever tais variações no nível micro.
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Tabela 4: Riscos Relacionados aos Efeitos sobre os Recursos Hídricos

Fonte: Prospectiva.

4.3.1.5 EFEITOS DE RESÍDUOS GERADOS NA OPERAÇÃO E NO CONSUMO DE
ENERGIA

Esta variável compreende os riscos relativos ao IMPACTO AMBIENTAL ASSOCIADO À
PRODUÇÃO DE LIXO E DE MATERIAIS PERIGOSOS, ao IMPACTO NA QUALIDADE DO
AR, ao ACRÉSCIMO NA PRODUÇÃO DE LIXO E DE ESGOTO SANITÁRIO e ao IMPACTO
AMBIENTAL ASSOCIADO AO CONSUMO DE ENERGIA .

Nos cenários analisados no Capítulo 5, esses riscos não foram calculados. Assumiu-se

que as despesas e os custos operacionais correntes de cada empreendimento já trazem os

mitigantes necessários para que esses riscos não se materializem – expressos nas rubricas de

custos e de despesas referentes ao tratamento adequado dos resíduos, dos gases e da água

resultantes do processo produtivo.

Para projetos reais, contudo, deveriam ser explicitados cenários de retorno e de valor do

negócio devido à materialização de alguns desses riscos – inclusive impactos do ponto de vista

institucional. Não há parâmetros definidos para se proceder a essa quantificação, mas uma

investigação de como o mercado acionário penalizou empresas que viram esses riscos

materializados, seria um bom ponto de partida.
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Tabela 5: Riscos Relacionados aos Efeitos de Resíduos Gerados na Operação e no
Consumo de Energia

Fonte: Prospectiva.

4.3.1.6 EFEITOS SOBRE A BIODIVERSIDADE

Esta variável compreende os riscos relativos ao IMPACTO EM ECOSSISTEMAS E
BIODIVERSIDADE, incluindo perda de biodiversidade e extinção de espécies, à PERDA DE
HABITAT, e ao DESMATAMENTO E À DIMINUIÇÃO DE COBERTURA VEGETAL E
FRAGMENTAÇÃO DO AMBIENTE NATURAL.

Os riscos elencados nesta categoria, em sua maioria, ainda carecem de metodologias

de cálculo confiáveis e da disponibilidade de dados na literatura. No entanto, pela importância
dos mesmos, optou-se por explicitá-los, para se ter uma ordem de grandeza sobre seus
impactos. Para efeito das análises numéricas feitas ao longo do Estudo, considerou-se que as

perdas sobre biodiversidade e habitats representam perdas no estoque de serviços
ecossistêmicos disponíveis. Assim, usou-se a perda de serviços ecossistêmicos como proxy

para se mensurar os efeitos sobre a biodiversidade.
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Tabela 6: Riscos Relacionados aos Efeitos sobre a Biodiversidade

Fonte: Prospectiva.

4.3.2 VARIÁVEIS RELATIVAS AOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS – O “S” DA
QUESTÃO

4.3.2.1 EFEITOS SOCIOECONÔMICOS

Esta variável compreende os riscos relativos à PERDA ECONÔMICA DEVIDO A
EFEITOS DO EMPREENDIMENTO EM ÁREAS PRODUTIVAS (incluindo a perda de acesso a

recursos naturais antes existentes e as perdas decorrentes da desapropriação e do

deslocamento de populações), e à DANIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PÚBLICA.

A perda econômica referente a esses itens foi quantificada considerando-se o custo de

oportunidade gerado pela suspensão de atividades corriqueiramente conduzidas pelas

populações locais – com dados referentes à renda por extrativismo, agricultura e pecuária nas

regiões afetadas. Os efeitos dos danos na infraestrutura pública não foram incorporados, sob a

premissa de que o planejamento do investimento dos empreendimentos já embute o

ressarcimento necessário – o que, sabe-se, muitas vezes, não é suficiente!
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Tabela 7: Riscos Relacionados aos Efeitos Socioeconômicos

Fonte: Prospectiva.

4.3.2.2 EFEITOS SOBRE POVOS INDÍGENAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E
POPULAÇÕES LOCAIS

Esta variável compreende os riscos relativos ao IMPACTO SOBRE POVOS
INDÍGENAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS E POPULAÇÕES LOCAIS e aos DIREITOS
HUMANOS E A RELAÇÃO COM A COMUNIDADE .

Não se internalizou esses dados nas simulações realizadas. Há, na literatura,

principalmente em Costanza (2014), uma tentativa de quantificação desses impactos, mas os

dados ainda são escassos.

Tabela 8: Riscos Relacionados aos Efeitos sobre Povos Indígenas, Comunidades
Tradicionais e Populações Locais

Fonte: Prospectiva.
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4.3.2.3 EFEITOS SOBRE OS COLABORADORES DAS EMPRESAS

Esta variável compreende os riscos relativos às PRÁTICAS TRABALHISTAS, ÀS
PRÁTICAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, inclusive a mortes de trabalhadores

durante construção e operação dos empreendimentos, e à DIVERSIDADE, INCLUSÃO E
ENGAJAMENTO.

Em geral, esses impactos são (e serão) de difícil mensuração em termos de valor e de

retorno. Devem, no entanto, ser acompanhados por quadros e por indicadores claros, para cada

rubrica sugerida.

Tabela 9: Efeitos sobre os Colaboradores das Empresas

Fonte: Prospectiva.
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4.4 O USO DO QUADRO

O Quadro de Riscos deve ser usado como base para que todos os stakeholders tenham

um arcabouço de análise de projetos comum, garantindo a uniformidade dos dados utilizados.

Não é o propósito do Quadro de Riscos listar de maneira exaustiva as variáveis que devem ser

analisadas, mas fornecer um conjunto de parâmetros mínimos de análise. Como já apontado,

em função das particularidades de cada projeto, inevitavelmente algumas variáveis relevantes

para certos empreendimentos analisados devem ser incorporadas.

4.5 REFERÊNCIAS

Pode-se afirmar que o mundo está em busca de parâmetros para a avaliação de

impactos socioeconômicos. As sugestões apresentadas, portanto, não pretendem ser

definitivas, mas um ponto de partida para a análise. Para o primeiro exercício numérico, feito no

Capítulo 5, buscou-se: (i) quando disponível, utilizar-se dados de fontes oficiais; e (ii) usar

dados obtidos na literatura científica sobre o tema.

Como poder-se-á perceber adiante no Estudo, em geral, as variabilidades dos dados

utilizados ainda são significativas. Por essa razão é que seria muito importante, como

apresentado em 3.2.2 SUGESTÕES DE MELHORA – FASE DE ESTRUTURAÇÃO, a criação
de uma Facility que possa dar consistência a esses números e a essas metodologias,
inclusive alinhando-os com os parâmetros que representem as melhores práticas
internacionais sobre o tema. Como se pretende usar o Quadro de Riscos como base do

diálogo entre os stakeholders sobre as questões socioambientais, ter uma base de dados

comum de análise será crucial para se atingir esse objetivo.
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5 INCORPORAÇÃO DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS – EFEITOS SOBRE OS
MODELOS ECONÔMICO-FINANCEIROS

Para se entender a ordem de grandeza dos efeitos econômicos da incorporação das

externalidades elencadas no Quadro de Riscos, foram feitas simulações de impactos para

diversos subsetores do setor de geração de energia (geração hidrelétrica, geração

termoelétrica, geração eólica e geração fotovoltaica).

As externalidades consideradas nas simulações foram agrupadas em quatro custos

distintos de riscos, que consolidam diversos impactos e variáveis, da seguinte forma:

1. Custos de Emissão de Gases de Efeito Estufa – chamados, genericamente, de

CUSTOS GEE – que buscam englobar todos os custos relativos à precificação de emissões de

gases de efeito estufa decorrentes: (i) do ciclo de vida completo dos empreendimentos, ou

seja, não apenas dos seus efeitos diretos. Dentro da lógica de ciclo de vida, foram consideradas

nas projeções as emissões decorrentes da produção dos equipamentos utilizados na unidade

geradora, da produção do combustível utilizado, do transporte de equipamentos e insumos e da

construção da usina geradora em si; (ii) da inundação de áreas de reservatório (efeito

específico, claro, para unidades geradoras de energia hidrelétrica). Nesse caso, foram

realizadas estimativas também desconsiderando-se o efeito das inundações. Optou-se por fazer

dois cenários sobre esse impacto pois, como em Portugal-Pereira (2016), as emissões

decorrentes dessa fonte são incertas. Dessa forma, os cenários que serão apresentados sobre

esse custo podem ser considerados limites mínimos e máximos dos efeitos da fonte de emissão

decorrente de inundações; e (iii) da operação direta da fonte geradora, como ocorre com a

queima de combustível nas geradoras termoelétricas. Entretanto, em todos os cenários

analisados, as emissões decorrentes de supressão de área de cobertura vegetal, seja para
a localização dos parques de geração, seja para a formação de reservatórios (no caso
das unidades geradoras de energia hidrelétrica), não foram consideradas nos cálculos,

pois se assumiu que as supressões serão integralmente compensadas pelos empreendimentos,

conforme os regramentos específicos ao tema.
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Segundo Philippe Le Houérou, CEO da IFC, “a IFC já usa a precificação do carbono em

nossas próprias decisões de investimento. Os governos e o setor privado precisam incorporar

um preço sobre o carbono para refletir com precisão o verdadeiro custo para a sociedade do

uso de combustíveis fósseis. Um preço do carbono também reduz os riscos de investimentos

sucateados devido à mudança global para proteger nosso planeta por meio do uso de fontes de

energia renováveis"18. Neste estudo, o preço do carbono utilizado em todos os cenários foi o
preço no mercado voluntário, de US$ 27,60/tCO2eq, referente ao mês de outubro de 2020.

2. Custos de Uso da Água – chamados, genericamente, CUSTOS DA ÁGUA – que

buscam incorporar todos os custos relativos ao consumo direto da água. Para tecnologias de

geração consideradas não-consultivas, como no caso da geração hidrelétrica, eólica e

fotovoltaica, o Custo da Água não foi considerado, sob a premissa de que são, se existentes,

marginais. Ainda, nas simulações, foram considerados apenas os efeitos do consumo direto da

água (valor líquido entre a água captada e a devolvida ao meio). Ou seja, possíveis custos

relativos às mudanças de características da água, como a temperatura na qual a água é

devolvida ao reservatório, não foram incorporados – até por conta da dificuldade de se precificar

esses efeitos.

