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RESUMO 
 
O estudo comparativo de alternativas energéticas para o suprimento aos mercados de Manaus, Macapá e cargas 
da margem esquerda do rio Amazonas, apontou para a construção de uma linha de transmissão na tensão de 
500kV a partir da UHE Tucuruí no estado do Pará, com cerca de 1600Km, atravessando o rio Amazonas próximo 
à foz do rio Xingu, seguindo, deste ponto, em 230kV na direção de Macapá e em 500kV até a cidade de Manaus, 
atravessando áreas que apresentam significativa heterogeneidade de classes de cobertura do solo e envolvendo 
grandes desafios tecnológicos e construtivos. 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma estimativa do balanço de emissões de gás carbônico (ou dióxido de 
carbono CO2), um dos principais gases causadores do efeito estufa, decorrente da implantação da interligação 
energética Tucurui-Macapá-Manaus, considerando as emissões de CO2 de usinas térmicas que deixariam de 
operar e da floresta suprimida para a construção e manutenção do empreendimento. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Palavras chave: Balanço de emissões de carbono; emissão de gases de efeito estufa; emissão de CO2 

1 INTRODUÇÃO 
 
Segundo as informações consolidadas no Inventário de Nacional Emissões Gases de Efeito  
Estufa (1,2) com base no ano de 1994, de um total de cerca de 1030 milhões de toneladas de CO2 emitidas no 
país, cerca de 75% são devidas às mudanças no uso da terra e florestas, 23% são relativas ao setor de energia e 
os 2% restantes são atribuídos aos processos industriais. No setor de energia, a área de transportes responde 
pela maior parcela de emissão de CO2 proveniente da queima de combustíveis fósseis, enquanto o setor de 
energia elétrica emite aproximadamente 26 milhões de toneladas de CO2, ou seja, 2,5 % do total de emissões de 
CO2 do país. Apesar desse quadro favorável para o setor elétrico, considerando o aumento da participação da 
geração térmica na matriz energética do país, uma contribuição importante para minimizar os riscos de 
aquecimento global é a substituição, sempre que possível, das unidades de geração de energia elétrica que 
utilizam a queima de combustíveis fósseis, por tecnologias limpas ou que possibilitem a redução de emissões. 
 
Grande parte da região Norte do país não se encontra ainda conectada ao Sistema Interligado Brasileiro SIN, cuja 
base é predominantemente hidráulica. O atendimento de energia elétrica a esses sistemas isolados é feito 
principalmente por geração térmica. Assim, o suprimento aos mercados de energia elétrica de Manaus, Macapá e 
de localidades da margem esquerda do Rio Amazonas através de uma interligação ao SIN a partir da UHE 
Tucuruí, permitiria a desativação do parque térmico destes sistemas isolados, que totalizam atualmente cerca de 
1000 MW de capacidade nominal.  
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Neste caso, além do aumento da qualidade do fornecimento de energia elétrica às localidades interligadas e da 
economia de divisas para o país, tem-se como vantagem adicional a diminuição da emissão de CO2. Entretanto, 
esta interligação energética apresenta grandes desafios tecnológicos, construtivos e requer grande cuidado na 
sua concepção tendo em vista a importância ambiental da região a ser atravessada, coberta ainda em muitos 
trechos por floresta nativa. Nesse sentido, o setor elétrico vem realizando estudos técnicos, econômicos e 
socioambientais para a LT Tucuruí – Macapá – Manaus (3), visando avaliar a viabilidade da implantação deste 
empreendimento, já considerando a adoção de medidas especiais na sua implantação para preservação da 
biodiversidade, tais como a elevação de torres e construção de pontes brancas.  
 
Entretanto, se por um lado a substituição de geração térmica através da interligação permite a redução das 
emissões de CO2, por outro lado, a supressão de floresta em diversos trechos leva a uma maior liberação de 
carbono, havendo a necessidade de se analisar o balanço entre essas duas situações. Este trabalho apresenta 
uma avaliação preliminar desse balanço de emissões de CO2 considerando o corredor de passagem selecionado 
nesta etapa dos estudos. Para a estimativa das emissões de CO2, tanto daquelas provenientes das unidades 
térmicas quanto daquelas devidas à mudança de uso de solo foram utilizadas as metodologias adotadas pelo 
IPCC -Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas.  

