Escassez hídrica e o
fornecimento de energia
elétrica no Brasil
Saiba mais sobre o que está sendo feito e
como você pode colaborar

O cenário hidrológico atual
Estamos atravessando um cenário hidrológico crítico, com as menores vazões desde 1930, quando teve início o registro dos dados.
Para ilustrar a situação atual, o gráﬁco abaixo apresenta, para os anos de 2000 a 2020, as energias naturais aﬂuentes - ENA (quantidade
de água que chega às usinas hidrelétricas, em unidade de energia) dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Nordeste em relação à
média histórica da série de dados. Nos últimos 7 anos foram observados valores abaixo da média histórica nesses dois subsistemas.

Sudeste/Centro-Oeste

Nordeste

http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/energia_aﬂuente_subsistema.aspx

Qual é a situação
atual dos
reservatórios?
Após um período úmido com poucas
chuvas, estamos no início da estação
seca e os reservatórios estão com níveis
de armazenamento baixos, o que acende
um sinal de alerta, visto que a água
armazenada precisará ser utilizada tanto
para a geração de energia quanto pelos
demais setores usuários. Sendo assim, a
expectativa é de redução dos níveis dos
reservatórios até novembro, quando se
espera o início do próximo período
úmido.

% de armazenamento de energia por subsistema
e total do SIN

Fonte: ONS http://www.ons.org.br/paginas/energia-agora/reservatorios
(dados de 16/06/2021).

Peso dos subsistemas na capacidade total
de armazenamento do SIN (% do total)
E agora? O que fazer?
Diante desse cenário é fundamental uma
atuação coordenada para a gestão dos
recursos energéticos e, sobretudo, da
água, de maneira a atravessar a situação e
manter o suprimento de água para os
diversos setores usuários, de forma
controlada, incluindo o setor de energia
elétrica do país.

Como podemos comparar a
situação atual com a de
2001?

Extensão das linhas de transmissão
mais que dobrou entre 2001 e 2020

• A matriz elétrica brasileira vem passando por um
processo planejado de expansão e diversiﬁcação de
fontes e maior integração entre as regiões, com a
ampliação do sistema de transmissão. Merece
destaque a geração de energia eólica, com ampliação
de mais de 17 GW no período 2001 – 2020.

2001: 70 mil km
de linhas de
transmissão

2020: 145,6 mil
km de linhas de
transmissão

• Enquanto a capacidade instalada foi ampliada em
130%, no mesmo período (2001 – 2020) o consumo
de energia elétrica aumentou menos de 80%.
• A atual conﬁguração do SIN deixa o Brasil em
situação mais favorável do que a observada em
2001.
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Por que as hidrelétricas
são tão importantes para
o sistema elétrico
brasileiro?
• Representam mais de 62% da capacidade
instalada de produção de energia elétrica;
• Principal fonte de armazenamento de
energia do país;
• É uma fonte controlável, que é capaz de
prover ﬂexibilidade à operação do SIN.
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Embora existam reservatórios em todas as regiões do Brasil, os principais
se concentram no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, que representa 70%
da capacidade de armazenamento do País.
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Legenda
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UHEs com os principais reservatórios
de armazenamento do SIN
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Outras UHEs (Potência > 100 MW)

Onde estão os principais reservatórios
do Brasil?

#

#

¯

#
#

Batalha#
íba
# # Serra
na
Itumbiara
ara
#Três
oP
i
#
# doFacão
R
#
Marias
#
Emborcação
##
#
#
#Nova Ponte
São
Simão Água
#Vermelha # # # Mascarenhas
Ilha Solteira
# # Rio Grande## de Moraes
#
Marimbondo
#
#
Jupiá#
Furnas #
Três Irmãos
##
#
#
#
Porto
Capivara
#Barra Bonita
# #
Primavera ## Rio P# #
aranap
anema
# Jurumirim
Chavantes #
io

R

tê

e
Ti

Quando existe mais de uma
usina hidrelétrica em um
mesmo rio, a água que sai de
uma entra na outra que se
localiza rio abaixo. Assim, a água armazenada
nos reservatórios mais próximos da nascente
dos rios acaba por gerar energia em diversas
hidrelétricas e beneﬁciam todos os usuários
que se encontram a jusante (rio abaixo).
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Estados Brasileiros

Destacam-se os reservatórios da bacia hidrográﬁca do Rio Paraná, e seus
aﬂuentes Paranaíba, Grande, Tietê e Paranapanema. Essa região concentra os principais reservatórios de regularização do SIN, além de importantes regiões econômicas do Brasil e diversos usuários da água. Sendo
assim, o gerenciamento dos recursos hídricos dessa bacia é fundamental
para a segurança energética do País e para o atendimento aos demais
setores usuários da água na região.
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Vazão Aﬂuente
Quantidade de
água que entra no
reservatório.

NAVEGAÇÃO

Usos múltiplos da água
A água que corre nos rios é utilizada para diversas atividades: gerar energia elétrica, irrigar culturas, permitir a
navegação, abastecer cidades e indústrias e preservar os
ecossistemas, entre outros.

Evaporação

GERAÇÃO
DE ENERGIA
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O gerenciamento dos recursos hídricos deve, sempre,
promover o uso múltiplo da água, compatibilizando
todos esses interesses.
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Usos consuntivos: são usos que retiram a água de sua
fonte natural diminuindo suas disponibilidades quantitativas, espacial e temporalmente (ANA, 2020). Ex: irrigação,
abastecimento humano, abastecimento animal e consumo industrial.

Vazão Deﬂuente
Quantidade de
água que sai no
reservatório.