3. Custos dos Serviços Ecossistêmicos – chamados, genericamente, CUSTOS
ECOSSISTÊMICOS – que buscam incorporar os custos relativos às perdas aos serviços

ecossistêmicos. Esses custos merecem especial atenção, por conta da dificuldade que ainda há

em se obter dados consistentes que os permitam calcular. É evidente que, dentre os custos
calculados, esse é o que apresenta o maior grau de imprecisão. Como elencado em

Soares-Filho et al (2018), “estimar os valores dos serviços do ecossistema é um desafio. As

conexões entre as funções do ecossistema e o bem-estar humano são complexas e muitos

benefícios dos ecossistemas são difíceis de reconhecer, medir e valorar, devido a informações

imperfeitas de seu funcionamento, imprecisão de medição ou compreensão imperfeita das

relações homem-natureza”. A despeito dessa dificuldade, dada a importância do
entendimento dos impactos das atividades de geração de energia sobre o provimento
dos serviços ecossistêmicos, optou-se por simulá-los, valendo-se de uma larga faixa de

valores possíveis apresentados pela literatura. O objetivo, muito mais do que chegar a

18 Artigo de Philippe Le Houérou, CEO da IFC, divulgado em www.devex.com, em 18 de setembro de
2018, sob o título “The Equator Principles just turned 15, we should celebrate their impact”.
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valores absolutos precisos desses custos, é dar uma ordem de grandeza dos impactos
econômico-financeiros da perda de serviços ecossistêmicos sobre projetos específicos,
entendendo sua materialidade no nível micro. Como reportado em Costanza et al (2014) –

tradução livre: “... expressar o valor dos serviços ecossistêmicos em unidades monetárias não

significa que eles podem ser tratados como mercadorias privadas que poderiam ser negociadas

no mercado... Seus valores em unidades monetárias são estimativas de seus benefícios para a

sociedade, expressos em unidades que se comunicam com uma ampla audiência. Isso pode

ajudar a aumentar a conscientização sobre a importância dos serviços ecossistêmicos para a

sociedade e servir como ferramenta de comunicação poderosa e essencial para informar

melhor, e para se tomar decisões mais equilibradas sobre trade-offs de políticas que aumentam

o PIB, mas prejudicam os serviços ecossistêmicos”.

4. Custos das Perdas Econômicas – chamados, genericamente, CUSTOS DE
PERDAS – que buscam incorporar as perdas econômicas induzidas nas comunidades locais

devido à construção dos empreendimentos de geração analisados. Em geral, refere-se à perda

econômica referente à supressão e ao alagamento de áreas, e os efeitos que essas ações têm

sobre a atividade econômica das populações locais.

Os exercícios foram baseados em modelos econômico-financeiros reais de projetos
de geração de energia elétrica e, portanto, levam em consideração todos os aspectos

comumente analisados em projetos de infraestrutura dessa natureza, tais como: receitas,

custos, despesas, investimentos, impostos, depreciação e alavancagem, dentre outros, que

influenciam na operação, na rentabilidade e no valor do empreendimento.

Para facilitar a análise e colocar todos os modelos em bases comuns, eles foram
parametrizados de forma a manter a Taxa Interna de Retorno Real de Projeto em 8,0%
a.a., em todos os modelos-base (como proxy de um retorno real médio de projeto para
projetos do setor de geração elétrica), e o Valor do Projeto foi considerado, sempre, em
base 100. Para se calcular o valor dos empreendimentos, usou-se o fluxo de caixa livre
para o acionista, descontado a uma taxa de desconto real de 10,0% a.a.

Os exercícios numéricos, portanto, não partem de modelos econômico-financeiros
teóricos ou simplificados, e retratam com precisão a operação real de cada tipo de
empreendimento analisado. A opção por parametrizar os modelos reais endereça, ainda, um
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outro ponto relevante: como os modelos são de projetos existentes, que estão em operação,

parametrizá-los permite-nos usá-los para as simulações sem comprometer a confidencialidade

dos modelos de negócios utilizados para as operações reais.

As premissas sobre as variáveis socioambientais analisadas foram obtidas a partir de

dados técnicos constantes em bases oficiais de dados e/ou na literatura acadêmica sobre o

tema. Ao longo da análise da literatura, pode-se observar uma variabilidade bastante
relevante entre os parâmetros utilizados. Isso corrobora com a visão de que haver uma
Facility que compilasse todos os dados relevantes e definisse os parâmetros básicos a
serem utilizados nas análises dos projetos seria um passo fundamental para dar
credibilidade às análises de impactos. Assim, garantir-se-ia a padronização dos dados e
das metodologias utilizados por todos os stakeholders, tornando os resultados obtidos
comparáveis entre si. Quando os parâmetros coletados na literatura apresentaram variações

muito elevadas, optou-se por usar valores médios das fontes.

Mais do que se ter um valor absoluto preciso para as variáveis analisadas, as
simulações estabelecem relações de impactos versus atratividade econômico-financeira
de projetos de geração de energia. Ter a ordem de grandeza dos impactos e seus efeitos

sobre o retorno e o valor nos permite entender a relevância, do ponto de vista

econômico-financeiro, de cada variável e, assim, propor, a priori, medidas de minimização da

internalização desses impactos no modelo de negócios.

5.1 SETORES ANALISADOS

Os seguintes subsetores do setor de geração de energia foram analisados: (i) energia

hidroelétrica - UHEs; (ii) energia eólica; (iii) energia termoelétrica – UTEs; e (iv) energia

fotovoltaica - UFVs.

Para o Setor de Geração Hidrelétrica, optou-se por analisar diversas possiblidades,

dado que os impactos observados variam consideravelmente, dependendo da região e,

portanto, do bioma onde o empreendimento será localizado. De fato, variáveis cruciais para se

entender o impacto em cada empreendimento de geração hidroelétrica, como densidade de
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carbono da cobertura vegetal da área afetada, valores dos serviços ecossistêmicos e custo de

oportunidade de uso da área, variam consideravelmente. Dessa forma, foram analisados os

seguintes cenários para as UHEs: (i) UHE no bioma Amazônia; (ii) UHE no bioma Mata
Atlântica; (iii) UHE no bioma Cerrado; e (iv) UHE no bioma Caatinga. Consequentemente,

obtém-se um mapa representativo dos impactos das variáveis socioeconômicas em diversos

biomas no Brasil, com a possiblidade de particularizar os impactos em cada um deles.

Para o Setor de Geração Eólica, como a frente de expansão do setor é muito centrada

na região Nordeste, foram analisados os custos para projetos inseridos nessa região do Brasil.

Portanto, para esse setor, foi analisado o seguinte cenário único: Geração de Energia Eólica
no Nordeste.

Para o Setor de Geração Termoelétrica, optou-se por analisar cenários distintos, não

em função do bioma onde as usinas serão implementadas, mas em função de outras variáveis

mais materiais para esse subsetor de geração: o tipo de combustível utilizado e a
probabilidade de despacho. Para outra variável importante, que é a tecnologia de

resfriamento da usina, manteve-se a tecnologia de torre úmida em todos os cenários. Assim, os

cenários avaliados foram: (i) UTE a óleo combustível, com 15% de despacho; (ii) UTE a óleo
combustível, com 85% de despacho (aqui considerado por ser, na prática, o despacho
operacional máximo possível de UTEs); (iii) UTE a gás natural, com 15% de despacho; e

(iv) UTE a gás natural, com 85% de despacho. Percebe-se que os impactos absolutos variam

sobremaneira em função dos despachos utilizados (quanto maior o despacho, maiores os

impactos), mas que os impactos relativos, medidos por unidade de energia gerada,

permanecem constantes. Como os resultados obtidos, tanto para a UTE a óleo combustível

quanto para a de gás natural, em um cenário de 85% de despacho, não mostraram retorno,

optou-se por fazer mais dois cenários, um para cada tipo de combustível, mostrando qual seria

o máximo de despacho possível para se ter retorno zero.

Por fim, para o Setor de Geração Fotovoltaica, foi analisado um cenário único, o de

Geração de Energia Fotovoltaica no Nordeste.

Ao final, apresenta-se os resultados de forma consolidada, para que as conclusões

gerais possam ser elencadas. As ordens de grandeza apresentadas permitem, por exemplo,
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entender alguns dos custos associados à geração de energia elétrica, hoje não incorporados

nos modelos de negócios e nas decisões estratégicas de escolha da melhor forma de geração.

5.2 METODOLOGIA DE CÁLCULO E DE RESULTADOS

A metodologia será descrita para cada setor/subsetor estudado. Em geral, porém,

pode-se perceber que: (i) os valores de diversas variáveis relevantes são muito díspares,

dependendo da fonte de informações utilizada; e (ii) os exercícios feitos usam dados gerais,

mas aplicados sobre modelos de negócios reais. Em casos reais, o que foi considerado como

parâmetro geral para cada projeto analisado, pode ser obtido por medida direta local das

variáveis.

Também como parâmetro geral, foram considerados não apenas os impactos diretos de

cada setor, mas também os impactos referentes ao ciclo de vida dos empreendimentos – uma

vez que as análises com dados de ciclo de vida fornecem importantes informações sobre os

reais impactos de um dado projeto de geração de energia. Há, entretanto, uma observação

importante sobre a utilização do ciclo de vida: quando os cálculos aqui elencados forem

utilizados como instrumento de análise de risco de portfólio, que é a lógica relevante para, por

exemplo, investidores institucionais, o cálculo por ciclo de vida pode levar a uma dupla

contagem de riscos. Por exemplo: se um investidor detém no seu portfólio de investimentos

uma geradora de energia eólica e uma empresa produtora de geradores para o setor, dentro da

lógica de ciclo de vida, as emissões associadas à produção dos geradores estariam sendo

consideradas duas vezes – dentro da empresa que produz os geradores e dentro do ciclo de

vida da usina eólica. Por outro lado, dentro de uma visão de planejamento, entender os efeitos

upstream e downstream das diversas fontes geradoras acrescenta bastante à análise.

Os resultados foram apresentados da seguinte forma: (i) para os resultados financeiros

do cenário-base de todos os setores, a TIR real foi mantida em 8,0% a.a., e o valor da empresa

foi considerado em base 100 – calculado sobre o fluxo de caixa livre para os acionistas, com

uma taxa de desconto real de 10,0% a.a.; (ii) para cada simulação, mostrou-se a nova taxa de

retorno e o novo valor do negócio (nesse caso, mantendo-se a taxa de desconto de 10,0% a.a.

real sobre o novo fluxo de caixa livre para os acionistas), considerando-se a internalização do
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custo específico mensurado; e (iii) para os resultados operacionais, foram apresentadas as

estimativas de emissões por MWh gerado e os custos de cada variável analisada por MWh

gerado, para todos os cenários.

