XXVI SNPTEE – ESCOPO E TEMAS PREFERENCIAIS DOS GRUPOS DE ESTUDO
Grupo de Estudo: 11 Grupo de Estudo de Desempenho Ambiental de Sistemas Elétricos GMA
Escopo
Avaliação de desempenho ambiental de empreendimentos. Planejamento e Gestão socioambiental dos empreendimentos.
Sustentabilidade corporativa e empresarial, aspectos ambientais e sociais. Mudanças climáticas: compromissos e implicações
para as empresas do setor elétrico. Boas práticas e avaliação de experiências no trato de problemas relacionados com impactos
ambientais. Influências na degradação e recuperação do meio ambiente. Aspectos associados ao licenciamento ambiental.
Conservação da biodiversidade (flora, fauna íctica e terrestre). Interação com a sociedade e comunicação socioambiental.
Temário
1. Experiências e boas práticas para a melhoria do processo de planejamento e da gestão socioambiental, desde a implantação
até o descomissionamento dos empreendimentos de geração e de transmissão, destacando:
• Desafios e boas práticas socioambientais para a expansão da transmissão: aspectos regulatórios vis a vis os requisitos
do processo de licenciamento ambiental; avaliação da qualidade dos estudos prévios à licitação – relatórios R3;
• Desafios e boas práticas no planejamento, licenciamento e gestão ambiental de empreendimentos de geração
hidráulica, térmica tradicional (carvão, óleos combustíveis e gás), eólica, solar e biomassa.
2. Experiência das empresas do setor elétrico com relação à preservação da biodiversidade (unidades de conservação,
programas de proteção e de estudos da flora, fauna íctica e terrestre, etc) nas áreas de influência dos empreendimentos.
3. Experiências relacionadas a populações indígenas e outras populações tradicionais, patrimônio histórico, cultural e
arqueológico: estudos e programas voltados para evitar, reduzir ou compensar interferências causadas pelos
empreendimentos do setor; interação com órgãos intervenientes no processo de licenciamento ambiental (Funai, Iphan,
Palmares, e outros).
4. Interação com a sociedade e comunicação socioambiental.
5. Adaptação às mudanças climáticas e as implicações para o setor elétrico: inventário de emissões; iniciativas para redução
das emissões; adaptações às mudanças climáticas; estimativas de emissões de GEE em reservatórios de UHEs; avaliação
da vulnerabilidade dos empreendimentos do setor elétrico às mudanças climáticas.
6. Gestão da sustentabilidade empresarial: estratégias, inovação, indicadores, comunicação. Gerenciamento de insumos
(água, energia, combustível, papel, etc) e de resíduos sólidos e perigosos.
7. Questões socioambientais do setor elétrico: aspectos regulatórios e interação junto aos órgãos ambientais;
acompanhamento e análise; custos socioambientais dos empreendimentos de G & T em operação frente às crescentes
demandas da administração pública; análise da efetividade dos programas socioambientais.
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