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RESUMO 

Este trabalho tem por objetivo a elaboração de uma metodologia de gerenciamento 
do risco no processo de produção e utilização do hidrogênio. Foram realizadas 
visitas na usina hidrelétrica de Itaipu, empresa alimentícia na cidade de Paranaguá - 
PR e pesquisas bibliográficas de forma a conhecer o processo e suas variáveis de 
risco. Verificou-se nesse estudo o avanço tecnológico da produção de hidrogênio, 
especialmente em outros países, a fim de entender o gerenciamento, proteções e 
metodologia de segurança, bem como sistemas empregados no controle da 
produção. Foi explorado o tema gestão de riscos enumerando e conceituando cada 
tipo de risco. Também foi relatada a importância e a complexidade da produção de 
hidrogênio na perspectiva de assegurar sua produção, estocagem e transporte. Para 
tanto, consideram-se os riscos e a necessidade de gerenciamento que venham a 
contemplar todas as fases da obtenção do produto. Importante destacar a aplicação 
desta metodologia no setor elétrico como garantia de qualidade assegurada, além 
do monitoramento constante para o desenvolvimento sustentável do produto. 
Verificou-se também a utilização da metodologia de gerenciamento de risco aplicada 
na produção do hidrogênio em usina hidroelétrica e na utilização do produto por 
empresas privadas na produção de alimentos. O resultado dessa aplicabilidade é a 
obtenção do controle dos riscos, segurança para o processo, investimento e, 
principalmente, o elemento humano. 
 

Palavras-chave: Produção de hidrogênio. Gerenciamento de Risco. Normas. 
Sistemas de Controle.  
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ABSTRACT 
 

 
This paper as an objective developing a methodology of risk management for 
hydrogen production and handling. Visits were made in the Itaipu hydroelectric plant, 
Food Company in Paranagua-PR and literature reviewed in order to know the 
process and its risk variable. We observed the technological advancement of 
hydrogen production in other countries in order to understand their protections and 
management methodology, as well as systems used in production control. It was 
explored the theme of risk management listing and evaluating each type of risk. Its 
also was reported to the importance and significance of hydrogen production with an 
overview to ensure the production, storage, and transportation considering the risks 
and management for, which will include all stages of the product production. 
Important to point out the application and methodology for the electricity sector as 
quality assurance of process, plus concerning to have control of the sustainable. It 
was verified that risk management tool and your applicability of the methodology in 
the production of hydrogen in hydroelectric power plant and usage of the product as 
a food by private companies. The expected result is obtaining control of risk, security 
process, investment and especially the human factor.

 

 
 
Key words:  Hydrogen production and handling. Risk Management. Codes and 
Standard. Control System. 
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1. INTRODUÇÃO   

A eletricidade tornou-se uma das formas mais versáteis e convenientes de 

suprimento energético, passando a ser recurso indispensável e estratégico para o 

desenvolvimento socioeconômico de muitos países e regiões. O consumo de 

energia elétrica encontra-se intrinsecamente ligado ao padrão de produção, estilo de 

vida e cultura de uma sociedade. Aliado ao crescimento populacional global e ao 

crescente aumento do consumo de energia surge a preocupação de se garantir o 

acesso e suprir as necessidades energéticas.  

O Brasil possui um dos maiores e melhores potenciais energéticos do mundo, 

entretanto, apenas duas fontes energética, hidráulica e petróleo, têm sido 

extensivamente aproveitadas. A geração de energia hidráulica é responsável por 

90% da energia elétrica consumida no país, o que denota a pouca exploração de 

outras fontes geradoras (ANEEL, 2002). Entretanto, o canal de distribuição de 

energia pela via hidráulica é dependente cada vez mais da afluência presente, uma 

vez que a razão entre a capacidade de armazenamento e a demanda é cada vez 

menor. O transporte de energia em longa distância constitui outra dificuldade, pois 

pode acarretar perdas. Além disso, a necessidade de grandes áreas para instalação 

de usinas hidrelétricas invariavelmente causam impactos ambientais e sociais 

proporções consideráveis e modificação das características nos locais de instalação. 

Deste modo, o desenvolvimento de alternativas que não agridam o meio ambiente e 

proporcionem opções de transporte de energia através de grandes distâncias podem 

contribuir para o melhor aproveitamento dos recursos renováveis ao mesmo tempo 

em que supre necessidades energéticas da população, sobretudo nas regiões em 

que o suprimento elétrico é carente.  

A geração de energia através do uso do hidrogênio surge como uma 

alternativa para suprimento de energia elétrica.  O gás, gerado a partir de fontes 

naturais como as de fontes renováveis, torna-se uma opção ecologicamente correta. 

Contudo, para que o hidrogênio se torne uma fonte de energia sustentável é 

fundamental eliminar as barreiras econômicas e tecnológicas envolvidas no 

processo, bem como, equacionar a questão da comercialização da energia elétrica 

gerada a partir desta fonte (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2008).  
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A desregulamentação do setor elétrico no Brasil, a partir da década de 

noventa, possibilitou a participação privada na cadeia produtiva da energia elétrica, 

até então controlada pelo Estado em diversos países do mundo. A substituição da 

estrutura monopolista fomentou a geração e a comercialização da energia, regulada 

pela oferta e demanda. Entretanto, o valor de comercialização da energia elétrica 

tornou-se um fator de preocupação de investidores, uma vez que ainda não há um 

padrão definido, o que aumenta o risco para todos os agentes econômicos. A 

utilização de técnicas financeiras e de gerenciamento de risco podem auxiliar na 

tomada de decisão sobre investimentos, possibilitando uma previsão de fluxos de 

caixa futuros para o planejamento financeiro. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo principal desta pesquisa é desenvolver uma metodologia de 

Gerenciamento de Risco para controle e segurança física do processo de obtenção 

do hidrogênio, quanto ao manuseio, transporte, armazenagem e estocagem. A 

metodologia proposta pretende ser uma ferramenta para incentivar e fomentar 

investimentos na diversificação da geração de energia elétrica.  

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 

• Desenvolver a metodologia de Gerenciamento de Risco na produção 

de hidrogênio em Usina Hidroelétrica.  

• Mostrar a necessidade do processo de gerenciamento na utilização do 

produto por empresas privadas. 

• Identificar todos os riscos do processo para constante aperfeiçoamento 

da metodologia a ser utilizada. 

• Aplicação da metodologia desenvolvida em Estudo de Caso específico. 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

 

A preocupação de vários países na procura de fontes alternativas de energia 

para suprimento das atuais energias fósseis, mobilizou várias entidades ligadas à 

geração de energia para amplo e extenso debate sobre a utilização de Usinas 

Hidroelétricas na produção do hidrogênio como alternativa para os combustíveis. 

(INTERNACIONAL HYDROPOWER ASSOCIATION, 2005). 

Relevantes investimentos feitos em pesquisa e desenvolvimento em países 

da Europa, EUA, Índia na criação de plantas para produção de hidrogênio em suas 

diversas utilidades mostram um grande crescimento no consumo do produto em 

diferentes necessidades e da necessidade de controle dos riscos. 

A necessidade de empresas privadas no Brasil estarem utilizando o 

hidrogênio dentro da sua própria produção e atividade industrial permeia a constante 

preocupação de seguir um alto padrão de confiabilidade do processo.  

Qualquer empresa atualmente listada em Bolsa de Valores possui um regime 

de controle de gestão dos riscos seja no mercado interno ou externo. 

Considerando o profundo avanço de ferramentas tecnológicas desenvolvidas 

em outros países para o controle dos riscos da utilização do hidrogênio, este 

trabalho pretende mostrar a aplicação da metodologia de gerenciamento físico dos 

riscos identificando um conceito conhecido no mercado como HPR (Highly Protected 

Risk). 

O sucesso de se obter a produção de hidrogênio segura e protegida dos 

riscos, são necessários para que esses riscos sejam de conhecimento das 

Companhias Seguradoras a fim de garantir a cobertura do seguro. As Seguradoras 

no Brasil necessitam entender o processo e respectivamente entender a 

metodologia aplicada do gerenciamento dos riscos garantindo os valores envolvidos. 

Essa metodologia permite ao Segurador proteger o investimento feito e indenizar 

eventualmente os inesperados prejuízos. 

 

1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

O trabalho está estruturado em seis capítulos. 
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Inicialmente, descreve-se a importância e evolução da energia elétrica. 

Necessidade de incentivo para descoberta de outras fontes de energia. O 

Hidrogênio como uma fonte de energia limpa e os riscos a serem determinados 

através desse estudo indicando o objetivo principal e objetivos específicos.  

 

O capítulo I concentra-se em uma revisão bibliográfica mostrando a evolução 

mercadológica da energia elétrica e o setor. Apresenta-se o panorama mundial e a 

comercialização da energia no Brasil. Comenta-se a relação entre a energia elétrica 

e o hidrogênio e destacam-se a tecnologia e as formas de funcionamento da célula 

combustível. 

 

No capítulo II apresentam-se todas as variáveis de riscos e incertezas, bem 

como suas mensurações inerentes ao processo de obtenção do produto.  

 

           No capítulo III destaca-se a utilização do gerenciamento de risco para o setor 

de energia, gerenciamento de risco em usina hidroelétrica, gerenciamento de risco 

em hidrogênio e necessidade específica de cumprimento do gerenciamento 

destacando a inserção do COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission) como monitoramento corporativo dos riscos. O COSO de 

forma geral, atua como uma diretriz no cumprimento da metodologia de 

gerenciamento de risco aplicada. 

 

            O capítulo IV concentra-se na aplicabilidade da metodologia de 

gerenciamento de risco para a produção de hidrogênio em usina hidroelétrica e no 

seu manuseio e utilização por empresas, através de levantamentos, ferramentas e 

matrizes de avaliação e acompanhamento desses riscos. 

Verifica-se de forma geral a obtenção dos impactos e dos resultados da 

aplicabilidade do gerenciamento e destacam-se sugestões para trabalhos futuros.        

 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 INTRODUÇÃO 
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Inicialmente verificou-se a importância da energia elétrica no desenvolvimento 

dos países, analisando o funcionamento e comportamento dos mercados de 

energia, dando um panorama global e suas fases regulatórias. Destacou-se a 

comercialização da energia elétrica no Brasil identificando todas as principais fases 

regulatórias e seus respectivos órgãos de controle. 

Foi verificada também, a importância do período regulatório para a inserção 

da iniciativa privada e atratividade de investimentos no Brasil e no mundo, 

garantindo o desenvolvimento e fornecimento de energia apontando que, nos 

últimos trinta anos tem havido um aumento significativo desses investimentos e 

também na procura e obtenção de fontes alternativas de energia elétrica.  

O hidrogênio surge como fonte alternativa de energia e tendência mundial e 

se relaciona com a energia elétrica para fins de produção em alta escala. O 

hidrogênio é explanado nesse trabalho de maneira que se possa conhecer e 

entender as várias formas de obtenção. 

 Toda tecnologia e o respectivo funcionamento das células à combustível, sua 

obtenção, armazenamento, eficiência e respectivo acompanhamento da evolução e 

desenvolvimento desse produto junto aos órgãos competentes bem como, o 

incentivo dado em pesquisa e desenvolvimento. 

Entende-se que para o processo de obtenção do hidrogênio e suas 

respectivas fases de produção em larga escala, transporte, armazenagem e 

estocagem é necessária a aplicação da metodologia de Gerenciamento de Risco 

para garantir a proteção, segurança, acompanhamento e principalmente a 

contingência e continuidade do processo. 

Foi detalhada a metodologia de gerenciamento de risco cuja aplicação 

considera o hidrogênio em produção dentro de usinas hidroelétricas. Destaca-se 

também a aplicabilidade dentro de plantas industriais cuja utilização do produto se 

dá em diversas necessidades e complemento de produção de outros produtos. 

 A importância da aplicação da metodologia é verificada no aspecto de 

integridade física, observando pontualmente a segurança de cada fase do processo 

preservando instalações, equipamentos, propriedades circunvizinhas, continuidade 

do negócio e principalmente o elemento humano. 
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2.2 EVOLUÇÃO MERCADOLÓGICA DA ENERGIA ELÉTRICA 

 

2.2.1 Panorama Mundial  

 

A abertura do mercado de energia elétrica no mundo impôs a necessidade de 

definições dos processos envolvidos na produção e no custo do setor. Hunt e 

Shuttleworth (1996) sugeriram que cada país deveria definir seu arranjo regulatório 

segundo suas particularidades políticas e energéticas. Destacaram a necessidade 

da criação de uma agência reguladora e um operador do sistema, enfatizando 

também, a importância da inserção de instrumentos financeiros na operação de 

contratos energéticos, focando a organização comercial e a mitigação de riscos 

entre os agentes.   

Estudando as prioridades regulatórias em setores de infraestrutura, incluindo 

o energético, em países em desenvolvimento, Joskow (1998) destacou a 

necessidade de um corpo regulador forte e sólido que garantisse a transparência, a 

independência e a eficiência técnica do setor. Para Bacon e Besant-Jones (2002) a 

reforma do setor energético dos países em desenvolvimento pode ser analisada 

através do grau de liberalização que estaria associado aos riscos relacionados ao 

setor elétrico sob a ótica do mercado financeiro. Já Dubash (2002) enfatizou a 

necessidade de ajustar subsídios desenvolvimentistas ao ambiente de mercado, 

destacando os aspectos sociais do fornecimento da eletricidade. 

Avaliando a desregulamentação do mercado de eletricidade no Reino Unido, 

Nascimento (1999) destacou erros e acertos. Observou ineficiências geradas pelo 

abuso do poder de mercado e, por outro lado, a substituição de tecnologias 

ultrapassadas e o uso de outras mais modernas e ecológicas foram apontados como 

avanços significativos.   

O mercado de energia elétrica nos Estados Unidos da América e na 

Alemanha foi estudado por Kuhlmann et al. (2001). Apontaram como dificuldades o 

despacho das usinas hidroelétricas em relação à disponibilidade de transmissão e 

ao pedágio pago antecipadamente por cada agente. Ressaltaram a necessidade de 

definição de serviços auxiliares tanto qualitativamente quanto quantitativamente.  
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Na Áustria, o sistema elétrico foi marcado pela existência de muitas empresas 

verticalizadas regionais e a qualidade da energia elétrica focada no âmbito de 

clientes livres e cativos (SANDER et al., 2001). Os clientes livres pagam mais pela 

qualidade de energia, enquanto os clientes cativos ficam dispostos a ter um 

suprimento interrompido mediante um desconto considerável na fatura de energia 

elétrica.  

O primeiro mercado internacional de eletricidade foi formado pela Noruega, 

Finlândia, Suécia e Dinamarca (GJERDE, 2003). A implementação desse 

procedimento de abertura de mercado tornou-se exemplo mundial, visto que definiu 

claramente os direitos e deveres de cada agente e manteve o clima de cooperação 

mútua entre os mesmos.  

O mercado de energia elétrica na América Latina e Caribe encontra-se em 

evolução e, de acordo com Report (2001), um mercado ideal apenas surge em 

cenários com excesso de capacidade energética. Na Argentina o processo de 

desregulamentação foi marcado por brechas regulatórias que causaram poder de 

mercado e falta de planejamento setorial. Segundo Bouille et al. (2001), a imposição 

institucional de organismos financeiros internacionais para a liberar o setor elétrico 

para investimentos da iniciativa privada somada a fraca participação popular nesse 

movimento refletiu no aumento da população carente de energia e no aumento do 

desemprego no setor elétrico.   

As diferenças entre o processo de desregulamentação do setor elétrico em 

países desenvolvidos e em desenvolvimento foram estudadas por Dehdashti (2004) 

e Oliveira et al. (2004). A influência econômica é elucidada para os países 

desenvolvidos, enquanto que para os países em desenvolvimento a influência 

política estrangeira é apontada como a principal causa desse processo. Entretanto, 

fica totalmente descartado um retrocesso para um modelo monopolista.  

Para Oliveira (2006), o crescimento do setor elétrico em países em 

desenvolvimento deve ser estimulado, mas também deve propiciar inclusão social. 

Como paradigma no ambiente de mercado verifica-se a necessidade de subsídios 

para financiar a eletrificação e consumo para a população carente. Neste modelo, 

não são aceitas imperfeições econômicas que onerem os competidores eficientes.  
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Ainda abordando a importância social da eletricidade, Oliveira et al. (2006) 

destacaram que as concessionárias estatais de transmissão e distribuição de 

energia elétrica devem promover ações de responsabilidade social que contribuam 

para o desenvolvimento social do país. Oliveira (2006) sugeriu uma adequação 

regulatória, de maneira a fomentar esse tipo de ação nas concessionárias de caráter 

privado.  

Um mercado de eletricidade totalmente aberto, gerido exclusivamente pelas 

regras de mercado de oferta e demanda foi defendida por Vazquez et al. (2002). 

Segundo os autores, nenhuma intervenção regulatória seria necessária se o 

mercado fosse bem regulado.  

 

2.2.2 Comercialização da Energia Elétrica no Brasil  

 

O sistema de eletrificação no Brasil apresenta deficiências decorrentes da 

desigualdade econômica, sendo as regiões Norte e Nordeste as mais precárias em 

serviços de energia elétrica. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica 

(ANEEL), em 2002, mais de 12 milhões de pessoas residentes em áreas rurais e 

urbanas não tinham acesso à energia elétrica. A privatização de empresas no setor 

energético surgiu como uma alternativa para suprir as dificuldades de abastecimento 

encontrado pelas políticas públicas. Com a universalização do acesso à geração de 

energia implantou-se o modelo de geração distribuída, baseado na geração da 

energia no próprio local de consumo ou o mais próximo deste. Este modelo 

favoreceu diversas opções para negócios, além de maior eficiência e flexibilidade em 

relação à moradia e ao uso de combustível diminuindo os canais de distribuição, 

além de melhor desempenho ambiental.   

A desregulamentação do setor elétrico propiciou um aumento da qualidade 

nos serviços prestados na área de energia elétrica em vários países incluindo Brasil 

que estão relacionados aos aspectos técnicos do suprimento de energia 

(atendimento dos níveis regulados de freqüência, tensão e continuidade de serviço). 

Assim como aos aspectos burocráticos do atendimento ao cliente (atendimentos 

telefônicos, dúvidas relacionadas a faturas e ao serviço de energia elétrica) de forma 

eficiente e eficaz (BARBOSA et al., 2003).  
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Analisando a reforma do setor elétrico no Brasil, Rosa et al. (1998), 

destacaram a importância da função reguladora. De acordo com Schuch et al., 

(2003), além da falta de regulamentação, a diversidade de contratos comerciais criou 

ineficiências econômicas ainda não superadas. Bandeira (2003) apontou pontos 

antagônicos do novo modelo, o qual defende a modicidade tarifária e, contudo, 

aumenta a carga tributária. Souccar e Turpin (2004) enfatizaram a grande 

dependência hidráulica e o método de projeção de preços de curto prazo como 

sendo pontos desfavoráveis para investimentos no setor elétrico brasileiro. Já Brown 

e Paula (2004) destacaram a importância de se atingir solidez e  eficiência no corpo 

regulatório com maior fiscalização por parte da ANEEL.  

A comercialização de energia elétrica consiste basicamente em intermediar 

de maneira competitiva as negociações de compra e venda de contratos entre os 

agentes do setor. O agente comercializador não necessita ser detentor de ativos de 

geração e também pode não ser um consumidor, entretanto, representa o 

fornecedor perante os seus clientes compradores e consumidor perante os 

vendedores de contratos de energia elétrica.    

