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RESUMO 
 
Procurando atender aos objetivos do Plano Decenal de Expansão de Energia e seguir os princípios da 
sustentabilidade ambiental, vem sendo desenvolvida uma metodologia de análise socioambiental dos projetos de 
geração. Nesse sentido, foram avaliados o parque de geração existente e a alternativa de referência segundo 
fontes e localização nos subsistemas. Os projetos definidos foram avaliados segundo a expectativa de atenderem 
aos prazos estabelecidos e os projetos indicativos quanto a uma proposta de localização próxima aos centros de 
carga, fonte de combustível e rede de transmissão. As emissões de gases de efeito estufa foram calculadas para 
o conjunto de projetos. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Planejamento ambiental, geração termelétrica, sistema de informações geográficas, emissões de gases do efeito 
estufa, licenciamento ambiental. 

1.0 - INTRODUÇÃO  

A análise socioambiental dos empreendimentos do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) deve ser capaz 
de identificar os aspectos mais relevantes e as possibilidades de integração com o planejamento de outros setores 
da economia e contribuir para reduzir riscos e incertezas na implantação dos empreendimentos. É importante 
conhecer, com a maior antecedência possível, os principais aspectos socioambientais associados à estratégia 
adotada para a expansão da oferta de energia no país, de modo a indicar as ações necessárias para viabilização 
dos projetos e para o atendimento aos objetivos do Plano, segundo os princípios da sustentabilidade ambiental. 
Baseado na proposta metodológica desenvolvida no setor elétrico ao longo da última década, a EPE aprimorou os 
critérios, possibilitando a avaliação de empreendimentos hidrelétricos e termelétricos de diversas fontes. Este 
Informe Técnico visa apresentar os avanços metodológicos desenvolvidos no âmbito do Plano Decenal de 
Expansão, no que diz respeito à consideração dos aspectos socioambientais no planejamento da geração 
termelétrica.  

2.0 - METODOLOGIA 

A abordagem socioambiental referente à Energia Elétrica no PDE foi desenvolvida ao longo do ano de 2007 e 
contou com a realização de reuniões envolvendo representantes dos agentes setoriais, públicos e privados, sob a 
coordenação da EPE [1]. Primeiramente, é realizada a caracterização socioambiental dos sistemas elétricos 
existente e planejado, que tem como pano de fundo um amplo panorama ambiental do território nacional, no qual 
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são identificados seus biomas, as áreas de proteção legal (terras indígenas e as unidades de conservação), 
elementos sobre uso e ocupação do solo, áreas urbanas e outros componentes dos ecossistemas existentes. A 
análise socioambiental dos empreendimentos de geração planejados aborda: análise processual, avaliação 
socioambiental por projeto, atribuição de níveis de ação necessários, análise de conjunto dos projetos. Além disso, 
essas informações são consolidadas em indicadores socioambientais, que subsidiam a análise socioambiental 
integrada do plano.  

Um grupo de fontes analisadas compõe o parque planejado de geração termelétrica, que abrange um universo 
composto por: a) grupo de projetos aqui denominados “definidos”, constituído por projetos já licitados ou cuja 
inscrição foi aceita para o próximo Leilão de Energia e b) grupo de projetos indicativos, representado por blocos de 
energia, distribuídos por subsistemas e com fonte combustível identificada. Para os projetos definidos, foi 
elaborada análise processual, com o objetivo de avaliar a possibilidade de atendimento às datas previstas para 
entrada em operação desses projetos, considerando a compatibilidade com os prazos necessários para obtenção 
de licenças ambientais e outras autorizações e outorgas e para a articulação com os órgãos responsáveis. Para 
os projetos indicativos, foi elaborado um estudo de macrolocalização com o objetivo de indicar áreas preferenciais 
para implantação das futuras usinas termelétricas que viabilizarão os blocos de energia indicados para os 
subsistemas. Com essa análise, espera-se contribuir para melhorar a qualidade dos estudos socioambientais e 
para maior celeridade nos processos de licenciamento. Os critérios para análise de macrolocalização basearam-
se em indicadores de atração e restrição que orientaram a identificação das áreas preferenciais. Foram 
estabelecidos critérios de análise, os quais foram ponderados de acordo com a sua importância específica em 
cada subsistema e aplicados segundo a fonte. Após a ponderação, foram elaborados mapas, por fonte de 
geração, onde foram espacializados os procedimentos anteriores, com a sobreposição dos indicadores e a 
somatória dos pesos, resultando no estabelecimento de uma escala com cinco níveis de recomendação. 
Finalizando, para os dois grupos de projetos, foram atribuídos Níveis de Ação necessários para o atendimento aos 
objetivos do Plano. Além disso, para a análise de conjunto dos projetos, foi elaborada a estimativa das emissões 
de gases de efeito estufa, o que permite comparar as fontes de combustível segundo um critério de grande 
repercussão ambiental.  

