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RESUMO – O crescimento populacional esperado para as próximas décadas intensifica a pressão 

sobre os recursos naturais. A análise tipo nexo propõe considerar as interdependências entre setores. 

Neste estudo, é apresentada uma breve revisão bibliográfica dos conceitos de seguranças hídrica, 

energética e alimentar, além da teoria do nexo água-energia-alimento. A região de enfoque é bacia 

hidrográfica do rio São Francisco e seus constantes conflitos pelos usos múltiplos da água. São 

exibidas as perspectivas de aumento de demanda pela água para os diversos setores usuários, os 

desafios de gestão frente ao encerramento de uma década de escassez e as oportunidades durante a 

busca pelas seguranças hídrica, alimentar e energética. Levanta-se a possibilidade de instalação de 

usinas hidrelétricas reversíveis na bacia do rio São Francisco como uma contribuição para a melhor 

gestão hídrica e energética da região. Conclui-se que a proposta gera benefícios para geração de 

energia do SIN e para a oferta de água para agricultura irrigada. 

ABSTRACT– The expected population growth for the coming decades reinforces the pressure on 

natural resources. The nexus analysis proposes to consider the interdependencies between the sectors. 

This study presents a bibliographic review of the concepts of water, energy and food security, in 

addition to the theory of the water-energy-food nexus. The region of focus is the São Francisco river 

basin and its constant conflicts over multiple water uses. The article sets out the prospects for 

increasing demand for water for the various user sectors, the management challenges facing the end 

of a decade of scarcity and the opportunities during the search for water, food and energy security. In 

the end, the possibility of installing reversible hydroelectric plants in the São Francisco River basin 

is raised as a contribution to better water and energy management in the region. It is concluded that 

the proposal generates benefits for the generation of energy from the National Interconnected System 

and for the supply of water for irrigated agriculture. 

Palavras-Chave – Nexo água-energia-alimento; Rio São Francisco; Usina Hidrelétrica Reversível. 
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INTRODUÇÃO 

O crescimento populacional esperado para as próximas décadas reforça a pressão sobre os 

recursos naturais, sobretudo na água. Apesar da abundante no Brasil, sua disponibilidade não está 

uniformemente distribuída ao longo do território e nem concentrada perto dos grandes centros de 

consumo. Sob essa ótica, a análise tipo nexo propõe considerar as interdependências entre os setores 

de água, energia e alimento, porque as decisões tomadas em um setor impactam direta ou 

indiretamente os demais setores conectados. A busca pelas seguranças nesses setores, em consonância 

com a capacidade suporte do meio, se alinha com a Agenda 2030, promovendo resiliência e 

adaptabilidade em relação às mudanças climáticas (Arroyo, 2018). Uma região com evidentes 

conflitos pelo uso da água é a bacia do Rio São Francisco. Além da importância energética nacional, 

abastece diversas cidades, fornece insumos para irrigação e outros usos. Entre 2010 e 2019, a região 

vivenciou o pior cenário hidrológico desde 1931, ressaltando a relevância dos reservatórios na gestão 

dos recursos hídricos da bacia (Paiva et al., 2017 e Guilhon et al., 2019). A instalação de usinas 

hidrelétricas reversíveis (UHR) na região contribui para o manejo dos recursos hídricos locais e pode 

desempenhar um importante papel sob a ótica do nexo água-energia e alimento. Nesse sentido, serão 

analisadas duas opções de empreendimento na bacia do São Francisco, além das medidas não-

estruturais para o fortalecimento das seguranças hídrica, energética e alimentar. 

A ANÁLISE TIPO NEXO 

O Fórum Econômico Mundial coloca as seguranças hídrica, alimentar e energética como 

empecilhos para o crescimento econômico e estabilidade social. Estima-se que entre 2010 e 2050, a 

demanda mundial por água, energia e alimento crescerá respectivamente de 55%, 80% e 60% 

(Mariani et al., 2016). Situações de escassez ou má gestão podem desestabilizar o equilíbrio desses 

setores e, sob a lógica dessa interdependência, surge o conceito de nexo água-energia-alimento. 