O Brasil ainda passa por uma fase de adaptação ao novo marco regulatório 

da atividade de comercialização. De acordo com a ANEEL, através da Resolução 

Normativa Nº. 109, de 26 de outubro de 2004, os agentes de comercialização são 

aqueles titulares de autorização, concessão ou permissão, outorgadas pelo Poder 

Concedente, para fins de compra e venda de energia elétrica na Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), visando ao atendimento do 

consumidor final. O comercializador pode representar agentes compradores e 

vendedores em suas operações comerciais com contratos de longo prazo ou no 

mercado de curto prazo. Estas operações podem ser as mais variadas possíveis, 

desde que atendam à regulamentação comercial vigente, e os preços dos contratos 

sejam livremente negociados.  

Os comercializadores devem ser agentes autorizados pela CCEE e podem 

ser divididos em dois grupos: independentes (não vinculados a nenhum outro agente 

de mercado, como geradora ou distribuidora) e não independentes (vinculados a 

outros agentes de mercado).  
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Os agentes comercializadores representam os clientes livres, pois os mesmos 

podem obter vantagens comerciais na compra de energia no ambiente livre, mas em 

contrapartida não são autorizados a vender energia excedente (não utilizada).  A 

atuação dos agentes comercializadores está restrita ao Ambiente de Contratação 

Livre (ACL), no caso brasileiro, seguindo as disposições da Lei Nº. 10.848 de 2004 e 

do Decreto Nº. 5.163 de 2004. Nas transações comerciais de energia elétrica em 

mercados mais desenvolvidos são utilizados vários tipos de contratos, como o 

bilateral (forward), o de futuros (energia de usinas ainda não construídas) e os 

derivativos, que correspondem à vasta gama de tipos de contratos e são comumente 

representados pelos contratos do tipo opções (ZELAYA e ARFUX, 2004).  

De acordo com o Ministério de Minas e Energia (MME, 2003) o novo modelo 

de comercialização de energia elétrica tem como principais objetivos garantir a 

segurança do suprimento de energia e promover a modicidade tarifária, por meio de 

contratação eficiente para os consumidores regulados e fomentar a inserção social 

no setor elétrico brasileiro.  

Mudanças nos critérios de contratação das distribuidoras foram impostas pelo 

(MME) visando diminuir a oferta disponível de energia e aumentar o preço spot e o 

fluxo de caixa das empresas geradoras estatais federais, o que possibilitou a 

expansão de geração e de transmissão de energia. Foi criado o Ambiente de 

Contratação Regulada (ACR), no qual as distribuidoras compram energia das 

geradoras através de leilões de médio e longo prazo e na modalidade “menor tarifa”.  

 O ambiente tipo pool foi inserido no setor elétrico brasileiro caracterizando 

uma atuação em forma de cooperativa das empresas de distribuição para aquisição 

de energia elétrica. O objetivo dessa ação foi uniformizar e baratear a tarifa de 

compra das empresas distribuidoras, de forma a usufruir as vantagens da economia 

de escala nesta operação e ao mesmo tempo diminuir riscos entre os agentes 

setoriais.  

As transações comerciais de energia elétrica entre agentes geradores, 

comercializadores e consumidores livres são reguladas pelo Ambiente de 

Contratação Livre (ACL) cujo intuito é manter os investidores privados no setor 

elétrico mediante atividade regulatória e com benefícios e vantagens (figura1) (MME, 

2003).              
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Figura 1  – Visão geral das relações contratuais do agente gera dor. 
Fonte: MME (2003).  

 

A nova formatação do mercado brasileiro de energia elétrica apresenta uma 

combinação entre o modelo do tipo pool e o modelo tipo competição no atacado, 

ajustando-se aos modelos teóricos do setor elétrico e ao mesmo tempo, buscando 

orientação governamental no planejamento energético de longo prazo. Isso para 

garantir modicidade tarifária aos clientes cativos (HUNT; SHUTTLEWORTH, 1996); 

OLIVEIRA et al. (2004). Com o novo marco regulatório do setor elétrico brasileiro, 

foram mantidos antigos agentes institucionais como o Operador Nacional do Sistema 

Elétrico (ONS), sendo definidos pela ANNEL em conjunto com o MME. E outros 

agentes como o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE), Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE) e o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). A 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) substituiu, em 2004, o 

Mercado Atacadista de Energia (MAE), ficando responsável pela administração do 

mercado de energia, responsabilizando-se pela contabilização e liquidação de 

diferenças contratuais no curto prazo. Nesta nova formatação dos agentes 

institucionais ficaram definidas as responsabilidades em prol da segurança ao 

suprimento de energia elétrica, antes indefinida diante das brechas regulatórias 

existentes.  

O preço da energia elétrica no Brasil é calculado e publicado pela CCEE 

semanalmente e tem como base o custo marginal de operação, limitados por preços 

máximos e mínimos. Este preço também é definido por submercado e por patamar 

de carga, sendo utilizado para valorar a energia não contratada entre os agentes 

(sobras ou diferenças) no mercado de curto prazo.  
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A determinação do preço é operacionalizada através dos programas 

NEWAVE e NEWDESP e sistema DECOMP. O programa NEWAVE é um modelo de 

otimização para o planejamento de médio prazo (até 5 anos), com discretização 

mensal e representação a sistemas equivalentes. Seu objetivo é determinar a 

estratégia de geração hidráulica e térmica em cada estágio que minimiza o valor 

esperado do custo de operação para todo o período de planejamento.  

O programa NEWDESP é um componente do sistema NEWAVE que serve 

para consultar as funções de custo futuro geradas pelo módulo de otimização que é 

executado a partir de dois modos: consulta e despacho.  No modo consulta é gerado 

um relatório com os valores da água para aquele mês,  no modo despacho, com 

base nos valores de energia armazenada no início de um mês e valores realizados e 

previstos de energias afluentes, o modelo define a geração hidráulica equivalente e 

o despacho das usinas térmicas para cada subsistema.  O sistema DECOMP é um 

modelo de otimização, utilizado para estabelecer o horizonte de curto prazo (até 12 

meses) e utilizado para determinar o despacho de geração das usinas hidráulicas e 

térmicas, de modo a minimizar o valor esperado do custo de operação no primeiro 

estágio (primeira semana) dado o conjunto de informações disponíveis (carga, 

vazões, disponibilidades, limites de transmissão entre subsistemas, função de custo 

futuro do NEWAVE, entre outras) (figura 2) (CCEE, 2006). 

 

    

Figura 2 – Esquema de formação do PLD. 
Fonte: CCEE (2006).  

 

A prática de leilões de energia é comum em transações comerciais no setor 

elétrico brasileiro, uma vez que grande parte da geração encontra-se em posse de 

empresas estatais, que são autorizadas a transacionar energia somente através de 

leilões.  
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Desta forma, clientes livres e empresas comercializadoras organizam leilões a 

fim de negociar montantes energéticos com empresas estatais. Wolfstetter (1999) 

definiu três razões para a utilização de leilões como meio comercial:  

 

 a) revelar informação sobre as avaliações de compradores e vendedores;  

 b) tornar transparente a negociação, prevenindo atitudes desonestas;  

 c) rapidez no fechamento dos negócios. 

 

Segundo Klemperer (2000), o destaque dos leilões constitui mecanismos 

dinâmicos e eficientes para a comercialização em ambientes onde não existe uma 

referência estável de preço e tem como característica marcante a presença de 

assimetria de informações entre os participantes. Silva (2003) classificou os leilões 

de acordo com sua natureza (oferta, demanda ou duplo), pela forma como os lances 

são oferecidos (aberto ou fechado) e pela determinação do preço de fechamento 

(discriminatório ou uniforme), ressaltando que os diferentes tipos de leilão podem 

levar a resultados diferentes.  

Embora a comercialização de energia elétrica no Brasil seja 

predominantemente efetuada mediante leilões, o Ambiente de Contratação Livre 

vem incentivando transações comerciais entre os agentes a partir de novos 

instrumentos de contratação como o pregão da Bolsa de Mercadorias e Futuros 

(BM&F) e da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro (BVRJ). Os pregões ocorrem 

mensalmente em datas pré-definidas, com contratos de curto prazo, com unidade de 

negociação de 0,5mW média no mês de referência. 

 

 

2.3 HIDROGÊNIO E ENERGIA ELÉTRICA  

 

A necessidade de preservação do meio ambiente, aliado ao progresso 

científico e tecnológico, constituem incentivos valiosos para a busca de novas fontes 

renováveis que possam ser utilizadas extensiva e intensivamente, em substituição 

ao uso de recursos naturais não renováveis.  
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Entretanto, a energia advinda de fontes renováveis ainda é utilizada somente 

por uma pequena parcela da indústria de geração de energia no mundo que é 

mantida por mercados pequenos e isolada, estimulada por esforços localizados de 

governos, pesquisadores e fabricantes (PENNA, 1999).   

Embora o emprego de fontes renováveis ainda seja discreto, é irreversível.  

Neste contexto, dentre outras fontes, o hidrogênio surge como uma tendência 

mundial de substituição da energia advinda de recursos não renováveis. A figura 3 

mostra o panorama de tendência da utilização e consumo de energia das mais 

variadas fontes de extração. 

O hidrogênio pode ser produzido através de fontes fósseis (petróleo, carvão, 

gás natural, etc.), fontes renováveis como a biomassa, por eletrólise da água 

efetuada através de energia eólica, fotovoltaica, hidráulica, geotérmica, entre outras. 

A geração de energia a partir do uso do hidrogênio pode ser obtida com a utilização 

da tecnologia da célula combustível. Estas células são capazes de converter energia 

química do hidrogênio em energia elétrica, sem que haja combustão, com maior 

eficiência e menor emissão de poluentes do que os equipamentos atualmente 

disponíveis (CGEE, 2002).   

 

2.3.1 TECNOLOGIA DA CÉLULA COMBUSTÍVEL   

As células a combustível constituem uma forma sustentável de geração de 

energia. Foram utilizadas inicialmente para fornecer energia para naves espaciais 

tripuladas da NASA e também geravam água para consumo como subproduto. O 

uso do hidrogênio vem sendo incentivado por diversos países como uma forma de 

eliminar a dependência do petróleo importado e grandes investimentos têm sido 

feitos para o desenvolvimento da tecnologia de célula a combustível, principalmente 

nos EUA, Canadá, Europa e Japão (CGEE 2002).  

No Brasil esta tecnologia de célula tornou-se mais difundida a partir de 2002, 

com o Programa Brasileiro de Células a Combustível lançado pelo Centro de Gestão 

e Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia.  
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O programa tem como objetivos: criar condições para o desenvolvimento de 

uma tecnologia nacional em sistemas energéticos baseados em células a 

combustível, visando à produção de energia elétrica de maneira mais limpa e 

eficiente; criar as condições para o estabelecimento de uma indústria nacional para 

produção de sistemas energéticos baseados em células a combustível, que incluam 

produtores de células, integradores de sistema e fornecedores de serviço; incentivar 

a instalação de sistemas energéticos baseados em células a combustível, visando 

atingir os 50 mW de capacidade instalada num prazo de 10 anos. 

Dentre as aplicações para as células a combustível destacam-se os sistemas 

estacionários e residenciais de geração de energia, que podem ser conectados a 

rede para fornecer energia suplementar, como reserva em áreas críticas, ou 

utilizadas em áreas sem eletrificação, fora da rede convencional de geração de 

energia (FUEL CELLS, 2008). As células a combustível também podem ser 

utilizadas em sistemas portáteis para geração de pequena quantidade de energia e 

em veículos movidos a hidrogênio (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2002; 

BENTLEY e DERBY, 2002). 

A tecnologia de célula a combustível é considerada uma tecnologia que ainda 

requer desenvolvimento de pesquisas para diminuí-los, aumentar a durabilidade e 

confiabilidade dos sistemas e equacionar de maneira mais adequada a produção, 

armazenamento e entrega do hidrogênio (CONTADINI, 2002).  

Segundo, Bentley e Derby (2002), o avanço tecnológico pode possibilitar uma 

redução do custo desta tecnologia até 2010, quando uma célula a combustível de 5 

kW possa ser comercializada com valores em torno de U$ 3.000. 

 

2.3.2 FUNCIONAMENTO DA CÉLULA A COMBUSTÍVEL   

 

As células a combustível são baterias que convertem a energia química do 

combustível em energia elétrica, usando o oxigênio como oxidante, gerando água 

e calor. A conversão ocorre por meio de duas reações químicas parciais em dois 

eletrodos separados por um eletrólito apropriado: a oxidação do combustível 

utilizado no ânodo e a redução de um oxidante no cátodo.  
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Tendo o hidrogênio como combustível e o oxigênio como oxidante, na célula a 

combustível ocorre a formação e a produção de água, além da liberação de elétrons 

livres que geram energia. Os prótons gerados na reação anódica são conduzidos 

pelo eletrólito até o cátodo, onde se liga aos ânions oxigênio, formando água 

conforme (figura 3) (FUEL CELLS, 2008).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Representação de uma célula a combustíve l. 
Fonte: CGEE (2002).  

 

O hidrogênio é eleito para a maior parte das aplicações devido à sua alta 

reatividade, quando escolhido o catalisador adequado, verifica-se sua facilidade de 

obtenção a partir da água, ou de hidrocarbonetos. O oxigênio é o oxidante mais 

facilmente encontrado no ar atmosférico.  

Como a célula a combustível funciona alimentada por hidrogênio e oxigênio, 

que ao final se recombinam para formar água, não ocorre emissão de monóxido de 

carbono, óxidos de enxofre, hidrocarbonetos, material particulado entre outros 

compostos nocivos, como normalmente ocorre na queima de combustíveis fósseis 

(CGEE, 2002).  

A figura 4 apresenta o funcionamento de uma célula a combustível, onde 

utiliza-se o hidrogênio como combustível cujo ponto crítico é a interface entre os 

reagentes, eletrólito e catalisador, na região do eletrodo poroso, particularmente 

nas células com eletrólitos líquidos.  
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No tipo de célula de membrana, o gás se difunde através de um fino filme de 

eletrólito que está em contato com o eletrodo e reage eletroquimicamente na 

superfície do eletrodo. Se existir uma quantidade excessiva de eletrólito, o 

transporte de gases até a superfície do eletrodo sofrerá restrição e diminuirá o 

desempenho do eletrodo (NOGUEIRA, 2000). 

 

 

 
 
 
Figura 4 – Funcionamento da célula a combustível. 
Fonte: Nogueira (2000). 

 

A quantidade de energia dissipada dependerá do número de células e da 

dimensão do dispositivo. As células individuais podem ser acopladas para produzir 

níveis de voltagem apreciáveis e são ligadas por placas separadoras que fazem 

conexões elétricas entre células adjacentes e fornecem uma barreira separando o 

combustível do oxidante em células adjacentes como se pode notar na ilustração da 

figura 5 (GONZALEZ, 2002). 
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Figura 5 – Células individuais e placas separadoras  que formam a Célula a Combustível. 
Fonte: Gonzalez (2002). 

 

As placas separadoras devem apresentar alguns requisitos que incluem: boa 

condutividade eletrônica e térmica; impermeabilidade a hidrogênio, oxigênio/ar e 

água; resistência mecânica para suportar compactação; neutralidade química; baixo 

custo; resistência à temperatura de operação da célula; pouca espessura, 

possibilitando canais de fluxo gasoso de ambos os lados; minimizar a perda de 

carga dos gases; compatibilidade com as juntas de vedação inseridas nas placas 

(GONZALEZ, 2002). 

Quando o oxigênio do ar é utilizado como oxidante, a produção de energia é 

otimizada com o fornecimento de ar sob pressão. Um compressor pode ser acoplado 

ao conjunto para fornecer ar comprimido. O ar externo é encaminhado a um filtro, 

comprimido e fornecido às células e, este mesmo ar auxiliará na retirada da água 

produzida pela célula.  

O hidrogênio gasoso pode ser armazenado em cilindros pressurizados e é 

conduzido à célula sem qualquer necessidade de energia externa, caracterizando o 

fornecimento do combustível em uma operação bem simples. A água proveniente do 

sistema de resfriamento é utilizada para umidificar o ar e o gás afluente à célula. Um 

sistema auxiliar de resfriamento pode ser utilizado na manutenção da temperatura 

dos componentes elétricos e dos condensadores de ar (CONTADINI, 2002). 
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2.3.3 TIPOS DE CÉLULA A COMBUSTÍVEL  

2.3.3.1 Célula Alcalina (AFC) 

 

Este tipo de célula pode ter uma eficiência de geração de energia de 55 a 

60% (ela tem sido utilizada pela NASA para fornecer energia e água a seus 

tripulantes). O eletrólito utilizado nesta célula é uma solução de 85% em peso de 

KOH, quando a célula opera a 250°C, ou 30-50% de KO H se a temperatura de 

operação for inferior a 120°C. O eletrólito é  usualmente retido numa matriz de 

asbestos. A reação do cátodo é mais rápida em solução alcalina, o que aumenta a 

eficiência da célula. Estão disponíveis no mercado células alcalinas de 300 a 5KW, 

porém o custo é considerado elevado para aplicações comerciais (FUEL CELLS, 

2008). 

 

2.3.3 2 Células de Membrana de Troca de Prótons (PEMFC) 

 

Este tipo de célula opera geralmente a temperaturas relativamente baixas, em 

torno de 80°C, sendo recomendáveis para uso em auto móveis onde uma partida 

rápida é necessária. A membrana/eletrólito de troca de prótons é uma membrana 

plástica que permite a passagem de íons de hidrogênio. Esta membrana é coberta 

em ambos os lados por partículas metálicas finamente divididas e que agem como 

catalisador. A membrana/eletrólito é um polímero orgânico sólido que possibilita a 

diminuição da corrosão. Este tipo de célula é muito sensível a impurezas no 

combustível e apresenta uma eficiência de 32 a 40% (FUEL CELLS, 2008). 

 

2.3.3.3 Célula a Metanol Direto (DMFC) 

 

 Esta célula é semelhante à célula de membrana de troca de prótons 

uma vez que ambas utilizaram uma membrana polimérica como eletrólito. O H+ é 

formado diretamente no ânodo eliminando a necessidade de reforma externa de 

combustível. Esta célula opera a temperaturas de 50 a 100°C e apresenta uma 

eficiência de cerca de 35 a 40% (FUEL CELLS, 2008). 
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2.3.3.4 Célula de Ácido Fosfórico (PAFC) 

 

Este tipo de célula opera de 150 a 220°C. O ácido f osfórico a baixas 

temperaturas é um condutor iônico fraco, apresentando uma alta estabilidade  

relativa se comparado com outros ácidos, sendo possível trabalhar com o ácido a 

temperaturas entre 100 e 200°C. O uso do ácido conc entrado diminui a pressão de 

vapor da água, facilitando a manutenção dos níveis de água na célula. Esta célula 

apresenta a grande vantagem da utilização do hidrogênio impuro como combustível 

uma vez que pode tolerar concentrações de CO de até 1,5%.  Possui longa vida útil 

e uma eficiência entre 36 e 45%. Por outro lado, a baixa corrente, peso e tamanho 

desta célula são apontados como desvantagens.   

A célula de ácido fosfórico está disponível comercialmente, sendo utilizado 

mais de 200 sistemas instalados no mundo todo. (FUEL CELLS, 2008). 
 

2.3.3.5 Célula de Carbonato Fundido (MCFC) 

 

Este tipo de célula apresenta um eletrólito que consiste em uma solução de 

carbonatos de Li, Na e/ou K retido em uma matriz cerâmica de LiA1O2 (FUEL CELLS, 

2008).   