Como os cálculos de Retorno e de Valor do Negócio são influenciados pelo
momento em que os custos calculados ocorrem, para cada variável analisada, o “timing”
(período) de realização de cada custo foi explicitamente apresentado. Observou-se que,
em quase todas as análises de impacto feitas na literatura, a dimensão tempo -
imprescindível para as variáveis de valor e de retorno comumente usadas pelo mercado -
é negligenciada. Essa imprecisão é corrigida com a abordagem aqui proposta.

5.2.1 GERAÇÃO DE ENERGIA HIDRELÉTRICA

O caso da Geração de Energia Hidrelétrica é o que requer o maior número de

parâmetros. Por essa razão, foram analisados diversos cenários para as UHEs, diferenciados

em função do bioma onde ele está inserido: UHE no bioma Amazônia, UHE no bioma
Caatinga, UHE no bioma Cerrado e UHE no bioma Mata Atlântica.

O modelo econômico-financeiro utilizado (Modelo UHE) refere-se a dois projetos reais,

que foram consolidados em um modelo único de capacidade instalada de 406 MW, o qual

considera-se, para efeito dos cálculos aqui obtidos, como um “modelo padrão” para o setor.

Partindo-se desse modelo econômico-financeiro real, introduz-se os diversos parâmetros de

riscos socioambientais cujos impactos se quer calcular.

5.2.1.1 CUSTOS DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Os dados referentes às emissões dentro do ciclo de vida do empreendimento (exceto os

dados de emissões diretas, que são calculados à parte) foram obtidos a partir de
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Portugal-Pereira (2016), referente a plantas hidrelétricas com potência instalada maior do que

300 MW. Nesse caso, as emissões estimadas são de 15,90 gCO2e/kWhe.

Com relação às emissões diretas, sabe-se de CSF (2018) que as emissões de GEE de

uma UHE têm duas fontes principais: (i) emissões por supressão de cobertura vegetal; e (ii)

emissões por decomposição de matéria orgânica na área alagada. No Estudo, optou-se por

desconsiderar as emissões decorrentes da supressão vegetal, pois se parte da premissa de

que essa supressão – embora gere emissões de GEE -, será compensada. Já no caso das

emissões por decomposição de matéria orgânica na área alagada, com já apontado, optou-se

por apresentar dois cenários: um no qual elas são desconsideradas e, outro, no qual

incorporou-se seus efeitos, ano a ano, à modelagem.

A seguir, lista-se as principais variáveis utilizadas para o cálculo das emissões de gases

de efeito estufa:

Definição da extensão da área alagada

A primeira definição relevante é sobre a extensão da área a ser alagada. Para tal,

parte-se da estimativa da densidade energética (DE), que é definida como a potência

instalada da usina em relação à área alagada, medida em MW/km2 ou MW/ha (lembrar que 1

km2 = 100 ha) – ou seja, quanto maior a densidade energética, menor a necessidade de

alagamento para uma dada capacidade instalada. Uma vez que se tenha a DE, como a

capacidade instalada é um dado conhecido do empreendimento, chega-se facilmente à área

alagada, dividindo-se a capacidade instalada pela DE.

Mais uma vez, é importante salientar que, em usinas já formadas, a emissão em áreas

alagadas é obtida diretamente, por mensuração das emissões no reservatório. Os dados de DE

para UHEs no Brasil estão listados no Anexo 2. Para efeito da simulação feita, contudo,

considerou-se que as novas usinas terão perfil de usinas de fio d´água e, por isso, não se

utilizou como parâmetro de DE a média observada no Anexo 2, de 2,72 MW/km2 – esse valor

médio é “influenciado” por usinas como Tucuruí, Sobradinho, Porto Primavera e Furnas, que

possuem DE de 2,70 MW/km2, 0,24 MW/km2, 0,52 MW/km2 e 0,86 MW/km2, respectivamente, e

que não são representativas das usinas que tipicamente são construídas hoje no Brasil. Como
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parâmetro, utilizou-se a DE das usinas de fio d´água mais relevantes do Brasil, como Itaipu,

Belo Monte, Santo Antônio e Jirau, cujo valor médio de DE é de 13,27 MW/km2. No nosso
modelo estudado, como a capacidade instalada é de 406 MW, a área alagada seria,
portanto, de 406,00/13,27, ou de 30,60 km2 = 3.059,53 ha. Outra observação relevante sobre

esse dado é que, da forma como a área alagada foi calculada, a área coberta originalmente

pelo rio acaba por também fazer parte da área alagada – o que seria, de fato, uma dupla

contagem. No entanto, é razoável assumir que a proporção da área do rio em relação à área

alagada total é muito reduzida, e a aproximação utilizada não interfere na materialidade dos

resultados.

Para cada área alagada, contudo, há uma proporção entre mata nativa e outras

coberturas, como possíveis pastagens e produção agrícola. Para efeito desse exercício,

considerou-se que 20% da área a ser alagada é coberta por pastagem - cujo estoque de

carbono considerado foi de 18,8 toneladas de Carbono/ha, como em Oliveira, Cerri (2015) -, e o

restante é coberto por mata nativa. A Tabela 10 mostra, assim, a dimensão das áreas alagadas

de pastagem e mata nativa, calculadas a partir das premissas até aqui listadas.

Tabela 10: Definição da Área Alagada

Fonte: compilação da Prospectiva.

Característica da cobertura vegetal da área alagada

Outra vez, esse é um dado que, numa situação real, deve ser inferido diretamente
das características observáveis da região onde a UHE será construída. Nesse exercício
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geral, optou-se por considerar coberturas vegetais distintas, para se entender o impacto dessa

variável em diversos biomas. Ou seja: a partir do modelo econômico-financeiro real, inseriu-se a

UHE em diversos biomas, na tentativa de diferenciar os impactos das emissões de gases de

efeito estufa em cada um deles. A importância dessa definição é que, dependendo da

cobertura, o estoque de carbono muda e, com isso, muda o impacto das emissões, tanto por

supressão quanto por alagamento.

Portanto, os cálculos foram feitos levando-se em consideração quatro tipos de

coberturas distintas, representativas de quatro biomas brasileiros: (i) Amazônia; (ii) Mata

Atlântica; (iii) Caatinga; e (iv) Cerrado. Os dados de estoque de carbono utilizados são os dados

constantes no Sistema Nacional de Informações Florestais (SNIF), referentes ao estoque de

carbono no solo e acima do solo – não se considerou, nas projeções, os dados de estoque de

carbono abaixo do solo –, para cada fitofisionomia.

Outra observação importante: não se utilizou dados médios de estoque de carbono para

cada bioma, uma vez que, na prática, a área de influência de um dado projeto não contém, na

média, as fitofisionomias de um bioma igualmente distribuídas. Assim, optou-se por se utilizar

os dados de apenas uma fitofisionomia para cada bioma, aquela cujos valores representam

a mediana dos valores de estoque de carbono apresentados.

No caso do bioma Amazônia, utilizou-se como parâmetro os dados de estoque de

carbono da Floresta Ombrófila Aberta, que é de 185,40 ton C/ha, que é o valor da mediana dos

estoques de carbono das diversas fitofisionomias do bioma19.

No caso do bioma Mata Atlântica, utilizou-se como parâmetro os dados de estoque de

carbono da Floresta Ombrófila Aberta, cujo valor é de 111,91 ton de C/há, que é a mediana dos

dados de estoque de carbono das fitofisionomias consideradas no SNIF para o bioma.

No caso do bioma Cerrado, utilizou-se como parâmetro os dados de estoque de

carbono referentes à Savana Arborizada (Campo Cerrado, Cerrado Ralo, Cerrado Típico e

Cerrado Denso), cujo valor é de 43,26 ton de C/há, que é o valor da mediana dos estoques de

carbono das diversas fitofisionomias do bioma.

19 Todas as fitofisionomias constantes no SNIF por biomas, com os respectivos estoques de carbono,
podem ser consultadas no site do SNIF, em Estoque das Florestas - Carbono.
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No caso do bioma Caatinga, utilizou-se como parâmetro os dados de estoque de

carbono referente à Savana Estépica Arborizada, cujo valor é de 39,05 ton de C/ha, que é o

valor da mediana dos estoques de carbono das diversas fitofisionomias do bioma.

É claro, que, para projetos individuais, não é necessário inferir a premissa de cobertura

vegetal, pois se pode determinar com precisão o tipo de cobertura específico – dado, inclusive,

que faz parte do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de

Impacto Ambiental (RIMA).

A tabela, a seguir, mostra o estoque de carbono da cobertura vegetal considerado para

cada bioma analisado.

Tabela 11: Estoque de Carbono (ton de C/ha) – por bioma

Fonte: dados do SNIF. Compilação da Prospectiva.

Definição das áreas com supressão de vegetação e alagadas

A premissa geral utilizada foi que, na formação do reservatório, 80% da área total estaria

coberta por mata nativa e 20%, por pastagem.

Da área coberta por mata nativa – ou seja, 80% do reservatório –, 20% terá a vegetação

suprimida antes do alagamento e 80% dela será alagada, sem supressão. Da área coberta por

pastagem – ou seja, 20% do reservatório –, não haverá supressão da pastagem antes do

alagamento, ou seja, toda essa área será alagada.
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Em resumo, ocorrerá: (i) supressão da vegetação de 20% da área coberta por mata

nativa; (ii) alagamento de 80% da área coberta por mata nativa; e (iii) alagamento de 100% da

área coberta por pastagem, como mostrado na Tabela 12.

Embora a área com vegetação suprimida não contribua para as emissões de GEE nesse

caso, já que é considerado que a supressão de vegetação será inteiramente compensada em

outro local, a quantificação dessa área é relevante para os cálculos posteriores referentes aos

Custos de Serviços Ecossistêmicos e aos Custos de Perdas Econômicas.

Tabela 12: Definição de Áreas Suprimidas e Alagadas

Fonte: Prospectiva.

Cálculo de emissões de CO2 por supressão de vegetação nativa

Como já mencionado, o modelo de cálculo considera que as emissões de gases de

efeito estufa pela supressão de vegetação serão integralmente compensadas pelo

empreendimento. Uma observação importante sobre essas compensações é que a
supressão de vegetação ocorre antes do início da construção e operação da unidade
geradora de energia, enquanto o efeito da compensação ocorre ao longo de um período.
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Assim, mesmo que o balanço de massas da supressão versus compensação seja

ambientalmente equilibrado, do ponto de vista econômico, como eles ocorrem em momentos

distintos, os efeitos sobre o retorno não necessariamente geram efeito zero.

Embora não considerada no cálculo de Custos de GEE, calcula-se o montante de CO2

emitido através da supressão de vegetação, para se dar uma ordem de grandeza do volume de

emissões que deverá ser compensado.

