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- 81 anos de existência
- Mais antiga associação do setor elétrico brasileiro
- Única a congregar os segmentos de G, T e D
- Comitês: Meio-Ambiente, Jurídico-Regulatório e Tributário
- Medalha Eloy Chaves anual (segurança no trabalho – 36 anos)
- Simpósio Jurídico anual (22 anos)
- ENALTESSE - Encontro dos Altos Executivos do Setor Elétrico
- Cursos: Contabilidade, Energia Elétrica, Licenc. Ambiental



Há quem diga que a próxima grande guerra será pela disputa da 
água (Filme Mad Max?)

Era da Imprevisibilidade, da Incerteza e das Previsões 

Evitar Proximidade e Intensidade do impacto

Estar preparado para algo que não se sabe como, exatamente 
onde e quando ocorrerá, mas que está em curso, por ação 
humana ou por ciclo da natureza.



Mudança Climática impactará quase tudo. 

O PNA (Port. MMA 150/2016) trata de Impactos sobre Recursos 
Hídricos, Agricultura, Saúde, Segurança Alimentar, 
Biodiversidade, Cidades, Infraestrutura, Indústria e Mineração, 
Zonas Costeiras.

Recursos Hídricos (RH)

Alteração nos padrões de Temperatura e Precipitação

Impacto sobre Disponibilidade Hídrica (volume e distribuição), 
cheias/inundações e secas



Todo planejamento do SEB é feito com base em séries 
históricas de cheias, secas, incidência de chuvas e de clima. 

Estatísticas das séries são observadas para representar futuro. 

Chances grandes dessas séries não se repetirem, com perda da 
capacidade de previsão. Risco ao planejamento



Principais Marcos Legais

- Lei 12.187/2009 e Dec. 7.390/2010 (PNMC).
(redução da emissão de gases do efeito estufa. Reduzir entre 
36,1% e 38,9% das emissões do Brasil projetadas para 2020)

- PNA (Diretrizes das Estratégias de RH)

Divisão do país em 8 bacias (Rio Amazonas; Tocantins-Araguaia; 
Atlântico N-NE; Rio São Francisco; Atlântico L; Rios Paraná e 
Paraguai; Rio Uruguai; e Atlântico S-SE.





Aumento da criticidade hídrica para bacias hidrográficas da 
Regiões N/NE, com secas. 

Regiões S/SE terão maior incidência de chuvas. 

Na média, haverá redução de chuvas em todo país, com 
redução da energia assegurada das usinas e da capacidade de 
armazenamento de água. 

Rápido declínio nos fluxos de água em 2100 para bacias da 
parte ocidental do NE e do Atlântico Ocidental.



Declínio na oferta de água superficial para quase todas regiões 
do Brasil (impacto nos fluxos de rios em bacias geradoras de 
hidroeletricidade); 

Aumento de precipitação e vazões para a região S.

61% da matriz elétrica brasileira provém da hidreletricidade. 

O Brasil produz 10% da energia hidrelétrica do mundo. 

Alta dependência da disponibilidade hídrica para gerar energia.

Produção de energia vulnerável à alteração dos regimes 
hidrológicos com mudança climática.



Diretrizes para o Setor de Energia

Grandes reservatórios de acumulação de água para geração de 
energia > resiliência em períodos críticos, no sentido inverso do 
que se tem feito, com reservatórios a fio-d’água.

Aumentar capacidade de reservação interanual nos 
empreendimentos de produção de energia. 

Reservatórios viabilizam controle de cheias, regularização 
plurianual, irrigação, hidronavegação, pesca, maior segurança e 
margem operacional do SIN (reserva de energia), além de ser 
fonte limpa, mais barata e renovável de geração de energia.



Maior integração de usos múltiplos nos reservatórios. 

Aumento de investimentos em soluções locais de geração de 
energia de maneira complementar à energia proveniente do 
SIN (PCHs, geração distribuída, eólica, solar, biomassa).

Aumento de investimentos em medidas de conservação e 
recuperação de APPs, com intuito de reduzir o assoreamento 
dos reservatórios e aumentar sua vida útil.



Indústria não só depende da energia elétrica gerada pela água, 
mas também depende da água em seus processos produtivos. 

