SUMÁRIO EXECUTIVO

DA
CONFIABILIDADE
À RESILIÊNCIA
Como Enfrentar os Desafios
de Eventos Climáticos Extremos

Eventos climáticos de alto impacto em todo o mundo estão se tornando
mais frequentes e severos, e a maioria das concessionárias de energia
elétrica ainda não está preparada para o aumento do estresse
operacional. Na verdade, apesar do aumento das discussões sobre
resiliência em nível de diretoria e na literatura do setor, apenas cerca de
um quarto (24%) dos mais de 200 executivos de concessionárias de
serviços públicos pesquisados como parte de nosso estudo global
Digitally Enabled Grid acredita estar bem preparado para enfrentar os
desafios dos eventos climáticos extremos. Nossa pesquisa foi feita com
executivos responsáveis por redes, redes inteligentes, fornecimento de
eletricidade/energia, operações/operações de rede, planejamento de
sistema, distribuição, assim como com alguns líderes funcionais.

90% dos executivos de concessionárias de
serviços públicos acreditam que eventos
climáticos extremos representam um
grande risco financeiro para seus negócios.
Durante anos, as concessionárias de energia elétrica visaram
principalmente à confiabilidade da rede; no entanto, essa abordagem
sozinha já não é suficiente para as concessionárias de serviços
públicos e sociedade como um todo, especialmente se analisarmos o
panorama geral. Quando uma concessionária de serviços públicos
enfrenta eventos climáticos extremos juntamente com um evento
secundário (como ataques cibernéticos, terremotos, tempestades
geomagnéticas, guerras, queimadas e, como está ocorrendo agora,
pandemias como a COVID-19), a situação pode rapidamente passar de
ruim para pior. A solução está em ter maior resiliência. O importante é
ser capaz de passar com sucesso de uma estratégia centrada na
confiabilidade para outra centrada na resiliência.
O fator complicador é que a resiliência, até o momento, continua a ser
algo como um conceito amorfo nas concessionárias de serviços
públicos. Na ausência de uma definição padrão e amplamente aceita
de resiliência no setor ou por parte de órgãos reguladores, cabe às
próprias concessionárias de serviços públicos comandar o
desenvolvimento de incentivos, métricas e modelos adequados e
estabelecer as bases para uma abordagem colaborativa entre órgãos
reguladores, clientes e concessionárias. Isso exigirá uma nova
estratégia holística e inovadora, orientada por dados e pelo digital,
com foco em eficiência energética e energias renováveis.
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Como desenvolver uma estratégia
de resiliência
Uma estratégia de resiliência eficaz convence as partes interessadas – desde
órgãos reguladores até clientes – de que o desenvolvimento e a manutenção dos
recursos necessários para lidar com esses eventos justificam os significativos
custos iniciais e contínuos. As partes interessadas precisarão compreender que
manter maior capacidade pode parecer não compensar; o sucesso significa
ausência ou um período mínimo de interrupção nos serviços. O foco nos três
requisitos a seguir ajudará os executivos a criar resiliência (ver Figura 1).

Figura 1. Três requisitos estratégicos levam
a uma rede resiliente bem-sucedida.

ESTABELECER OS
FUNDAMENTOS DA
RESILIÊNCIA

DESENVOLVER A
REDE RESILIENTE

EXPLORAR SERVIÇOS
EMERGENTES DE
RESILIÊNCIA

Desenvolver
liderança em
resiliência dentro e
fora da empresa.

Criar novos recursos de
flexibilidade do sistema
com a implantação de
soluções digitais.

Apoiar a utilização de
soluções de resiliência
para o usuário final.

Sustentar as metas de
investimentos e
desempenho com
mecanismos
regulatórios claros,
baseados no risco e no
valor social da
resiliência.

Utilizar inteligência
artificial (IA) e
tecnologias
emergentes para
aprimorar a previsão
de interrupções e
estratégias para
restauração do
sistema.

Desenvolver soluções
diferenciadas de
resiliência de rede para
amparar comunidades
mal atendidas e
aquelas com altos
requisitos de
resiliência.

Desenvolver uma base
quantitativa robusta
para análise de risco
de resiliência e
tomada de decisão
para investimentos.
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Estabelecer os Fundamentos
da Resiliência
Na falta de uma forte orientação sobre resiliência por parte de órgãos
reguladores, as concessionárias de redes têm a oportunidade de tomar as rédeas
para definir e entregar resiliência. Na verdade, isso é indispensável. Considere:
As concessionárias de serviços públicos não podem esperar –
92% dos participantes da pesquisa acreditam que os crescentes eventos climáticos
extremos aumentam o nível do risco financeiro das atividades de rede e 90% afirmam que
eles aumentarão o risco potencial à viabilidade financeira contínua das atividades de rede.