Assim, a emissão de CO2, proveniente da supressão da vegetação, é dada pela relação:

EMISSÃO DE CO2 = (Estoque de carbono/Área
suprimida) x (Área suprimida) x 3,67

O valor de 3,67 é o fator de conversão de carbono para CO2, e o Estoque de

Carbono/Área, para cada bioma, é retirado da Tabela 11, e a área suprimida, obtida na Tabela

12. Assim, o volume de emissões de CO2 por supressão para cada bioma será:
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Tabela 13: Definição de Emissões de CO2 das Áreas Suprimidas

Fonte: Prospectiva.

Cálculo de emissões de CO2 por alagamento de vegetação

Aqui, serão considerados dois cenários: um sem levar em consideração as emissões por

decomposição de matéria orgânica; e o outro, considerando-as. Para o primeiro caso, o

resultado é direto, não requerendo cálculos. Passe-se, pois, para a quantificação do segundo

caso.

Para a emissão de gases de efeito estufa, provenientes da decomposição de matéria

orgânica alagada, utilizou-se o modelo Biome Carbon Loss (BCL), como utilizado em Lima et al.

(2007), que é dado pela fórmula abaixo. Os custos associados a essas emissões foram

reconhecidos no ano de sua realização, ou seja, ao longo da operação da UHE.

Ct = (C0/5)*exp(-0.3t) + (C0/3)*exp(-0.03t) + C0/2

onde:
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- t é o tempo, expresso em anos, a partir do momento do alagamento;

- Ct é o estoque de carbono na área alagada no ano t;

- C0 é o estoque de carbono inicial da área alagada, portanto, no momento do alagamento.

Tabela 14: Definição do estoque inicial de carbono nas áreas alagadas

Fonte: Prospectiva.

O que o BCL indica é que o estoque de carbono decai exponencialmente e que,

portanto, a diferença entre o estoque de carbono entre os anos t+1 e t é o carbono que foi

perdido para o meio durante o ano t. A questão relevante aqui é: em que forma esse
carbono é perdido, ou melhor, em que proporção de CO2 ou CH4 – uma vez que as
características desses compostos, como gases de efeito estufa, são muito distintas? A

proporção das emissões de cada um desses gases se dá em função de diversos fatores, como

a profundidade do reservatório, sua temperatura, etc. Para efeito desta análise, usou-se a

proporção usada em Lima et al. (2007), em que cerca de 27% do carbono é transformado em

CH4, e o restante é transformado em CO2. É importante ter em mente que esse valor não pode

ser obtido a priori, e observações diretas das emissões do reservatório devem ser feitas ao
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longo da operação da UHE, para validar os valores constantes no modelo econômico-financeiro

do empreendimento.

Gráfico 1: Curva de Redução de Estoque de Carbono nas Áreas Alagadas – Bioma
Amazônia

Fonte: Prospectiva.

O Gráfico 1 mostra como o estoque de C (medido em ton C, por ha) decresce na área

alagada simulada, para o bioma Amazônia, ao longo do tempo. O eixo das abscissas mostra o

volume acumulado de carbono que é perdido para o meio durante os anos 1 a 4, e assim

sucessivamente. Como já apontado, o volume de gases de efeito estufa emitido ano a ano vem

da perda desse carbono, na forma de CO2 ou de CH4 – numa proporção de 27% de perda, via a

emissão de CH4. Para converter o carbono perdido na forma de CO2 em emissões de CO2,

usou-se o fator de conversão de 3,67 toneladas de CO2, por tonelada de estoque de carbono

perdido. Já para as emissões de CH4, são necessários dois fatores de conversão: (i) o fator de

conversão de 1,34 toneladas de CH4, por tonelada de estoque de Carbono perdido, e (ii) os

valores de emissões de CH4 foram convertidos em emissões de CO2 equivalentes, utilizando-se

o Global Warming Potential (GWP) de 100 anos do CH4 em relação ao CO2, tendo como
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referência o IPCC Fifth Assessment Report20 de 2014, que estabelece o parâmetro de

conversão como sendo 28 – ou seja, as emissões de CH4 têm 28 vezes mais potencial de

aquecimento do que as emissões de CO2, para o horizonte de tempo definido de 100 anos.

5.2.1.2 CUSTOS DE USO DA ÁGUA

Para efeito das análises aqui realizadas, o uso da água por parte das UHEs foi

considerado não-consultivo e, portanto, não gera custo associado.

5.2.1.3 CUSTOS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Essa é a rubrica de estimativa mais difícil. Embora haja um framework teórico, definido

por The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), estimativas sobre a valoração de

serviços ecossistêmicos ainda são escassas, e não se consegue assegurar um grau de

precisão mínimo. Contudo, pela sua importância, preferiu-se exercitar um pouco os números,

para se ter uma dimensão dos efeitos produzidos, e da sua materialidade.

Para o bioma Amazônia, considerou-se os dados obtidos em Costanza (1997)21,

partindo-se de um valor global para os serviços ecossistêmicos de US$ 969,00/ha.ano,

21 Os valores em Costanza (1997) foram atualizados em Costanza (2014) e, para praticamente todos os
biomas, as variações dos valores foram bastante representativas. Para se ter uma dimensão das
variações ocorridas entre um estudo e outro, já considerando os valores expressos em termos do US$ de
2007, o valor global dos serviços ecossistêmicos saltou de US$ 45,9 trilhões, no estudo de 1997, para
US$ 145,0 trilhões, no estudo de 2014. A razão pela qual utilizou-se os dados do estudo feito em 1997 é
que, nesse estudo, os valores para os diversos serviços ecossistêmicos foram abertos por linhas de
serviços ecossistêmicos, podendo-se, pois, diferenciá-los, o que não ocorre no estudo feito em 2014.

20 Esses valores são constantemente atualizados pelo IPCC. No Second Assesment Report (SAR), de
1995, o GWP para 100 anos era 21 (Table 4, página 22, do capítulo Technical Summary da publicação).
Esse valor subiu para 25 no Fourth Assessment Report, de 2007, e para 28, no Fifth Assessment Report
(Box 3.2, Table 1), de 2014. A razão pela escolha do Fifth Assessment Report é que esse valor é o mais
atualizado, embora o SAR seja a base para o Protocolo de Quioto. Como atestado no SAR, “para
considerações de política, o conceito de potencial de aquecimento global (GWP) é útil para comparar os
efeitos de vários cenários de emissão para diferentes gases com tempos de vida suficientemente longos
(2 anos, aproximadamente) ...”.
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referente às florestas tropicais, mas desconsiderando os valores aí embutidos referentes à

produção de alimentos e de matéria-prima, pois esses valores já foram considerados neste

estudo como custos referentes à perda econômica. Como o serviço ecossistêmico referente à

produção de alimentos em Costanza (1997) é estimado em US$ 43,00/ha.ano e o de produção

de matéria-prima, em US$ 138,00/ha.ano, o valor utilizado para o bioma foi de US$

788,00/ha.ano (resultado de 969,00 – 43,00 – 138,00). Esse valor foi transformado em R$ pelo

dólar médio à época (R$ 1,078/US$), e o valor, em reais, foi atualizado pelo IPCA para valores

de hoje (a inflação acumulada no período foi de 272,6%), resultando em um valor estimado
atual de R$ 3.165/ha.ano22.

Para o bioma Cerrado, também se considerou os dados obtidos em Costanza (1997),

partindo-se de um valor global de US$ 232,00/ha.ano, referente à savana, e também se

desconsiderou as linhas referentes à produção de alimentos e matéria-prima, que, somadas,

representam US$ 67,00/ha.ano. O valor resultante, de US$ 165,00/ha.ano (resultado de 232,00

– 67,00), foi transformado em R$ pelo dólar médio à época (R$ 1,078/US$), e o valor, em reais,

foi atualizado pelo IPCA para valores de hoje (a inflação acumulada no período foi de 272,6%),

resultando em um valor estimado de R$ 662,74/ha.ano.

Para os biomas Caatinga e Mata Atlântica, como não há uma referência para esses

biomas em Constanza (1997), admitiu-se: (i) o valor dos serviços ecossistêmicos do bioma

Amazônia, de R$ 3.165/ha.ano, para o bioma Mata Atlântica; e (ii) o valor dos serviços

ecossistêmicos do bioma Cerrado, de R$ 662,74/ha.ano, para o bioma Caatinga.

5.2.1.4 CUSTOS DE PERDAS ECONÔMICAS

22 Aqui, vale outra observação metodológica importante: notou-se que alguns estudos que se utilizam do
Costanza (1997), ou mesmo do Costanza (2014), atualizam os valores para a data de hoje, da seguinte
forma: (i) toma-se os valores em US$; (ii) computa-se a inflação em US$ no período; (iii) atualiza-se o
valor em US$, em função da inflação; e (iv) o novo valor em US$ é transformado em R$ pelo câmbio
atual. Considera-se que essa forma de proceder não representa a realidade, pois os serviços
ecossistêmicos não têm características próprias de tradables, mas de serviços locais, que têm seus
preços atrelados à inflação local, e não à variação do câmbio.
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As perdas econômicas foram estimadas de acordo com o custo de oportunidade de uso

da área alagada. Assim, dependendo do bioma analisado e do tipo de cobertura de cada área,

há valores distintos para as perdas econômicas.

Para o bioma Amazônia, considerou-se os dados obtidos em Costanza (1997),

somando-se os serviços ecossistêmicos referentes à produção de alimentos (US$

43,00/ha.ano) e o de produção de matéria-prima (US$ 138,00/ha.ano) – totalizando, pois, US$

181,00/ha.ano. Esse valor foi transformado em R$ pelo dólar médio à época (R$ 1,078/US$), e

o valor, em reais, foi atualizado pelo IPCA para valores de hoje (a inflação acumulada no

período foi de 272,6%), resultando em um valor de R$ 727,00/ha.ano.

Para o bioma Cerrado, também se considerou os dados obtidos em Costanza (1997),

partindo-se dos valores referentes à produção de alimentos e matéria-prima, que, somadas,

representam US$ 67,00/ha.ano. Como nos demais casos, esse valor foi transformado em R$

pelo dólar médio à época (R$ 1,078/US$), e o valor, em reais, foi atualizado pelo IPCA para

valores de hoje (a inflação acumulada no período foi de 272,6%), resultando num valor de R$
269,11/ha.ano.

Assim como no item anterior, referente aos Custos de Serviços Ecossistêmicos, para os

biomas Caatinga e Mata Atlântica foram usados os dados do bioma Cerrado e Amazônia,

respectivamente.

5.2.1.5 RESULTADOS

Como já especificado, os cálculos para as UHEs foram feitos considerando dois

cenários: com e sem o efeito das emissões de GEE decorrentes do alagamento dos respectivos

reservatórios.