A escassez hídrica se relaciona com o não-atendimento das demandas energética e/ou 

alimentícia para uma região (Narcizo, 2020). A Política Nacional dos Recursos Hídricos define a 

gestão das águas como descentralizada e participativa, garantindo os usos múltiplos, dentre os quais 

o abastecimento humano é prioritário (Brasil, 1997). Apesar disso, usos de maior poder econômico 

(produção de energia, indústria e irrigação) são considerados os mais privilegiados do ponto de vista 

hídrico (CBHSF, 2016). O Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH) conceitua segurança hídrica 

como disponibilidade de água em quantidade e qualidade suficientes ao atendimento das demandas 

urbanas, produtivas e ecossistêmicas, além da dimensão de resiliência a eventos extremos (secas e 

enchentes). O plano aponta a necessidade de medidas estruturais para reverter quadros indesejáveis 
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de insegurança hídrica no país (ANA, 2019b). Historicamente, o Setor Elétrico impulsionou a 

construção de reservatórios, que possuem grande relevância para conferir usos múltiplos às águas, 

proteção contra inundações e resiliência a eventos de seca (Nunes, 2020). 

Arroyo (2018) define que “a segurança energética, do ponto de vista hídrico, está relacionada 

ao fato de que cada tecnologia energética tenha assegurada a outorga da demanda de água necessária 

para cada unidade de produção de energia”, visto que todas as fontes de geração dependem dos 

recursos hídricos. Usinas termelétricas necessitam de água para resfriamento em seus processos e 

para produção de combustível e a cultura de biomassa para energia é o processo que mais consome 

água, em interface com o setor agrícola. As produções eólica e fotovoltaica não demandam 

intensivamente dos recursos hídricos, contudo suas intermitências requerem fontes de energia 

reserva4. Usinas hidrelétricas não fazem uso consuntivo da água para produção de energia. Caso 

possuam reservatórios de acumulação, são capazes de amortecer cheias e de armazenar água para 

diferentes finalidades, assegurando uma vazão regularizada, ainda que provoquem perdas por 

evaporação. Embora um lago permita usos diversos, a otimização energética é conflitante com outros 

usos a jusante da barragem (Deveza, 2019). Assim, qualquer que seja o caminho pelo qual a expansão 

energética se dê, será necessária a disponibilidade de água.  

A oferta de água no país está relacionada à capacidade de armazenamento dos grandes 

reservatórios do Setor Elétrico. A geração hidráulica corresponde a 62,6% da capacidade instalada 

do Sistema Interligado Nacional (SIN) (ONS, 2020). Contudo, destaca-se a tendência de redução de 

projetos hidrelétricos, principalmente com reservatórios de acumulação, por conta das dificuldades 

de se implantar barragens na Amazônia, onde há o maior potencial remanescente. Assim, a 

diversificação da matriz elétrica torna-se inevitável, e o aumento de empreendimentos eólicos e 

solares na geração de base é notável, sobretudo na região Nordeste do país (Paiva et al., 2017). 

         As barragens sustentam a produção de 12% a 16% de alimentos no mundo, reforçando a 

importância não só energética de represas, como também de garantia de água (CMB, 2000). O 

conceito de segurança alimentar relaciona-se com a ideia de suficiência de produção de comida para 

suprir populações. Entende-se por setor de alimentos a produção agrícola, responsável por 70% da 

água consumida no mundo e 66% no Brasil. A maior parte dos grãos produzidos no país, entretanto, 

é destinada à produção de proteína animal, processo também intensivo no uso de água (12% do 

consumo de água no país) (ANA, 2019a). Importante ressaltar que o mercado interno brasileiro é 

 
4

 A inconstância de geração de fontes intermitentes requisita fontes de energias de reserva, também chamada de back-up, que é a energia disponível 

para o atendimento à demanda de pico sem interrupção. Esse papel pode ser desempenhado por usinas hidrelétricas de reservatórios de acumulação ou 
termelétricas a gás natural de ciclo simples, combustível não tão rapidamente despachável quanto a fonte hidráulica (PSR e LEWE, 2016). 
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majoritariamente abastecido a partir da agricultura familiar e de pequenos produtores (MAPA, 2019), 

enquanto os grandes latifúndios monocultores destinam-se sobretudo à exportação. Sistemas de 

irrigação representam 30% da energia consumida no mundo e, devido ao desperdício de alimentos, 

cerca de 38% da energia utilizada na cadeia produtiva é perdida (FAO, 2011). Sistemas mais 

eficientes reduzem a necessidade de água, mas implicam em maior consumo de energia, podendo 

desequilibrar a disponibilidade energética local (Deveza, 2019). A mudança do uso do solo com 

desmatamento e expansão agrícola e pecuária altera o padrão de emissões e captura de gases de efeito 

estufa, além de ter impacto direto nos corpos d’água, devido à remoção da cobertura natural, uso de 

agrotóxicos e compactação do solo. Esses processos alteram a permeabilidade do solo, expondo-os à 

erosão, e contribuem para a poluição difusa, alterando qualidade e quantidade de água disponível. A 

expansão de monoculturas como cana-de-açúcar para produção de biomassa energética, soja e outras 

oleaginosas retrata a interface entre os setores agrícola e energético. 