2 ESTUDOS DE ALTERNATIVAS DE CORREDOR DE PASSAGEM 
 
2.1 Alternativas de corredor 
 
 
Foram consideradas inicialmente seis rotas possíveis para o atendimento aos mercados considerados. Destas, 
quatro foram descartadas em uma primeira análise e as duas alternativas restantes foram estudadas em detalhes, 
visando determinar a melhor delas para implantação do empreendimento, sendo uma pela margem esquerda do 
rio Amazonas e outra pela sua margem direita. Os corredores estudados têm 20 km de largura, onde, em fases 
posteriores de estudo, serão estabelecidas faixas de passagem com largura variando entre 60 e 100 metros. 
 

CORREDORES ESTUDADOS - MARGEM DIREITA E ESQUERDA DO RIO AMAZONAS 

 
 
2.2 Alternativa selecionada 
 
Para escolha da melhor alternativa de corredor foram utilizados indicadores socioambientais relacionados aos 
fatores considerados mais relevantes no processo de implantação de linhas de transmissão na Amazônia. A 
definição dos indicadores foi orientada pelos critérios ambientais básicos adotados para a identificação das 
alternativas de corredor de passagem da linha de transmissão, quais sejam: evitar interferências em áreas de 
proteção legal, minimizar a interferência sobre áreas preservadas com cobertura de floresta natural e outros 
ecossistemas considerados relevantes, e, com núcleos urbanos. Também foram consideradas as interferências 
ambientais decorrentes da necessidade de abertura de acessos ao longo dos corredores que podem vir a 
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funcionar como vetor de penetração ou causar perda de cobertura vegetal, bem como aquelas interferências 
associadas à construção de travessias de rios de grande porte. Fator fundamental na decisão foi também a 
extensão da alternativa. A comparação das alternativas de corredor apontou aquele localizado na margem 
esquerda como potencialmente menos impactante, principalmente pela menor interferência com áreas legalmente 
protegidas. Este corredor parte de Tucuruí na direção Oeste, seguindo até a SE Xingu, em Altamira (PA). Toma a 
direção Norte acompanhando o rio Xingu pela sua margem esquerda. Atravessa o rio Amazonas passando pela 
SE Jurupari e segue na direção Oeste passando pelas localidades de Prainha, Monte Alegre, Alenquer, Curuá, 
Óbidos e Oriximiná (SE Oriximiná), as quais serão supridas por uma linha de 138kV. O corredor contorna a 
Floresta Nacional Saracá-Taquera pelo seu flanco Sul. A LT atravessa o rio Nhamundá e segue por um trecho de 
floresta bastante densa até São Sebastião do Uatumã. Continua nessa direção Sudeste até a SE Itacoatiara (AM), 
daí, na direção Oeste até Manaus (SE Cariri). No corredor de Tucuruí até a SE Cariri (AM) prevê-se dois circuitos 
em 500 kV. Da SE Itacoatiara, na direção Nordeste, está previsto uma LT em 138 kV para atender os municípios 
de Itacoatiara, Silves, São Sebastião do Uatumã e Urucara. Para atendimento a Macapá, prevê-se a partir da SE 
Jurupari, um corredor seguindo na direção Nordeste até a SE Macapá, no município de mesmo nome, passando 
pela SE Laranjal, atravessando a Reserva Extrativista Rio Cajari e a APA do Rio Cariaú. Neste corredor prevêem-
se dois circuitos em 230 kV até Macapá. 
 
Do ponto de vista do balanço de emissões de CO2, a alternativa da margem esquerda também é mais 
interessante, pois substitui geração térmica nas localidades atendidas enquanto a alternativa da margem direita 
somente substitui as térmicas que atendem à Manaus e Macapá e atravessa igualmente regiões com cobertura de 
floresta nativa. 
 
