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Resumo – O presente trabalho apresenta os primeiros resultados de um projeto de pesquisa que 

tem como objetivo identificar os pré requisitos e aspectos chaves para o desenvolvimento de uma 
estratégia empresarial de adaptação à mudança climática no setor elétrico brasileiro. A partir de 
estudos sobre adaptação na literatura especializada internacional, vislumbram-se possíveis 
caminhos para inspirar a trajetória Brasileira. Ao final, procura-se responder algumas questões 
importes: "Como o setor elétrico deve estar preparado para minimizar as consequências dos 
impactos da mudança climática? Quais devem ser as estratégias de adaptação nos níveis nacional, 
regional e local? Como as empresas podem se preparar para estas alterações de forma a minimizar 
os impactos no negócio e/ou maximizar as oportunidades?". 
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WATER AND ENERGY: THINKING ABOUT ADAPTAION TO CLIMATE 

CHANGE IN THE ELETRICITY SETOR IN BRAZIL 
 
Abstract – This paper presents the first results of a research project that aims to identify the key 
aspects for the development of a business adaptation strategy to climate change in the electricity 
sector in Brazil. From the international studies, we look for different possible ways to inspire the 
Brazilian trajectory. Finally, we tried to answer some key questions: "How the electric sector must 
be prepared to minimize the consequences of climate change impacts? What should be the 
adaptation strategies at the national, regional and local level? How can companies prepare for these 
changes in order to minimize the impact on their business and / or maximize the opportunities?" 
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INTRODUÇÃO 

Desde o lançamento do último relatório do Grupo II do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas em março de 2014, o chamado AR5 (Assessment Report), que as discussões 
sobre mudança do clima têm sido ampliadas, passando de uma visão focada apenas na mitigação 
dos impactos, para uma visão mais abrangente, considerando também a necessidade de adaptação às 
mudanças já em curso. Este movimento vem impactando não apenas as estratégias e ações dos 
governos nacionais, regionais e locais, mas também dos diferentes setores da economia e mais 
especificamente as empresas.  

O setor elétrico é conhecidamente um dos principais atores da mudança do clima global e 
agora começa a apresentar outro importante papel: aquele que também está sujeito às consequências 
das mudanças climáticas. A discussão setorial passa a abranger além das questões de mitigação e 
necessidade de redução das emissões de Gases de Efeito Estufa, as questões de adaptação. 
Emergem então as seguintes perguntas: como o aumento da temperatura, as alterações nas 
precipitações e a ocorrência mais freqüente de eventos climáticos extremos impactam hoje e 
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impactarão no futuro o setor em termos de demanda de energia, fornecimento de energia e mesmo 
em relação à sua infraestrutura e ativos? E como o setor deve se preparar para minimizar estes 
impactos? Quais devem ser as estratégias de adaptação no nível nacional, regional, local? E as 
empresas, como podem se preparar para que as mudanças do clima em curso tenham o menor 
impacto possível no seu negócio? 

O grande desafio hoje é o forte nível de incerteza a respeito das conseqüências regionais e 
locais das mudanças do clima. É preciso tentar traduzir os efeitos mais globais apontados pelo IPCC 
para poder elaborar estratégias de adaptação estruturadas. O aspecto positivo é que as empresas têm 
por hábito a adaptação às mudanças em ambientes incertos. É a natureza do negócio se adaptar aos 
novos contextos empresariais. Mas os métodos tradicionais de avaliação de riscos não são 
suficientes para tratar do problema relacionado ao clima. Novas propostas e metodologias estão 
surgindo no mundo com vistas a um modelo que dê conta deste desafio imposto também às 
empresas. 

Especificamente em relação ao setor elétrico diversas instituições internacionais têm 
desenvolvido estudos para avaliar e auxiliar na definição de estratégias e medidas de adaptação para 
lidar com as mudanças futuras e em curso. Além disso, alguns trabalhos acadêmicos também têm 
sido desenvolvidos com este mesmo objetivo. 

Assim, a metodologia utilizada para detalhar a experiência internacional apresentada neste 
artigo foi a revisão bibliográfica de documentos estratégicos das áreas de meio ambiente, gestão de 
recursos hídricos, energia, mudança climática e adaptação. A partir da análise realizada são 
identificados os pré-requisitos para o desenvolvimento de uma estratégia de adaptação à mudança 
climática para o setor elétrico brasileiro. Para dar início a esta reflexão é explorada brevemente a 
evolução do conceito de adaptação, conforme item a seguir. 

