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Efeitos de Mudanças Climáticas no Regime Hidrológico de Bacias Hidrográficas e na Energia Assegurada de
Aproveitamentos Hidrelétricos
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(do início ao encerramento da ODS)

Objetivo:
Avaliação da não-estacionariedade das séries hidrológicas de interesse do setor elétrico;
Identificação das principais fontes (solo, mudança ou variabilidade climática) de não-estacionariedade, se
houver;
Estudo de evidências de impactos de alterações citadas acima sobre a disponibilidade hídrica atual;
Previsão de cenários futuros da disponibilidade hídrica considerando estas alterações;
Estudo de disponibilidade hídrica futura (afluências futuras às usinas) em cenários de mudança climática;
Análise dos potenciais conflitos do uso múltiplo da água dos reservatórios de usinas de geração de energia
hidrelétrica devido às alterações previstas (navegação, irrigação, saneamento, etc.);
Estudo do impacto de alterações de clima na taxa de evaporação nas bacias hidrográficas;
Cenários de uso e ocupação dos solos;
Impactos das mudanças climáticas nos custos operacionais das usinas;
Desenvolvimento e proposição de medidas de mitigação do aumento da incerteza dos projetos em face das
alterações como a previsão de vazão de curto e longo prazo.
Descrição Técnica:
1. Criar séries estocásticas de vazões que considere:
a) Cenários de mudanças climáticas gerados por modelos atmosféricos e hidrológicos com precisão
adequada;
b) Cenários de uso consuntivos da água;
c) Incorporação de cenários para uso do solo;
d) A estrutura necessária de serie temporais para acoplar ao modelo de otimização energética, atuais
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e os em desenvolvimento na Chamada Aneel 01;
e) O efeito da evaporação.
Avaliar as mudanças na disponibilidade hidroenergéticas do SIN em função das novas características
das vazões obtidas pelo modelo hidrológico / series temporais;
Avaliar como as mudanças globais, o uso consuntivo e do solo afetam as vazões nas bacias
hidrográficas. Nesta questão serão observados os potencias conflitos como o uso para navegação,
irrigação, saneamento, etc.;
Avaliar a adequação do modelo PAR (periódico auto-regressivo) identificando o efeito da nãoestacionaridade advinda das alterações climáticas;
Avaliar como as alterações no clima podem afetar a geração de energia hidrelétrica, e quais os
possíveis impactos nos momentos de energia assegurada de cada aproveitamento;
Avaliar de forma expedita como as mudanças climáticas podem afetar os custos operacionais
individuais das centrais hidrelétricas;
Estabelecer procedimentos para avaliação da geração hidrelétrica, e as devidas alterações decorrentes
das alterações climáticas focando nos três principais passos: simulação dos cenários de clima e
“downscaling”: simulação da hidrologia: e, simulação do modelo energético.
Avaliação das evidencias dos impactos na capacidade de armazenamento e de regularização de
vazões.
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