2.3 Vegetação e uso do solo do corredor selecionado 
 
O corredor escolhido para implantação da LT Tucuruí-Macapá-Manaus caracteriza-se pela existência de diferentes 
ecossistemas, dentre eles as várzeas e as áreas de terra firme. Nas áreas de terra firme se destaca a presença de 
uma extensa cobertura vegetal, constituída na sua maior parte  por floresta ombrófila com toda a sua 
complexidade, possuindo ainda, pequenas extensões antropizadas. A caracterização das unidades de vegetação 
e uso do solo foi feita a partir da interpretação de imagens de satélite e verificação visual dessas unidades durante 
sobrevôos, que serviram também para avaliação das unidades de conservação e seu estado atual. Também foram 
utilizados os mapas de vegetação do projeto RADAM. 
 
Foram considerados três classes de cobertura vegetal e uso do solo. O QUADRO 01 retrata o tipo e a extensão de 
cada classe de cobertura do solo dentro do corredor. As áreas de florestas representam aproximadamente 59% da 
extensão do corredor. 
 

QUADRO 01 
 

Classe de uso do solo Extensão no corredor (km) Ocorrência (%) 
Floresta 1.083,48 58,59 
Várzea 141,28 7,64 
Pasto ou agricultura 624,44 33,77 
Total 1.849,02 100 

 

3 EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA (GEE) 
 
O efeito estufa é um dos principais riscos ambientais que o nosso planeta enfrenta atualmente. A concentração de 
carbono na atmosfera aumentou de 285 ppm, em 1850, para 370 ppm em 2002, e cerca de 43% das emissões 
totais durante este período ficaram retidas na atmosfera. As emissões antropogênicas de dióxido de carbono, 
principal gás causador desse fenômeno, são basicamente originadas na queima de combustíveis fósseis: carvão, 
petróleo, gás natural etc. Assim, o efeito estufa está intimamente associado à elevação do consumo de energia, 
tornando o estudo e a análise da utilização de fontes limpas de energia no Brasil de fundamental importância. 
 
O restabelecimento das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera aos níveis referentes a 1990, 
conforme estimados pelo IPCC, e adotados como referência pelo Protocolo de Quioto, podem ser atingidos 
através de duas vertentes básicas: 
 

 a redução das emissões  pela utilização de geração de energia limpa.  
 o aumento da captura dos gases de efeito estufa. 

 
O primeiro grupo de medidas mitigadoras visa à redução das emissões de gases de efeito estufa propondo 
mudanças nas fontes de energia, em alguns casos com custos mais elevados e, portanto, menos competitivas. A 
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substituição de energia elétrica proveniente de unidades térmicas que utilizam combustíveis fósseis por energia 
hidrelétrica através da interligação de mercados, até então isolados, ao SIN vem ao encontro destas 
recomendações. O segundo grupo de medidas visa estimular o reflorestamento, florestamento e outras 
tecnologias de captura e fixação ou simplesmente aprisionamento de CO2, no subsolo em poços maduros de 
petróleo, por exemplo. 
 

4 ESTIMATIVAS DE EMISSÃO DE CO2 
 
4.1 Emissão de CO2 pelas UTEs 
 
A metodologia usada para quantificar as emissões de CO2 consideradas na elaboração deste trabalho foi a “Top-
Down” na qual as emissões são estimadas a partir dos dados de produção e consumo de energia primária. Esta 
metodologia, adotada pelo IPCC, foi sistematizada em planilhas EXCEL e utilizada na elaboração do trabalho 
técnico do GT Mudanças Climáticas do COMAGE – Comitê de Meio Ambiente do Grupo ELETROBRÁS, 
apresentado no X Congresso Brasileiro de Energia (dezembro/2004) (4). O cálculo da emissão anual de Carbono 
por um sistema de geração térmica pode ser expresso pela equação a seguir:  
 
E = C x FE x FO x 44/12 (4), onde: 
 