3.0 - ASPECTOS DA GERAÇÃO TERMELÉTRICA NO BRASIL 

3.1 O Parque de Geração Termelétrica 

O parque termelétrico estudado para o PDE2008-2017, apresentado na Tabela 1, é composto pelas 60 usinas 
termelétricas do SIN (Sistema Interligado Nacional), acrescidos das 17 usinas da região Norte que, por terem a 
sua integração ao SIN prevista para o período deste ciclo do decenal (até 2017), também foram incluídas no 
parque existente. Verifica-se uma maior concentração no subsistema SE-CO (Sudeste-Centro Oeste), tanto em 
número quanto em potência instalada. Com relação ao tipo de combustível, destaca-se a maior participação do 
gás natural (60,03%). No subsistema SE-CO, a participação do gás natural é de cerca de 16%. 

Tabela 1 – Composição do parque termelétrico instalado por combustível (nº de usinas [MW]) 

Subsistemas Diesel Carvão Gás Natural Óleo Biomassa Nuclear Total 

Sul - 9 [1.415] 3 [1.284] 2 [90] - - 14 [2.789] 
SE-CO 3 [230] - 16 [5.400,7] 6 [881] 1 [40] 2 [2.007] 28 [8.558,7] 
Norte 7 [572] - 9 [1.045] 1 [340] - - 17 [1.957] 

Nordeste 13 [598] - 5 [1.542] - - - 18 [2.140] 
Total 23 [1.400] 9 [1.415] 33 [9.271,7] 9 [1.311] 1 [40] 2 [2.007] 77 [15.444,7] 

Participação (%) 9,06 9,16 60,03 8,49 0,26 12,99 100 

As emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis na operação do SIN, em 2007, calculadas segundo 
os dados do ONS 2007 [2] e dos fatores de emissão apresentados no relatório IPCC 2006 [3] são da ordem de 
11,94 Mt de CO2 eq. No que tange a emissões de CO2, CH4 e N2O, as usinas a carvão, seguidas das usinas a gás 
natural, foram as maiores responsáveis pelas emissões de GEE (gases do efeito estufa) no SIN, entre 2003 e 
2007, apesar da potência instalada de usinas a diesel e a óleo combustível ser, aproximadamente, equivalente à 
potência instalada de usinas a carvão. Portanto, o despacho de usinas termelétricas a óleo combustível e a diesel, 
que foi muito inferior ao despacho de usinas a carvão no período, resultou em uma menor emissão de GEE por 
estas fontes. Por outro lado, o gás natural, apesar de apresentar um fator de emissão (Mt CO2 eq./MW) muito 
inferior aos demais combustíveis fósseis, destacou-se no volume de emissões final pelo fato de a potência 
despachada dessa fonte ter sido maior. 
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3.2  Alternativa de Referência do Sistema de Geração Termelétrica 

Vale frisar que o conjunto de projetos da alternativa de referência (caso) estudado no presente IT não se refere ao 
caso final do PDE 2008-2017, mas um estudo de caso para exemplificar a metodologia proposta. As usinas 
termelétricas consideradas para a expansão, no decênio 2008-2017, totalizam 15.305 MW. Nota-se um aumento 
de 11% (1.472 MW) de geração térmica em relação ao ciclo anterior. Os projetos termelétricos foram divididos em 
sete grupos de combustíveis: biocombustível, carvão, diesel, gás natural, gás de processo, óleo combustível e 
urânio. Essa divisão baseou-se, principalmente, nas taxas de emissões de gases de efeito estufa de cada um 
desses combustíveis. O grupo dos biocombustíveis incluiu: 3 usinas a bagaço de cana, 2 de biogás de aterro, 2 de 
resíduos de madeira e 1 de resíduo animal e vegetal. O maior número de projetos previstos no horizonte 2008-
2017 concentra-se no subsistema Nordeste (55), com as térmicas a óleo combustível (35) representando ali o 
maior número e potência total de projetos, como demonstra a Tabela 2. A maior potência térmica total prevista 
também está nesse subsistema e a fonte de combustível responsável pela maior potência gerada considerando 
todos os subsistemas também é o óleo. Está previsto somente um projeto indicativo (900 MW) para o subsistema 
Sul, que supera em potência os projetos definidos. 