         Sob a ótica das seguranças, a análise tipo nexo propõe uma visão integrada dos trade-offs, 

visando a minimização das incertezas hidroclimáticas e a criação de sinergias intersetoriais para 

melhorar a utilização dos recursos e absorver impactos sociais e ambientais (Hoff, 2011). Para Al-

Saidi & Elagib (2017), as recentes crises no suprimento de recursos, a intensificação dos riscos de 

escassez e as falhas nas estratégias de gestão e governança setoriais também motivam essa visão 

conectada entre água, energia e alimento. Eventos extremos vêm se intensificando nas últimas 

décadas, aumentando a vulnerabilidade social, produtiva e energética associada a desastres hídricos. 

Nesse sentido, trabalhar o tripé das seguranças e seus riscos significa aumentar a capacidade de 

adaptação e resiliência às mudanças climáticas, conforme prevê a Agenda 2030. 

 A BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO E OS CONFLITOS DE USOS MÚLTIPLOS 

         A bacia hidrográfica do rio São Francisco tem sua nascente no estado de Minas Gerais, 

atravessa o semiárido nordestino, perpassando sete estados e deságua no Oceano Atlântico, na divisa 

entre os estados de Alagoas e Sergipe. O chamado “rio da integração nacional” tem papel de grande 

importância para o SIN, conciliando uma expressiva geração hidrelétrica de 10,5 GW (11% da 

capacidade instalada hidrelétrica do país) com parques eólicos e solares, e vivencia um número 

expressivo de conflitos pelos usos da água (Deveza, 2019). Dentre esses interesses divergentes, 

Narcizo e Firmo (2018) levantam a relação da expansão da agricultura irrigada no oeste da Bahia com 

a queda de vazões afluentes ao lago de Sobradinho. A fruticultura local representa pouco mais de um 

quarto da produção agrícola da região e equivale a cerca de 27% da produção nacional de frutas, 

sendo a maior parte destinada ao mercado interno (Banco do Nordeste, 2016).  Ramina (2014) aponta 
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que a demanda por irrigação na mesma região tende a crescer, apesar da dependência, sobretudo em 

períodos de seca, das águas subterrâneas. Deveza (2019) reforça a magnitude da crescente demanda 

hídrica referente à irrigação, que corresponde a 79% da vazão outorgada na bacia e 90% da vazão 

consumida.  

O “Velho Chico” também enfrenta questões recorrentes de escassez hídrica, como secas 

severas (Narcizo e Firmo, 2018). Do ponto de vista do abastecimento urbano, o Projeto de Integração 

do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (PISF) visa garantir a 

segurança hídrica da população da região através de obras hidráulicas, além favorecer outras 

atividades produtivas, sobretudo a agricultura irrigada. Entretanto, apenas o PISF não conseguirá 

suprir a demanda de água da região, requerendo soluções complementares e subsídios para que a 

agricultura irrigada seja viabilizada (PSR, 2017a apud Deveza, 2019).  

Entre os anos de 2010 e 2019, a bacia enfrentou condições hidrológicas extremas que 

superaram recordes históricos, com vazões e precipitações inferiores à média, que resultaram em 

baixos níveis de armazenamento nos reservatórios da região. Durante esse período, foram adotadas 

“decisões inéditas em termos de gestão dos recursos hídricos, que afetam todos os usuários da bacia”, 

a fim de se recuperar os reservatórios e garantir os usos prioritários (Paiva et al., 2017). Entretanto, 

as vazões afluentes na usina de Sobradinho se elevaram ao final do ano de 2019, permitindo o 

enchimento do reservatório, que chegou em 94% no dia 12/05/2020 (ONS, 2020). A situação atual 

permite finalmente uma gestão plena e eficaz dos recursos hídricos na bacia, há uma década limitada 

ao gerenciamento de crise e incertezas associadas à escassez. 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA O NEXO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO 

 O crescimento das demandas por água, energia e alimento aumentará a pressão por recursos 

naturais, tornando-se necessário maximizar as sinergias entre setores, quantificar suas interfaces e 

obter resultados mais eficientes. O aumento da disponibilidade de água tem efeitos diretos não só 

sobre a segurança hídrica como também alimentar e energética e deve ocorrer de três formas: aumento 

de quantidade, melhora na qualidade e evolução do sistema de gestão.  