 
O CONCEITO DE ADAPTAÇÃO 

A discussão sobre adaptação não é recente. Obermaier & Rosa (2013) mostram um pouco a 
evolução deste debate ao apresentarem a evolução do conceito de adaptação, sua aplicação prática e 
política e a sua ligação a questão de vulnerabilidade e resiliência. É ainda destacado como a 
discussão sobre o tema evoluiu ao longo dos anos desde os passos iniciais do IPCC e da UNFCCC, 
quando a adaptação ainda tinha um papel adjacente e coadjuvante à mitigação, para o estado atual, 
onde a adaptação tem um papel mais amplo, com fortes vertentes nas ciências sociais e humanas, 
expandido-se para além dos impactos estritamente climáticos e biofísicos e de medidas estritamente 
técnicas (Obermaier & Rosa, 2013). 

A definição utilizada pelo IPCC dá conta desta visão mais ampla e explicita a importância de 
identificar causas e efeitos da vulnerabilidade (Obermaier & Rosa, 2013) quando define a 
capacidade de adaptação, isto é, a habilidade dos sistemas se adaptarem aos impactos, como parte 
integrante da função vulnerabilidade, juntamente com a exposição do sistema em risco e a 
sensibilidade do mesmo (IPCC, 2007). De outra forma, é possível vislumbrar possibilidades para 
reduzir a exposição e sensibilidade dos sistemas, bem como aumentar a capacidades adaptativa, 
com efeitos sobre a vulnerabilidade, considerando que a capacidade adaptativa é variável de acordo 
com cada sistema e em cada sistema ao longo do tempo, sendo influenciada por fatores não apenas 
biofísicos e tecnológicos, mas também socioeconômicos e ambientais (Obermaier & Rosa, 2013; 
Obmaier & La Rovere, 2011; Adger; Vincent, 2005; Adger et al., 2007) 
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Esta visão é extremamente importante para delinear estratégias de adaptação que não sejam 
apenas focadas nas consequências dos impactos das mudanças climáticas e em soluções técnicas 
para lidar com as mesmas. Reconhecer e conhecer as origens da sensibilidade atual dos sistemas em 
diferentes dimensões é essencial para não engessar e paralisar o desenvolvimento de estratégias de 
adaptação por conta da falta de modelos climáticos regionalizados, imprecisões ou incertezas 
relacionadas aos futuros impactos climáticos, incertezas estas inerentes a qualquer análise de longo 
prazo. 

É com esse olhar que buscou-se observar no presente trabalho a experiência internacional e 
refletir sobre as possibilidades e caminhos para a adaptação à mudança climática no Brasil, e mais 
especificamente no setor elétrico. 

Explicitando um pouco mais o conceito de adaptação utilizado aqui, mais uma vez trazemos a 
definição do IPCC (2007) onde a adaptação é vista como o ajustamento nos sistemas naturais ou 
humanos a um novo ambiente ou um ambiente em mudança. A adaptação às mudanças climáticas 
refere-se então a um ajustamento nos sistemas naturais ou humanos em resposta a estímulos 
climáticos presentes ou esperados ou seus efeitos, a fim de atenuar os efeitos nefastos ou explorar as 
oportunidades positivas. 

 
ESTUDOS DE ADAPTAÇÃO NO SETOR ELÉTRICO 

Mas por que a mudança climática e a adaptação são importantes para o setor de energia e 
para o setor elétrico? Confrontado com o aumento de eventos extremos e mudança nos padrões 
climáticos tradicionais, o setor da energia apresenta-se bastante vulnerável (WBCSD, 2014). Já é 
possível observar em eventos nos últimos anos a sensibilidade do setor tanto em termos de oferta de 
energia quanto demanda de energia e também na infraestrutura e ativos às alterações climáticas 
como aumento ou diminuição de temperatura, alterações nos ventos, aumento das tempestades, 
cobertura de nuvens, regimes de chuva e de rios (WBSCD, 2014; Caneill, 2014). As ameaças mais 
significativas estão relacionadas à água: elevação do nível do mar, inundações, tempestades e 
escassez de água. Mas o aumento das temperaturas também deve reduzir a eficiência na geração de 
energia térmica, e ondas de calor podem aumentar significativamente os picos de demanda 
(WBCSD, 2014). Ou seja, o setor precisa rever suas suposições sobre o clima e precisa tornar-se 
mais flexível e resiliente ao ambiente em mudança. 