Tabela 2 – Conjunto de projetos termelétricos (definido e indicativo) por subsistema e fonte de combustível 

Subsistema Biocombustível Carvão 
Gás de 

processo 
Gás 

Natural 
Óleo 

Diesel 
Óleo 

combustível 
Urânio 

Total por 
subsistema 

Norte - 1 [350] - - - 2 [330] - 3 [680] 

Nordeste - 2 [1.060] - 2 [668] 16 [604] 35 [6.526] - 55 [8.858] 

Sul 2 [34] 2 [1.250] - - - - - 4 [1.284] 
Sudeste/ 
Centro 
Oeste 

5 [224] - 1 [490] 5 [1.328] 4 [412] 4[679] 1 [1.350] 20 [4.483] 

Total 7 [258] 5 [2.660] 1 [490] 7 [1.996] 20 [1.016] 41 [7.535] 1 [1.350] 82 [15.305] 

Considerando o universo dos projetos definidos e indicativos, a evolução da potência gerada por termelétricas ao 
longo do decênio demonstra que as usinas a óleo combustível dominarão o cenário a partir de 2010 até o final do 
período, como demonstra a Figura 1. 
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FIGURA 1 - Potência gerada por fonte de combustível, considerando os projetos definidos e indicativos. 

Vale ressaltar que estão previstos ainda 28 projetos do Leilão de Reserva, sendo 27 para o subsistema SE-CO, 
entrando em 2009 e 2010 (2.151 MW) e um para o Nordeste, entrando em 2010 (30 MW). Todos esses projetos 
utilizam biocombustível (bagaço de cana) e não foram analisados no presente estudo, pelo fato de a potência 
instalada de uma fonte Reserva não representar com precisão a energia que entrará no sistema. 

3.3 Análise das térmicas definidas 

 
3.3.1  Avaliação Processual 
 
A Tabela 3 a seguir, indica os parâmetros de referência que balizaram a análise processual dos projetos 
termelétricos definidos. 
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Tabela 3 - Usinas Termelétricas – Avaliação de prazos (em meses) 

Fontes EIA LP PBA LI Construção Total 

Biomassa 9 6 6 3 14 38 

Gás natural 12 9 7 4 18 50 

Óleo combustível e diesel 14 12 8 8 26 68 

Carvão 14 12 8 8 26 68 

Urânio 12 12 6 4 72 106 

NOTA: Retirada da fonte bibliográfica: “Estudos associados ao Plano Decenal – PDE 2007/2016. Estudos Socioambientais. 
Análise Processual – Estimativa de Prazos para Estudos, Desenvolvimento dos Projetos e Licenciamento Ambiental de 
Empreendimentos de Geração e Transmissão. EPE, 2006”. 

Como resultado das análises, os projetos foram classificados em três categorias: 

- Compatíveis - projetos cujas etapas de desenvolvimento e processos de licenciamento e de obtenção de 
outorgas ou autorizações estão compatíveis com a data prevista pelo Plano para entrada em operação; 

- Potencial de pequeno atraso - projetos cujas etapas de desenvolvimento estão atrasadas, ou cujo processo de 
licenciamento está atrasado e, por isso, estão defasados de três a 12 meses em relação às datas previstas para 
entrada em operação. 

- Potencial de atraso - projetos cujas etapas de desenvolvimento estão atrasadas, ou cujo processo de 
licenciamento está atrasado e, por isso, estão defasados em mais de 12 meses em relação às datas previstas 
para entrada em operação. 