IRRIGAÇÃO

CONSERVAÇÃO

ABASTECIMENTO
URBANO E
INDUSTRIAL
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Usos não consuntivos: são usos que retornam à fonte de
suprimento praticamente a totalidade da água utilizada,
podendo haver alguma modiﬁcação no padrão temporal
de disponibilidade (ANA, 2020). Ex: hidroeletricidade,
piscicultura, navegação e recreação.
Fonte: ANA, 2020 – Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil
2020, disponível em: http://conjuntura.ana.gov.br/static/media/conjuntura-completo.23309814.pdf
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Restrições
Operativas das
Usinas Hidrelétricas
Para conciliar a geração de energia
elétrica com os outros usos da
água existe uma série de limitações,
ou restrições operativas, que
devem ser atendidas pelas
hidrelétricas, para evitar impactos na
instalação, na sociedade e/ou no
meio ambiente.

Por que ﬂexibilizar as restrições
operativas é tão importante agora?
• Para preservar os volumes dos reservatórios de maneira que a
água possa ser utilizada, gradualmente, no período seco e evitar uma
situação mais crítica nos próximos meses.
• Nesse momento, a ﬂexibilização pode ser feita de forma controlada,
monitorando seus efeitos e gerenciando os impactos sobre o meio
ambiente e sobre os diversos usuários da água.

Como exemplos de restrições
operativas, temos: limitação no nível
de água no reservatório ou no
trecho abaixo do barramento, de
forma que permita a captação de
água em estruturas de
abastecimento público, manutenção
de calado para navegação, ou
descarga de vazão suﬁciente para
manter a vida aquática na região.

O reservatório vai esvaziando à medida que
a quantidade de água que sai do reservatório
é maior que o total de água que entra

O que vem sendo feito para lidar com as
condições hidroenergéticas desfavoráveis?
Desde setembro de 2020 o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE, tem
realizado reuniões mensais ordinárias e reuniões técnicas semanais envolvendo o MME e
os principais órgãos que atuam no planejamento, operação, regulação e comercialização
de energia, além de outras instituições convidadas, como a ANA e Ibama.
As reuniões tem por objetivo acompanhar as condições de suprimento de energia elétrica
e coordenar as ações entre todas as instituições, subsidiando as resoluções do CMSE.

Elaborar planos de trabalho e executar
testes para a ﬂexibilização de restrições
operativas, monitorando e mitigando
os impactos decorrentes da diminuição
das vazões a jusante das UHEs e das
variações de níveis nos reservatórios

Acompanhar e avaliar
permanentemente a
continuidade e a segurança
do suprimento eletroenergético em todo o
território nacional

Avaliar os impactos
ambientais resultantes da
ﬂexibilização de restrições
operativas, autorizar os
testes e indicar os
condicionantes para
monitoramento dos
impactos e controle
ambiental

Formular e executar
políticas públicas
para a gestão dos
recursos energéticos e minerais

Coordenar e controlar a operação
das instalações de geração e
transmissão de energia elétrica no
SIN e planejar a operação dos
sistemas isolados do país

Avaliar e autorizar as
ﬂexibilizações das
restrições operativas
propostas visando à
gestão dos recursos
hídricos e garantia dos
usos múltiplos da água

Elaborar os estudos de planejamento da expansão do sistema e
outros estudos técnicos para
subsidiar o MME

Viabilizar as
atividades de
compra e venda
de energia em
todo o país

Regular a geração, transmissão,
distribuição e comercialização de
energia elétrica, ﬁscalizar as
concessões e serviços, estabelecer
tarifas e promover leilões.
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O CMSE está se
baseando em cenário
que considera...
reincidência da
pior aﬂuência
do histórico.

retomada da
economia no 2º
semestre de 21

No dia 27/05/2021, o CMSE deliberou por
recomendar à ANA que seja reconhecida a
situação de escassez hídrica na Bacia do Rio
Paraná.
Em 01/06/21 a ANA publicou a declaração de
situação crítica, para melhor gerenciar a
situação excepcional.
Assim, após a análise de cada situação,
poderão ser adotadas medidas, como regras
de operação temporárias para a preservação
dos volumes dos reservatórios.
O IBAMA também tem analisado os pleitos
relacionados e atuado diligentemente.

Outras ações coordenadas pelo CMSE
para garantir a segurança energética

• Usinas termelétricas acionadas, desde outubro de
2020
• Importação de energia da Argentina e Uruguai, desde
outubro de 2020
• Gestão das restrições operativas das hidrelétricas,
para preservar níveis dos reservatórios e priorizar as
outras fontes, em coordenação com órgãos competentes
• Gestão para disponibilidade de combustível para
usinas termelétricas
• Gestão para entrada em operação de novas usinas e
linhas de transmissão
• Campanhas para consumo consciente e racional de
água e energia elétrica.

Como a sociedade pode contribuir?

• Você pode evitar o desperdício de água veriﬁcando
possíveis vazamentos em descargas ou tubulações,
fechando sempre bem as torneiras e tendo atenção
com banhos prolongados.
• Evite também o desperdício de energia elétrica,
cuidando para que aparelhos eletrônicos não ﬁquem
ligados sem necessidade e mantendo as luzes apagadas
durante o dia.
• Trocar equipamentos que consomem mais energia,
como o ar condicionado, por equipamentos mais
eﬁcientes. Observar se possuem selo A do Procel
também é uma ótima opção.
• Saiba mais sobre consumo consciente de energia
clicando em ABCDEnergia.
• Faça sua parte, contamos com você!

Conheça mais dicas práticas para economizar no consumo de água e energia, clicando no
banner da campanha de Consumo Consciente do governo federal, ao lado.
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