Apenas as próprias concessionárias dispõem de dados e recursos para
desenvolver métodos para avaliar efetivamente os níveis de resiliência.

Manter diálogo com clientes e órgãos reguladores ajudará as concessionárias a desenvolver
uma abordagem de incentivo que dê espaço para inovação e melhor desempenho.

Desenvolver
a Rede Resiliente
Realizar os investimentos e as melhorias operacionais necessárias para construir
uma rede mais resiliente é o próximo passo. Para fazê-lo, as concessionárias podem:
Reforçar a rede – abordagens tradicionais, como substituição de postes,
enterramento de ativos e desenvolvimento de defesas contra inundações.

Desenvolver maior flexibilidade do sistema, usando investimentos em redundância,
reconfiguração de rede, recursos de energia distribuída (DERs – distributed energy resources),
microrredes e participação dos clientes para limitar o impacto de eventos extremos.

Intensificar a eficácia da restauração – aumentando os recursos
para reduzir ao mínimo o tempo de interrupção.
Todos os três serão necessários; no entanto, o foco deste relatório é principalmente o
desenvolvimento da flexibilidade, tanto nas operações do sistema quanto na restauração.
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Explorar soluções
emergentes de resiliência
Para gerar resiliência suficiente, as concessionárias devem considerar
o desenvolvimento e a expansão de novos serviços que vão além de
seus atuais modelos de distribuição.
A mudança para veículos elétricos (VEs) e a necessidade de infraestrutura de
VE impulsionarão muitos aspectos da evolução da rede, ao mesmo tempo em
que o custo mais baixo de armazenamento está abrindo muitas opções em
potencial para armazenamento embutido (embedded storage) e
armazenamento atrás do medidor. A rápida implantação desses DERs poderá
formar a base para soluções para dar suporte à resiliência local onde a
própria rede venha a falhar. Por exemplo, 93% dos entrevistados concordam
que as soluções de auto-ilhamento (self-islanding) serão as que mais
contribuirão para melhorar a resiliência em longo prazo, abrindo um caminho
para melhorar a resiliência de edifícios com armazenamento e energia solar.
Essas soluções podem ser estendidas para incorporar os VEs como fontes de
eletricidade de emergência para as residências (veículo para a rede) e
também podem ser usadas para manter a alimentação para Centros
Comunitários que fornecem serviços críticos durante grandes interrupções.
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Embora o desafio de
se tornar mais resiliente
seja imenso, ele
também é inevitável.
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Eventos climáticos extremos já não são atípicos e afetam as redes
regularmente, o que representa um aumento nos riscos financeiros para as
concessionárias. Portanto, as concessionárias que não se tornarem mais
resilientes acabarão colocando em risco suas organizações e clientes.
Além disso, os benefícios do planejamento de resiliência climática
prepararão melhor as concessionárias para lidar com outras crises
inesperadas que ameaçam sua capacidade de resposta, colocando em risco
cadeias de suprimentos e planos de alocação de funcionários, incluindo
eventos como o da COVID-19, ataques cibernéticos, terremotos e
tempestades geomagnéticas.
Para ajudar as concessionárias de serviços públicos a desenvolver a
resiliência de que precisam para enfrentar esses desafios com confiança,
pedimos aos participantes da pesquisa que respondessem a uma série de
perguntas sobre os maiores desafios que enfrentam em eventos climáticos
extremos. Também pedimos que identificassem suas atividades mais
promissoras para desenvolver resiliência, assim como as mais frustrantes.
Complementamos essas descobertas com pesquisa secundária, modelagem
e análises adicionais, bem como com entrevistas com um grupo de
executivos seniores de concessionárias. Por meio desse processo,
identificamos os principais elementos de uma estratégia viável para
aumentar a resiliência, apresentados neste relatório, juntamente com
exemplos de organizações que fizeram grandes avanços em suas estratégias
de resiliência, incluindo San Diego Gas & Electric (SDG&E), Florida Power &
Light (FPL), Enel, UK Power Networks e Horizon Power. O retorno dessa
abordagem pode ser substancial, deixando as concessionárias muito melhor
preparadas para lidar com eventos climáticos imprevisíveis e de alto
impacto, assim como com seu impacto financeiro e outras crises.
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