Pensando neste desafio imposto pela atual realidade que algumas instituições setoriais têm-
se debruçado sobre o tema adaptação. A ideia tem sido produzir análises dos impactos da mudança 
climática e elaborar diretrizes para desenvolvimento de estratégias e de ações visando aumentar a 
capacidade adaptativa e, consequentemente, reduzir a vulnerabilidade do setor elétrico.  

Neste sentido alguns trabalhos merecem destaque. Na Agência Internacional de Energia 
(AIE), por exemplo, a ameaça da mudança do clima para os sistemas de energia é uma nova área de 
interesse que está diretamente relacionada à missão da AIE de reforçar a segurança energética. Por 
esta razão que a agência criou o “Forum on the Climate-Energy Security Nexus: Implications for 

Business - Exploring the impact on Business of changes in energy from a changing climate”, ou 
apenas o Fórum Nexus, O Fórum é na realidade uma plataforma para aumentar a consciência sobre 
os impactos das mudanças climáticas no setor de energia e compartilhar experiências emergentes na 
construção da resiliência. Os objetivos do Fórum Nexus são: promover e divulgar pesquisas 
relacionadas aos impactos das mudanças climáticas sobre o sistema de energia; iniciar um diálogo 
entre as partes interessadas sobre esta importante questão; solicitar a contribuição dos interessados 
de outros setores sobre como melhorar a resiliência do setor de energia aos impactos climáticos. 
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Cinco encontros do Fórum Nexus foram realizados até o momento. O primeiro encontro 
realizado em 2012 teve como tema central o impacto das mudanças no clima nas empresas de 
energia e foi o ponta pé inicial para a definição de uma agenda sobre o tema. O segundo encontro 
realizado em 2013, teve como objetivo principal discutir oportunidades para respostas no nível local 
(municípios) e o papel dos seguros na construção da resiliência, mostrando a complementaridade 
entre os assuntos (cidades e seguros). O terceiro encontro realizado também em 2013 explorou mais 
detalhadamente os impactos das mudanças climáticas sobre o setor elétrico e as opções para a 
construção de sua resiliência. De forma diferente dos encontros anteriores, o quarto encontro, 
realizado em 2014, foi organizado em conjunto com o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (World Bussiness Council for Sustainable development - WBCSD). O 
seu objetivo foi facilitar a compreensão do nexo alterações climáticas, água energia para os 
formuladores de políticas e a comunidade empresarial. Foram discutidos os impactos das mudanças 
climáticas sobre a água (inundações, furacões e escassez) e suas implicações para o setor da energia 
e de eletricidade em particular. A discussão concentrou-se na identificação dos próximos passos 
para construção da resiliência no setor em relação ao estresse hídrico induzido pela alteração do 
clima, incluindo respostas políticas, compartilhamento das melhores práticas e desenvolvimento de 
sistemas de modelagem de apoio (IEA, 2014). O quinto e último encontro até o momento, realizado 
no final de 2014, discutiu as políticas e práticas necessárias para aprimorar a resiliência do setor de 
energia nos diferentes níveis de competência. As últimas conclusões do Fórum Nexus é que há uma 
urgência para entender os impactos do clima e integrar esse entendimento na tomada de decisão. 
São também necessárias respostas políticas para melhor lidar com estes impactos. A cooperação e 
as parcerias, como as parcerias público-privadas, desempenham um papel essencial na construção 
da resiliência. Os vínculos e a cooperação institucional são muito importantes e precisam ser 
estabelecidos e reforçados para aperfeiçoar a formulação das políticas de resiliência. O papel que a 
AIE se coloca neste contexto é o de difundir as melhores práticas do setor, facilitando a cooperação 
entre países, fornecendo assessoria política e engajando a comunidade financeira, além de servir 
como facilitador para o diálogo público-privado (OECD/IEA, 2014). 

Conforme mencionado anteriormente, o Conselho Empresarial Mundial para o 
Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) também vem trabalhando nesta busca. No relatório 
“Construindo a Resiliência no Setor elétrico” (WBCSD, 2014) são analisados os impactos do clima 
sobre sistemas de energia e analisadas as melhores práticas considerando a experiência de grandes 
empresas do setor no mundo (EDF Group, DNV GL Group, Entergy, ABB, Hitachi, Eskom 
Holdings, CLP Holdings Limited e Statkraft AS).  