Os resultados sem os efeitos das emissões de GEE pelos reservatórios estão

apresentados nas Tabelas 15 e 16 e ainda consideram as emissões de GEE do ciclo de vida do

projeto. As premissas para Custos Ecossistêmicos e Custos de Perdas Econômicas nos biomas

Caatinga e Cerrado são iguais, assim como as dos biomas Mata Atlântica e Amazônia (ver itens
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5.2.1.3 e 5.2.1.4). Por isso, os resultados para os biomas Caatinga e Cerrado coincidem, assim

como os dos biomas Mata Atlântica e Amazônia.

Tabela 15: Resultados UHE – Bioma Caatinga e Cerrado, sem efeito das emissões de GEE
dos reservatórios

Fonte: Prospectiva.

Tabela 16: Resultados UHE – Bioma Mata Atlântica e Amazônia, sem efeito das emissões
de GEE dos reservatórios

Fonte: Prospectiva.

Nos cenários que consideram as emissões de GEE relacionadas à área alagada do

reservatório, o bioma onde a usina está inserida afeta diretamente os resultados. As Tabelas 17

a 20 apresentam esses resultados.
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Tabela 17: Resultados de UHE – Bioma Caatinga, considerando as emissões de GEE por
alagamento do reservatório

Fonte: Prospectiva.

Tabela 18: Resultados UHE – Bioma Cerrado, considerando as emissões de GEE por
alagamento do reservatório

Fonte: Prospectiva.
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Tabela 19: Resultados UHE – Bioma Mata Atlântica, considerando as emissões de GEE
por alagamento do reservatório

Fonte: Prospectiva.

Tabela 20: Resultados UHE – Bioma Amazônia, considerando as emissões de GEE por
alagamento do reservatório

Fonte: Prospectiva.

Os cálculos evidenciam alguns aspectos importantes: (i) para quaisquer dos biomas, os

custos mais relevantes são os Custos GEE e os Custos Ecossistêmicos. Os Custos GEE

representam, na média: 54% dos impactos globais calculados, para os cenários que não levam

em conta as emissões dos reservatórios, e 68,3% dos impactos nos cenários que levam as

emissões dos reservatórios em consideração; e (ii) os impactos observados no bioma Amazônia

são os mais expressivos, se comparados com os demais biomas, com uma queda potencial de

valor do negócio de 39%, com redução do retorno real de 8,00% a.a. para 5,12% a.a.. Esses

resultados são muito expressivos, pois uma possível queda de valor e de retorno nessa

magnitude, se precificadas a priori, alteraria a decisão de investimento no respectivo ativo.
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Os resultados também demonstram que os impactos micro (no nível do projeto), dos

Custos Ecossistêmicos e dos Custos de Perdas, são materiais apenas para o bioma Amazônia

e Mata Atlântica.

Em termos do volume de emissões de GEE, as estimativas apontam para
emissões que vão de 15,90 kg de CO2, para cada MWh gerado para uma UHE no bioma
Caatinga, a 45,42 kg de CO2, para cada MWh gerado para o bioma Amazônia.

5.2.2 GERAÇÃO DE ENERGIA EÓLICA

Como já explicitado, para o Setor Eólico foi analisado o cenário de Geração de Energia
Eólica no Nordeste.

O modelo econômico-financeiro utilizado refere-se a projetos reais localizados em 13
áreas distintas no Nordeste, concentradas em quatro clusters (ou polos) situados em
municípios do Ceará e do Maranhão. Somados, os projetos representam uma capacidade

instalada de 340,80 MW. Esses modelos foram consolidados para se obter o que se pode

considerar – para efeito dos cálculos aqui obtidos -, um “modelo padrão” para o setor. Sobre

esse “modelo padrão”, então, adicionou-se o efeito de cada uma das variáveis simuladas,

calculando-se o impacto sobre o retorno e sobre o valor do negócio.

5.2.2.1 CUSTOS DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Como proxy para o volume de emissões de gases de efeito estufa de um projeto de

geração de energia eólica no Nordeste, usou-se as emissões ocorridas dentro do ciclo de vida

da usina, desconsiderando-se a emissão devida à supressão de vegetação na área de

implementação do parque eólico – sob a premissa de que a supressão será legalmente

compensada.
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Os dados referentes às emissões dentro do ciclo de vida do empreendimento (exceto os

dados de emissões diretas, que são calculados à parte) foram obtidos a partir de

Portugal-Pereira (2016), referente a plantas eólicas onshore, estimadas em 4,37 gCO2e/kWhe.

No entanto, para se ter uma dimensão do impacto da supressão que deverá ser

compensada, foi feita uma estimativa da perda de massa de carbono dela advinda. Assim, as

principais variáveis que definem o volume de emissões por supressão a serem compensadas

seriam: (i) o tamanho da área de cobertura vegetal suprimida – observe que essa variável,

mesmo sob a premissa de que os efeitos da supressão serão compensados, tem que ser

calculada, pois afeta tanto o Custo de Serviços Ecossistêmicos quanto o Custo de Perdas; (ii) o

tipo de cobertura vegetal na área suprimida, inclusive determinando quanto da cobertura

refere-se à área de pastagem; e (iii) o estoque de carbono na área suprimida.

A área de cobertura vegetal suprimida foi obtida a partir da área de supressão

necessária para se implantar cada MW instalado em projetos reais, conforme apontado em

HANAWA (2018) – que analisou três parques eólicos distintos que, somados, têm uma potência

instalada de 71,4 MW. Nesses três parques, a área de cobertura vegetal suprimida foi de 61,96

ha, o que nos fornece a seguinte proporção entre área suprimida e potência instalada: 0,868

ha/MW instalado. A área suprimida é, pois, obtida pela multiplicação direta entre a área

necessária para a instalação de 1 MW e a potência total instalada – no caso do modelo do

Estudo, 340,80 MW de potência instalada. Como resultado, para o parque considerado, a área

total de cobertura vegetal suprimida seria de 295,81 ha23.

Como premissa para o tipo de cobertura vegetal suprimida, considerou-se, por não

se ter os dados reais das áreas que compõem os parques do modelo econômico-financeiro

utilizado, a mediana24 das informações disponíveis no Sistema Nacional de Informações

24 Outra opção seria a de se utilizar a média de estoque, que é de 40,59 toneladas de C/ha. Optou-se,
contudo, por não se utilizar médias, pois para uma dada área a premissa de que a cobertura vegetal é
“média” não condiz com a realidade.

23 Como referência, a área total utilizada pelos projetos que compõem o modelo econômico-financeiro
analisado foi de 1.465,44 ha, o que indica que, da área total dos parques, está-se assumindo que cerca
de 20,2% da área de um parque eólico é efetivamente suprimida. A necessidade de supressão decorre
da construção de acessos, plataformas das torres, edificações de apoio e rede de transmissão local (rede
de média tensão).
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Florestais (SNIF)25 para o estoque de carbono de cada fitofisionomia da Caatinga. O valor do

estoque de carbono, considerando a soma dos valores acima do solo e no solo, por hectare,

considerado para a área coberta com mata, foi de 39,05 toneladas de Carbono/há, relativo à

Savana Estépica Arborizada. Também se utilizou o valor de 18,8 toneladas de Carbono/ha para

a área de pastagem, de acordo com Oliveira e Cerri (2015). Por fim, considerou-se que 80% da

área suprimida é coberta por vegetação nativa, com os restantes 20% cobertos por pastagem.

Tabela 21: Valores de Estoque de Carbono (ton de C/ha) – Bioma Caatinga

Fonte: SNIF, Prospectiva.

O total de emissões por supressão seria dado pela relação:

EMISSÃO DE CO2 = (Estoque de Carbono/Área
Suprimida) x (Área Suprimida) x 3,67

- onde 3,67 é o fator de conversão de carbono para CO2.

Tabela 22: Cálculo de Emissões Totais

25 Dados acessados em 20/10/2020, em:
http://snif.florestal.gov.br/pt-br/estoques-das-florestas/627-metadados.
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Fonte: elaboração Prospectiva.

5.2.2.2 CUSTOS DE USO DA ÁGUA

Para efeito das análises aqui realizadas, o uso da água por parte das geradoras eólicas

foi considerado não-consultivo e, portanto, não gera custos associados.

5.2.2.3 CUSTOS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Neste caso, foi considerado como custo apenas o valor dos serviços ecossistêmicos que

deixam de ser prestados em função da supressão da área para a construção do parque eólico.

O valor de referência utilizado foi o mesmo considerado para o bioma Caatinga na

análise feita para as UHEs, de R$ 662,74/ha.ano – ou seja, partindo-se do valor para o bioma

Cerrado.

5.2.2.4 CUSTOS DE PERDAS ECONÔMICAS
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Foi levado em conta apenas o custo de oportunidade referente a usos alternativos da

área suprimida para a construção do parque eólico.

O valor de referência utilizado foi o mesmo considerado para o bioma Caatinga na

análise feita para as UHEs, de R$ 269,11/ha.ano – ou seja, partindo-se do valor para o bioma

Cerrado.

5.2.2.5 RESULTADOS

As análises mostram que, para empreendimentos desta natureza, os custos

socioambientais calculados podem reduzir substancialmente o valor do negócio, com um
potencial de perda de cerca de 25% do seu valor de base. Do ponto de vista da taxa interna

de retorno do projeto, os resultados apontam para uma queda da taxa interna de retorno real de

8,00% a.a. para 6,19% a.a.

Tabela 23: Resultados para Geração Eólica no Nordeste

Fonte: Prospectiva.

Pode-se observar, ainda, que o efeito mais relevante é o efeito dos custos GEE,

principalmente porque eles, por hipótese, ocorrem antes mesmo do início da operação. De fato,
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do custo total calculado, 71,2% refere-se ao Custo GEE, ante 20,0% referente a Custos

Ecossistêmicos, sendo os demais (8,2%), referentes a Custos de Perdas Econômicas.

5.2.3 GERAÇÃO DE ENERGIA TERMOELÉTRICA

O modelo econômico-financeiro utilizado refere-se a um projeto real de capacidade

instalada de 318,5 MW. Os cálculos dos impactos para as UTEs variam consideravelmente, em

função do combustível utilizado e da tecnologia de resfriamento. Assim, cada combustível tem

um fator de emissão particular, acarretando emissões de GEE por energia gerada distintas.

Para efeito da análise, focamos nos tipos de combustíveis mais utilizados no Brasil: o

óleo combustível e o gás natural. Da mesma forma, a escolha da tecnologia de resfriamento

afeta o volume de água que será empregada por unidade de energia gerada. Como

simplificação, partiu-se da premissa de que a tecnologia utilizada é de torre úmida.

Outra observação geral importante sobre a análise das UTEs é a importância da variável

Despacho. Por essa razão, simulou-se o impacto da variação da probabilidade de despacho, de

15% para 85% - o valor máximo, de 85%, refere-se ao máximo de tempo médio que uma UTE

consegue operar na prática.