 Medidas não estruturais podem ser adotadas para as duas primeiras finalidades, tais como 

recuperação de cabeceiras e replantio de matas ciliares, que reduzem a erosão do solo e o carreamento 

de sedimentos para os rios, além da manutenção do lençol freático. Essas providências podem ser 

aplicadas como pagamentos por serviços ecossistêmicos, medidas compensatórias e condicionantes 

de processos de licenciamento ambiental e obtenção de outorga. Ações estruturais podem se dar com 

a expansão da rede de esgotamento sanitário e construção de estações de tratamentos de efluentes nas 



 

     

 

6 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

localidades onde esse serviço ainda é deficiente. Além disso, barragens e reservatórios são capazes 

de proteger contra cheias, armazenando água em períodos de abundância hidrológica para utilização 

diversa em períodos de escassez. Enchentes são responsáveis pela destruição de plantações, perdas 

de vida e patrimônio, enquanto secas inviabilizam a produção de alimento e de energia e a utilização 

de água para sua finalidade prioritária: abastecimento humano.   

 Sabe-se, contudo, que a construção de novas barragens encontra empecilhos ambientais e 

sociais. Entretanto, muitos autores mostram pontos favoráveis para a implementação de Usinas 

Hidrelétricas Reversíveis (Narcizo e Firmo, 2020), que permitem o bombeamento de água entre 

reservatórios, aproveitando fontes renováveis intermitentes e/ou as diferenças tarifárias entre 

horários5 de pico e não-pico. Assim, quando há necessidade de geração de energia (ou quando as 

tarifas horárias estão mais caras), se turbina água, e quando há sobra de energia (ou tarifas horárias 

mais baratas), se bombeia água para seu posterior aproveitamento. A topografia favorável em diversas 

localidades, a complementaridade hidrelétrica sazonal entre as diferentes regiões brasileiras e a 

iminente adoção do preço horário da energia são aspectos capazes de impulsionar esse tipo de projeto. 

Entretanto, é necessário certo avanço regulatório para que sejam criados mecanismos de precificação 

por serviços ancilares6 que potencializem os benefícios das UHR (ajuste rápidos às variações de 

carga, tensão e frequência, disponibilidade de geração na ponta, mesmo quando em cenário de 

escassez hidrológica) (Maynard, 2019).  

 Pesquisadores estudam possibilidades de se implantar arranjos híbridos na bacia do São 

Francisco, devido à forte incidência solar e ocorrência de ventos.  Kelman e Harrison (2019) alegam 

existir diversas opções para a construção de UHR ao longo das margens de Sobradinho, sejam elas 

de curto ou longo período de armazenamento. Uma dessas possibilidades é a construção de uma UHR 

no vale do Saco da Arara, depressão geológica próxima ao lago de Sobradinho, que atuaria como 

reservatório inferior. Maynard (2019) analisou a viabilidade do projeto, dimensionando o arranjo 

híbrido com usina fotovoltaica flutuante em Sobradinho, conectando os dois reservatórios, com queda 

d’água de aproximadamente 167 m.  

Outra opção é a UHR de Muquém, no município de Muquém de São Francisco, BA. Hunt et 

al. (2016) prevê a construção de um reservatório encaixado em uma formação geológica, com 

 
5

 O Modelo de Despacho Hidrotérmico de Curtíssimo Prazo (DESSEM) já é utilizado na programação diária da operação pelo Operador Nacional do 

Sistema Elétrico e, a partir de 2021, a Câmara Comercialização de Energia Elétrica adotará o modelo para o cálculo horário do Preço de Liquidação das 

Diferenças (PLD) (ANEEL, 2019). 

6
 Serviços ancilares são as funções auxiliares desempenhadas por tecnologias de armazenamento de energia (UHR, baterias, ar comprimido), tais como: 

arbitragem de preço, corte de pico, auto restabelecimento, acompanhamento de carga, regulagem de frequência e de tensão, operação independente e 
oferta girante (Maynard, 2019). 
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diferença de nível de 150 m e uma estrutura de 10 km para conectá-lo ao rio São Francisco, a montante 

da UHE Sobradinho, permitindo: melhor regularização do rio São Francisco; aumento da 

disponibilidade hídrica; melhor aproveitamento da água armazenada em Sobradinho; exploração 

conjunta do potencial eólico e solar; descentralização do potencial de armazenamento energético 

(atualmente concentrado nas regiões Sudeste e Centro-Oeste). Muquém de São Francisco é um 

município em grande situação de vulnerabilidade socioambiental e socioeconômica frente à escassez 

hídrica e pobreza (Narcizo, 2020). Nesse contexto, uma UHR no município poderia incentivar o 

desenvolvimento local. Ambas opções permitem explorar as sinergias de uma análise tipo nexo, pois 

possibilitam aumentar a disponibilidade de água, contribuindo também para as seguranças energética 

e alimentar. 