Um ponto chave do relatório é o reconhecimento de que a água é central para o setor e para 
os riscos aos quais o setor está exposto. As interdependências entre água e eletricidade tornam-se 
cada vez mais complexas, pois a maior parte das fontes de geração de eletricidade utiliza água em 
seus processos, enquanto que o bombeamento, transporte e tratamento de água utilizam energia 
elétrica. Ainda de acordo com o relatório, as tensões entre os setores de água e energia tendem a 
aumentar à medida que a demanda de água pelo setor de energia cresce. Ao mesmo tempo a 
demanda por água também cresce em setores como agricultura, indústria e uso doméstico. Neste 
sentido, acredita-se que a geração hidrelétrica tem um papel chave no nexo energia e gestão da 
água.  

Ao final do documento, além de serem apresentadas algumas recomendações para os 
tomadores de decisão, são também sugeridas algumas recomendações interessantes às empresas: 
construir uma “expertise” em análise de informações climáticas visando uma melhor compreensão 
dos riscos, especialmente em relação ao downscaling dos modelos climáticos globais; apropriar-se 
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dos conceitos da gestão de riscos e análise custo-benefício para nortear o desenvolvimento das 
estratégias de adaptação empresariais de forma a determinar quais soluções podem se apresentar 
mais eficientes e de menor custo; engajar-se com instituições reguladoras em termos da definição de 
novas estruturas de incentivo para que os investimentos em adaptação tornem-se viáveis 
financeiramente (um custo adaptação eficiente também exige um quadro regulamentar de apoio); 
ajuste e/ou criação de políticas e regulação para incentivar investimentos que aumentem a 
capacidade adaptativa das operações, nos sistemas de energia e nas comunidades locais; continuar a 
investir em P&DI buscando melhorias eficazes nos principais elementos de infraestrutura, 
ampliando o leque de opções e reduzindo os custos ao longo do tempo; aprendizagem conjunta e 
contínua, com troca de experiências sobre as melhores práticas e compartilhamento de recursos para 
responder de forma mais eficaz a eventos extremos. 

Nos EUA, o Departamento de Energia (Department of Energy - DOE) vem trabalhando 
intensamente no desenvolvimento de guias relacionados à resposta emergencial a eventos extremos, 
visando aumentar a resiliência do setor de energia. Para eles, proteger e melhorar a resiliência do 
setor face às catástrofes de origem humana e naturais é um esforço contínuo que requer vigilância 
constante, planejamento de contingência, e capacitação. Assim, o setor de energia já desenvolveu 
inúmeros programas patrocinados por organizações públicas e privadas que apoiam a visão e os 
objetivos de segurança do setor. Os programas enquadram-se em quatro categorias principais: 
disseminação de informação e comunicação, segurança física e cibernética, coordenação e 
planejamento, e confiança do público e abrangem ações tanto na esfera nacional, quanto regional e 
local. Toda expertise técnica para garantir a segurança e resiliência dos sistemas de energia vem da 
divisão do DOE denominada Infrastructure Security and Energy Restoration Division - ISER.  

Dentre os programas e guias produzidos pelo DOE destacam-se o Plano do Setor de Energia 
(Energy Sector-Specific Plan - SSP), parte integrante do Plano Nacional de Proteção à Infraestrutura 
(National Infrastructure Protection Plan - NIPP), que abrange diversos setores. Para o setor de 
energia o DOE foi designado como agência responsável pela revisão de 2010. Cabe lembrar que 
dentro da definição norte-americana o setor de energia inclui a produção, refino, armazenamento e 
distribuição de petróleo e gás natural e a geração de eletricidade, excluindo a hidroeletricidade e as 
instalações comerciais da geração nuclear. Para a geração de eletricidade é considerado então a 
geração a partir de carvão, gás natural e óleo, a geração a partir de fontes renováveis (exceto 
hidroeletricidade), transmissão, incluindo as subestações, linhas e centros de controle e distribuição, 
também incluindo as subestações, linhas de distribuição e centros de controle, além do mercado de 
energia. Barragens de hidroeletricidade e instalações nucleares são consideradas em outros planos 
específicos (Sector-Specific Plan – SSP) (Homeland Security & US DOE, 2010). O documento 
revisa uma metodologia para gestão de riscos que identifica ativos críticos da infraestrutura do setor 
e recursos chaves, além de definir responsabilidades e ações para todos os níveis governamentais, 
para as empresas privadas e setores parceiros. O objetivo é aumentar a resiliência da infra-estrutura 
de energia, definida como a capacidade de reduzir a magnitude e/ou duração de eventos de ruptura e 
depende da capacidade de antecipação, adaptação e recuperação a partir de um acontecimento 
perturbador (Homeland Security & US DOE, 2010). 