A célula apresenta uma eficiência de cerca de 60% e opera a uma 

temperatura entre 550 e 700°C que dispensa o uso de  metais nobres para catalisar 

os processos de oxiredução. Com a operação a temperaturas elevadas, as reações 

ocorrem mais rapidamente e possibilitam maior eficiência e flexibilidade no tipo de 

combustível e catalisadores utilizados. Por outro lado, com temperaturas altas ocorre 

maior corrosão.  

Este tipo de célula pode ser operado com hidrogênio, monóxido de carbono, 

gás natural, propano, gás proveniente de aterros, etc. Células com potência variando 

ente 10kW e 2MW foram testadas para geração de energia estacionária (FUEL 

CELLS, 2008).  
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2.3.3.6 Célula de Oxido Sólido (SOFC) 

 

O eletrólito deste tipo de célula é um óxido metálico, geralmente ZrO2 

estabilizado com Y203, o que permite que a célula opere a temperaturas de 650 a 

1000°C quando ocorre a condução iônica através de í ons de oxigênio (FUEL 

CELLS, 2008).  

A eficiência deste tipo de célula chega a 60%, sendo uma tecnologia 

promissora para o uso em grandes sistemas de geração de energia. 

Outras células a combustível estão em fase de desenvolvimento, dentre elas 

destacam-se:  

a) células regenerativas - produzem um ciclo fechado de geração de energia; 

a água é transformada em hidrogênio e oxigênio por um eletrolisador movido à 

energia solar; o hidrogênio e o oxigênio alimentam a célula gerando eletricidade, 

calor e água; a água é recirculada para o eletrolisador e todo o processo tem inicio 

novamente;  

b) célula de cerâmica protônica (PCFC) – inclui eletrólito cerâmico de alta 

condutividade protônica a temperaturas elevadas, sendo vantajosa na utilização de 

hidrocarbonetos que são oxidados diretamente no ânodo, eliminando a produção de 

hidrogênio através da reforma externa de combustíveis.  

Os diferentes tipos de células a combustível e as tecnologias associadas 

encontram-se em estágios distintos de desenvolvimento. Algumas tecnologias estão 

sendo abandonadas, como por exemplo, a célula alcalina (AFC), devido a problemas 

de sensibilidade a contaminantes (necessitam de hidrogênio com alto grau de 

pureza), ou problemas de durabilidade. Outras como a PEMFC, SOFC e MCFC 

estão em desenvolvimento acelerado e já começam a entrar no mercado, enquanto 

as células de acido fosfórico já estão disponíveis comercialmente (CGEE, 2002).  

A cinética lenta de redução do oxigênio é um fator limitante na PEMFC e 

DMFC. A DMFC também apresenta limitações devido à lenta cinética de oxidação 

do metanol e a travessia do metanol para o cátodo (GONZALEZ, 2002). A 

integração dos sistemas baseados em célula a combustível também apresenta 

diversos estágios de desenvolvimento, sendo necessária a elaboração de padrões, 

códigos e normas de segurança para estes sistemas (CGEE, 2002). 
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2.3.4 OBTENÇÃO E ARMAZENAMENTO DO HIDROGÊNIO  

O grande desafio da geração de energia por meio do hidrogênio é a energia 

necessária para obtenção do hidrogênio. Diferentes formas de energia podem ser 

utilizadas para obtenção do hidrogênio, conforme figura 6 (Perez, 2002). Os 

processos convencionais requerem duas unidades de energia elétrica, carvão ou 

painéis fotovoltaicos, para gerar uma unidade equivalente de trabalho. Com o uso do 

gás natural que é a fonte mais utilizada para produção de hidrogênio, ocorre uma 

perda de 30% de energia para obter 70% de hidrogênio e, portanto, ainda não 

constitui uma fonte de energia sustentável.  

O uso de fontes renováveis como a biomassa e água, vento ou sol, utilizando-

se de energia hidráulica, energia eólica e solar, por meio de painéis fotovoltaicos, 

respectivamente, podem ser uma alternativa para a produção de energia a partir do 

hidrogênio em âmbito global (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2002).  

 

Figura 6 – Produção de Hidrogênio a partir de difer entes formas de energia. 
Fonte: Perez (2002). 

 
Dentre os principais métodos de obtenção de hidrogênio destacam-se: 

eletrólise, processo de reforma, enzimas, fotovoltaico / eólico. 
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 A eletrólise da água é o melhor método para produção de hidrogênio e de 

oxigênio, pois produz hidrogênio de alta pureza. A aplicação de uma voltagem 

contínua aos eletrolisadores, constituídos com a disposição de diversos eletrodos 

em série, produz hidrogênio no cátodo e o oxigênio no ânodo. A água, matéria prima 

dos eletrolisadores deve ser suficientemente pura para evitar reações secundárias 

que possam provocar danos nos eletrodos ou produzir impurezas. A adição de um 

eletrólito alcalino ou ácido na água aumenta sua condutividade e reduz a perda de 

energia em forma de calor (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2008).  

Este método de obtenção de hidrogênio é particularmente interessante para o 

Brasil, devido à hidrografia e hidrogeologia extremamente favoráveis. No processo de 

reforma, o hidrogênio é obtido através do aproveitamento de hidrocarbonetos 

presentes em combustíveis como o metanol, etanol, gás natural, destilados de 

petróleo, propano líquido, metano, carvão gaseificado e outros. O processo de 

reforma pode ser interno, quando efetuado na célula de hidrogênio ou externo 

quando realizado externamente a esta.  

O hidrogênio pode ser obtido a partir da reforma de gás natural e vapor na 

presença de um catalisador a uma temperatura inicial de 760°C. A reforma interna 

do hidrocarboneto elimina a necessidade de um reformador externo, o que aumenta 

a eficiência do sistema, entretanto a configuração da célula é mais complexa assim 

como sua manutenção e o processo interno é praticável apenas em células que 

operam a baixas temperaturas (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2008). 

O processo de reforma é extremamente útil quando não é possível transportar 

e armazenar o hidrogênio, entretanto, é considerado o método de maior custo-

benefício. Considerando a grande capacidade de etanol instalada no Brasil, o 

desenvolvimento de reformadores de etanol pode ser uma estratégia adequada à 

realidade do país, embora seja necessário ainda investir em pesquisa para 

desenvolver catalisadores adequados (CENBIO, 2001).  

O próximo passo é a redução do nível de monóxido de carbono gerado, 

efetivado pela adição de vapor e, por último, efetua-se a purificação e o 

condicionamento para remover impurezas como amônia, e para ajustar a 

temperatura e umidade para que o combustível possa entrar na célula. Dependendo 

do tipo de combustível utilizado no processo de conversão a última etapa pode ser 

eliminada.  
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Por outro lado, alguns combustíveis requerem o uso de filtros para diminuir a 

emissão de gases poluentes na atmosfera (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 

2008). A figura 7 ilustra as etapas do processo de reforma para obtenção de 

hidrogênio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Esquema do Processo de Reforma de Gases.  
Fonte: ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE (2008). 

 

A manipulação de enzimas de bactérias e algas constitui outro método para 

gerar hidrogênio. As cianobactérias produzem, normalmente, hidrogênio através de 

seu metabolismo. Elas podem crescer no ar ou na água e contém enzimas que 

absorvem a luz solar e quebram as moléculas de água produzindo hidrogênio.  

As bactérias mais eficientes para este processo são as anaeróbias, o que 

apresenta certa dificuldade, uma vez que um dos produtos da reação é o oxigênio 

(FUEL CELLS, 2008). 
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O processo fotovoltaico para obtenção do hidrogênio é semelhante à 

eletrólise, utilizando, porém, a energia solar ou eólica para alimentar o catalisador. O 

hidrogênio pode ser transportado do local de geração para o local onde será 

utilizado numa célula a combustível, constituindo-se assim, numa forma de 

armazenamento de energia. Neste tipo de processo não há emissões atmosféricas 

(FUEL CELLS, 2008).  

O armazenamento do hidrogênio deve ser realizado de maneira cuidadosa 

devido a sua alta inflamabilidade e explosividade. Sendo quatorze vezes mais leve 

que o  a r ,  necessita de armazenamento pressurizado para evitar que o gás escape 

e se disperse na atmosfera.  (ALTERNATIVE ENERGY INSTITUTE, 2008). 

Por ser um gás incolor, inodoro, insípido, e levemente solúvel em água, 

vazamentos de hidrogênio podem ser mais difíceis de detectar.  A odorização do 

hidrogênio pode facilitar a detecção de vazamentos (FUEL CELLS, 2008). 

O hidrogênio é mais comumente armazenado em tanques de aço, tanques 

reforçados com fibra de carbono e em frascos criogênicos (ALTERNATIVE ENERGY 

INSTITUTE, 2008).  A ligação química de hidrogênio com ligas metálicas formando 

hidretos é um método seguro de armazenamento, além de comprimir e purificar o 

hidrogênio. Os metais na forma de pó absorvem o hidrogênio formando hidretos, 

sendo que este processo libera calor.  

Embora seguro, este método é caro e requer energia para liberação do 

hidrogênio (WEITKAMP, 2002). O uso de carbono ativado e zeólitos também 

possuem ligações químicas que podem ser utilizadas para armazenar hidrogênio em 

grandes volumes em pequenos espaços (ALTERNATIVE ENERGY, 2008).  

Os procedimentos e normas para geração, transporte e armazenamento de 

hidrogênio vêm sendo discutidos internacionalmente, visando tanto a viabilidade 

comercial como a segurança da manipulação do gás. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 

A desregulamentação dos mercados de energia elétrica mundial trouxe sob a 

ótica do mercado financeiro, uma oportunidade e o risco para o negócio. Fazer com 

que as empresas de geração de energia elétrica passassem do comando do estado 

para a iniciativa privada, proporcionou cultivar oportunidades de ganhos no mercado 

financeiro, mas fez com que muitos investimentos viessem somente ser efetivados 

mediante o estudo de viabilidade financeira. 

A comercialização da energia elétrica em ambiente de contratação livre 

proporcionou a inserção das negociações em Bolsa de Valores e fez com que os 

serviços prestados aumentassem sua qualidade. Contudo, esse ambiente 

competitivo fez com que as empresas mantivessem dentro de suas administrações, 

uma gestão de risco de suas operações. Tanto na área financeira, monitorando os 

preços da energia elétrica e suas variáveis de ganhos, como também, a integridade 

de suas instalações, equipamentos, edificações e demais ativos.    

Verificaram-se as tendências de utilização de energia para os próximos 100 

anos e nota-se que o incentivo que o hidrogênio está tendo mediante a necessidade 

de descobertas de nova fonte de energia limpa para suprimento de demanda. Isso 

traz a necessidade de novas avaliações de risco e de projeções de ganhos com o 

novo produto.  

Contudo não se trata apenas de ganhos, mas os riscos que o novo produto 

traz sob o aspecto de segurança da produção. Para isso, deve-se conhecer e 

entender o processo de obtenção do hidrogênio e sua tecnologia a fim de tornar a 

operação de obtenção desse produto mais segura possível. 
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3. GESTÃO DE RISCOS, INCERTEZAS E TÉCNICAS DE MENSU RAÇÃO 

As situações de incerteza caracterizam-se quando as escolhas provocam 

diferentes resultados possíveis, porém as probabilidades de ocorrência não são 

conhecidas. O risco é identificado quando se podem estimar as probabilidades de 

ocorrência de determinados resultados, frutos de uma determinada decisão. A 

tomada de decisão pode afetar as incertezas, reduzindo ou, em algumas situações, 

eliminando o acaso. O risco está associado a decisões. Quando não há incertezas 

ou não há alternativas, não existe risco. (KNIGHT, 1921) 

O papel do gerenciamento de risco é tratar os fatores de risco que podem ser 

identificados, pois o grande risco reside no fato da exposição exagerada ao acaso. O 

mesmo pressupõe a quantificação e o desenvolvimento de instrumentos para a sua 

mitigação.  

Os investimentos em empreendimentos no setor de energia elétrica são 

remunerados pelos lucros provenientes da produção de eletricidade, da 

comercialização de energia e da prestação de serviços de transmissão e de 

distribuição. Estes lucros podem sofrer variações que afetam a rentabilidade do 

investimento e são considerados como riscos do negócio. A reestruturação do setor 

de energia elétrica trouxe mudanças nos mercados de eletricidade, o que levou as 

empresas de energia a se preocuparem com diferentes fontes de risco. 

A ANEEL traz novas formas de cobrar o desempenho das empresas do setor 

elétrico, além da preocupação com o sucateamento desse setor que exige fortes 

investimentos em infraestrutura, normas de governança corporativa estão fazendo 

parte dos procedimentos a ser adotados pelas empresas.  

A necessidade de investimento imediato em infraestrutura e os sistemas 

hídricos sofrem as influências das condições hidrológicas que podem ser estimadas, 

mas dificilmente prevista com exatidão e estão sujeitas às variações de ano para 

ano. Por outro lado, os investimentos em sistemas térmicos sofrem com as 

variações oriundas dos preços dos combustíveis. 

As distribuidoras de energia elétrica devem se preocupar em atender a 

demanda de seus consumidores contratando com antecedência junto às geradoras.        

Para o serviço de distribuição de energia a concessionária fica exposta a risco de 

crédito em função de consumidores inadimplentes. 



 

 

42 

A moderna forma de gerenciamento dos empreendimentos no Brasil, sendo 

eles suscetíveis a crises cambiais externas e dependentes deste investimento 

externo, deverá analisar com cuidado o investimento com a Célula de Hidrogênio. 

Desta forma, a ótica de gestão de risco contribui para a compreensão desta nova 

tecnologia. 

De acordo com Marrison (2002) os riscos podem ser classificados de 

diferentes formas e com diferentes tratamentos uma vez identificados e mapeados.       

Normalmente os riscos estão localizados em ambientes numa empresa (interno e 

externo) e podem ser considerados ambientes com setores e áreas individualizados 

e que podem sofrer a materialização dos riscos. Significa mencionar que o risco ao 

se materializar, afeta o negócio e na maioria das vezes inviabiliza qualquer retorno 

de atividade dependendo do grau de exposição a que se expôs ao risco específico. 

Para conhecer os riscos e a que setores ou áreas os mesmos pertencem, é 

exemplificado de forma resumida e detalhada os principais: 

 

1) Riscos ligados ao mercado financeiro: especulativos, liquidez, crédito, 

 demanda ou volume, volatilidade, correlação, câmbio, taxa de juros, 

 investimentos, preços.  

2)  Riscos ligados a operação ou riscos físicos: puros ou físicos,  

 intransferíveis, administráveis, hidrológicos.  

  

Para cada item mencionado, pode-se verificar seu detalhamento resumido 

desses riscos e seus impactos conforme segue: 

 

3.1 RISCOS DE MERCADO 

 

           São originários de variações de preços (ou de volatilidades) do próprio 

mercado, no qual os ativos e passivos financeiros são afetados seja em ganhos ou 

em valores de posição de contratos em aberto (JORION, 1997). Considerando-se as 

particularidades do mercado aberto.  
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           No mercado de eletricidade, fazem parte deste grupo: as variações de preços 

da eletricidade, preço dos combustíveis, as variações do câmbio que afetam 

contratos e as variações nas taxas de juros que afetam financiamentos.  

 

3.1.1 Risco Especulativo 

 

   Normalmente os riscos especulativos estão diretamente ligados à política e 

às ações do governo em se tratando de decretos e novas legislações mesmo que 

temporárias. Em casos de súbita mudança e inserção de novas leis, o ambiente de 

relação de compra e venda de produtos ou serviços fica num estado volátil de 

liquidez onde não se consegue medir a rentabilidade e ganhos referentes ao capital 

investido (HULL, 2003).  

 

3.1.2 Risco de Liquidez 

 

Este risco se refere ao custo de liquidar uma posição relativamente grande 

em relação ao tamanho total do mercado. A liquidez está relacionada à capacidade 

que o mercado tem em absorver um grande volume de transações sem provocar 

impactos significativos no preço dos instrumentos negociados, sendo associado à 

prontidão com a qual um ativo pode ser convertido em dinheiro (ALMGREN e 

CHRISS, 1999). 

 

3.1.3 Risco de Crédito 

 

 As mudanças nas estruturas de mercado aumentaram as relações 

contratuais e as possibilidades de que uma das contrapartes de um contrato não 

cumpra as obrigações. O impacto dos riscos de crédito tende a ser minimizado para 

vendas no varejo uma vez que a base de clientes (consumidores) é diversificada, 

porém pode assumir condições preocupantes no atacado. Este risco depende de 

uma normatização legal (BORENSTEIN, 2002). 
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3.1.4 Risco de Demanda ou de Volume  

 

   As variações no clima e no padrão de consumo dão origem a flutuações da 

demanda do mercado que necessariamente comprometem o preço e se refletem 

sobre o volume de eletricidade a ser gerada, afetando o planejamento da operação 

e a liberação da energia pelo sistema. 

  No Brasil, as variações de demanda podem afetar especialmente os agentes 

do setor de distribuição de energia e os consumidores livres. As regras de 

comercialização da energia obrigam que estes agentes comprovem a contratação 

de energia para 100% de seu mercado, sob o risco de sofrerem penalidades e de 

ficarem expostos aos preços flutuantes do mercado sem possibilidades de repasse 

destes custos aos consumidores finais. 

 

3.1.5 Risco de Volatilidade e de Correlação 

            

Dentro do mercado financeiro o preço do produto sofre volatilidade e cujas 

flutuações dessa volatilidade modificam a previsão dos valores futuros dos 

instrumentos financeiros de precificação. O risco de correlação ocorre quando esses 

instrumentos sofrem também radicalmente variações financeiras por motivos 

internos ou de governo entre eles. 

Diversas empresas do setor mantêm operações com derivativos com o 

objetivo de administrar os riscos associados às variações de taxas cambiais, taxas 

de juros e índices de preço (COELCE, 2007). 

 

3.1.6 Risco de Câmbio 

 

Este risco está presente quando transações de diversas moedas ocorrem. 

Este fato para o Brasil é comum, visto financiamentos e intercâmbios energéticos 

vigentes. O Brasil mantém integração energética com Argentina, Venezuela, 

Paraguai e Uruguai no caso de energia elétrica.  
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Como exemplo, tem-se os contratos de venda da energia da Usina Binacional 

de Itaipu, sendo que os preços negociados são estipulados em dólares (moeda 

norte-americana). Os custos de energia são repassados aos consumidores que 

acabam assumindo o risco da variação da moeda, porém como os ajustes das 

variações são anuais, as flutuações que venham a ocorrer são assumidas ao longo 

do ano pela concessionária de distribuição. 

 A Usina de Itaipu também sofre com as variações e o repasse dos custos de 

produção, uma vez que o orçamento anual de Itaipu é aprovado em reais e as 

flutuações de câmbio acabam por afetar os investimentos e a gestão da empresa 

(ITAIPU, 2006). 

 

3.1.7 Risco da taxa de juros 

            

Este risco gera diferenças que ajudam a explicar as variações encontradas 

nas taxas de juros de mercado e proporcionam também importantes informações 

para a previsão da taxa de juros futuros nos vários mercados. 

A taxa de juros (yield) sobre os instrumentos de crédito com a mesma 

maturidade varia devido a diferenças no risco de não pagamentos (default), liquidez, 

custos de informação e impostos. Estes determinantes são conhecidos como 

estrutura de risco da taxa de juros (MALKIEL, 1989). 