E - emissão de CO2 (t); 
C - consumo de combustível (t,m3); 
FE - conteúdo de carbono (t C / unid. de combustível); 
FO - a fração de oxidação (o valor adotado foi 0,99) 
44/12 (3,66)  - é a razão entre o peso molecular do CO2 e do C 
 
O parque térmico de 1000 MW, em operação em Manaus, Macapá e municípios da margem esquerda do rio 
Amazonas no estado do Pará e Amazonas, que deixaria de operar após a construção da interligação, consumiu 
1.164.163,225 m3 de combustível durante o ano de 2003, correspondendo  a emissões de 2.835.572 t CO2. O 
QUADRO 2 apresenta as quantidades de consumo por tipo de óleo combustível e os fatores de emissão 
correspondentes. 
 

QUADRO 2 
 

 Combustível 1B Combustível 1A Diesel PTE TOTAL 

Consumo de Óleo (m3) 171.602,831 230.843,274 97.898,703 663.818,417 1.164.163,225 

Conteúdo de Carbono 
(FE)  (t C /m3) 0,857 0,857 0,736 0,534  

Emissão de CO2 

 (t CO2) 1.287.259 261.554 1.286.759 2.835.572 

 
O ANEXO 01 apresenta um quadro com o consumo de combustível por usina existente no sistema em operação 
considerado. 
 
4.2 Emissões de CO2 por Mudança do Uso do Solo 
 
A dinâmica dos ecossistemas terrestres depende da interação entre vários ciclos biogeoquímicos, particularmente 
o ciclo de carbono, ciclo de nutrientes e ciclo hidrológico, todos eles passíveis de modificação por ação do homem. 
O sistema ecológico terrestre, no qual o carbono é retido em biomassa viva, material orgânico em decomposição e 
solo, tem um papel importante no ciclo de carbono global. Há uma troca natural de carbono entre este sistema e a 
atmosfera através da fotossíntese, respiração, decomposição e combustão. As atividades humanas modificam os 
estoques de carbono fixados, reservatórios de carbono, e as trocas entre eles e a atmosfera através do uso da 
terra, mudança do uso da terra e florestamento, dentre outras atividades. Quantidades substanciais de carbono 
têm sido liberadas a partir da supressão de florestas nas latitudes altas e médias nos últimos séculos e nos 
trópicos, principalmente a partir da segunda metade do século XX.  
 
Existe carbono fixado tanto na vegetação como no solo dos ecossistemas terrestres. Os estoques de carbono são 
maiores no solo que na vegetação, em particular em ecossistemas não florestais em latitudes alta e média (5). Os 
estudos que vêm sendo realizados têm demonstrado que as taxas e tendências de fixação de carbono em 
ecossistemas terrestres são bastante imprecisas (5). A quantidade líquida de carbono fixado nos ecossistemas 
terrestres, que aproximadamente equilibra as emissões de mudança de uso do solo nos trópicos, é resultado das 
práticas naturais de uso do solo e regeneração natural de vegetação em latitudes altas e médias, efeito indireto de 
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atividades antrópicas e das mudanças climáticas, naturais e antropogênicas. Não é possível hoje determinar as 
importâncias relativas dos diferentes processos de fixação de carbono, que também variam de região para região.  
 
Modelos de ecossistemas indicam que fixação terrestre adicional de CO2 da atmosfera, crescente como 
conseqüência indireta de atividades humanas (ex: fertilização por CO2 e deposição de nutrientes), em escala 
global, provavelmente se manterá por algumas décadas em ecossistemas florestais, porém podem gradualmente 
diminuir e ecossistemas florestais podem se tornar fontes de emissão de CO2. Existem três possíveis explicações 
para este comportamento: 
 

 a capacidade dos ecossistemas para fixação de carbono adicional pode estar limitada pelos nutrientes e 
fatores biofísicos; 

 a taxa de fotossíntese em algumas plantas pode não crescer mais na medida que a concentração de CO2 
continua a crescer, enquanto espera-se que a respiração heterotrópica cresça com o aumento da 
temperatura; 

 a degradação dos ecossistemas  pode resultar  das mudanças climáticas. 
 