Já no estudo específico SSP para barragens, um ponto de destaque é a estrutura de 
colaboração com as partes interessadas no nível local, estadual e regional. Esta estrutura foi 
montada a partir do chamado Fórum de Segurança de Barragens, que conta com a participação dos 
diferentes atores sociais, dos diferentes níveis (Homeland Security, 2010). Porém, assim como no 
SSP de energia, o foco é nos ativos e infraestrutura e sua vulnerabilidade aos eventos extremos. 
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Destaca-se ainda o trabalho da Agência Nuclear de Energia, desenvolvido pelo grupo de 
trabalho “Climate Change, Assessment of the Vulnerability of Nuclear Power Plants and Cost of 

Adaptation (NUCA)3”. Um estudo importante foi realizado entre 2013 e 2014 sobre a avaliação da 
vulnerabilidade das usinas nucleares e o custo de adaptação às mudanças do clima, mas até o 
momento não foi oficialmente publicado. O foco do estudo é a avaliação do impacto das mudanças 
climáticas sobre a contribuição da energia nuclear para a segurança no abastecimento de energia, 
tendo em conta o impacto no lado da demanda, além da quantificação do custo da inação e dos 
custos de adaptação. 

Por fim, mencionamos o relatório elaborado pelo Observatório Nacional dos efeitos do 
aquecimento global (ONERC) em conjunto com a associação de empresas pelo meio ambiente 
(EPE) da França, que elaboraram um documento de orientação para compartilhar exemplos e 
auxiliar as empresas dos diversos setores a identificarem os pré-requisitos para elaboração de uma 
estratégia empresarial de adaptação. Ao final do documento são ainda apresentadas fichas setoriais 
que auxiliam na identificação de riscos e oportunidades por conta das alterações climáticas. O setor 
de energia é um dos setores chaves destacados nas fichas. Os riscos identificados para o setor 
incluem a redução dos recursos hídricos, vulnerabilidade de infra-estrutura de produção e transporte 
elétrico, interrupção do serviço devido a problemas de abastecimento, falha no atendimento da 
demanda de pico, alteração da produtividade das instalações, aumento dos preços dos recursos e 
matérias-primas e da energia e mudanças no comportamento do consumidor. E as oportunidades 
incluem o aumento da demanda por produtos e serviços, diversificação dos recursos energéticos da 
água, aumento da demanda por aparelhos de ar condicionado, eficiência energética, inovação em 
sistemas de controle de demanda (ONERC & EPE, 2014). 

 
POSSÍVEIS CAMINHOS PARA O BRASIL A PARTIR DA EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL 

Após a revisão de literatura referente à experiência internacional sobre adaptação no setor 
elétrico e especificamente sua relação com os recursos hídricos algumas observações e sugestões 
para a discussão no caso brasileiro podem ser apontadas. 

Observa-se que a maioria dos estudos apresentados tem o foco em aumentar a resiliência do 
setor aos eventos extremos. Porém, para o caso brasileiro, é possível que o maior impacto não 
ocorra por conta dos eventos extremos, como no caso dos países desenvolvidos (CEBDS, 2014; 
FBDS, 2009). O maior impacto dever ocorrer por conta de alterações no regime de chuvas, no 
regime hidrológico e também de ventos. Assim, é importante desenvolver uma estratégia de 
adaptação que dê conta não apenas dos eventos extremos, como também das alterações que deverão 
ser impostas ao dia a dia da operação do setor elétrico. 