 

3.1.8 Risco de investimento 

            

Os riscos de investimento estão associados a eventos que possam vir a afetar 

a rentabilidade prevista para o empreendimento. 

 No mês de março de 2008 o governo do estado de São Paulo realizou um 

leilão com o objetivo de privatizar a empresa estatal paulista (CESP) de geração de 

energia. A tentativa de venda foi frustrada, principalmente porque diversos 

empreendimentos da companhia teriam suas concessões expiradas num curto 

período e a incerteza quanto à renovação das concessões colocava em risco os 

investimentos (LOUREIRO, 2008). 
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3.1.9 Risco de preços 

 

Os riscos de preço são aqueles relacionados diretamente com as flutuações 

de custos de geração de energia elétrica. Os preços da energia são caracterizados 

por alta volatilidade no curto prazo para sistemas térmicos e alta volatilidade de 

médio prazo para sistema hidrelétrico (SOUZA, 2008).  

Dependendo da estrutura regulatória, os preços elevados podem favorecer a 

geração e/ou comercializadores, afetando os agentes do final da cadeia quando os 

consumidores provavelmente vão experimentar elevação de custo (BORENSTEIN, 

2007). Os custos dos combustíveis utilizados para gerar energia estão além do 

controle da concessionária. Geralmente estas variações são repassadas através de 

cláusulas de ajuste para os consumidores, que possuem pouco controle sobre estes 

riscos. 

 

3.2 RISCOS OPERACIONAIS 

 

O risco operacional envolve aspectos tecnológicos, gerenciais e de custo que 

são inerentes à fase operacional. Entretanto, nenhum processo está imune aos 

riscos de falha humana, material, ou outros que venham a prejudicar o lucro. O 

componente gerencial do risco está relacionado à ineficiência administrativa e os 

riscos podem ser minimizados através do monitoramento dos riscos corporativos das 

empresas. Os riscos operacionais resultantes de falhas de equipamentos são 

tradicionalmente resguardados pelo mercado de seguros, que avalia seus custos na 

probabilidade de falhas dos equipamentos (ABGR, 2009).  

 

3.2.1 Risco Puro 

 

Os riscos puros ou também conhecidos como riscos estáticos, são riscos 

inerentes à atividade empresarial e que estão presentes constantemente nessas 

atividades e são passíveis de gerenciamento, monitoramento e transferência para 

terceiros de eventuais ocorrências e possíveis perdas financeiras que os mesmos 

possam gerar.   
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Significa dizer que o valor monetário mensurado para cada tipo de risco possa 

ter cobertura em seguradora para reposição dos mesmos. 

Esses riscos são alvos de tratamento e mitigação, mas também são 

transferíveis por decisão da organização. A reposição dos valores de uma perda 

pode impactar no resultado financeiro de qualquer empresa ou projeto.  

Pode-se identificar dentro da matriz de riscos abaixo na figura 8, riscos 

administrativos, mercado (nesse caso o mercado de profissionais) e financeiros que 

existem riscos puros e estáticos contidos nos mesmos (ABGR, 2000)  

 

Técnicos Naturais

� Incêndio
� Explosão
� Danos Elétricos
� Quebra de Máquinas
� Instalação e 

Montagem
� Veículos
� Transportes
� Importação
� Exportação

� Inundação
� Raio
� Deslizamento
� Granizo
� Vendaval

Materiais

Prédios
Máquinas / Equipamentos

Estoques

Consequência Responsabilidade

� Lucros Cessantes
� Turn Over
� Redução de 

Atividade 
Industrial

� Produtos
� Operação
� Meio  

Ambiente

Financeiros

Mercado Produção

� Acidentes
� Doenças
� Morte

� Roubo
� Assalto
� Infidelidade
� Negligência
� Fraude
� Sabotagem
� Vandalismo
� Atos dolosos
� Greves
� Tumultos

Administrativos

Executivos
Empregados

Pessoas

MATRIZ DE RISCOS PUROS / ESTÁTICOS / TRANSFERÍVEIS

 

Figura 8 – Classificação básica dos riscos: Adminis trativos, Materiais e Financeiros.  
Fonte: O autor (2000). 

 

A figura 8 mostra na distribuição dos riscos administrativos, mercado e 

operação, que é possível identificar riscos estáticos como no caso de mercado, 

possuir acidentes, doenças, mortes com perdas de profissionais.  
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Nos riscos de operação, estão contidos riscos como roubo, assalto, 

infidelidade, negligência, fraude, sabotagem, vandalismos, atos dolosos, greves, 

tumultos que afetam diretamente a empresa.  

Os riscos materiais ligados aos ativos e ao patrimônio podem sofrer riscos 

diretos como incêndios, explosão, danos elétricos, quebra de máquinas, instalações 

e montagens deficientes, impactos de veículos, perdas em decorrência de transporte 

mal planejado, problemas diversos em importação e exportação de equipamentos e 

produtos. Os riscos naturais nessa análise de transferência e proteção, também são 

alvos de tratamento, pois são considerados estáticos e podem afetar ao patrimônio 

causando inundações, raios, deslizamentos de terra, granizo e vendavais de grande 

magnitude. A matriz aponta para os riscos financeiros, riscos contidos como 

estáticos cuja conseqüência são lucros cessantes, (turn-over) de pessoas e 

potenciais indenizações trabalhistas, redução da atividade da empresa. Os riscos 

financeiros cuja conseqüência impacta em riscos de responsabilidade civil, produtos 

defeituosos ou que possam causar grandes conseqüências financeiras pela 

imperfeição dos mesmos e o meio ambiente que cujos reparos nem sempre são 

mensuráveis em se tratando de recuperação financeira dos potenciais eventos. 

Todos esses riscos são riscos transferíveis e necessitam de gerenciamento e 

identificação correta de intensidade e impacto para serem minimizados e protegidos. 

Sabe-se que com sua materialização, podem de certa forma comprometer qualquer 

empreendimento, negócio ou investimento. 

 

3.2.2 Risco Intransferível 

 

Riscos intransferíveis são inerentes à atividade empresarial e convivem 

diariamente na evolução das decisões da organização e em sua maioria são de 

extrema relevância o tratamento, acompanhamento e gerenciamento das mutações. 

 As mutações são relacionadas às mudanças e formas que os riscos se 

apresentam dentro das empresas.  

Esses riscos afetam de forma inesperada a atividade empresarial, como visto 

no exemplo na figura 9, provocando descontrole, prejuízos e colocando toda a 

atividade em risco de existência.  
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Não há uma forma direta de transferência desses riscos para minimização 

dos seus impactos, somente a aplicação do gerenciamento possibilita a identificação 

e decisão de controle e acompanhamento dos riscos, os quais são uma constante e 

considerado administráveis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 9 – Matriz dos Riscos Intransferíveis.  
Fonte: O autor (2000). 
 
 

 Deve-se notar na figura 9, que os riscos administrativos possuem 

riscos de mercado (aqui relacionado com ambiente externo da empresa), financeiros 

e sistemas, que também estão contidos outros riscos mesmo de forma intransferível, 

se apresenta como hábitos de mercado e tendências, locais de investimentos de 

vendas e concorrência de produtos, por exemplo, para vendas. Riscos de juros e 

suas variações já mencionadas anteriormente, riscos de financiamentos de qualquer 

natureza ou sua má escolha de taxas e prazos. Todos aqui mencionados sem a 

possibilidade de recurso ou reparo financeiro imediato, pois não possuem 

característica de transferência, seja para seguradora ou instrumento financeiro de 

transferência conforme comentado.  
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3.2.3 Risco Administrável 

 

Toda atividade empresarial que visa lucro possui riscos administráveis, sobre 

os quais não se têm controle por não depender diretamente dessa atividade; são 

riscos considerados externos e provenientes do ambiente externo. Os mesmos se 

apresentam como alvo do gerenciamento de risco pelo motivo de não terem 

características estáticas, ou seja, não nascem no ambiente interno da atividade 

empresarial, são vulneráveis, e não atendem a vontade e/ou comando empresarial 

(ABGR, 2000). 

Deve-se preparar ações e monitoramento destinando esforços para entender 

esses riscos, priorizar e promover tratamento constante através de procedimentos e 

ações determinadas, bem como, contingência para o momento da materialização 

dos mesmos. (ABGR, 2000) 

 

3.3 TÉCNICAS DE MENSURAÇÃO DE RISCO  

3.3.1 Introdução 

  

A importância de se conhecer todos os riscos potenciais, probabilidades de 

ocorrência e seus impactos promoveram uma profunda mudança no mercado 

financeiro com o objetivo de proteger os investimentos. Destaca-se não somente o 

mercado financeiro ou de capitais, mas também empresas públicas, privadas e de 

capital aberto, que iniciaram uma corrida para obter respostas aos riscos inerentes a 

cada ramo de negócio. 

Para que se conheça o risco de qualquer atividade é necessário que haja 

instrumentos que possam medir esses riscos e não somente sua existência, mas 

também seu tempo de duração e o poder o impacto que os mesmos podem exercer 

sobre a continuidade das atividades. 

Demonstra-se a seguir, os métodos mais comumente utilizados pela 

academia e pela indústria. Estes métodos não foram empregados nesse trabalho, 

porém são importantes para a compreensão e entendimento. 
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A competitividade das empresas no mercado, associada à necessidade de se 

proteger dos riscos de cada negócio ou atividade, alavancaram os conceitos e 

teorias baseadas em risco, que viessem a suportar não somente a necessidade de 

resposta das incertezas, mas também, trazer conforto relativo ao conhecimento dos 

impactos desses riscos. 

As instituições financeiras, empresas de energia e muitas outras atividades 

que diretamente possuem relação com o mercado financeiro e de capitais, 

motivadas pela sensibilidade de que os riscos sempre existiram, mas que deveriam 

estar controlados, monitorados e gerenciados, iniciaram pesquisas para colocar em 

prática as teorias de mensuração dos riscos.  

Destacam-se as teorias de empresas financeiras e não financeiras, 

proporcionando conhecimento de técnicas de mensuração de risco que conta com 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas capazes de informar com rapidez 

as exposições dos riscos e seu tempo de duração. 

A teoria de Markowitz, Sharpe, Value-at-Risk e Conditional Value-at-Risk, são 

as mais utilizadas pelas empresas, possibilitam mensurar os ativos e carteiras de 

investimentos, bem como, monitoramento de todo fluxo de caixa das empresas a 

médio e longo prazo para cada risco identificado.  

 

3.3.2 Teoria de Markowitz 

  

A teoria desenvolvida por Markowitz (1952) está fundamentada no conceito 

multidimensional do risco, que pressupõe a escolha por um investimento com menor 

risco e, em contrapartida, quanto maior o risco, maior será o retorno exigido pelo 

investimento. Ao investidor cabe escolher o benefício de cada possibilidade de 

investimento. O risco de um investimento pode ser dividido em dois componentes 

distintos que incluem o risco diversificável ou não sistemático e o risco não 

diversificável, ou sistemático.  

O risco diversificável está associado às particularidades de cada ativo, 

consistindo em um risco específico, que sofrerá variação no mercado dependendo 

de informações ou acontecimentos específicos. 
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Por outro lado, o risco não diversificável está relacionado aos acontecimentos 

que afetam o mercado como um todo, com valorização ou desvalorização de todos 

os ativos. O risco de mercado é classificado como um risco não diversificável ou 

sistemático (ARFUX, 2004).  

Aplicando os princípios da diversificação, Markowitz observou que o risco não 

sistemático é essencialmente eliminado pela diversificação, portanto, uma carteira 

de ativos, relativamente grande, não apresenta risco não sistemático. Em 

contrapartida, o risco sistemático não pode ser eliminado pela diversificação e, 

independente da quantidade de ativos de uma carteira, o risco sistemático não 

desaparece conforme identificado na figura 10.  

A distribuição de um investimento em vários ativos irá eliminar parte, mas não 

a totalidade dos riscos. Sendo assim, o uso de todo o investimento em apenas uma 

escolha terá um risco maior. 

 

 

 
 
Figura 10 – Princípio da Diversificação. 
Fonte: Adaptado de MARKOWITZ (1952). 
 

Os riscos podem ser definidos matematicamente, denotando uma estreita 

relação entre o risco e o retorno, através da composição do retorno de um ativo. A 

fórmula matemática é dada pela equação:  

 

RT =E(R)+U            (1) 
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O retorno de um investimento RT pode ser decomposto em duas parcelas 

distintas, caracterizadas pela componente retorno esperado E(R), e pelo 

componente retorno não esperado U.  

O elemento E(R) advém de informações disponíveis e conhecidas e pode ser 

representado como taxas de remuneração livre de risco (risk free rate), enquanto a 

parcela U reflete as informações imprevistas do mercado e constitui a fonte de 

riscos. O componente U também pode ser decomposto em duas parcelas, 

representando o risco de um ativo na composição de seu retorno. Dessa forma, o 

elemento U representa a soma dos retornos dos riscos sistemáticos m e dos não 

sistemáticos (ξ), resultando na equação:  

 

 R =E (R)+m+(ξ)          (2) 

 

O risco e o retorno variam juntos para valorização ou desvalorização, porém 

em taxas diferentes. Maiores lucros com a mesma taxa de risco podem ser gerados 

com a diversificação da carteira de investimentos.  

Markowitz (1959) analisou a influência do risco diversificável e determinou a 

variância e a co-variância entre os possíveis retornos de cada ativo como medida de 

risco, que se tornou uma das mais importantes métricas do mercado financeiro.  De 

acordo com Bernstein (1997), com a noção de risco utilizada por Markowitz para 

compor carteiras para investidores, pode-se definir o retorno esperado como algo 

desejável e a variância do retorno esperado (risco) como algo indesejável.   

Analisando uma carteira composta por dois ativos, Silveira (2001) definiu duas 

informações iniciais para a utilização do modelo incluindo o retorno esperado para 

cada cenário de preço e a variância deste retorno, o qual indica o risco de cada 

ativo. Estas informações determinam a covariância entre estes conjuntos de dados 

para cada ativo. Com a variação da participação de cada ativo podem ser obtidas 

carteiras com diferentes níveis de risco e retorno.  

A diversificação de risco não sistemático é obtida através da aplicação em 

ativos com correlação negativa, uma vez que a perda em determinado conjunto de 

ativos pode ser compensada com ganhos em outros ativos (figura 11).  
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Figura 11 – Efeito da diversificação do Risco.  
Fonte: SILVEIRA (2001). 
 

3.3.3 Teoria de Sharpe 

 

A teoria desenvolvida por Sharpe (1964) trata do risco sistemático (não 

diversificável) de uma carteira de investimentos ou contratos. Identifica e gerencia a 

parcela m da fórmula da Teoria de Markowitz:  

 

(R =E R+m+(ξ))          (3) 

 

O risco não diversificável é atribuído a fatores de mercado que afetam todos 

os ativos, não sendo eliminado por meio da diversificação. Como exemplos destes 

fatores podem-se citar a inflação, os incidentes internacionais e os eventos políticos 

(SILVEIRA, 2001).  

Embora todos os ativos sejam afetados pelo risco sistemático, eles reagem de 

forma diferenciada, com alguns ativos variando mais e outros menos (REIS da 

SILVA, 2001). Sharpe (1964) desenvolveu um índice beta para quantificação do 

risco de um ativo em relação ao mercado global e este índice constitui uma medida 

de risco sistemático do ativo em relação à carteira de mercado                                                                                                                 

que é descrito pela fórmula: 

 

           (4) 
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Onde βi corresponde ao Beta do ativo i; CoviM  é a covariância entre o ativo i e 

a carteira de mercado e σ2
M  é a variância do retorno da carteira de mercado. 

O índice beta pode ser classificado em unitário, superior a 1 e inferior a 1. O 

portfólio de um ativo com beta unitário é considerado neutro, pois é a correlação 

perfeita entre seu retorno e o retorno da carteira de mercado. O índice beta igual a 1 

é considerado agressivo, enquanto que o índice inferior a 1 é conservador. De 

acordo com Silveira (2001), um ativo somente será adquirido ou mantido, se seu 

retorno esperado compensar o risco estimado. 

Na Teoria de Sharpe, a carteira de mercado (CM) é obtida por uma reta 

denominada Linha de Mercado de Capitais (Capital Market Line - CML) que tem 

origem na taxa livre de risco Rf e tangencia o conjunto viável definido pela Teoria de 

Markowitz (figura 12). Do ponto de vista da Teoria de Sharpe, CM é a carteira que 

fornece as melhores oportunidades de investimento, podendo ser utilizada com boa 

aproximação de um índice amplo de mercado.  

 

 

Figura 12 – Carteira de Mercado. 
Fonte: SILVEIRA (2001). 

 

Tomando por base a teoria de Markowitz, Sharpe (1964) formulou um modelo 

que relaciona de forma linear o retorno esperado de um ativo com seu risco 

sistemático, denominado Capital Asset Pricing Model (CAPM). Neste modelo, 

adotando-se o beta como medida de risco, o retorno de um ativo estará linearmente 

associado a seu beta, como demonstrado na figura 13, onde a Linha de Mercado de 

Títulos, ou SML (Security Market Line), corresponde à representação gráfica do 

modelo CAPM de Sharpe. 
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Figura 13 – Relação entre Risco e Retorno de um Ati vo.  
Fonte: SILVEIRA (2001) 
 

As carteiras localizadas sobre a SML são compostas por investimentos na 

taxa livre de risco Rf e na carteira de mercado Rm (ou ativo com beta unitário). A 

composição dos portfólios sobre o SML varia de 100% de investimentos na taxa livre 

de risco, quando o beta vale zero a 100% de investimentos considerados a carteira 

de mercado, quando beta é igual a 1. 

O retorno esperado de um ativo é o retorno do ativo livre de risco somado a 

um prêmio. Esse prêmio é o beta do ativo multiplicado pela diferença entre o retorno 

esperado da carteira de mercado e a taxa livre de risco. A metodologia CAPM, 

estabelece a relação entre o retorno esperado e o risco sistemático de um ativo. 

Nesta formulação, a remuneração do investimento é composta por dois elementos: o 

fator temporal, expresso pela taxa de juros Rf, que remunera o consumo postergado, 

e o fator de risco, expresso por βi x (RM - Rf). Desta forma, o prêmio pelo risco é igual 

ao produto, comum a todos os ativos e o coeficiente de risco sistemático do ativo. O 

índice beta de um ativo ou de uma companhia é o risco desta, comparado ao risco 

global do mercado. 

 
3.3.4 Valor sob Risco (Value-at-Risk – VaR) 

 

O método VaR  é uma técnica estatística para mensuração de risco que pode 

ser utilizada em outras áreas técnicas. Com este método é possível medir a pior 

perda esperada ao longo de determinado intervalo de tempo, sob condições normais 

de mercado e dentro de um determinado nível de confiança, possibilitando ao 

investidor informações sobre quanto se pode perder e, assim, escolher o portfólio 

adequado ao capital disponível. O objetivo do método VaR é quantificar o risco de 
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mercado, de forma a sinalizar o decisor em relação aos casos de perdas ou 

exposições incomuns (JORION, 1997).  

As perdas podem ocorrer pela combinação da volatilidade da variável 

financeira e da exposição a essa fonte de risco. A volatilidade da variável financeira 

não pode ser controlada, mas as exposições a riscos podem ser ajustadas através 

de derivativos. A objetividade e a simplicidade constituem vantagens do método 

VaR. Os cálculos são simples e de fácil aplicação em meio computacional, gerando 

rapidez no processamento e nas respostas a problemas simulados. Entretanto, por 

considerar somente o percentil da distribuição de densidade acumulada dos preços 

ou retornos de um portfólio, esse método não pode ser utilizado para simular perdas 

em grandes depressões ou catástrofes (JORION, 1997).   