Estas conclusões consideram apenas o efeito futuro do CO2 emitido e mudança do clima nos reservatórios atuais 
e não levam em consideração futuros desmatamentos ou ações para desenvolver reservatórios de carbono 
terrestres. Devido ao nível de incerteza no atual entendimento relativo à aclimatação de processos fisiológicos, 
limitações climáticas e realimentação entre os processos, projeções além de poucas décadas são altamente 
imprecisas.  
 
Para fins de estimativa de emissões e de remoções de CO2 da atmosfera relativas à biomassa floresta, a 
metodologia preconizada pelo IPCC considera apenas a biomassa aérea. A quantidade de carbono contido na 
biomassa depende do tipo de vegetação. A metodologia do IPCC pressupõe que as emissões líquidas são iguais 
às mudanças de estoque de carbono na biomassa existente entre dois intervalos de tempo. Ainda de acordo com 
esta metodologia, as remoções naturais da floresta não são computadas, uma vez que a Convenção Quadro 
sobre Mudança Climática define mudança do clima como aquela que possa ser direta ou indiretamente atribuída à 
atividade humana.  
 
O Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas de Gases de Efeito Estufa (1), apresenta as estimativas 
de emissões líquidas de CO2 no bioma Amazônia baseadas em dados de áreas desflorestadas, áreas 
regeneradas e respectivos valores de densidade de biomassa. Informações sobre as áreas de desflorestamento e 
regeneração foram obtidas do banco de dados do Projeto PRODES e interpretação visual de cenas amostradas 
pelo sensor TM/Lansat 5.  
 
O estoque de carbono original das fisionomias florestais do bioma Amazônia foi estimado por modelos estatísticos 
(Higuchi, N. citado em (6)), a partir de dados de biomassa constantes do inventário florestal (projeto 
RADAMBRASIL). Muito embora este inventário tenha considerado apenas árvores com circunferência à altura do 
peito (CAP) maior que 100 cm, foi aplicada uma correção ao conteúdo de carbono da cada unidade amostral, para 
incluir também as árvores com CAP inferior a 100 cm, bem como para o carbono correspondente aos cipós e às 
palmeiras. Não foi contabilizado o carbono contido nas raízes, já que, como já mencionado anteriormente, a 
metodologia do IPCC prevê apenas a contabilização da parte aérea da biomassa. 
 
As estimativas usuais de biomassa aérea tomam como base estudos realizados próximos a Manaus ou Belém 
(floresta ombrófila densa ou aberta), onde o conteúdo de carbono é maior, enquanto que grande parte do 
desflorestamento da Amazônia ocorre em áreas de transição, onde o conteúdo de carbono é menor. Sendo assim, 
há uma tendência a superestimar as emissões de CO2.  
 
Para o relatório “Emissões e Remoções de Dióxido de Carbono por Conversão de Florestas e Abandono de Terras 
Cultivadas” (6), as estimativas de biomassa foram geradas para cada tipo de vegetação considerando o projeto 
RADAMBRASIL e as estimativas de emissão de CO2 foram elaboradas em função do conteúdo de carbono 
diferenciado por tipo de vegetação. A identificação e quantificação dos tipos de vegetação foram feitas através da 
integração dos dados de desflorestamento e regeneração com os mapas. A densidade de carbono contido nos 
diferentes grupamentos de classes de vegetação variou entre 15,39 e 204,40 t C/ha.  
 
A título de ilustração da complexidade do bioma Amazônia, a seguir são apresentados os ecossistemas presentes 
e que foram utilizados para classificação da vegetação e posterior grupamento: 
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 Floresta Ombrófila Densa 
 Floresta Ombrófila Mista 
 Floresta Estacional Semidecidual 
 Floresta Estacional Decidual 
 Campinara 
 Savana 
 Savana Estépica 

 
 Estepe 
 Vegetação de Influência Marinha (Restinga) 
 Vegetação de Influência Fluviomarinha 
 Vegetação c/ Influência Fluvial e/ou 

Lacustre 
 Refúgio Montano 
 Refúgio Alto-Montano  
 Vegetação Secundária 

Fonte: “Emissões e Remoções de Dióxido de Carbono por Conversão de Florestas e Abandono de Terras Cultivadas” (6). 
 