Outro ponto de destaque na experiência internacional apresentada é o foco na avaliação, 
monitoramento e estabelecimento de ações para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a resiliência 
da infra-estrutura do setor, garantindo a segurança energética. O uso de tecnologia e a busca por 
inovações tecnológicas e desenvolvimento de novas abordagens de risco-custo-benefício para 
avaliar a pertinência de implementação destas tecnologias, aparecem claramente nos estudos 
apresentados. Porém, considerando a amplitude do conceito de adaptação discutido brevemente no 
primeiro item deste artigo, vemos que é possível ir além. É importante atentar para os aspectos 
socioeconômicos e ambientais, conforme sugerido na definição apresentada pelo IPCC (2007), e 
não apenas os aspectos técnicos, econômicos e climáticos. Pensando desta forma outras questões 
emergem naturalmente da reflexão. 

                                                           
3 Sítio Internet Nuclear Energy Agency: https://www.oecd-nea.org/ndd/groups/nuca.html, acesso em junho de 2015. 
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É importante, por exemplo, incluir a consideração das questões relacionadas às alterações 
climáticas no processo de tomada de decisão do setor, tanto no curto e médio como no longo prazo. 
O questionamento sobre como a geração de eletricidade, transmissão e distribuição afeta o meio 
ambiente e a socioeconomia e como essas operações são ou podem ser afetadas pelas alterações no 
meio ambiente deve permear todo o processo de decisão. A avaliação deve ser integrada a este 
processo e realizada de forma sistêmica, considerando todas as dimensões envolvidas (climática, 
econômica, política, social, ambiental, territorial, educacional, etc). 

Deve-se ainda desenvolver pesquisas para tentar integrar os modelos climáticos com 
modelos energéticos, buscando obter resultados nos níveis nacional, regional e local, devendo-se 
também considerar os cenários possíveis de alterações nos novos projetos, com o levantamento de 
novas questões, como por exemplo: Como a geração de energia prevista pode ser alterada para os 
diferentes cenários? Há risco de interrupção da oferta? Quais programas devem ser incluídos no 
projeto para poder lidar com este tipo de ocorrência? É possível identificar oportunidades para o 
projeto devido aos cenários de alterações climáticas para a região em questão? Como o projeto pode 
auxiliar a aumentar a capacidade adaptativa da região onde será implantado? É possível haver uma 
sinergia positiva de forma que a vulnerabilidade local seja reduzida a partir da implantação do 
projeto (ex: controle de cheias, manutenção da biodiversidade, parcerias institucionais, capacitação, 
etc)? 

Por fim, estabelecer mecanismos técnicos, institucionais, políticos e econômicos para 
executar os planos de adaptação com incentivos de fontes externas (governos, acionistas e 
seguradoras) é também imperativo. 

 
CONCLUSÃO 

Conclui-se que a adaptação à mudança climática é um assunto complexo, que envolve 
diferentes níveis de decisão e diferentes temporalidades. Para construir a capacidade de adaptação 
de um país, região, setor ou empresa é preciso construir parceiras, políticas públicas e investir na 
formação dos atores, na sensibilização da comunidade, na cooperação entre os setores da economia, 
os recursos financeiros e tecnológicos (Veiga & Magrini, 2013). É preciso criar uma nova forma de 
pensar estrategicamente, de uma maneira sistêmica e associada às escolhas possíveis. 

A partir de um objetivo claro para a estratégia de adaptação do setor, deve-se começar a agir 
no sentido de estabelecer diretrizes que viabilizem tais parcerias e mobilização de recursos para 
viabilizar a tomada de ações, como, por exemplo, diretrizes relacionadas a produção e difusão de 
conhecimento e informações, diretrizes relacionadas ao ajuste das normas e regulamentações, 
diretrizes para adaptação institucional, diretrizes relacionadas a medidas com necessidade de 
investimento direto. 

Em um segundo momento poderiam ser detalhados os conjuntos de medidas de adaptação, a 
serem diferenciadas e priorizadas de acordo com a sua natureza. Uma classificação muito usada, por 
exemplo, é: medidas "no regrets"; medidas reversíveis; medidas de aumento das "margens de 
segurança", tais como a medida para avaliar o mapeamento de áreas que são potencialmente 
vulneráveis a cheias, inundações, etc; medidas que exigem aplicação de longo prazo, flexíveis o 
suficiente para poderem responder às variações climáticas quaisquer que sejam elas, projetadas ou 
não; medidas que podem ser ajustadas e revistas periodicamente por várias partes interessadas com 
o avanço da tecnologia. Por fim, é importante que todas as discussões a este respeito sejam 
realizadas de maneira conjunta, conforme descreve a experiência internacional, com a participação 
efetiva dos diferentes entes estratégicos do setor.  
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