Jorion (1997) definiu uma metodologia básica para calcular o valor sob risco 

de uma carteira aplicando a fórmula: 

 

 W=W0(1+R)          (5) 

 

Onde W0 é o investimento inicial; R sua taxa de retorno e W é o valor final da 

carteira ao final do horizonte de tempo considerado. O VaR pode se obtido através 

da distribuição de probabilidade do valor futuro da carteira f(w), conforme ilustra a 

figura 14, na qual W* é o menor valor da carteira para um determinado nível de 

confiança c. O valor W* é chamado de quantil da distribuição, e também denominado 

percentil, correspondendo a 1% da função distribuição de probabilidade.  

 

 

 
 
Figura 14 – VaR para distribuições gerais de probab ilidade. 
Fonte: JORION (1997) 
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A partir da análise apresentada na figura 14, pode-se verificar que a W* é o 

menor valor da carteira para um determinado nível de confiança. A área c pode ser 

definida pela forma integral conforme segue: 

 

                  (6) 

 A área resultante de  até W* deve somar p = 1-c resultando abaixo: 

     

 

        (7) 

 

 

O nível de confiança e o período de tempo devem ser definidos 

arbitrariamente. Alternativamente, o tempo pode ser considerado como o tempo 

necessário para liquidar toda a posição. O nível de confiança pode ser baseado na 

precisão do sistema de risco, volume de capital ou pela comparação de sistemas de 

riscos distintos (JORION, 1997). 

Para avaliação de possíveis perdas em cenários com retornos esperados 

negativos, a utilização do VaR depende da Função Densidade de Probabilidade dos 

dados em questão. A montagem da Função Densidade de Probabilidade dos 

retornos esperados está baseada no conhecimento dos retornos para cada cenário, 

e através da verificação da frequência de cada resultado (quantil). O valor do VaR 

para cada nível de confiança pode ser retirado do (percentil) correspondente na 

Função Densidade de Probabilidade calculada anteriormente.  

O cálculo do VaR é de caráter probabilístico, mas pode também envolver 

problema de inferência, como o tipo dos dados disponíveis, as características do 

ativo e o comportamento da distribuição de preços do mesmo. Segundo Anders et al. 

(1999), o cálculo do VaR pode utilizar: métodos históricos, métodos de simulação 

histórica aproximada; métodos analíticos e simulação Monte Carlo (JORION, 1997). 
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Para análise de risco no setor elétrico, o método VaR com simulação histórica 

aproximada parece ser o mais indicado, uma vez que a previsão de preços de curto 

prazo de energia elétrica no Brasil é calculada com base em afluências históricas e 

com previsões de carga adequadas a parâmetros sócio-financeiros. Segundo Anders 

et al. (1999) a implantação desse método é simples e possibilita a análise do 

desempenho do portfólio para cenários catastróficos e sua facilidade de cálculo 

depende do horizonte de tempo. 

 

3.3.5 Valor esperado sob risco (Conditional Value-at-Risk – CVaR) 

 

O método CVaR é uma técnica de análise de risco derivada do VaR, 

conhecida também como média do excesso de perda (ROCKAFELLAR e 

URYASEV, 2000; OLIVEIRA et al., (2006). Com esta metodologia é possível 

determinar a média das piores perdas esperadas ao longo de determinado intervalo 

de tempo, sob condições normais de mercado e dentro de um determinado nível de 

confiança. O CVaR considera todos os resultados além do nível de confiança para 

gerar a média esperada das perdas, inclusive os cenários catastróficos e por isso, é 

considerado o método que possibilita uma melhor indicação das perdas potenciais 

(CHERNOZHUKOV e UMANTSEV, 2001).  

Segundo Cabero et al. (2005) o CVaR é um método mais realista para o 

mercado de energia elétrica, uma vez que os sistemas de potência, quando 

comparados ao mercado de ações,  apresentam alta probabilidade de ocorrer  

cenários com grandes perdas. 

O CVaR complementa o VaR, ilustrando  os piores cenários para o investidor, 

enquanto o VaR define o capital econômico mínimo necessário que suporta o pior 

cenário dentro do nível de confiança (OLIVEIRA et al., 2006). As duas técnicas 

apresentam cálculos semelhantes, sendo que um índice CVaR é a média ponderada 

dos valores de VaR superiores ao nível de confiança adotado considerando a 

participação de cada quantil na formação da Função Densidade de Probabilidade.  

Os melhores portfólios do VaR e CVaR podem ser identificados com a medida  

Risk Adjusted Return on Capital (RAROC), que compara o retorno esperado de um 

ativo em relação à possibilidade de perda proporcionada por ele.  
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A utilização do índice RAROC possibilita a formação de uma fronteira 

eficiente para valores de VaR ou CVaR, uma vez que estes não garantem um 

máximo retorno, dado um específico nível de risco.  

Entretanto, para que o índice RAROC seja eficiente os valores de VaR ou 

CVaR devem ser sempre relacionados ao mesmo nível de confiança.O RAROC 

pode ser calculado pelas fórmulas:     

                                                           

            (8) 

            (9) 

 

3.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO  

O conhecimento dos riscos de qualquer processo é um passo fundamental 

para a definição da metodologia de gerenciamento desses riscos a ser aplicada na 

prevenção e solução de incertezas. 

Caracteriza-se nesse capítulo, a pesquisa dos riscos ligados à atividade de 

energia elétrica e a relação que se manterá com o hidrogênio e sua produção, bem 

como, quanto à segurança e proteção da obtenção desse produto. 

Destaca-se que os riscos podem ser advindos de diferentes situações e 

momentos. O risco financeiro que afeta qualquer entidade ou empresa no mercado 

aberto e cujos impactos são exclusivamente financeiros. A mensuração desses 

riscos parte de teorias que avaliam os impactos financeiros e eventuais perdas 

provenientes de variações ligadas ao mercado de capitais e demais volatilidades 

inerentes a simulações e projeções feitas, culminam na adoção de estudo da 

margem de risco.  

É possível se tratar os riscos financeiros isoladamente dos riscos 

operacionais cujas análises e impactos possuem proporções e intensidades 

diferentes em relação às perdas.   
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Os riscos operacionais apontados nesse capítulo são evidenciados e 

analisados, pois são ligados às operações de cada negócio e diretamente à 

integridade física dos ativos e a operação, cuja prevenção tem uma característica 

constante de necessidade de acompanhamento e preparo para resposta a situações 

indesejadas de emergências das quais não dependem do mercado financeiro 

aberto. 

Estar-se-a concentrando a análise nesses riscos operacionais cujo propósito 

é propor uma metodologia de gerenciamento de risco como ferramenta 

indispensável e requerida para combate de potenciais perdas. A garantia da 

segurança e confiabilidade do processo deve possuir uma ferramenta capaz de 

monitorar e assegurar o processo em análise prévia e posterior acompanhamento. 
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4. PONDERAÇÕES METODOLÓGICAS SOBRE GERENCIAMENTO DE  RISCO 

NA PRODUÇÃO E UTILIZAÇÃO DO HIDROGÊNIO 

A produção e utilização do hidrogênio tem sido alvo de grande atividade de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em países da Europa, nos EUA e no Japão, em 

função da característica de fonte de alternativa de energia limpa e renovável. 

Contudo, destaca-se que o gerenciamento de risco para esse produto nos países 

mencionados já está em uma escala muito avançada de desenvolvimento inclusive 

patenteado por várias empresas estrangeiras. Para que se conheça os riscos do 

hidrogênio e seja possível gerenciá-los, uma metodologia específica de 

gerenciamento deve ser constantemente desenvolvida.  

Para qualquer captação de investimento em novos projetos de inovação, 

investidores públicos ou privados devem conhecer todos os riscos do investimento a 

ser feito, principalmente risco versus retorno.  

A garantia de retorno de um investimento e sua continuidade são pontos 

importantes já comentados nesse trabalho e que destaca-se sua relevância dentro 

do ambiente de mercado de capitais. Esse ambiente requereu nos últimos anos que 

padrões de governança corporativa garantissem qualquer ameaça ao investimento. 

Qualquer situação inesperada de perda imediata provoca perdas irreparáveis de 

investimento e tempo.   

Ao se comercializar em bolsa de valores a produção de um determinado 

produto, se espera que todos os riscos e demais variáveis de incerteza tenham sido 

devidamente entendidos e interpretados, bem como, mitigados.   

Nenhum projeto evolui sem que a alta direção de uma organização conheça 

os riscos inerentes da mesma. O Gerenciamento de risco para empresas que 

possuem ações em bolsa se tornou mandatório inclusive porque a decisão de não 

se identificar e aceitar riscos não pertence a uma só pessoa. 

O controle da produção do hidrogênio e sua utilização no Brasil ainda que 

numa escala crescente, necessita de forma eficaz e manter controle e 

gerenciamento dos riscos, proteção aos impactos desconhecidos de possíveis 

acidentes com o produto. Isso associado a uma política de normas e procedimentos 

que devem ser adotados, faz com que tudo que for relativo a esse produto seja 

ainda copiado e aperfeiçoado pelas experiências tidas e documentadas no exterior. 
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Utilizando essas experiências e criando metodologias baseadas em situações 

práticas é possível produzir uma própria metodologia permita a apresentação dos 

riscos aos investidores de forma a promover atratividade com maior confiabilidade.  

No Brasil houve um importante passo para a produção do hidrogênio como 

fonte d energia em grande escala na Usina Hidroelétrica de Itaipu, onde há um 

estudo bem preparado de sua viabilidade econômica, porém com a utilização de 

normativas estrangeiras que, claro permite segurança, mas que adicionalmente 

verifica-se a necessidade de metodologia de gerenciamento dos riscos.  

Nos EUA, a Usina Hidroelétrica de Búfalo, pioneira em produção de 

hidrogênio, teve que apresentar no projeto uma metodologia Enterprise Risk 

Management (ERM), ainda em fase de aperfeiçoamento no Brasil, mas com o mais 

alto grau de confiabilidade de gerenciamento de risco que se conhece atualmente. 

O preparo e treinamento de pessoas com conhecimento dos riscos do 

hidrogênio em função dos equipamentos de alta tecnologia no seu manuseio, 

provocam a necessidade de investir também em capital humano para garantia do 

processo. Esse capital será capaz de entender a necessidade de gerenciamento do 

risco e através de uma constante atualização de uma Matriz de Risco futuramente 

informatizada, controlar e certificar toda a operação afastando qualquer evento de 

acidente. 
  

4.1 GERENCIAMENTO DE RISCO NO SETOR DE ENERGIA ELÉT RICA 

Na comercialização de energia elétrica, o risco para os agentes pode estar 

relacionado ao tipo de contrato utilizado na transação. O uso de diversos 

instrumentos e técnicas possibilita a mensuração de risco de mercado, identificando 

dentre as possíveis configurações de carteiras de contratos, o portfólio de maior 

retorno, dentro de um intervalo de risco considerado (MARKOWITZ, 1959). 

A utilização conjunta de diferentes ferramentas de análise pode proporcionar 

entendimento mais abrangente de risco e retorno, com informações completas e 

precisas, auxiliando na tomada de decisão sobre os investimentos no setor elétrico. 
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Entende-se que a maior garantia para o investimento no setor de Energia 

Elétrica reside no mapeamento completo dos riscos, permitindo criar confiança, 

conforto e segurança no momento de se calcular o risco x retorno do investimento.  

Normalmente, a expectativa de ganhos relacionados ao investimento nesse 

setor é muito alta e a adoção do mapeamento, permite maior atratividade do negócio 

para investidores (MARKOWITZ, 1959). 

Essa forma de atratividade já é conhecida atualmente por investidores 

internacionais, pois está apoiada em normas de “Corporate Governance & 

Compliance”, que são normas e procedimentos com protocolos mandatários 

específicos das empresas com ações listadas em Bolsa de Valores no mercado 

internacional (COSO, 2009). 

Essas exigências de boas práticas corporativas e cumprimento de 

procedimentos e regras permitem aos investidores conhecerem de forma clara o 

investimento e retorno baseado em informações, cujos conceitos estabelecidos 

permitem entender a real situação do negócio e do investimento, seu break-even e 

seus potenciais máximos de ganhos ou de risco (COSO, 2009). 

Entende-se por Governança Corporativa a equilibrada determinação de 

respeitar as regras estabelecidas pelas áreas da organização, que estabelecem 

normas e diretrizes de funcionamento, bem como, procedimentos a serem seguidos. 

  A execução fiel e acompanhamento desse funcionamento são caracterizados 

de compliance ou cumprimento, auditados pela área responsável. Isso promove 

transparência e clareza no mapeamento, identificação e entendimento dos riscos do 

negócio e seu respectivo tratamento. 

Outro ponto que deve ser destacado no mapeamento dos riscos do 

investimento e retorno são os demais riscos que abrangem a continuidade do 

negócio que claramente, compõem a tomada de decisão dos investidores. Isso 

significa dizer que o Risk Assessment ou, mapeamento de risco em nível 

corporativo, é uma solicitação da Lei SOX ou (Lei Sarbanes-Oxley).  

A avaliação do risco corporativo é item obrigatório do Gerenciamento de 

Risco inserido na lei SOX (Lei instituída nos EUA por dois senadores americanos 

para proteger os acionistas de falências e concordatas de empresas com ações e 

listadas na Bolsa de Valores dos EUA). 
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O gerenciamento e mapeamento de risco atrelado aos procedimentos, 

normas desenvolvidos e estabelecidos para cumprimento da SOX, permitem 

estabelecer parâmetros mínimos dos riscos, os quais são monitorados pela 

implementação atendendo o Committe of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO). 

O COSO é um conjunto de normas e procedimentos criados por um comitê de 

governança e auditoria, que respeita regras de cada área da empresa e ao mesmo 

tempo, firma os procedimentos por elas estabelecidos. Um dos procedimentos 

obrigatórios é o Gerenciamento de Risco em cumprimento às práticas de 

Governança. Existem, no caso abordado em nível de procedimento, protocolos de 

segurança que sofrem constantes auditorias e devem fazer parte do COSO.  

 

4.2 GERENCIAMENTO DE RISCO EM USINA HIDROELÉTRICA 

 

O Gerenciamento de Risco em Hidroelétricas é baseado em fatores de 

evolução e na complexidade dos riscos analisados dentro da própria atividade. A 

regra ou procedimento de gerenciamento destes riscos gera análise das diversas 

variáveis existentes com indicação e aplicação de uma ação específica para cada 

risco identificado. O exemplo de Gerenciamento e identificação de potenciais riscos 

nas Usinas Hidroelétricas comandadas pela Companhia Energética de Minas Gerais 

(CEMIG) são adotados princípios de boas práticas corporativas conforme resumo 

que demonstra a figura 15:  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15 – Ilustrativa da Gestão de Risco da CEMIG . 
Fonte: Apresentação CEMIG (2006). 
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O Gerenciamento de Risco praticado atualmente no exemplo dado é 

considerado ERM (Enterprise Risk Management) ou Gerenciamento de Risco 

Corporativo, sendo o mais alto grau de gestão e gerenciamento dos riscos que deve 

ser alcançado (CEMIG, 2008).  

Consiste na divulgação de forma corporativa, das ações de mapeamento, 

análise, identificação, quantificação, qualificação, severidade, impacto e auditoria 

dos riscos, bem como, entendimento de como essas ferramentas devem ser 

inseridas a nível corporativo. 

Em Usinas Hidroelétricas, políticas e procedimentos devem ser estabelecidos 

pela Gerência de Risco, a fim de permitir o controle desses riscos, sem que seja 

assumido individualmente por qualquer área ou pessoa.  

          

4.3 UTILIZAÇÃO DO COSO PARA MONITORAMENTO DOS RISCOS  

  

A Governança Corporativa implantada na CEMIG, como prática de empresas 

de capital aberto para mitigação dos riscos das Usinas Hidroelétricas, segue as 

instruções de Compliance e principalmente as auditorias ligadas ao COSO.  

Com o uso do cumprimento dos procedimentos acordados com as respectivas 

áreas responsáveis é possível utilizar esse monitoramente via COSO e empregar 

controles na produção e manuseio do hidrogênio, que serão comentados mais 

adiante.  

A figura 16 exemplifica a interconexão entre os controles necessários para a 

segurança e as diferentes informações e relatórios necessários para o conhecimento 

e monitoramento desses procedimentos não somente pelo pessoal técnico, mas 

também pela governança da empresa. 
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Figura 16 – Ilustração das fases do processo de acompanhamento  dos riscos. 
Fonte: COSO (2009)  
 
 

No lado direito da parte lateral do cubo da figura 16, aparecem as áreas da 

empresa e no topo os procedimentos, as estratégias, operações, comunicação de 

conformidade da informação e fechando com as atividades a serem praticadas que 

ficam na parte frontal do cubo. 

 

 

4.4 GERENCIAMENTO DE RISCO EM PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO 

 

Relatos sobre o desenvolvimento do hidrogênio como combustível produzido 

em Usina Hidroelétrica no exterior, mostra que grande atenção tem sido dada por 

especialistas, cientistas e pesquisadores, para a produção de hidrogênio como uma 

fonte alternativa de energia limpa. 

Contudo, para que a produção dessa energia tenha apoio acelerado no Brasil 

para custos de instalação, armazenamento, transporte e também, na análise do 

próprio ciclo do Hidrogênio, soluções rápidas podem tornar essa produção de 

energia, a maior fonte sustentável, produzida com toda segurança requerida.  

Atualmente, o gerenciamento e a análise de risco feita em Usinas 

Hidroelétricas concentram-se não somente na verificação dos desvios financeiros do 

preço de energia, variações, projeções financeiras, viabilidade e rentabilidade 

econômica. Também, na questão de manutenção das instalações, segurança do 

trabalho, proteção contra incêndios, defeitos de dispositivos e equipamentos, cabos, 

caldeiras, transformadores, armazenamento de combustíveis para uso interno, 
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Black-out, falha na sala de controle e sistemas, falha humana, casos fortuitos e 

outros, que vão além de manuais e normas.   

Nos EUA, Usinas Hidroelétricas operam com a produção de hidrogênio como 

citado na figura 17, onde ilustra a Usina de Búfalo / Niagara em St. Lawrence - EUA 

a qual foi pioneira em produzir hidrogênio desenvolvendo parceiros da iniciativa 

pública e privada. Para garantir a confiabilidade dos projetos de produção de 

hidrogênio em hidroelétricas, houve a necessidade de se apresentar um estudo de 

gerenciamento de risco que permitisse monitorar as exigências da governança 

corporativa.                 

                      

Figura 17 – Ilustrativa da Usina de Búfalo Niagara.  
Fonte:  Hydrogen Utility Group Founders Meeting - Hydropowe r to hydrogen (2005) 
 
 

 A viabilidade dos projetos da implantação da célula combustível a base de 

hidrogênio passa a ser impulsionada pela confiabilidade que o Gerenciamento de 

Risco proporciona durante o preparo, instalação e monitoramento da operação 

dentro da Hidroelétrica (ITAIPU, 2009). 