Portanto, os cenários simulados foram:

1. UTE a Óleo Combustível, resfriamento com torre úmida e 15% de despacho;

2. UTE a Óleo Combustível, resfriamento com torre úmida e com 85% de despacho;

3. UTE a Gás Natural, resfriamento com torre úmida e com 15% de despacho;

4. UTE a Gás Natural, resfriamento com torre úmida e com 85% de despacho.

Como os resultados para as UTEs com 85% de despacho indicam não haver retornos,

pois os fluxos de caixa são sempre negativos, foram, então, calculados dois novos cenários a

fim de estimar o despacho máximo para cada tipo de combustível, para que o retorno do

empreendimento chegasse a zero:
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5. UTE a Óleo Combustível, resfriamento com torre úmida, com retorno zero;

6. UTE a Gás Natural, resfriamento com torre úmida, com retorno zero.

5.2.3.1 CUSTOS DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

As variáveis-chave para esse cálculo são: (i) os parâmetros de emissão para os diversos

estágios de ciclo de vida da unidade geradora, de acordo com o combustível de cada usina; e

(ii) a quantidade de energia gerada – pois os parâmetros de emissão são estimados em termos

da energia gerada.

Os dados referentes às emissões dentro do ciclo de vida do empreendimento (inclusive

os dados de emissões diretas pela queima) foram obtidos a partir de Portugal-Pereira (2016):

498,82 gCO2e/kWhe para UTEs a Gás Natural e 1075,65 gCO2e/kWhe, para UTEs a Óleo
Combustível.

A quantidade de energia gerada é função direta do percentual de despacho assumido,

que, no caso, foi determinado em 15% e em 85%.

5.2.3.2 CUSTOS DE USO DA ÁGUA

Para o cálculo do custo de uso da água, a primeira variável relevante é a tecnologia de

resfriamento utilizada. Como já especificado, utilizou-se como padrão a tecnologia de

resfriamento por torre úmida.

Como parâmetro de uso de água, optou-se por usar os indicadores de consumo de

água, e não os de captação, sob a premissa de que a diferença entre a captação e consumo

retorna para a fonte de captação. A estimativa de consumo de água para a tecnologia

escolhida, segundo o IEMA (2016), é de 2,50 m3/MWh (captação de 2,85 m3/MWh). A partir
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desse valor, chega-se ao volume, em m3, de água consumida, uma vez que o dado de MWh é

obtido diretamente do modelo.

Por fim, é necessário estimar o custo da água. Segundo Escolhas (2019), o custo da
água na bacia do São Francisco, que apresenta um nível de criticidade preocupante,
deveria ser de R$ 1,556/m3.

5.2.3.3 CUSTOS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Não foram considerados. Como as áreas utilizadas para a construção das UTEs são

reduzidas em relação à capacidade instalada, partiu-se da premissa de que o impacto sobre os

serviços ecossistêmicos, advindos, claro, apenas da supressão de área, seriam marginais.

5.2.3.4 CUSTOS DE PERDAS ECONÔMICAS

Não foram considerados. Da mesma forma como anteriormente explicitado, como as

áreas utilizadas para a construção das UTEs são reduzidas em relação à capacidade instalada,

partiu-se da premissa de que o impacto sobre os serviços ecossistêmicos, advindos, claro,

apenas da supressão de área, seriam marginais. Portanto, possíveis perdas advindas de

mudanças na qualidade da água utilizada nas UTEs não foram consideradas.

5.2.3.5 RESULTADOS

As Tabelas 24 e 25 resumem os impactos de cada custo sobre a taxa de retorno e o

valor do negócio, para cada um dos cenários analisados com 15% de despacho. Como

esperado, o impacto para uma UTE a Óleo Combustível é significativamente superior ao
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calculado para uma UTE a Gás Natural. Ainda, pode-se observar que o custo preponderante é

o Custo GEE, que representou cerca de 98% dos custos para ambos os combustíveis.

Tabela 24: Resultados UTE a Gás Natural, com 15% de Despacho

Fonte: Prospectiva.

Tabela 25: Resultados UTE a Óleo Combustível, com 15% de Despacho

Fonte: Prospectiva.

As Tabelas 26 e 27 resumem os impactos de cada custo sobre o retorno e valor do

negócio, para cada um dos cenários analisados para UTEs, com 85% de despacho. Esses

cenários demonstraram que os negócios não geram taxa de retorno e possuem valor negativo.

Tabela 26: Resultados UTE a Gás Natural, com 85% de Despacho
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Fonte: Prospectiva.

Tabela 27: Resultados UTE a Óleo Combustível, com 85% de Despacho

Fonte: Prospectiva.

Por fim, responde-se à seguinte pergunta: dado que para um despacho de 85% as UTEs

analisadas, uma vez incorporadas todas as externalidades calculadas, não geram fluxos de

caixa acumulados positivos (o que inviabiliza o cálculo de retorno e o empreendimento não

conseguiria honrar o endividamento), qual seria o despacho máximo para que o negócio
tivesse ao menos uma taxa interna de retorno zero?

Feitas as simulações, observou-se os seguintes resultados, que trariam a zero o retorno

do empreendimento:

(i) para a UTE a óleo combustível, o despacho máximo seria de 34,2%

(ii) para a UTE a gás natural, o despacho máximo seria de 51,4%
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5.2.4 GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

Neste caso, o modelo que serviu como base refere-se a três projetos de Usinas

Fotovoltaicas (UFV) implementados no Nordeste do Brasil, totalizando 10,96 MW instalados.

Esses modelos foram consolidados em um modelo único, o qual se considerou como modelo

padrão para o setor de geração fotovoltaica.

5.2.4.1 CUSTOS DE EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

Neste caso, como não se está considerando as emissões por supressão, os únicos

efeitos considerados dizem respeito às emissões dentro do ciclo de vida do empreendimento,

que foram obtidos a partir de Portugal-Pereira (2016) – estimado em 26,87 gCO2e/kWhe.

5.2.4.2 CUSTOS DE USO DA ÁGUA

Para efeito das análises aqui realizadas, o uso da água por parte das UFVs foi

considerado não-consultivo e, portanto, não gera custo associado.

5.2.4.3 CUSTOS DE SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

Aqui, as premissas de área afetada são as mesmas utilizadas para os Custos GEE. O

valor de referência utilizado foi o mesmo que o considerado para o bioma Caatinga na análise

feita para as UHEs, de R$ 662,74/ha.ano, ou seja, utilizando como referência o valor para o

bioma Cerrado.

76



5.2.4.4 CUSTOS DE PERDAS ECONÔMICAS

Aqui, também, as premissas de área afetada são as mesmas utilizadas para os Custos

GEE. O valor de referência utilizado foi o mesmo que o considerado para o bioma Caatinga na

análise feita para as UHEs, de R$ 269,11/ha.ano, ou seja, partindo-se do valor de referência

para o bioma Cerrado.

5.2.4.5 RESULTADOS

Como esperado, o impacto dos custos socioambientais em um projeto de UFVs é pouco

relevante se comparado com os demais tipos de projetos analisados, não afetando

significativamente o retorno e o valor do negócio, quando incorporados na análise. Como

exercício adicional relevante, seria interessante obter os valores dos Custos de Emissão de

GEE dentro da lógica de ciclo de vida.

Tabela 28: Resultados UFV no Nordeste

Fonte: Prospectiva.
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5.3 RESULTADOS GERAIS

O objetivo das simulações realizadas foi o de calcular, partindo-se de modelos de

negócios reais, o efeito da precificação de algumas externalidades sobre os modelos de

negócios de empresas geradoras de energia. Para facilitar a comparação, todos os

modelos-base (sem as externalidades incorporadas) foram parametrizados. Assim, podemos,

facilmente, traçar conclusões gerais sobre os resultados.

Observou-se que os diversos empreendimentos de geração de energia analisados

podem ser agrupados em três grupos distintos, em função do impacto que as externalidades

geraram sobre o retorno e o valor do negócio do modelo-base (sem externalidades):

- Grupo 1: projetos ainda atrativos financeiramente, mesmo considerando os
efeitos das externalidades. Para estes projetos, os efeitos das externalidades foram

suficientemente reduzidos, ao ponto de não interferirem na percepção global de atratividade do

investimento. E, mesmo que a percepção de atratividade fosse afetada, as intervenções

necessárias para se recuperar a rentabilidade do modelo de negócios-base são, muitas vezes,

marginais. Por exemplo, para os projetos deste grupo, essas são apenas algumas ações que já

seriam suficientes para recuperar as condições iniciais de atratividade: (i) redução marginal dos

custos de construção (CAPEX), através de uma administração mais cuidadosa dos

investimentos; e (ii) redução de custos operacionais. O importante é que, para os projetos deste

grupo, a diferença entre rentabilidades (com e sem externalidades) é solucionável dentro do

próprio negócio, ou seja, não há necessariamente uma má precificação das tarifas no momento

do leilão.

- Grupo 2: projetos com atratividade recuperável. Neste grupo, estão os subsetores

que apontaram para uma queda de atratividade suficientemente elevada para mudar a

percepção de atratividade do negócio. No entanto, a queda ocasionada pela incorporação das

externalidades ainda é passível de ser corrigida, mas não mais apenas com ações internas à

companhia. Haveria, portanto, a necessidade mais acentuada de alterar os preços de energia

vendida. Em outras palavras, para este grupo, há uma má precificação do risco no momento do

leilão, mas cuja correção ainda está dentro de uma faixa compatível com os preços

normalmente ofertados.
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- Grupo 3: projetos inviáveis financeiramente. Neste caso, os projetos têm uma

drástica perda de atratividade, que requereria uma alteração acentuada de seus parâmetros de

custos e receitas. Na prática, as mudanças de custos possíveis de serem implementadas não

seriam suficientes e as mudanças nas receitas (leia-se, tarifas) deveriam ser de tal ordem que

alterariam por completo os parâmetros de preços praticados hoje no Brasil. Ou seja, para as

empresas deste grupo, há um desalinhamento de preço profundo no momento do leilão. A

questão, aqui, passaria a ser a de quem pagaria por essa diferença de preços: a sociedade

(através de maiores tarifas) ou o governo (através de subsídios)?

A Tabela 29 lista as empresas que fazem parte de cada grupo acima elencado.

Tabela 29: Projetos classificados por tamanho do impacto das externalidades

Fonte: Prospectiva.

A informação relevante que se tira desta tabela é que a forma de se precificar tarifas

para os projetos do Grupo 3 (e, numa dimensão menor, do Grupo 2) não incorpora riscos

relevantes dos negócios. Hoje, o retorno real dos projetos percebido pelos stakeholders,

empreendedores e doadores de capital não é impactado pelas externalidades calculadas, posto

que não há, ainda, uma determinação regulatória para tal. Contudo, dentro da premissa de que

esses riscos e impactos existem, eles estão sendo pagos por outros stakeholders, como a

população e, no final da linha, pelo governo.