Ainda nesse relatório (6) são apresentados os seguintes resultados finais para o bioma Amazônia, considerando 
os diversos tipos de vegetação: 
 QUADRO 3  

 
Desflorestamento Regeneração Emissões Líquidas 

Bioma Área 
(1988-1994) 

103 km2 

Emissão 
Bruta 

T g C/ano 

Área 
(1988-1994) 

103 km2 

Remoção 
Anual 

T g C/ano 
T g C/ano 

T g CO2/ano 
 

(106 t CO2/ano) 

Amazônia 92,1 151,7 82,3 34,0 116,9 428,6 
 
Se considerarmos que a área a ser desflorestada para implantação e manutenção do sistema de transmissão 
Tucuruí- Macapá-Manaus não será regenerada, temos uma taxa de emissão bruta de CO2 por ano por km2 que 
será igual à emissão líquida, pois não será considerado o carbono fixado na regeneração. Baseado nos dados da 
tabela acima, pode-se utilizar como referência a taxa de 16,47 t C/ano.ha, obtida pela divisão da emissão bruta de 
carbono devido ao deflorestamento 151,7 T g C/ano pela área de 9,21 106 ha. Convertendo C em CO2  usando a 
razão do peso molecular entre eles (3,66) tem-se a taxa de 60,28 t CO2 / ano.ha, que corresponde ao dióxido de 
carbono (CO2) contido na biomassa que será suprimida. Foi adotada a hipótese de que este valor seja 
representativo do bioma Amazônia, já que foi obtido a partir de informações reais e atuais. 
 
Considerando que o corredor selecionado atravessará cerca de 1083,48 km de floresta, sendo que cerca de 300 
km não sofrerão supressão de floresta por conta de soluções tecnológicas específicas como o alteamento das 
torres de transmissão, e prevendo uma faixa de passagem para a linha de transmissão de 100 m de largura, 
estima-se que a área de floresta a ser suprimida deverá ser de 7834,8 ha. Multiplicando-se a área de floresta a ser 
suprimida, 7834,8 ha, pela taxa de emissão de CO2 correspondente à biomassa, 60,28 t CO2/ano.ha, pode-se 
estimar uma emissão líquida de cerca de 472.318,5 t CO2/ano. 
 

5 BALANÇO DAS EMISSÕES DE CO2 
 
A desativação do parque térmico nas localidades a serem atendidas com a implantação da interligação Tucurui – 
Macapá - Manaus evita a emissão de cerca 2.835.572 t CO2, tendo como base o ano de 2003. No entanto, a 
supressão de floresta, necessária à implantação do empreendimento, equivalente a emissão de cerca de 
472.318,5 t CO2 /ano, ou seja, cerca de 17,3% das emissões evitadas. O balanço de emissão de CO2 /ano evitada 
seria então de 2.363.253,88 t CO2 /ano.  
 
De acordo com o Comunicado Nacional às Nações Unidas, de dezembro de 2004 (2), o total de emissões de CO2 
do Brasil foi estimado em 1030 milhões de t CO2 /ano, referente ao ano de 1994, e o total de emissões estimado 
por mudança do uso do solo foi de 776 milhões t CO2 /ano, sendo responsável por 76 % das emissões de CO2 
/ano do Brasil. O total das emissões por queima de combustíveis fósseis, em todas as suas aplicações, foi de 231 
milhões t CO2 / ano. Somente no setor elétrico, por conta da geração térmica, a estimativa de emissões é de 26 
milhões t CO2/ano. O balanço de emissões evitadas com a interligação significa apenas uma redução de 0,26% 
nas emissões de CO2 totais do Brasil. No entanto, com relação às emissões totais do setor elétrico representariam 
uma redução de cerca de 11%.  
 