Várias etapas são consideradas no planejamento de produção do hidrogênio 

dentro da Usina e todas as etapas são de acordo com as premissas de Governança 

e procedimentos corporativos. Destaca-se o projeto de produção de energia a base 

de hidrogênio na Usina de Itaipu no Brasil, apoiado pela ELETROBRÁS, que 

provocará diversos benefícios comerciais. A Usina Hidroelétrica de Itaipu (figura 18) 

está com estudos adiantados de aproveitamento das instalações que permitem 

adequação de Célula a Combustível a base de hidrogênio para produção, 

estocagem e comercialização de energia (SANTOS JÚNIOR, 2004). 
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Figura 18 – Usina de Itaipu. 
Fonte: Viabilidade econômica da produção de Hidrogê nio em Usina Hidroelétrica (2004) 
 
 

Com as características a “fio d’água” da Usina Hidroelétrica de Itaipu, verifica-

se a existência da possibilidade de produção de energia com o aproveitamento do 

excesso de água, visto que em determinadas épocas do ano, a capacidade de sobra 

do lago da barragem permite o aproveitamento inteligente desse recurso.  

Uma parcela do fluxo de água desviada pelo vertedouro da Usina, torna-se 

um excedente de energia capturada para ser gerada onde atualmente é 

desperdiçada (SANTOS JÚNIOR, 2004).  

Essa premissa já foi amplamente defendida e embasada com cálculos e 

projeções de risco e retorno do investimento, bem como, da instalação defendida em 

estudo de caso e os resultados da produção em larga escala para aproveitamento 

da energia seja para abastecer veículos automotores ou para fabricação de 

alimentos (SANTOS JÚNIOR, 2004).  

Com a instalação da célula a combustível para aproveitamento do recurso 

hídrico a Usina Hidroelétrica de Itaipu pode ser comercialmente atrativa em 

condições de produção, armazenamento, estocagem e transporte.  

Para a segurança do processo de produção, o gerenciamento de risco é 

necessário conforme aqui mencionado, haja vista a complexidade e necessidade de 

monitoramento.   

A aplicação do gerenciamento de risco para o processo também permitirá 

garantir não somente investimentos, mas também, confiabilidade e cumprimento das 

normas já comentadas. 
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4.4.1 Análise dos riscos e da segurança da produção 

 

De acordo com a identificação da necessidade de procedimento específico de 

segurança na produção e manuseio do hidrogênio, verificou-se a necessidade de 

aplicação do gerenciamento de risco exclusivamente para usinas hidroelétricas para 

monitorar os riscos dessa produção. 

O hidrogênio requer cuidados para produção e utilização, onde existem 

métodos de análise de riscos que consideram critérios quantitativos e qualitativos 

para essa identificação de exposições de risco.  

Considera-se que os riscos associados à produção e manuseio do hidrogênio, 

devam ser analisados de forma qualitativa e quantitativa e que podem computar 

fatores de perdas, como potencial de vidas humanas em virtude de acidentes no 

processo, danos a propriedades de grande magnitude a comprometer as instalações 

da Usina Hidroelétrica. Todos são alvos de gerenciamento de risco para garantir a 

integridade do processo.   

Caso a falha no processo venha a se materializar e provocar um evento 

indesejado pode ser detectada por vários métodos modernos de gerenciamento de 

risco como HAZOP, What IF, (TISEC, 2006).  

Conforme figura 19, pode-se esclarecer a evolução da análise dos riscos e 

suas passagens:  

a) Descrição do sistema é o primeiro passo da uma análise de entendimento 

e funcionamento de qualquer sistema a que se propõe analisar. No próximo passo 

do critério de avaliação esta a identificação dos riscos destacando dos pontos 

importantes: Análise de conseqüências de cada risco identificado e análise de 

freqüência com que cada um desses riscos ocorre. Essa é a etapa de identificação 

proposta. 

b) Adicionalmente, a verificação das conseqüências e freqüências propõe 

dentro da análise uma seleção dos riscos a que se quer trabalhar e gerenciar. Essa 

etapa completa a identificação dos riscos. 

 c) Após as etapas (a e b), o sistema opera com o conhecimento e 

mapeamento de todos os riscos (TISEC, 2006).  
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Figura 19 – Método de identificação quantitativa de  risco utilizado HYSTAR.  
Fonte: TISEC (2006). 

 

   Em complemento ao método de análise dos riscos de forma ordenada e 

criteriosa as freqüências dos riscos uma vez conhecidas são inseridas em uma 

matriz para análise de cada risco do processo, permitindo conhecê-los e tratá-los 

observando sua severidade e ocorrência de forma fuzzi.  

A matriz de risco é um instrumento que permite uma análise e entendimento 

que a freqüência e severidade conforme tabela 1 que devem estar sob total controle 

do processo de produção.   

 

          Tabela 1 – Exemplo de Matriz de Risco de Freqüência e Severidade.  
      Fonte: DNV Det Norsk Veritas – Relatório 1621 - Risk Assessment (2008) 

 
 
 A matriz da tabela 1 exemplifica em uma escala de situação de risco de 1 a 5 

onde: 1 = Risco de Catástrofe ou perda total por qualquer que seja a causa, 2 = 

Perda Severa ou uma perda quase que total que compromete a atividade, 3 = 

Grande perda, pode comprometer a recuperação da atividade 4 = Dano com 

proporções médias e 5 = Dano Mínimo ou que não afeta e nem compromete a 

atividade. 
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Na linha de severidade a graduação de A = Alta probabilidade, M = Média 

probabilidade e B = Baixa probabilidade. Pode-se notar que os riscos representados 

na faixa A vermelha são aqueles que uma vez identificados deverão ser tratados 

com prioridade, pois não há como manter uma atividade com alta freqüência e alta 

severidade de ocorrência.  

Para a probabilidade de ocorrência dos eventos utiliza-se a matriz que analisa 

os riscos desde os mais impossíveis de acontecer aos mais altos e prováveis de 

ocorrência. Contudo, leva-se em consideração nessa análise as conseqüências que 

cada risco pode causar a atividade. Essa análise auxilia o enquadramento desses 

riscos identificados. A tabela 2 identifica e ilustra que o risco deve-se manter sempre 

em patamares baixo de conseqüências e cuja probabilidade de ocorrência desses 

riscos são metas do gerenciamento de risco. 

   
 
      Tabela 2 – Exemplo de Matriz de risco de Probabilidade e Conseqüência.  
   Fonte: NACE Expo - Internacional paper no. 06580 (2006) 

          
       

A probabilidade da ocorrência de qualquer risco motivou todos os 

especialistas a desenvolver formas de mitigação de risco dentro de Matrizes que 

permitam ter um quadro imediato para evitar problemas e solucioná-los antes de sua 

materialização. Para ilustrar a importância da probabilidade de cada risco analisado 

ocorrer.  
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Para exemplificar uma análise dos riscos levando em conta a Frequência, 

Severidade, Probabilidade e Conseqüências, a empresa TISEC Inc., no Canadá, 

possui essa tecnologia avançada para acompanhamento da produção e utilização 

do hidrogênio e outras fases, através da ferramenta conhecida como  HyQuantras.  

Na figura 20, é o espelho do sistema informatizado com tecnologia de 

verificação de variáveis de risco no processo. 
 

             
 
 
Figura 20 – Tela do Sistema informatizado de analise, seguranç a e gerenciamento dos riscos. 
Fonte: TISEC Inc . - HYQUANTRAS  – Sistema de Estimativa de Riscos (2006). 
 

O Sistema permite parametrizar as principais informações referentes à 

produção e manuseio do hidrogênio, desde a obtenção do produto, bem como, todo 

processo incluindo as variáveis baseadas na Matriz de Risco, que permitem 

estabelecer parâmetros a serem identificados e consequentemente apontados pelo 

sistema informatizado quando fora de padrões estabelecidos.  

A forma segura de promover segurança para o processo de produção do 

hidrogênio é a definição clara e detalhada dos procedimentos e avaliação de todos 

os riscos.  

Porém, para que haja o afastamento de qualquer evento indesejado que 

venha a comprometer a integridade do processo, estabelecem-se procedimentos 

suportados pela análise de risco que permitem segurança e que estejam em forma 

de procedimento, normalizado e acordado com todas as áreas envolvidas. 
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Para entender a implantação do procedimento, deve-se levar em conta que a 

análise de risco determina de forma abrangente, os itens a serem seguidos. Os 

mesmos serão alvo de auditorias que serão deflagradas pela auditoria corporativa 

(COSO, 2009).  

Qualquer desvio ou falta de cumprimento do procedimento trará sérias 

conseqüências ao andamento do processo. Isso permite saber que, definido o 

procedimento, ele não poderá ser descumprido. Esse mesmo procedimento fará 

parte do Compliance da empresa (COSO, 2009). 

Conforme mencionado na análise de risco da produção de hidrogênio, 

estabelecer procedimentos é tarefa que permeia 5 alicerces: 

a) Regulamentação oficial e requerimento para trabalho com hidrogênio; 

b) Aprovação do projeto de produção do hidrogênio;  

c) Aprovação e Certificação dos equipamentos e componentes de produção; 

d) Aprovação junto à Área de Gerenciamento de Risco, Governança e 

Compliance. 

e) Uma vez alinhados os passos iniciais para definição dos procedimentos de 

segurança, pode-se iniciar 5 verificações importantes do processo, no qual se 

usa como exemplo o procedimento da empresa canadense TISEC (2006): 

1. Definição e a configuração do local físico. 

2. Local de contingência (transferência das instalações e equipamentos) 

3. Adequação do local de estocagem e armazenagem 

4. Transporte adequado para a segurança das pessoas 

5. Especificação dos tipos de relatórios requeridos e recomendações para 

o processo.  

 

Os critérios definidos com a experiência desenvolvida pela TISEC (2006) 

permitem avaliação dos riscos face aos profundos estudos desenvolvidos nessa 

área e os investimentos feitos em sistemas que possibilitaram um avanço ao qual se 

pode utilizar para definir o gerenciamento de risco adequado ao hidrogênio. 

Com toda a experiência obtida no desenvolvimento dessa ferramenta, 

percebe-se que ainda há espaço para mais novidades e idéias.  
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Atualmente, tem-se um grupo de profissionais dedicados aos estudos do 

hidrogênio na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que também estão 

pesquisando e desenvolvendo uma certificação específica para o desenvolvimento 

do hidrogênio e sua segurança, seja na produção, manuseio ou na comercialização 

e transporte. 

A ferramenta desenvolvida no Canadá através da empresa TISEC (2006) 

possibilita controle de variáveis conforme pode-se observar na figura 21  HyCaSe: 

 

       
 
Figura 21 – Exemplo de procedimentos e relatórios d e controle HYSTAR. 
Fonte: TISEC Inc.  – HYCASE – Sistema de Estimativa de Riscos (2006) 
 

 

O processo é complexo, tem-se que concentrar alguns pontos que merecem 

maior atenção e podem vir a comprometer o projeto. Contudo, a ferramenta possui 

um número de itens de segurança que, em nível de sistema, é possível executar um 

compliance de cada risco com acompanhamento “on line” e permite que qualquer 

desvio no processo seja corrigido adequadamente ou avisado em tempo. 

No exemplo a seguir, os itens definidos no procedimento de segurança do 

processo de produção e manuseio do hidrogênio estão diretamente ligados ao seu 

cumprimento. 

 Nessa situação, entende-se que é possível que uma área independente, 

consiga checar os desvios e comunicar diretamente a Governança Corporativa da 

empresa através do sistema ilustrado na figura 22.  



 

 

76 

De forma instantânea, informará a área competente dos desvios ocorridos 

para que sejam solucionados, afim de não comprometer o processo com um evento 

inesperado e de difícil reversão. 

 

          
 
Figura 22 – Exemplo de controle de desvios on-line com o Compliance . 
Fonte:  TISEC Inc.  – HYCASE – Sistema de Controle de Riscos (2006). 
  

 

As várias análises feitas pelos especialistas em produção de hidrogênio 

culminaram numa avançada ferramenta de mitigação de risco, a qual foi patenteada 

pela empresa TISEC (2006). O respectivo software não permite livre acesso. 

Estudos realizados por seguradoras internacionais identificaram eventos 

envolvendo o hidrogênio e respectivas falhas de materiais de tubulação de condução 

do produto. A ocorrência envolveu perdas físicas das quais os estudos e relatórios 

foram publicados em boletins para a comunidade de especialistas e técnicos no 

assunto mencionando as potenciais causas para possibilitar o aperfeiçoamento dos 

materiais empregados no processo. O material divulgado permitiu uma reflexão dos 

possíveis acontecimentos relativos ao tipo de segurança empregada no processo de 

produção e manuseio do hidrogênio.   

Na figura 23 é possível verificar parte da destruição de um tubo com 

rompimento e total destruição.  
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Figura 23 – Acidentes e ocorrências com materiais. 
Fonte: Djukic; Zeravcic (2004) 

 

 

 Nessa ocorrência foi realizada inspeção no local para análise do tipo de 

tubulação, mas não foi suficiente para se concluir se houve aquecimento e posterior 

rompimento do material. Somente um sistema informatizado poderia, em tempo real, 

parar o processo e evitar rompimento e destruição do tubo. 

A alta pressão das tubulações foi identificada para tratamento junto a 

especialistas e técnicos no assunto que pudessem promover estudo detalhado e 

ampla discussão com os fabricantes de equipamentos e matérias para hidrogênio 

(DJUKIC; ZERAVCIC, 2004). 

Os acidentes como bolhas de hidrogênio, fragilização dos equipamentos por 

corrosão ou desgaste acelerado, desgaste por aquecimento e outras causas, foram 

apresentadas em relatórios de seguradoras que indenizaram as perdas.  

A seguradora solicitou aos especialistas que pudessem entender a raiz da 

causa e promover um estudo de melhoria das matérias-primas empregadas. 

 

4.4.2 Riscos de armazenagem e estocagem 

 

Para os riscos de armazenagem e estocagem do hidrogênio, houveram 

análises detalhadas da sua combustão e seu poder de flamabilidade. Para se obter 

a confiança necessária de trabalhar com o hidrogênio, testes e pesquisas profundas 

envolvendo qualidade de materiais, fornecimento, reposição de peças e outros itens 

de suprimentos.  
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Não só foram avaliados os resultados dos testes com todos esses elementos, 

mas também, toda a cadeia de fornecimento e sua capacidade de suprimento, 

principalmente a qualidade empregada para contenção do produto (TCHOUVELEV, 

2006). 

Assim como o metano, elementos radioativo-nucleares e outros, o poder de 

corrosão, vazamento e ruptura dos cilindros que confinam os gases são as maiores 

preocupações de pesquisadores e especialistas devido à alta compressão dos 

cilindros que, no caso do hidrogênio por sua alta ignição, podem provocar danos na 

atmosfera (TCHOUVELEV, 2006). 

As proteções, cujas exigências são de caráter altamente técnicos e 

executados por profissionais dedicados e conhecedores do controle, são requeridos 

na escolha do material que comprime o hidrogênio até a certificação do fabricante 

por órgãos governamentais e de competência no assunto (TCHOUVELEV, 2006). 

A preocupação do confinamento do hidrogênio para estoques, cujo consumo 

gradual traz a necessidade de estocagem, fez com que alguns países já estejam 

trabalhando com essa produção, possuindo materiais certificados já definidos, os 

quais possibilitam o perfeito armazenamento em cilindros altamente confiáveis. 

(DNV, 2008) 

 O cilindro que abriga hidrogênio conforme exemplo (figura 24), tem alta 

capacidade de resistência à pressão. A medição da capacidade por um período 

indefinido de confinamento, está de acordo com padrões utilizados em países como 

EUA, Canadá, Noruega, Alemanha, Japão (DNV, 2008). 

 

       
 
Figura 24 – Ilustração de cilindros de armazenamento do hidrogê nio. 
Fonte: TIAX – EUA – Opções de modelo de armazenamento (2005) 
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Os padrões de confiabilidade dos materiais são importantes desde que as 

certificações possam ser analisadas previamente e com a validação de pessoal 

altamente qualificado no uso do hidrogênio.  

Verifica-se ainda, a necessidade de preparação de cilindros de alta 

resistência para armazenamento do hidrogênio e constatou-se que existem, no 

mercado internacional, desenhos e dimensões de cilindros definidos e padronizados, 

vide figura 25 e através de estudos específicos esses cilindros obedecem a um 

padrão de segurança adequado para contenção e o transporte desse produto (TIAX, 

2005). 

 

       
Figura 25 - Dimensão de cilindro para armazenamento  do hidrogênio. 
Fonte: TIAX – EUA – Opções de modelo de armazenamen to (2005). 

 

 

A estocagem do hidrogênio requer soluções de aterramento e proteção dos 

cilindros para aumentar a segurança e confinamento desse produto, conforme figura 

26, os cientistas americanos vêem desenvolvendo alternativas de estocagem e 

realizando testes de segurança mantendo em locais confinados abaixo da superfície 

da terra.  
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Figura 26 – Departamento de Energia dos EUA e pesquisa de arma zenamento. 
Fonte: INL – Idaho National Laboratory  (2008) 
 
 
 Não há nenhum impedimento em se manter o produto armazenado ao ar livre, 

em tanques ou cilindros com alta capacidade de estocagem. Cientistas, 

pesquisadores e profissionais técnicos, entendem que um possível vazamento do 

produto na atmosfera não traz qualquer prejuízo em forma de contaminação ou dano 

ambiental. Na figura 27, tem-se uma outra visão da operação de estocagem e 

manuseio do hidrogênio, inclusive o transporte do material (TIAX, 2005) 

  

        
Figura 27 – Armazenamento de hidrogênio ao ar livre  em cilindros gigantes. 
Fonte: TIAX EUA – Opções de modelo de armazenamento e envasamento (20 05) 

  

O transporte do hidrogênio deve sempre estar em padrão elevado de 

segurança em veículos apropriados, pois estará em contato com a comunidade em 

rodovias, estradas e demais acessos. Trens especiais, cuja tecnologia deve estar 

adaptada ao transporte e suas necessidades em casos extraordinários são utilizados 

em países da Europa, Japão e EUA. 
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4.4.3 Comitê de risco e plano de contingência para o Hidrogênio 

 

As empresas vêm adotando a organização interna de comitês específicos 

para cada atividade. Esses comitês reúnem técnicos, especialistas e pessoas 

diariamente envolvidas e que podem monitorar e gerenciar constantemente os riscos 

das operações.  

A empresa CEMIG mencionada nesse trabalho possui diversos comitês de 

riscos que estão preparados, não só para atuar de forma fiscalizadora, mas como 

centro de excelência em resposta a contingências e catástrofes que possam surgir 

em função de uma falha no gerenciamento de risco.  

A alta tecnologia empregada no sistema de produção de energia, cuja escala 

de produção possa partir de volume baixo para produção de larga escala, há 

necessidade de se criar um comitê que permita que o processo seja monitorado, 

controlado e gerenciado de forma concentrada e preparada para qualquer resposta. 

Para o hidrogênio não será diferente, pois a necessidade de preparo de 

profissionais para lidar com o produto, um comitê de risco e um plano de 

contingência e de crise devem ser formados antes da operação e produção. Esse 

comitê deverá estar sempre envolvido em qualquer decisão, mudança ou instrução 

relativa ao produto e sua segurança. 

Deverá também, ser preparado um plano escrito para catástrofes com todas 

as pessoas envolvidas no processo e principalmente auxiliar no monitoramento dos 

riscos da produção. 
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5. METODOLOGIA PROPOSTA PARA O GERENCIAMENTO DE RIS CO DO 

HIDROGÊNIO 

5.1 Introdução 

Verifica-se que a produção e utilização do hidrogênio requerem 

gerenciamento de risco.  