Importante, pois, ter em mente que todos os impactos e riscos calculados são reais e

que seus custos existem. O Estudo apenas os evidencia e os aloca integralmente dentro do

projeto. No momento em que eles ficam evidentes, percebe-se o real custo de geração de cada

tecnologia, sem as distorções da precificação no momento do leilão, quando os modelos de

negócios não os consideram.
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6 CONCLUSÃO

As análises e as simulações realizadas evidenciam diversos pontos sobre as questões

climáticas e socioambientais no atual ambiente de negócios:

- O inexorável movimento mundial em transformar as questões climáticas e
socioambientais em “mainstream”. Países e empresas que não entenderem a natureza e os

desafios desse processo correm o risco de serem percebidos como mais “arriscados” pelos

grandes doadores de capital, o que tem efeitos diretos sobre suas capacidades de

alavancagem de recursos e, por conseguinte, competitividade. Essas questões não devem

estar mais restritas apenas à área de sustentabilidade das instituições, mas devem fazer parte

de um posicionamento firme da alta governança em relação a todos os stakeholders (não mais

somente em relação ao stakeholder investidor). Elas precisam ser pensadas não apenas do

ponto de vista de como se mitigar eventos que eventualmente sejam imputados às instituições,

mas como parte integrante da própria definição dos modelos de negócios a serem

implementados. É uma mudança cultural profunda, mas que precisa ser iniciada.

- Há dois grandes desafios que ainda precisam ser superados para que as
questões socioambientais sejam incorporadas na prática decisória de todos os
stakeholders: como reportá-las e mensurá-las. Somente com conceitos, parâmetros e

taxonomia minimamente compatíveis e aceitos, os stakeholders (empreendedores, investidores

institucionais, bancos, governo e população) terão como garantir que os impactos

socioambientais gerados por seus empreendimentos e os impactos esperados das mudanças

climáticas estejam refletidos nos modelos de negócios. Outra vez, é uma mudança cultural

profunda. Como exemplo: nenhum modelo de negócio de mobilidade urbana computa o custo

das emissões de GEE sobre a sociedade. Assim, como comparar a atratividade de um sistema

baseado em ônibus elétricos (mais caros) e um sistema baseado em ônibus a combustível fóssil

(mais baratos)? Somente com a incorporação dessa análise mais ampla, a sociedade

entenderá qual o real custo de uma opção em relação à outra.
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- Avançou-se, sobremaneira, em relação ao arcabouço técnico necessário para se
reportar os riscos socioambientais. De fato, são inúmeras as iniciativas mundiais nesse

sentido – todas igualmente válidas. O que parece ser o desafio sobre esse tema é fazer todas

essas iniciativas convergirem minimamente para que se tenha um conjunto de conceitos e

taxonomia aceito por todos. No Capítulo 4 deste Estudo, propomos um conjunto mínimo de

variáveis que deveriam ser avaliadas, para que se tenha um mapa mínimo sobre os riscos

socioambientais de projetos e empresas. Não se tem a pretensão de que o Quadro de Riscos,

como foi chamado, seja “o” padrão do mercado, mas apenas uma referência mínima a ser

considerada, em conjunto com diversas outras que estão sendo formatadas pelo mundo.

- Em relação à quantificação dos riscos socioambientais, há um caminho que
precisa ser percorrido. Observou-se que há uma variabilidade nos parâmetros utilizados para

se obter resultados relevantes sobre os impactos ESG em modelos de negócios. O Estudo

focou em um setor específico, o de geração de energia elétrica, mas essa observação continua

válida para quaisquer setores. A mensuração de externalidades permitirá a correta precificação

de riscos existentes, hoje não contabilizados nos planos de negócios ou nas decisões das

empresas e dos projetos. O Estudo apontou que a criação de uma Facility, capaz de compilar

dados e gerar um entendimento mínimo de quais valores (ou faixa de valores) deveriam ser

utilizados para o cálculo de cada impacto, seria um importante passo para organizar esse

ambiente de tomada de decisão.
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ANEXO 1: QUADRO DE RISCOS SOCIOAMBIENTAIS – CONSOLIDADO

Tabela 30: Quadro de Riscos Socioambientais

Dimensão Risco Consequências sobre as
empresas

Quantificação Referência

"E" - Meio
ambiente

 

Emissão de gases de
efeito estufa (GEE)

Possíveis penalidades legais e,
em casos extremos, paralisação
da operação. Risco de
reavaliação de valor do ativo
devido à futura incorporação de
externalidade

O Modelo de Negócios deveria
indicar o retorno do
investimento considerando o
custo das emissões líquidas de
GEE, além de indicar as
emissões relativas do projeto
em comparação com  os
benchmarks do setor

Usar como referência o preço
do carbono no mercado
voluntário e os dados técnicos
específicos de cada
empreendimento (como
emissão por tipo de tecnologia
utilizada, por tipo de
combustível utilizado, etc.)

Alterações no
microclima local

Efeitos sobre o clima da região
de influência, levando a
impactos não só ambientais,
mas também socioeconômicos

Estimar impactos não
compensados para
incorporação no Modelo de
Negócios. Reportar impactos
compensados e custos
associados

Usar como referência as
compensações e mitigações
propostas nos estudos
ambientais

Impactos físicos das
mudanças climáticas

Efeitos sobre o fluxo de caixa do
projeto, seja por variações nas
receitas, nos custos (inclusive
manutenção) e CAPEX de
reposição futuro

Explicitar quais os principais
impactos esperados para o
setor e definir cenários de
impacto e efeitos destes
cenários no retorno do
empreendimento. A maior
dificuldade é a ausência de
modelos climáticos
regionalizados

Referências criadas pela TCFD



Tabela 30: Quadro de Riscos Socioambientais (continuação)
Dimensão Risco Consequências sobre as

empresas
Quantificação Referência

"E" - Meio
ambiente

Aprovações e licenças

Atraso no início das obras e
consequente variação no
CAPEX e na data de início de
operação - fatores com efeito
direto sobre o retorno
esperado, pois atrasam o início
de geração de receitas

O Modelo de Negócios deve explicitar
a análise de sensibilidade para
atrasos/adiantamentos nas
aprovações e licenças em relação ao
cenário-base. Indicar cenários de
prazo e, para cada novo cenário de
prazo, as variações de CAPEX e de
início de operação correspondentes

As equipes de
engenharia têm os
instrumentos para
indicar novos valores de
CAPEX e de início de
operação, permitindo à
equipe de modelagem
econômico-financeira
simular novos cenários

Desapropriação e
desocupação das áreas
na qual o projeto será
implantado

Atraso no início da operação,
somado a possível variação no
custo da desapropriação -
fatores com efeito direto sobre
o retorno esperado

O Modelo de Negócios deve explicitar
a análise de sensibilidade para
atrasos/adiantamentos no processo
de desapropriação e desocupação em
relação ao cenário-base. Indicar
cenários de prazo e, para cada novo
cenário de prazo, os efeitos de
possíveis variações de custo e início
de operação no retorno do projeto

Cenários de prazo e
custos de
desapropriação devem
ser sugeridos pela
equipe de estruturação
correspondente,
permitindo à equipe de
modelagem
econômico-financeira
simular novos cenários
de retorno

Impacto associado ao
uso da água - inclusive
custos da escassez para
a comunidade

Possíveis penalidades legais e
possibilidade de reavaliação
de valor do ativo. Em casos
extremos, paralisação da
operação

O Modelo de Negócios deve
incorporar o custo absoluto anual do
uso da água e explicitar o impacto no
retorno do investimento

Estudo do Instituto
Escolhas - "Setor
Elétrico: como precificar
a água em um cenário
de escassez"
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Tabela 30: Quadro de Riscos Socioambientais (continuação)
Dimensão Risco Consequências sobre as

empresas
Quantificação Referência

"E" - Meio
ambiente

Impacto associado
ao descarte de água

Possíveis penalidades legais.
Em casos extremos,
paralisação da operação

Explicitar se o risco está
coberto por seguros e custos
associados no Plano de
Negócios. Se não, quantificar
cenários de impacto de
materialização do risco

Quantificar segundo
estimativas de custo de
remediação e de multas
aplicáveis

Impacto ambiental
associado à
produção de lixo e
materiais perigosos

Possíveis penalidades legais.
Em casos extremos,
paralisação da operação

Explicitar os custos
relacionados à mitigação,
inclusive o custo de cobertura
de seguro. Se houver riscos
não segurados, quantificar
cenários de impacto de
materialização do risco

Padrões de multas definidos
em legislação

Impacto na
qualidade do ar

Possíveis penalidades legais e,
em casos extremos,
paralisação da operação.
Possibilidade de reavaliação de
valor do ativo devido à
incorporação dessa
externalidade

Padrões já definidos por IEMA

Acréscimo na
produção de lixo e
esgoto sanitário

Efeitos sobre a estrutura de
destinação de lixo e esgoto
implantada no local de
operação

Padrões de multas definidos
em legislação e benchmarks de
custos de remediação
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Impacto ambiental
associado a consumo
de energia

Risco normalmente
relacionado à matriz
energética brasileira, exceto no
caso de o empreendimento ter
estratégia de geração própria

Cálculo a partir de padrão de
impacto da matriz brasileira

Tabela 30: Quadro de Riscos Socioambientais (continuação)
Dimensão Risco Consequências sobre as

empresas
Quantificação Referência

"E" - Meio
ambiente

Impacto em
ecossistemas e
biodiversidade,
incluindo perda de
biodiversidade e
extinção de espécies Possíveis penalidades legais.