Esta redução de emissões, embora significativa em termos de setor elétrico, é apenas um benefício adicional, já 
que a melhoria na qualidade do suprimento de energia elétrica aos mercados hoje atendidos por unidades 
térmicas isoladas, com combustíveis fósseis, é considerável. Além do custo da energia ser maior, há toda uma 
complexa logística de abastecimento e descarte do combustível, que compromete a qualidade dos sistemas 
termoelétricos inclusive em termos ambientais.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O resultado da estimativa do balanço das emissões de CO2 devido à construção da LT Tucurui-Macapá-Manaus 
indica que este empreendimento viria a contribuir para a redução de emissões de CO2 , muito embora seja 
necessário suprimir alguns quilômetros de floresta nativa para sua implantação e manutenção. A LT Tucuri-
Macapá-Manaus será vetor de desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida na região, entretanto, quase 
sempre empreendimentos deste tipo geram ações antrópicas pela facilidade de penetração na floresta, que irão 
requerer medidas preventivas de modo a  evitar processos de ocupação que possam não atender aos princípios 
da sustentabilidade ambiental. 
  
Observa-se ainda que , como medida de segurança para a cidade de Manaus, algumas unidades térmicas seriam 
mantidas para operar em caso de falha no sistema de transmissão. Esta hipótese não invalida os resultados 
encontrados devido ao seu caráter esporádico e de curta duração.  
 
Apesar de não terem sido feitas estimativas de emissão de CO2 na hipótese de substituição dos combustíveis 
utilizados nas diversas unidades térmicas por gás natural, acredita-se que o balanço de emissões de CO2 
continuaria favorável à implantação do Sistema de Transmissão Tucuruí-Manaus-Macapá interligando a região ao 
SIN. 
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ANEXO 1 

 
O PARQUE TÉRMICO CONSIDERADO 

USINA CONSUMO 
M3/ANO 

GERAÇÃO 
MWh 

CONSUMO 
ESPECÍFI

CO 
COMBUSTÍV

EL 

UTE APARECIDA  (AM) 
(2x48,8+1x26) MW 66.179,701 235.923,000 0,281 OD (PTE) 

UTE MAUÁ  (AM) 
(2x50 + 2x18,6) MW 171.602,831 557.063,800 0,308 OC (BPF) 

UTE EL PASO – PLANTA A/B (AM)          (2 x 
25 + 2X60) MW 344.710,229 915.661,355 0,376 OD (PTE) 

UTE  EL PASO – PLANTA  D (AM)           (2 x 
60,5) MW 166.750,649 582.483,000 0,286 OD (PTE) 

UTE RIO NEGRO  (AM) 
(10 x 16,6) MW 230.843,274 1.139.712,960 0,203 OD (PGE) 

UTE ELECTRON  (AM) 
(6 x 20) MW 38.410,752 78.061,000 0,492 OD (PTE) 

UTE’s – CIDADE NOVA  -  SÃO JOSÉ  (AM) 19.913,696 71.632,000 0,278 OD (PTE) 
UTE’S  Municípios  do Pará 
(19x845+7x 
636+2x420+8x350+1x380+1x375+1x675+ 
1x900+1x1200+2x250+1x240) kW. 

27.853,390 92.277,996 0,301 OD (PTE) 

UTE’S Municípios do Amazonas 21.083,000 69.811,258 0.302 OD 
UTE SANTANA (AP) 
(4x15 + 3x18, 6) MW 76.815,703 265.590,839 0,289 OD 

TOTAL ACUMULADO 1.164.163,225 4.008.217,208 

 
Fonte: Eletronorte/MESA/Redecelpa (2003).A potência indica das máquinas do sistema é a nominal. O consumo 
de combustível indicado foi o total medido pelas empresas responsáveis pelos parques térmicos. O consumo 
específico foi considerado a média observada pelas unidades em operação.                                                                                         