A adoção e aplicação de uma metodologia face às necessidades e situações 

de risco existentes a partir dos exemplos que tivemos com a tecnologia da empresa 

TISEC Inc. e sua experiência, será proposta uma metodologia similar para o produto.  

O gerenciamento de risco nessa metodologia acompanhará regras de 

Governança Corporativa.  

As necessidades de gerenciamento apontam para sistema de controle 

informatizado e que contemple normas e procedimentos definidos, mapeamento dos 

riscos, controle de perdas e que certifique a operação. 

Verifica-se a aplicação da metodologia de gerenciamento de risco específica 

para a produção do hidrogênio em Usina Hidroelétrica e manuseio e na utilização do 

hidrogênio em planta industrial de fabricação de alimentos.  

Destaca-se a criação de uma matriz de risco que permita esclarecer e manter 

o controle dos riscos e certificar de forma específica e segura os resultados dessa 

aplicação. 

 Existe atualmente a norma ISO/193, referente a gás natural, onde não 

menciona de forma relevante e específica o hidrogênio e seus cuidados. 

 Em fase bem adiantada de discussão e quase finalizada, a norma ISO/31000 

Gerenciamento de Risco, possui grande abrangência de vários riscos a serem 

tratados. É possível afirmar que a ISO/31000, muito embora grande parte esteja 

contida nela como foco de gestão e gerenciamento, ainda não atende aos requisitos 

de gerenciamento do hidrogênio. 
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5.1.1 Caracterização  

 

 A necessidade de se conhecer a evolução e o panorama mercadológicos da 

energia elétrica mundial (HUNT e SHUTTLEWORTH, 1996) e o desenvolvimento do 

setor elétrico nacional (MME, 2004), possibilitam entender a necessidade da 

obtenção e produção do hidrogênio em diferentes formas (REPORT, 2001) 

possibilitam, também, compreender a fonte alternativa de energia limpa a ser 

intensamente explorada para os próximos séculos.   

 Entendendo a escassez de alternativas do mercado de energia e a obtenção 

de novas fontes que não agridam o meio ambiente, grandes investimentos estão 

sendo feitos na produção de hidrogênio em outros países (ALTERNATIVE ENERGY 

INSTITUTE, 2008).  

 Para poder garantir que investimentos tenham o retorno esperado, não 

somente no aspecto ambiental, mas também, de sustentabilidade, foi possível 

apontar nesse trabalho o método de gerenciamento de risco através de normas e 

procedimentos a serem seguidos. 

          A adoção de procedimentos da análise e tratamento dos riscos nas fases de 

produção, armazenamento, estocagem e transporte do hidrogênio permitem que o 

processo esteja sempre com grau de segurança confiável não permitindo a 

ocorrência de catástrofes ou desastres (DJUKIC e ZERAVCIC, 2004).  

 Tomando conhecimento que em outros países o hidrogênio e seu 

procedimento de produção, uso e manuseio, proporcionam uma visão ampla de 

como o produto deve ser gerenciado e quais os cuidados que o mesmo deve ter em 

sua produção e utilização. 

 O conhecimento e as lições obtidas nesses países proporiam entendimento 

antes que se viesse a sofrer com experiências desastrosas e se absorvesse o 

máximo de conhecimento da segurança e manuseio desse produto. 

  Destaca-se nesse trabalho visita feita na Usina de Itaipu com discussões e 

verificações do estudo de produção do hidrogênio em escala e o gerenciamento de 

risco. Destaca-se também a visita realizada para conhecer  uma empresa que possui 

manuseio e utilização do produto na produção de alimento sendo possível a 

verificação da necessidade de gerenciamento em ambas as situações. 
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5.2 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA NA PRODUÇÃO D O 

HIDROGÊNIO EM UHE 

5.2.1 Introdução 

 

 Para aplicação do gerenciamento de risco como procedimento aceito e 

obrigatório na produção do hidrogênio foi verificado em várias empresas e entidades 

que manuseiam o hidrogênio que se deve certificar junto a normas e procedimentos 

reconhecidos por cientistas e por autoridades no assunto. 

 O COSO é um procedimento atualmente seguido pelas empresas listadas em 

bolsa de valores e cujas atividades, necessitam de gerenciamento de risco. O 

gerenciamento sofre auditoria da área de governança corporativa e esta em 

conformidade com a SOX (Lei Sarbanes Oxley) requerida em 2002.  

 Nenhuma operação dentro ou fora de uma Empresa poderia estar sendo 

realizada sem o gerenciamento de risco. Esse instrumento de Governança 

Corporativa que foi demonstrado como exemplo na Empresa CEMIG, pressiona e 

mobiliza as empresas em todos os seus departamentos ou atividades a cumprir de 

forma documentada o gerenciamento de risco de suas atividades. Além de serem 

fiscalizadas por departamento interno e organismos externos, devem prestar contas 

de suas atividades de forma on line e periódica (COSO, 2009). 

 Destaca-se nessa metodologia que, além da preocupação de seguir o 

Compliance das empresas, devem-se desenvolver normas e procedimentos cuja 

aprovação final fique de conformidade com o departamento de Governança da 

Empresa, que tem o poder de aprovar e monitorar todas as exposições de risco. 

 

5.2.2 Fase 1: Análise do Projeto  

 

 A fase mais importante da aplicação da metodologia do gerenciamento de 

risco está em compreender o que será feito (DNV, 2008).  

 Ainda em fase de anteprojeto é necessário ter um entendimento de cada fase 

que antecede ao projeto.  A gestão de risco deve-se envolver não somente no 

aspecto técnico, mas também, na participação de quais riscos estarão sendo 

assumidos pelos integrantes do projeto durante essa fase preliminar.  
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 Com o desenho do projeto de produção de hidrogênio pronto, sua análise 

permite pontuar quais serão os riscos que estarão merecendo maior atenção por 

parte da gestão e quais seriam os suportáveis e os catastróficos. 

 Nessa fase não cabe somente aos especialistas, engenheiros e cientistas a 

decisão de correr riscos, mas também, a governança corporativa. Nenhum risco do 

projeto pode ser assumido individualmente como já foi comentado nesse trabalho. 

Cabe a um comitê de risco aprovar o patamar ou nível de risco que se quer e se 

pode assumir no projeto.  

 Lembrando que o investimento feito pela iniciativa de grupos de investidores 

público ou privado deve saber pontualmente quais os riscos envolvidos e quais os 

impactos e conseqüências a que são também responsáveis. 

 O projeto deve ser entendido em todas as suas particularidades e de forma 

abrangente a contemplar:  

  - Comitê do Projeto.  

  - Líder do Projeto e membros das áreas envolvidas.     

  - Back up de pessoas e especialista chave.  

  - Contratos, contratados, fornecedores e subfornecedores. 

  - Cronograma físico-financeiro. 

  - Relação de equipamentos e materiais. 

  - Aprovações e documentos legais junto aos órgãos competentes. 

  

5.2.3 Fase 2: Inspeção física e mapeamento dos riscos  

 

 A fase de inspeção física possibilita a gestão de risco visualizar a relação do 

projeto e dimensão que o mesmo terá quando implantado.  A visita ao local de 

implantação é uma fase extremamente importante, pois permite à gestão de risco 

fazer um dimensionamento e uma avaliação da relação do ideal do que se projetou 

com a realidade do espaço, ambiente, adequação que o projeto terá, bem como sua 

dimensão futura (ABGR, 2000). 

 No momento em que se verifica o local físico, todos os pontos do projeto são 

co-relacionados com o local escolhido para mapeamento dos riscos pontuando:  

 

1) Riscos relacionados com o terreno local físico. 
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a) Exposição do risco a convulsões da natureza: Significa dizer que o projeto pode 

estar próximo a um local de acidente hidrológico. Exemplo: rios, lagos, reservatórios, 

diferença de nível das águas. 

 

b) Condições geológicas e topográficas: Com relação à geologia do terreno, 

natureza do solo e sua estabilização. Quanto à topografia e áreas adjacentes se o 

terreno é acidentado ou plano. 

 

c) Condições das fundações: Que tipo de fundações serão adotadas no local do 

projeto. Exemplos: Direta (Broca ou Sapata Simples ou Radier), Hélice Contínua, 

Tubulão (a céu aberto / ar comprimido), Estaca Raiz, Estaca Moldada, Estaca Pré-

moldadas, Estaca Tipo Frank, Estaca Tipo Mega, Estaca Escavada, Estaca Strauss, 

Estaca Tipo Barrete, Estaca Metálica, Outros (Especificar e Discriminar). 

 

d) Avaliação meteorológica: Necessidade de proteção para descargas atmosféricas 

no local. Potencial de chuvas, vendavais, granizo e alagamento devem ser previstos 

e discutidos com órgãos e institutos a fim de previamente obter informações 

adequadas e necessárias para avaliação dentro do projeto. 

 

2) Riscos relacionados com as edificações e instalações 

 

a) Carga de incêndio: No projeto, deve ser contemplado todo equipamento 

pertinente ao combate a incêndio requerido para o produto, no caso o hidrogênio. 

Contudo, não somente os equipamentos, mas também, o projeto deve ter a 

aprovação da Companhia de Seguros das instalações a serem propostas e de 

conformidade com as normas do IRB-Re (Instituto de Resseguros do Brasil). 

Equipamentos como: “sprinkler”, hidrantes, extintores, bomba de incêndio com 

potência adequada, reservatório de água suficiente de combate, todos com 

aprovação prévia. 

 

b) Segurança do patrimônio: O local deve possuir uma segurança restrita em se 

tratando de um produto de alta tecnologia e complexa manipulação. Devem ser 

contemplados os seguintes itens: Acessos com permissão restrita, vigilância física 
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periódica, câmaras de circuito fechado, compartimentação de acessos restritos, 

identificação de todas as pessoas autorizadas ao projeto. 

 

c) Materiais perigosos e estoques diversos: No sentido de preservar a segurança do 

local e evitar acidentes com materiais e produtos perigosos, o projeto deve conter 

instruções rigorosas para manipulação e estocagem de materiais perigosos como: 

Elementos radioativos, cilindros e tanques de gases diversos, confinamento 

adequado e sob legislação rígida de produtos perigosos.  

 

d) Interrupção de fornecimento, equipamentos e utilidades: Na inspeção física, 

verifica-se a compatibilidade do local que o projeto será instalado e o fornecimento 

necessário de suprimento para as instalações, montagem, funcionamento e 

conclusão. Para isso, variáveis de risco são analisadas como:  

Comunicação das pessoas no local, energia elétrica para movimentação de 

equipamentos e aparelhos, água industrial e potável se aplicável, ventilação do local, 

ar condicionado, sistemas de controle de poluição, sistemas de tratamento de água 

e esgoto. 

 

3) Riscos relacionados com o elemento humano 

 

a) Emergências médicas: Todo projeto deve contemplar um plano para emergências 

médicas para proteção do elemento humano. Em se tratando de um produto como o 

hidrogênio, as providências devem estar no projeto observando: Lesões, doenças, 

contaminações diversas, epidemias, demais doenças.   

 

b) Salvamento e resgate : A preocupação de se manter o elemento humano em 

condições de segurança requer também um preparo para situações de salvamento e 

resgate como: 

 

Veículos apropriados para salvamento, conhecimento da área médica dos itens de 

risco ao ser humano do projeto. 
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5.2.4 Fase 3: Análise dos riscos e mensuração  

  

 Após a avaliação dos principais riscos do projeto de produção de hidrogênio 

em Usina Hidroelétrica, e seu respectivo mapeamento de risco individual é iniciada 

uma análise criteriosa desses riscos utilizando-se a matriz de risco para identificação 

de quais riscos possuem maior freqüência, severidade, probabilidade e 

conseqüência (DNV, 2008).  

 Utilizando o mapeamento de risco e a tabela 3, pode-se simular uma situação 

de avaliação dos riscos e representar graficamente. 

 Para essa simulação, são utilizados atributos de pontuação de risco em 

função de análises feitas conjuntamente com cada profissional de cada área.  

 Cada pontuação é estabelecida por meio de entendimento de cada atividade 

de cada área para ser considerada a respectiva pontuação.  

 A tabela 3 a seguir, contém exemplos e informações simuladas referentes a 

Usina Hidroelétrica com a produção de hidrogênio cuja pontuação segue os 

seguintes atributos: a) Probabilidade de ocorrência de 0 a 5 pontos e b) Severidade 

de 0 a 3 pontos. 

 A coluna de probabilidade de ocorrência mostra a intensidade do risco onde: 

0 = nenhuma; 1= baixo; 2 = médio; 3 = médio a alta; 4 = alta; 5 = muito alta. Para 

cada risco atribui-se a respectiva pontuação.  

 Na coluna severidades de conseqüências, estão distribuídas por impactos em 

4 outras colunas envolvendo pessoas, bens físicos / ativos fixos, operações como 

produção / atividades e o meio ambiente. Para essa pontuação da severidade 

utilizam-se os atributos: 0 = nenhuma; 1 = baixa; 2 = média; 3 = alta. 

 A pontuação de cada risco da tabela de cada coluna respectiva determina-se 

o índice de risco. Na coluna da Tabela 3, o índice de risco representa uma 

ponderação e avaliação de cada risco por família sua intensidade e pontuação final 

para análise e tratamento do risco.  

 Tratando-se de matriz básica de risco, somatória das pontuações da 

severidade e dividimos pela pontuação final de cada ocorrência. Isso permite uma 

análise de cada risco e qual sua intensidade e valor atribuído. Se houver a inserção 

de valores financeiros, teremos uma análise de perdas financeiras para cada risco 

identificado e apontado. 
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    Tabela 3 – Matriz de Risco Básica - Levantamento dos Riscos  
     Fonte: O Autor (2010) 

 

  

 



 

 

90 

 A simulação feita apresentada abaixo da figura 28 onde os riscos estão 

identificados por grupos e são localizados e interpretados quanto a sua ameaça e 

gravidade conforme atributo estabelecido e respectiva pontuação para essa análise.  

 Não foram feitas as análises de impactos financeiros das perdas físicas, pois 

há necessidade de se conhecer os valores e cronograma físico financeiro para 

inserção na matriz e verificação do potencial de perda econômica. 

Mapa do Risco / Ameaça
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Figura 28 – Análise dos Riscos e Ameaças  
Fonte: O Autor (2010)  

  

 Verifica-se no Mapa acima que as cores representam as famílias de risco e 

para cada cor um índice de risco e como se comportam os riscos numa grade de 

Freqüência / Probabilidade versus Gravidade / Impacto.  

 Essa grade esta representada na figura 28 acima e permite mostrar quais os 

riscos que possuem uma baixa freqüência, porém um alto impacto de risco para o 

projeto. No caso da simulação, nota-se que o índice mais alto e que merece 

tratamento e gerenciamento representa a cor vermelha, de baixa freqüência e alto 

impacto. Pode-se associar cada cor de família de risco e seu comportamento 

respectivamente. 

 



 

 

91 

.  Para os demais, seguem os atributos de pontuação e respectivas cores 

também para tratamento.  

 Após essa pontuação, os riscos são lançados em uma Matriz de Risco para 

identificação da avaliação de Probabilidade e Conseqüência de ocorrência e 

materialização desses riscos conforme tabelas 4 e 5 abaixo: 

 
 
    
    Tabela 4 – Análise dos Riscos  
            Fonte: O Autor (2010) 

  
 
 
 
 
            Tabela 5 – Análise da Exposição dos Riscos  
                          Fonte: O Autor (2010) 

 

    

 

 

 Nesse exemplo, evidencia-se os principais riscos do Mapa de Risco que 

ilustra como são analisados dentro do Projeto. Obviamente numa análise mais 

profunda junto ao mapeamento, é possível inserir inúmeros itens e riscos que se 

fizerem necessário para análise completa do Projeto. 
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 Identificou-se o risco de incêndio e explosão que para proteger o investimento 

da operação é feito através de uma contratação de seguro específico para o produto 

hidrogênio, sendo que a indústria do seguro utiliza em suas análises o cálculo do 

DMP ou Dano Máximo Provável e PMP ou Perda Máxima Possível, permitindo à 

Seguradora customizar o risco a ser segurado. Exemplifica-se abaixo na tabela 6 

sua finalidade: 

 

                 Tabela 6 – Análise do DMP e PMP  
     Fonte: O Autor (2010) 

         

 

 

 O Dano Máximo Provável refere-se a perda relativa a um evento de incêndio 

ou explosão. Significa dizer que caso aconteça o evento acima que compromete um 

investimento, a respectiva perda material será estimada em 60% do total geral dos 

ativos constante da coluna conteúdo do local. Para a coluna prédio o mesmo evento 

representa 100%.  

 O cenário de DMP em uma inspeção de risco prévia descreve todos os 

valores de materiais, equipamentos, edificações e demais itens do projeto que 

seriam eventualmente afetados. A coluna conteúdo refere-se aos equipamentos 

móveis e estacionários e a coluna prédio refere-se a edificações, tubulações e 

demais itens.  

  A Perda Máxima Possível, da tabela 5 mostra que em ocorrendo o mesmo 

evento citado para DMP, a perda para conteúdo ou bens móveis, como para prédio 

e instalações, seria de 100%. Esse é o cenário catastrófico. 
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5.2.5 Fase 4: Estabelecimento de Segurança, Normas e Procedimentos. 

  

 Depois de completada todas as análises dos riscos da produção de 

hidrogênio em Usina Hidroelétrica utilizando-se a matriz para identificar os principais 

riscos, suas ameaças e seus impactos para o projeto é estabelecido junto a cada 

área específica que auxiliou na identificação um nível máximo de aceitação de cada 

risco inerente. Isso significa dizer que, cada risco terá seu limite de aceitação para 

não comprometer a produção e demais fatores internos e externos.  

 A gestão de risco como área independente, elabora um procedimento de 

gerenciamento de risco auxiliado pela matriz e valida essa metodologia com a 

governança corporativa da empresa. Esse procedimento atende ao compliance e as 

normas de boas práticas da organização (COSO, 2009). 

 O procedimento estabelecido é apresentado ao conselho de administração ou 

investidores e responsáveis pela aprovação do projeto para aprovação final.  

 O papel da auditoria nesse processo é conhecer as normas e procedimentos 

estabelecidos e verificar intermitentemente o cumprimento estabelecido. 

 Cabe também mencionar que esse procedimento já é praticado em Usinas 

Hidroelétricas no Brasil e no exterior com alta tecnologia e sistemas instalados na 

área financeira, mas ainda em desenvolvimento na área operacional relativa a matriz 

de risco. 

 

5.3 APLICAÇÃO DA METODOLOGIA PROPOSTA NA UTILIZAÇÃO  DE 

HIDROGÊNIO 

5.3.1 Introdução 

 

 A avaliação dos riscos que envolvem o hidrogênio foi feita através de 

inspeção de risco físico em Planta Industrial localizada na cidade de Paranaguá-PR. 

 A Empresa produz alimentos e utiliza o hidrogênio na produção de margarina, 

que sofre processo de hidrogenação. 

 O processo de fabricação do produto possui em suas fases a utilização do 

hidrogênio como parte da preparação do produto final. Conforme figura 29 é um 

hidrogenador que executa em uma das fases do processa hidrogenação da 
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margarina, desde a entrada do óleo de soja no refino, até a fase final de 

envasamento em embalagem apropriada para posterior consumo. 

 

                                             

               

                

                         

 

 

 

 

 

 
Figura 29 – Ilustração da fase do processo de hidrogenação da margarina. 
Fonte: O Autor (2010)  

 

 A Empresa vinha utilizando dentro da planta de fábrica eletrolizadores 

montados desde 1990 por Noruegueses para a produção local do hidrogênio.  