 Medidas estruturais e não estruturais impactam a quantidade e qualidade de água. Contudo, é 

importante que haja uma transição do modelo de gestão de crise hídrica para uma metodologia de 

gestão de riscos hidrológicos. Um risco está sempre associado à probabilidade de ocorrência de um 

evento perigoso e à magnitude de seus impactos. A gestão de risco visa reduzir a vulnerabilidade com 

medidas de preparação, prevenção e proteção (antes do evento), resposta (durante o evento) e 

mitigação de danos (depois do evento). Gestão de crise relaciona-se com respostas a um evento 

perigoso e ocorre durante e após o episódio. As ações decorrentes muitas vezes são usufruídas na 

próxima crise, enquanto ações anteriores (de preparação, prevenção e proteção) diminuem a 

vulnerabilidade. Existem critérios para definição das incertezas e da aceitabilidade de riscos 

associados aos eventos climáticos extremos de secas e enchentes (Moreira, 2016). A gestão de riscos, 

então, resulta em melhoria de adaptabilidade e resiliência a esses desastres hidrológicos, além de ser 

capaz de reduzir conflitos entre setores e auxiliar a abordagem tipo nexo. 

CONCLUSÕES 

 Uma vez que se espera um aumento na demanda por recursos naturais ao longo das próximas 

décadas, a interdependência entre setores e o impacto de suas decisões uns sobre os outros torna-se 

evidente. Admite-se a necessidade de aprimoramento da gestão integrada intersetorial associada à 

noção de risco que guie o planejamento com a perspectiva do nexo água-energia-alimento, 

principalmente em contextos de insuficiente oferta de água.  

 É possível reconhecer a limitação de água como importante restrição às seguranças hídrica, 

energética e alimentar, uma vez que são necessárias disponibilidades de quantidade e de qualidade 

de água para abastecimento urbano, para expansão energética (independentemente da fonte) e para 

irrigação. Caminhos como proteção de cabeceiras e matas ciliares, tratamento de efluentes, 
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diminuição de perdas nos sistemas de transporte de água, modernização de equipamentos, redução 

do desperdício de alimentos, valorização da agricultura familiar e diversificação da matriz elétrica 

são opções para se atingir o tripé de segurança e se alinhar à Agenda 2030 e seus objetivos globais. 

Em contrapartida, medidas estruturais como a construção de novos reservatórios são capazes de 

elevar a disponibilidade de água, além de aumentar a resiliência e adaptabilidade em relação a eventos 

extremos. Historicamente, este tipo de infraestrutura é impulsionada pelo Setor Elétrico, e atualmente 

apresenta baixas perspectivas de novas construções. Entretanto, ainda é possível vislumbrar saídas 

estruturais para a construção de usinas hidrelétricas reversíveis. 

 Na bacia do São Francisco, existem diferentes propostas de construção de UHR, seja ela a 

montante da UHE Sobradinho ou conectada a seu reservatório. Tal tecnologia tornaria mais eficiente 

o armazenamento de água em Sobradinho, e permitiria estoque, regularização e utilização das fontes 

eólica ou solar para bombeamento, influenciando a geração de energia em toda a cascata do rio São 

Francisco. Obras deste porte em municípios do sertão baiano, altamente vulneráveis à escassez de 

água e com baixos índices socioeconômicos, poderiam contribuir para a redução de fragilidades. Em 

momentos de altos níveis no reservatório de Sobradinho, uma usina reversível poderia trazer novas 

oportunidades à gestão de recursos hídricos e à garantia dos usos múltiplos. Em épocas de abundância 

hídrica (períodos entre crises), deve-se investir em análises de risco e preparação. Assim, essa 

tecnologia deve ser incentivada, uma vez que UHR podem ser construídas de forma a conciliar os 

interesses hídricos, energéticos e alimentares, impactando o desenvolvimento municipal, regional e 

até mesmo nacional. 
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