Para diminuir o impacto da mudança climática sobre a 
produção industrial:

- Aumento do investimento em reservação.

- Estímulo ao uso racional e ao reuso da água.



- Uso de fontes alternativas, novas fontes ou relocação de 
plantas industriais.

- Investimento em tecnologias mais eficientes no uso da água 
ampliado para todos os tipos de indústrias.

- Elaboração de planos de contingência para situações de 
eventos hidrológicos extremos, definindo procedimentos e 
mecanismos a serem adotados em situações de secas 
prolongadas



Estudos prevêem a redução da recarga das águas subterrâneas 
(níveis freáticos) em torno de 70% em 2050 (NE e Aquífero 
Guarani)

Em razão do aumento populacional e da maior utilização de 
água, até em decorrência do esperado aquecimento, propõe-se 
as diretrizes para Abastecimento Urbano:



- Considerar vulnerabilidades adicionais associadas a alterações 
da disponibilidade hídrica.

- Integração com o planejamento de recursos hídricos e de 
outros setores.

- Redução de perdas, racionalização do uso e monitoramento 
da quantidade e qualidade de água dos mananciais.

- Incrementar investimentos em coleta e tratamento de esgoto, 
especialmente em bacias sujeitas à escassez de água, para que 
a perda de qualidade não configure obstáculo adicional ao uso 
dos recursos hídricos.



Num cenário de escassez hídrica, aumentará conflito do uso da 
água entre irrigação e o abastecimento/geração de energia. 

Diretrizes para o Setor de Irrigação:

- Capacitação e mobilização dos usuários para a formulação e 
implementação de planos de contingência.

- Melhoria das previsões de disponibilidade de água para 
irrigação, em curto e médio prazo.

- Substituição de tecnologias de irrigação por métodos mais 
eficientes no uso da água e energia.



- Adoção de manejo eficiente das áreas irrigadas.

- Infraestrutura para garantir oferta integrada com outros usos 
e com o planejamento de recursos hídricos.

- Estratégias de conservação de solo com impacto sobre a 
produção de água, como o plantio direto, a manutenção e 
recomposição das APPs, promoção da conservação e aumento 
da infiltração em áreas de recarga dos aquíferos.



O aumento da temperatura das águas é o impacto mais 
imediato em função da mudança do clima. 

Provoca alteração nos processos químicos e biológicos, 
afetando a qualidade das águas. 

Um dos principais impactos é a redução nas concentrações de 
oxigênio dissolvido, interferindo na capacidade de 
autodepuração dos corpos d’água e na sua capacidade de 
manter a biodiversidade aquática. 



Alterações na qualidade dos recursos hídricos podem 
aumentar custos de tratamento de águas destinadas ao 
abastecimento doméstico e ao uso industrial, além de afetar a 
viabilidade de uso para irrigação, reduzir a biodiversidade
aquática e a pesca, aumentar a incidência de doenças de 
veiculação hídrica e ocasionar a perda de valores turísticos e
paisagísticos.



Diretrizes para Qualidade da Água e do Meio Ambiente:

- Implementar monitoramento sistemático da qualidade da 
água.

- Implementar planos de segurança da água e procedimentos 
de controle e vigilância da qualidade da água para consumo 
humano.



- Investir em tecnologias para redução das cargas poluidoras 
lançadas nos corpos hídricos.

- Aumentar investimentos em tratamento de efluentes.

- Garantir efetividade do instrumento de enquadramento dos 
corpos de água segundo seus usos preponderantes.

- Investir na recuperação de APPs.



Diretrizes de Governança dos Sistemas Hídricos:

- Aumentar capacidade de resposta das instituições diante de 
cenários futuros incertos e em mudança:

(i) Gerar e disponibilizar informações e conhecimento sobre os 
sistemas naturais e humanos, incorporando as incertezas 
(cadastros confiáveis e atuais de usuários, previsão climática, 
monitoramento, séries hidrológicas adequadas).

(ii) Criar/adaptar mecanismos para resolução de conflitos, com 
instâncias específicas, planos de contingência e de alocação de 
água em situações de seca.



(iii) Regras definidas e conhecidas de utilização dos RH 
conforme realidade local, com mecanismos para seu 
cumprimento, sanções e capacidade para implementá-las.