 A mesma foi desativada no ano de 1999 em função do custo de produzir 

hidrogênio no local ser maior do que comprar de terceiros. A falta de incentivo e 

investimentos internos para manutenção e conservação dos equipamentos de 

produção de hidrogênio fez com que o mercado se preparasse e produzisse o 

produto para comercializá-lo.  

 A Empresa passou a comprar mensalmente quantidades crescentes de 

hidrogênio para sua produção e processo do produto. 

 Outro ponto é que a produção do produto teve sua escala mais agressiva de 

vendas após os anos 90. Isso ficou dissociado a estratégia de produção e preço, 

onde comprar o hidrogênio de terceiros ficou mais viável do que produzir. Não houve 

possibilidade de acessos aos valores de compra do hidrogênio para cálculo da 

viabilidade de reabilitação dos equipamentos e comparações.  

 Ficou a dúvida se o investimento em equipamento vindo da Noruega nos anos 

90 (de primeira geração) poderia ser recuperado ou reabilitado.  

 Contudo, como alternativa ainda em operação os eletrolizadores, tentou-se 

aproveitar o metanol para se extrair hidrogênio e continuar a produção no local, mas 

HIDROGENAÇÃO 
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por várias quedas de preço, custo de produção e falta de incentivo para produzir, a 

retomada dos investimentos foi inviabilizada. 

 

5.3.2 Característica da aplicabilidade 

 O exemplo da aplicação de mitigação de risco que foi mostrado em Usina 

Hidroelétrica parte-se da mesma metodologia para identificar todas as fases do 

processo de utilização e manuseio do hidrogênio, identificando todas as variáveis do 

processo e enquadrando na análise dos riscos e avaliação dos seus impactos.  

 Com a metodologia de gerenciamento de risco definido para o tratamento dos 

riscos que envolvem a produção do hidrogênio, a análise de risco deve ser feita sob 

uma ótica genérica, porém, com particularidades.  

 A empresa em questão, compra de terceiros o hidrogênio e o mesmo é 

manipulado por pessoas de fora da planta industrial (terceirizadas). A rigor, essas 

pessoas devem estar certificadas, habilitadas e treinadas para essa operação. 

Contudo, a empresa deve se preparar para as seguintes recomendações de ações 

de gerenciamento dessa operação: 

 

1) Estabelecer um critério de recebimento do material dentro da planta onde todas 

as pessoas conheçam a operação e saibam da complexidade e periculosidade do 

manuseio, descarga e processo com o hidrogênio. 

 

2) O local de descarga e dutos de passagem do hidrogênio até a produção devem 

estar totalmente isolados e com passagem restrita de pessoas evitando qualquer 

acesso não permitido e qualquer contato com a operação no momento da descarga. 

 

3) A descarga do produto deve ser acompanhada por pelo menos 2 ou 3 pessoas 

para evitar qualquer engano ou erro humano no controle de descarga do produto e 

desvios ou falha súbita do equipamento. 

 

4) O local de armazenagem dos cilindros de hidrogênio deve ser lacrado e o local 

deverá conter um número limite de tanques e cilindros do produto, haja a vista a  
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necessidade de se obter um raio mínimo em que uma possível explosão possa 

causar destruição, mas com chance de evacuação rápida de pessoas. 

 

5) Manter sistemas de detecção de vazamento com a máxima precisão de 

funcionamento proporcionando disparo de alarmes e painéis de sistemas, para 

rápida ação e providencias de brigadas de incêndio. 

 

6) Criar grupo especializado para atendimento às emergências com conhecimento 

pleno do produto e estabelecer previamente ações escritas e com treinamento do 

pessoal envolvido para atuar diretamente no atendimento a catástrofes.  

 

 Além dessas ações imediatas necessárias para a garantia da segurança do 

processo na planta, existe a necessidade de se preparar normas e procedimentos 

específicos para o processo onde se estabelece os seguintes passos a serem 

seguidos: 

 

a) Inspeção de risco físico completa no local onde se localiza os eletrolizadores para 

análise e levantamento dos principais riscos do local desativado. 

 

b) Mapeamento dos riscos desde a entrada na portaria checando a segurança física, 

identificação, autorização do veículo, autorização de transporte de produtos com 

carga perigosa, checagem dos funcionários terceirizados, certificação ou curso do 

funcionário terceirizado para manipular o hidrogênio. 

 

c) Verificar se o local desativado possui algum tipo de armazenagem de qualquer 

produto químico, tóxico ou em forma de gás que possa proporcionar vazamento ou 

qualquer tipo de explosão desconhecida. 

 

d) Identificação dos riscos no local de armazenagem dos tanques de hidrogênio 

verificando instrução de alocação do produto se houver número de cilindros que 

podem estar confinados no local, procedimento de armazenagem e espaçamento 

dos cilindros no local. 
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e) Verificar ainda em inspeção de risco toda a tubulação, dutos, equipamento de 

hidrogenação, bem como painéis de controle do fluxo de hidrogênio e demais 

controles existentes. 

 

f) Checar na empresa terceirizada que produz hidrogênio e abastece a planta qual é 

o grupo de pessoas preparadas e certificadas para resposta a um plano de 

emergência e desastre.  

 

g) Verificar no contrato feito com a empresa terceirizada responsável pela operação 

e descarga do hidrogênio todas as cláusulas e se todos os quesitos apontados aqui 

estão contratualmente escritos e chancelados. 

 

h) Definir de conformidade com as boas práticas de governança corporativa e de 

compliance, normas e procedimentos específicos de gerenciamento de risco, 

mediante a avaliação geral da inspeção física feita no local.  

 

 Além dessas verificações, aponta-se também a necessidade de se introduzir 

o mapeamento de risco que foi demonstrado para Usina Hidroelétrica  possibilitando 

identificar quais riscos que comprometem a operação, sua intensidade, ameaças e 

seus impactos físicos e econômicos. 

 
 

5.3.3 Situação do local de descarga do hidrogênio na planta 

 A Empresa utiliza hidrogênio para dar continuidade a sua produção e o 

processo do produto, onde se verificou a necessidade da fase de hidrogenação.  

 Essa fase é fundamental para que o produto margarina tenha sua leveza e 

sabor, bem como, mantenha as características de sua propriedade. 

 Optando em comprar o hidrogênio de empresas terceirizadas e habilitadas 

para venda, o local de descarga do produto é cercado e separado, porém dentro da 

planta industrial.  
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 Conforme Djukic e Zeravcic (2004) e Bernard (1999), os procedimentos de 

inspeção de risco devem promover no local análise criteriosa de toda a segurança 

física e das contingências. 

   A maior preocupação no manuseio do hidrogênio é a possibilidade de uma 

explosão, em função da alta pressão quando armazenados em cilindros podendo 

provocar uma catástrofe em função dos cuidados que se deve tomar na operação 

com o produto.  

 Para Bernard (1999), a prevenção de desastres é pautada nos cuidados que 

se deve ter durante o manuseio com o hidrogênio e os procedimentos que devem 

ser adotados para controle dos riscos. 

 Verificar se cilindros contendo hidrogênio, conforme demonstrado na figura 

32, obedecem às exigências padrão da composição do material de que o cilindro é 

feito e especificações vistas nesse trabalho no capítulo 4. 

 Os tanques de hidrogênio no local restrito da operação de descarga efetuado 

por Empresa especializada dentro da planta de fábrica mostram situação de risco 

devido à concentração do produto (figura 30), onde não foi verificado dentro de 

nenhum procedimento tal permissão (TISEC, 2006). 

 

 

      

Figura 30 – Local de descarga do hidrogênio dentro da planta. 
Fonte: O Autor (2010) 
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 Além de possuir local restrito, somente pessoal autorizado pode transitar com 

devida autorização no momento da descarga. A Empresa terceirizada de 

fornecimento de hidrogênio mantém vários cilindros de hidrogênio no local, pois a 

descarga requer uma operação cuidadosa e lenta. Porém não foi constatado 

nenhum critério de armazenagem desses cilindros nesse local.  

 O hidrogênio é conduzido diretamente para produção por meio de dutos e 

alimenta o processo de fabricação de forma continua. Não foi verificado nenhum 

isolamento desse processo. 

 Para Andrei (2005) e Hay (2006) a forma correta de descarga do produto se 

processa primeiramente em alocar os cilindros apropriados fora da área de produção 

e com distancia adequada para eventuais explosões.  

 Os procedimentos destacados pela HYSTAR (2006) recomendam o controle e 

acondicionamento do produto em local seguro.  

 Foi notado que a planta industrial possui certificação da ISSO 9001 e ISO 

14000 que mencionam procedimentos de organização e método de fábrica e 

adicionalmente cuidados com o meio ambiente.  

 Contudo, nenhum procedimento ou norma específica da própria ISO para a 

operação ou contato com hidrogênio foram constatados. 

 Cabe mencionar que a Empresa contratada, possui também essas mesmas 

certificações de ISO 9001 e 14000, mas nenhuma norma especifica da própria ISO 

para hidrogênio. Também não foi verificado nenhum procedimento de 

gerenciamento de risco específico para a operação no momento da visita.   

 

5.3.4 Etapas da supervisão e segurança  

 A operação, no momento em que o hidrogênio é transportado, segue via 

dutos dos caminhões em direção ao equipamento de hidrogenação dentro da 

fábrica.  

 Foi observado ser esta operação aparentemente segura e simples de 

descarga, porém a complexidade e os riscos envolvidos em toda a operação de 

descarga são de grande complexidade.  
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 Conforme relatório da DNV (2008), através de uma inspeção de risco, pode-

se verificar que o momento da transferência de hidrogênio de um cilindro para outro, 

pode ser o momento crucial para vazamentos do produto. O relatório menciona que 

dada à alta pressão que o hidrogênio está confinado nos cilindros especiais, 

qualquer ignição pode causar um desastre.  

 Existem equipamentos especiais e sensores, conforme verificado na HYSTAR 

(2006), para checagem de potenciais vazamentos e possibilitar ações rápidas de 

contingência. Tais sensores não foram verificados no momento da operação. 

 Foi verificado que o número de pessoas envolvidas no processo é 

insignificante para essa operação a qual necessita, além de pessoas altamente 

qualificadas, um grupo mínimo de dois profissionais conforme DNV (2008).  

 A figura 31 exemplifica que no momento exato da operação, havia somente 

uma pessoa envolvida no processo.  

 

         

Figura 31 – Controle de Descarga do hidrogênio dentro da plant a. 
Fonte: O autor (2010) 

 

 5.3.5 Empresas certificadas para fornecimento de hidrogênio 

 A Empresa terceirizada e especializada efetua a operação de descarga do 

hidrogênio dentro da planta de fábrica periodicamente e verificou-se as permissões 

legais de operação com o hidrogênio, bem como as certificações atuais para 

operação com o produto, foi constatado que: 
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 a) as certificações existentes são ISO-9001 e ISO-14000, ambas voltadas 

para qualidade em organização e método e meio ambiente conforme mencionado 

anteriormente;  

 

 b) os gases especiais classificados pela empresa possuem a certificação ISO-

17025 relacionada à qualidade de laboratórios e demais eficiências de produção de 

gases, que é feita no local da empresa e não dentro de planta de terceiros.  

 

 Não foram constatadas normas e procedimentos de gerenciamento de risco 

do manuseio do produto em local de terceiros, bem como, exemplificação dos riscos 

inerentes à operação e cuidados com os equipamentos e demais instrumentos. 

 Conforme avaliado na visita, a necessidade de seguir um procedimento 

específico para o hidrogênio é um fator essencial para o complemento da segurança 

de se trabalhar com esse produto. 

 Utilizando metodologia de gerenciamento de risco aplicada às normas e aos 

procedimentos da ISO ou de qualquer outra entidade reguladora no Brasil é possível 

obter segurança específica para a utilização do hidrogênio em plantas de fábrica e 

outros locais.  

 O sistema avançado desenvolvido no Canadá (TISEC Inc.) é um exemplo de 

alta tecnologia para medir desde a operação de produção e suas demais fases.  

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 Avalia-se que a operação na Planta de Paranaguá de produção de margarina  

em suas diversas fases não esta em concordância com os critérios internacionais 

destacados nesse trabalho e nem à condições locais de gerenciamento de risco.  

 Como exemplo, os procedimentos das empresas no exterior que adotam 

monitoramento dos riscos não refletem o que atualmente se pratica nas empresas.  
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 Conforme os dados obtidos da Empresa TISEC Inc. como exemplo, várias 

fases de segurança são checadas e todas devem estar de acordo com o 

gerenciamento de risco ou uma normativa de procedimentos para um produto com 

essas características. Sabe-se que existe um sistema informatizado que favorece 

esse controle, porém, mesmo manualmente existe possibilidade de se preparar um 

procedimento específico pelo método apresentado nesse trabalho. 

 Foi constatada também a entrada do veículo dentro da Planta Industrial sem 

qualquer inspeção rigorosa por parte das autoridades da planta, segurança de 

guaritas ou por algum técnico especializado e com conhecimento do hidrogênio.  

 O veículo adentra periodicamente o pátio e se dirige para uma área restrita 

conforme ilustração (figura 31). Os veículos ficam no pátio da planta com vários 

tanques carregados de produto hidrogênio aguardando a posição para engate nos 

dutos que leva ao equipamento de hidrogenação. Pode-se perceber que nesse 

momento não existe nenhum documento ou check-list que ampara aquela situação 

de alto risco. 

 Além de a descarga ser feita por unidade, ou seja, cada carreta possui um 

“pool” de cilindros conforme figuras 30 e 31, a planta trabalha no regime “Just in 

time”, sendo que a produção do produto é contínua e o risco de acidentes pode vir 

causar sérios prejuízos para a planta e comunidade. 

 Não foi verificado nenhum procedimento exclusivo para operações 

mencionadas com o hidrogênio por parte da Empresa terceirizada. Em pesquisa 

junto a Empresa, verificou-se que existem somente as ISO mencionadas 

anteriormente, mas não há nem plano de contingência para qualquer catástrofe.  

 Todas as ações devidas e requeridas nesse processo estão de modo a 

garantir que o setor produtivo da indústria não venha a ser afetado pelo 

desconhecimento ou pela falta de informação técnica e requerida para esse assunto. 
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6. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS  

6.1 Considerações Gerais  

Atualmente toda e qualquer empresa que tenha responsabilidade junto aos 

acionistas, cuja atividade produza remuneração para investidores, necessitam 

manter suas operações sob a instrução de governança corporativa. 

Alguns temas desafiam as pessoas e as empresas quanto a seu futuro, como 

as mudanças climáticas e as desigualdades intra e entre nações. 

 Com a importância central no desenvolvimento, as empresas são chamadas 

a assumir responsabilidades cada vez mais amplas em suas relações com as partes 

interessadas. Daí a importância de estabelecer uma gestão capaz de equilibrar suas 

respostas às demandas que lhes são impostas como condição de continuidade ou 

não de projetos, empreendimentos e investimentos. 

A gestão responsável de uma empresa visa sua sustentabilidade, a das 

pessoas que nela trabalham e a dos sistemas que a envolvem. O desempenho 

responsável passou a ser critério de escolha do consumidor e do investidor.  

Também é condição importante para a concessão de crédito por órgãos de 

financiamento e é fator de diferenciação em bolsas de valores internacionais.  

Tudo isso materializa a exigência da sociedade de que as empresas venham 

a praticar gestão de uma forma mais abrangente, harmonizando três instâncias 

fundamentais: a prosperidade econômica, a qualidade ambiental, o desenvolvimento 

social e sua cultura. 

Neste cenário pode-se concluir que a produção e utilização do hidrogênio é 

excelente alternativa de produção de energia. Mas foi identificado que se faz 

necessária adoção de práticas de manuseio seguro de forma a evitar acidentes. 

A teoria descrita e os tipos de riscos envolvidos de nada vale enumerá-los, 

sem que haja a proposta de uma metodologia de gerenciamento de risco que passa 

pela análise e avaliação dos riscos e seu tratamento.  

Várias pesquisas dentro e fora do país asseguram que este instrumento ainda 

carece de aperfeiçoamento, pois demandam particularidades e investimento 

especificamente para o produto. 
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6.2 Conclusão  

É possível utilizar o monitoramento da produção com o auxílio do COSO 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway e desta forma, empregar 

nos controles da empresa o acompanhamento constante dessa produção. 

Analisando a infraestrutura da produção de hidrogênio e computando os 

riscos de instalação, adequação do processo, vazamento, parada total do sistema 

de produção, despressurização, falta de ventilação para a expansão de possíveis 

perdas é possível manter tudo sob gerenciamento de risco. Outros riscos também 

estão caracterizados para serem analisados e inseridos num estudo mais amplo e 

completo.  

 O hidrogênio é considerado altamente inflamável e não há conhecimento de 

histórico de perdas ou eventos relacionados com acidentes de produção ou 

utilização no Brasil, por isso, todos os cuidados na hora de se identificar e gerenciar 

os riscos devem ser feitos com a máxima precisão, utilizando–se da alta tecnologia 

disponível nesse processo caso haja investimento.  

Ponto importante também na análise dos riscos são os materiais empregados 

na instalação do processo, bem como, peças de reposição para reparos rápidos, 

preparo em caso de vazamentos ou perdas do processo em função de erros no 

manuseio.  

Atualmente, tem-se um grupo de profissionais dedicados aos estudos do 

hidrogênio na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que também estão 

pesquisando e desenvolvendo uma normatização específica para o hidrogênio e sua 

segurança seja na produção, manuseio ou na comercialização e transporte. 

 

Recomendação para trabalhos futuros: 

 Para dar continuidade a trabalhos futuros em pesquisa e aperfeiçoamento da 

produção e utilização do hidrogênio, a utilização da metodologia proposta deverá 

alimentar uma Matriz de Risco cada vez mais complexa e completa para análise e 

acompanhamento dos mesmos. A necessidade de se conhecer novos riscos e torná-

los alvo do gerenciamento de risco é trabalho constante e sem término. O presente 

trabalho é um primeiro, mas importante passo nesse sentido. 
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 Os benefícios do planejamento e controle dos riscos possuem impacto 

financeiro direto em prevenir eventuais catástrofes e obter custos de seguros 

compatíveis não onerando o projeto 

 Como complemento do aperfeiçoamento de parte do processo dos sistemas 

informatizados e automação da Matriz de Risco é possível adotar a lógica difusa que 

permite uma avaliação lexicográfica dos riscos facilitando e otimizando a forma de 

interpretação. 

 O sistema de monitoramento de riscos na produção e demais fases do 

hidrogênio e sua utilização, conhecido como HYSTAR da Empresa Canadense 

TISEC Inc., configura uma ferramenta de alta tecnologia e controle informatizados 

podendo ser recomendada para análise de trabalhos futuros para auxiliar no 

gerenciamento de risco do produto.  

Para a produção de hidrogênio em PCH, o gerenciamento de risco também 

deve ser aplicado como ferramenta de controle e gestão como apresentado nesse 

trabalho e deverá também ser desenvolvido. 

Para todo processo de gerenciamento dos riscos um plano de BCP ou 

Business Continuity Plan ou Plano de Continuidade do negócio deve ser 

desenvolvido, testado e aplicado em trabalhos futuros. 

Outro plano importante a ser desenvolvido e comentado nesse trabalho de 

gerenciamento de risco é o Plano de Crise e Emergências para não somente ser 

acionado em momentos de crise e ocorrência de eventos inesperados ou 

fatalidades, mas como fonte de contingenciamento para pronta resposta e 

restabelecimento da atividade. 
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