Em casos extremos, paralisação
da operação

Explicitar os custos de
compensações e da mitigação.
Se houver riscos não
segurados, quantificar cenários
de impacto de materialização
do risco

Valoração dos serviços
ecossistêmicos que são
diretamente perdidos pela
implantação do projeto. A
literatura traz dados ainda
inconsistentes sobre o valor
dos serviços ecossistêmicos

Perda de habitat

Desmatamento

Diminuição de
cobertura vegetal e
fragmentação do
ambiente natural
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"S" - Social

Perda econômica
devido a efeitos do
empreendimento em
áreas produtivas -
impedimento de
acesso aos recursos
naturais. Inclui
perdas decorrentes
da desapropriação e
do deslocamento de
populações

Risco pode assumir diversas
formas. No setor hidroelétrico,
por exemplo, diz respeito à
perda econômica devido ao
alagamento de áreas
produtivas ou efeito sobre a
pesca a jusante

Explicitar no Plano de Negócios
os custos de compensações e
da mitigação. Se houver riscos
não segurados, quantificar
cenários de impacto de
materialização do risco

Custo de oportunidade das
atividades econômicas
principais na área afetada,
utilizando-se dados de
rentabilidade líquida de tais
atividades

Danificação de
infraestrutura
pública - como, por
exemplo, pela
circulação de
máquinas pesadas

Fluxo de caixa devido a
ressarcimento. Normalmente
tem como contrapartida
compensações

Custo de reposição das
infraestruturas impactadas

Tabela 30: Quadro de Riscos Socioambientais (continuação)
Dimensão Risco Consequências sobre

as empresas
Quantificação Referência

"S" - Social

Impacto sobre povos
indígenas, comunidades
tradicionais e populações
locais

Possíveis penalidades
legais. Atrasos nas
obras ou paralisação
de operações

Explicitar no Plano de
Negócios os custos das
compensações e da
mitigação. Se houver riscos
não segurados, quantificar
cenários de impacto de
materialização do risco

Não há uma metodologia para
quantificação

Direitos humanos e relação
com a comunidade

Possíveis penalidades
legais. Atrasos nas
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obras ou paralisação
de operações

Práticas trabalhistas

Possíveis penalidades
legais. Podem levar à
paralisação de
operações

Explicitar indicadores
utilizados pela empresa, a
partir de detalhes de um
quadro de funcionários
conhecido

Definir indicadores, como o número de
processos trabalhistas em relação ao
total de empregados, ou os pagamentos
relativos a processos trabalhistas, como o
percentual do custo total com a folha de
pagamentos. Comparar indicadores com
benchmarks setoriais e globais

Práticas de saúde e segurança
do trabalho, inclusive mortes
de trabalhadores durante
construção e operação

Possíveis penalidades
legais. Podem levar à
paralisação de
operações

Definir indicadores, como o número de
afastamentos por questões de segurança
do trabalho em relação ao total de
empregados da empresa. Comparar
indicadores com benchmarks setoriais e
globais

Diversidade, inclusão e
engajamento

Penalidades objetivas
pouco relevantes,
mas com amplo
impacto reputacional

A literatura menciona indicadores
normalmente agrupados em: (i)
recrutamento; (ii) engajamento e
satisfação dos funcionários; (iii) retenção;
(iv) pagamentos e benefícios. Comparar
indicadores com benchmarks setoriais e
globais
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ANEXO 2: DENSIDADE ENERGÉTICA DE UHEs NO BRASIL – USINAS
CONSIDERADAS

Tabela 31: Densidade Energética de UHEs no Brasil – Usinas Consideradas

UHE
Potência

(KW)
Potência

(MW)
Área Alagada

(Km²)

Itaipu 12.600.000 12.600,00 1049,56

Belo Monte 11.233.000 11.233,00 478,00

São Luiz do Tapajós 8.381.000 8.381,00 722,25

Santo Antônio 3.568.300 3.568,30 422,00

Jirau 3.300.000 3.300,00 361,60

Jatobá 2.338.000 2.338,00 646,30

Água Vermelha (José Ermírio de Moraes) 1.396.200 1.396,20 673,63

ALECRIM 72.000 72,00 1,54

AMERICANA 30.000 30,00 11,93

ANTAS II 16.500 16,50 7,71

AREAL 18.000 18,00 2,00

BALBINA 250.000 250,00 4437,72

Bariri (Alvaro de Souza Lima) 143.100 143,10 58,35

BARRA 40.400 40,40 2,02

BARRA BONITA 140.760 140,76 331,69

Boa Esperança (Castelo Branco) 225.300 225,30 376,36

BRACINHO 16.500 16,50 1,14

BRECHA 12.400 12,40 1,00

BUGRES 11.700 11,70 16,33

CACHOEIRA DOURADA 658.000 658,00 86,32

CACONDE 80.490 80,49 36,30

CAMARGOS 45.000 45,00 50,47

CANA BRAVA 450.000 450,00 139,63

CANASTRA 44.800 44,80 0,05

CANOAS-I 82.500 82,50 34,99

CANOAS-II 69.930 69,93 25,71

CAPIVARA (Escola de Engenharia Mackenzie) 640.000 640,00 609,73

CASCA III 12.420 12,42 0,37

CHAMINÉ 18.000 18,00 4,11

CHAVANTES 414.000 414,00 392,12

COARACY NUNES 67.982 67,98 30,37



CORUMBÁ I 375.000 375,00 62,81

CURUÁ-UNA 30.300 30,30 121,00

DONA FRANCISCA 125.000 125,00 22,30

ELOY CHAVES 19.000 19,00 0,47

EMBOQUE 18.000 18,00 3,51

EMBORCAÇÃO 1.136.000 1.136,00 403,95

Estreito (Luiz Carlos Barreto de Carvalho) 1.050.000 1.050,00 46,56

EUCLIDES DA CUNHA 108.890 108,89 1,06

FONTE NOVA 132.000 132,00 31,30

FRANÇA 29.500 29,50 12,70

FUMAÇA 36.400 36,40 6,92

FUNIL 180.000 180,00 40,49

FUNIL 30.000 30,00 6,16

FUNIL 216.000 216,00 43,18

FURNAS 1.216.000 1.216,00 1406,26

GAFANHOTO 12.880 12,88 1,30

GLÓRIA 13.800 13,80 2,44

Governador Bento Munhoz da Rocha Neto
(Foz do Areia)

1.676.000 1.676,00 138,52

Governador Ney Aminthas de Barros Braga
(Segredo)

1.260.000 1.260,00 84,67

Governador Parigot de Souza
(Capivari/Cachoeira )

260.000 260,00 14,79

Guaporé 120.000 120,00 5,09

GUARICANA 36.000 36,00 0,85

GUILMAN AMORIM [SAMARCO(49%)
BELGO(51%)]

140.000 140,00 1,08

HENRY BORDEN 889.000 889,00 127,00

IBITINGA 131.490 131,49 126,06

IGARAPAVA 210.000 210,00 40,94

ILHA DOS POMBOS 164.000 164,00 3,55

ILHA SOLTEIRA 3.444.000 3.444,00 1357,62

ISAMU IKEDA/BALSAS MINEIRO 27.600 27,60 11,15

ITÁ 1.450.000 1.450,00 126,32

ITAPEBI 450.000 450,00 62,48

ITAÚBA 512.400 512,40 12,95

ITIQUIRA 156.000 156,00 1,00

ITUMBIARA 2.082.000 2.082,00 749,12

ITUPARARANGA 55.000 55,00 25,27
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ITUTINGA 48.600 48,60 2,04

JACUÍ 180.000 180,00 5,42

JAGUARA 448.000 448,00 32,43

JAGUARI 27.600 27,60 46,39

JAGUARI 11.800 11,80 0,74

Jaurú 110.000 110,00 121,50

JUBA I 42.000 42,00 0,92

JUBA II 42.000 42,00 2,79

Jupiá (Eng° Souza Dias) 1.551.200 1.551,20 321,68

Jurumirim (Armando Avellanal Laydner) 97.750 97,75 470,40

LAJEADO 902.500 902,50 1040,10

Limoeiro (Armando Salles de Oliveira) 32.000 32,00 2,49

Luiz Gonzaga (Itaparica) 1.500.000 1.500,00 839,40

MACABU 21.000 21,00 2,89

MACHADINHO 1.140.000 1.140,00 89,33

Marechal Mascarenhas de Moraes (Ex-Peixoto) 476.000 476,00 269,48

MARIMBONDO 1.440.000 1.440,00 452,38

MASCARENHAS 104.000 104,00 5,31

MIMOSO/ASSIS CHATEAUBRIAND 29.500 29,50 16,00

MIRANDA 390.000 390,00 52,36

Moxotó (Apolônio Sales) 440.000 440,00 94,96

MUNIZ FREIRE 25.000 25,00 0,20

NILO PEÇANHA 380.000 380,00 15,59

NOVA AVANHANDAVA (Rui Barbosa) 347.000 347,00 218,05

NOVA MAURÍCIO 32.000 32,00 3,71

NOVA PONTE 510.000 510,00 397,41

PALMEIRAS 24.400 24,40 3,12

PARAIBUNA 85.000 85,00 197,62

PARANAPANEMA 31.500 31,50 1,49

PARANOÁ 30.000 30,00 39,11

PASSO FUNDO 220.000 220,00 153,52

PASSO REAL 158.000 158,00 248,82

PAULO AFONSO I,II,III 1.524.000 1.524,00 5,19

PAULO AFONSO IV 2.460.000 2.460,00 15,92

PEDRAS 23.000 23,00 89,17

PEREIRA PASSOS 100.000 100,00 1,09

PIAU 18.012 18,01 0,37

PIRAJÚ 70.000 70,00 17,13
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Porto Colômbia 320.000 320,00 148,94

PORTO ESTRELA 112.000 112,00 3,77

PORTO GÓES 24.800 24,80 0,23

PORTO PRIMAVERA 1.540.000 1.540,00 2976,98

PORTO RASO 28.400 28,40 1,59

Promissão (Mário Lopes Leão) 264.000 264,00 572,72

RASGÃO 22.000 22,00 0,83

RIO BONITO 16.800 16,80 2,20

RIO DO PEIXE (Casa de Força I e II) 18.060 18,06 0,91

ROSAL 55.000 55,00 2,28

ROSANA 372.000 372,00 261,44

SÁ CARVALHO 78.000 78,00 1,50

SALTO CAXIAS 1.240.000 1.240,00 140,99

SALTO DE IPORANGA 36.870 36,87 2,69

SALTO GRANDE 102.000 102,00 5,83

Salto Grande (Lucas Nogueira Garcez) 73.760 73,76 14,91

SALTO OSÓRIO 1.078.000 1.078,00 59,90

SALTO SANTIAGO 1.420.000 1.420,00 213,65

SAMUEL 216.000 216,00 655,60

SANTA BRANCA 50.000 50,00 29,67

SANTA CLARA 60.000 60,00 8,79

SÃO DOMINGOS 12.000 12,00 2,46

SÃO SIMÃO 1.608.000 1.608,00 716,16

SERRA DA MESA 1.275.000 1.275,00 1254,09

SERRARIA 24.000 24,00 2,13

SOBRADINHO 1.050.000 1.050,00 4380,79

SOBRAGI 60.000 60,00 0,04

SUÍÇA 30.000 30,00 0,60

Taquaruçu (Escola Politécnica) 554.000 554,00 110,26

TRÊS IRMÃOS 1.292.000 1.292,00 669,59

TRÊS MARIAS 387.600 387,60 1110,54

TUCURUÍ I e II 8.125.000 8.125,00 3014,23

UHE MANSO 210.000 210,00 427,00

VOLTA GRANDE 380.000 380,00 196,68

XINGÓ 3.000.000 3.000,00 58,94
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