(iv) Infraestrutura física (reservatórios, canais, adutoras, poços 
etc.), tecnológica (modelos computacionais, de previsão 
climática, radares meteorológicos, sensores etc.) e arcabouço 
institucional (diversidade institucional, participação do usuário, 
legislação etc.) para pronta atuação ante os efeitos da mudança 
do clima.



(v) Instituições aptas a proporcionar transformação para lidar 
com novos problemas e contextos de mudança, em processo 
constante de aprendizado e adaptação. Constante 
mapeamento e avaliação de ações realizadas pelo setor público 
e pelos setores da economia.

- Aumentar coerência e consistência entre políticas públicas de 
RH e setores relacionados:

(i) Reforçar a direção governamental, garantir articulação para 
que RH sejam considerados no processo de elaboração de 
planos e políticas públicas dos setores relacionados, em 
consonância com política de meio ambiente.



(ii) Fortalecer participação dos municípios no SINGREH, com 
papel-chave no uso e ocupação do solo, na gestão de resíduos 
sólidos urbanos, no licenciamento ambiental local e no 
saneamento.

(iii) Esclarecer conceitos e princípios da legislação de RH, para o 
trato de eventos críticos, que poderão exigir racionamento, 
suspensão de outorgas e/ou a realocação de disponibilidades.



- Aumentar efetividade da governança das bacias hidrográficas:

(i) Priorizar abordagens locais de áreas-problema, com arranjos 
institucionais compatíveis.

(ii) Aplicar princípio da subsidiariedade, além de recortes 
territoriais estratégicos, como regiões críticas/prioritárias.

(iii) Considerar modelos de gestão apropriados para as regiões 
da Amazônia, do Semiárido Brasileiro e do conjunto S, SE e CO.



(iv) Ampliar iniciativas voltadas à integração de ações de gestão 
de RH entre os três níveis de governo e ao aumento da 
capacidade dos sistemas estaduais de gestão (especialmente 
dos órgãos gestores estaduais), por meio da pactuação de 
metas e de incentivos para seu alcance.

(v) Buscar alternativas para que diferentes instituições possam 
atuar executivamente na gestão de RH, por meio de convênios, 
contratos de gestão ou parceria público-privada.



(vi) Reduzir o distanciamento entre as estruturas colegiadas 
deliberativas e os órgãos gestores dos RH, aumentando a 
capacidade de execução das estratégias.

(vii) Garantir transparência e definição de responsabilidades 
(accountability)



Medidas da CESP para enfrentar incertezas dos impactos da 
mudança climática (apresentadas no CIGRÉ 2016, Hydropower 
plants and the Climate Change: Impacts and Actions):

- SOSEm – Sistema Operacional para Situações de Emergência –
protocolo de atuação operacional em casos emergenciais de 
cheias e secas.

- Sistema de Monitoramento de Imagens – reservatórios, 
barragens e demais instalações durante períodos de chuvas e 
cheias, para possibitar decisões rápidas em situações críticas.



- Contínuo investimento em P&D para ampliar conhecimentos 
de situações decorrentes de mudanças climáticas e para 
ampliar diversificação de fontes de geração de energia, 
diminuindo dependência hídrica, sem perder caraterística de 
fonte limpa/renovável (solar fotovoltáica, eólica, biomassa, 
etc). Projeto em estudo: integração de fontes solar e eólica 
com hidráulica, na UHE Porto Primavera.

- Importância da comunicação com sociedade e com demais 
agentes (navegação, pesca, irrigação) que podem ser afetados 
em causa de cheias/inundações ou secas, como forma de 
minorar/resolver conflitos e preservar imagem da empresa.



Conclusão

- Armazenar água
- Cuidar da qualidade da água
- Diversificar fontes
- Priorizar fontes limpas/renováveis
- Investir em tecnologia, conhecimento, divulgação, previsão e 
preparo para situações críticas (regras e protocolos)
- Desenvolver métodos de agir em situações extremas, visando 
a minorar impactos (alta probabilidade de ocorrerem eventos e 
imprevibilidade de sua intensidade e momento)
- É a Era das Incertezas



Obrigado !

Alexei Macorin Vivan
Diretor Presidente

alexei.vivan@abce.org.br
tel. (11) 3089 8800
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