Para os empreendimentos que se encontram em construção ou que já dispunham de contrato de concessão, 
foram adotados como referência básica as informações produzidas pelo DMSE/MME. Para os demais projetos 
foram adotados como referência as informações produzidas pela ANEEL e as informações do Processo de 
Habilitação Técnica nos Leilões de Energia 2008. Todos os projetos definidos já possuem a Licença Prévia (LP) e 
os projetos em construção já dispõem de Licença de Instalação (LI). Os empreendimentos em operação (obtidos 
em: www.aneel.gov.br/Banco de Informações de Geração) foram considerados compatíveis com os prazos do 
Plano. Estabeleceu-se outubro de 2008 como data de fechamento da avaliação processual. Dessa forma, 22 
projetos já estão em operação e dos 59 projetos definidos analisados, 70% estão compatíveis com os prazos, 
como demonstra a Tabela 4 abaixo. Todos os projetos com potencial de atraso encontram-se na etapa de Projeto 
Básico ou Viabilidade. 

Tabela 4 – Geração Termelétrica – Resumo da Avaliação Processual 

 
Os projetos com potencial de atraso estão em média 20 meses atrasados, tendo variado entre 14 meses (oito 
projetos) e 26 meses (oito projetos). Em relação ao combustível utilizado, o conjunto de projetos a óleo 
combustível é o único que apresenta projetos com potencial de atraso (40%), como apresentado na Tabela 5. 
 

Tabela 5 – Número de projetos definidos em cada categoria na avaliação processual, por combustível 
 

Avaliação processual Biocombustível Carvão Gás 
natural 

Gás de 
processo 

Óleo 
combustível 

Óleo 
diesel Urânio Total 

Compatível 1 4 6 1 24 5 - 41 

Potencial de pequeno 
atraso 1 - - - - - 1 2 

Potencial de atraso - - - - 16 - - 16 

Total 2 4 6 1 40 5 1 59 

Etapa Compatível Potencial de pequeno 
atraso Potencial de atraso Total 

Construção 12 - - 12 

Viabilidade 23 - 8 31 

Projeto Básico 6 2 8 16 

Total geral 41 2 16 59 
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3.4 Análise das térmicas indicativas 

A partir dos critérios e procedimentos propostos em Nota Técnica específica [1], foi elaborado o mapa de 
macrolocalização da UTE indicativa, utilizando indicadores de atração e restrição conforme a tabela a seguir. 

 
Tabela 6 - Indicadores de atração e restrição 

 
Critérios Elementos de Avaliação Recorte Geográfico 

Centros de Carga 
Centros Urbanos / Áreas 

Metropolitanas 

Área de 50 km de raio em torno dos principais centros urbanos 
(capitais ou cidades com população acima de 300.000 

habitantes) 
Fonte de Combustível Minas de Carvão Área de 20 km de raio em torno das minas 

Rede de Transmissão 
Linhas de Transmissão / Rede 

Básica 
Área de 40 km de largura tendo a LT como eixo 

Áreas Protegidas UCs e Terras Indígenas Excluir as áreas protegidas e zonas de amortecimento quando 
for o caso 

 
Esses critérios foram ponderados de acordo com a sua importância específica, em cada subsistema e aplicados 
segundo a fonte. A Tabela 7 apresenta a ponderação dos indicadores relativos ao carvão mineral, no subsistema 
Sul, único projeto indicativo neste ciclo de planejamento.  
 

Tabela 7 – Ponderação dos indicadores 
 

Critério / Fonte Carvão Mineral (nacional) 

Centros de carga 50% 

Fonte de combustível 40% 

Rede de Transmissão 10% 

Através da sobreposição dos indicadores de atração das termelétricas, ponderados por combustível e subsistema, 
obtiveram-se as áreas mais favoráveis à instalação de usinas indicativas. Para macrolocalização das usinas a 
carvão no subsistema Sul (Figura 2), foram utilizados os indicadores comuns a todas as fontes e as minas de 
carvão, já que o combustível é o carvão mineral nacional. O cruzamento resultante da espacialização geográfica 
dos indicadores apontou uma área nas proximidades da região metropolitana de Porto Alegre com alto nível de 
recomendação para localização de térmicas. De fato, esta área representa a única região do subsistema Sul onde 
se sobrepõem os três indicadores utilizados. No entanto, os critérios para a análise referente a esse combustível 
requerem uma interpretação além daquilo que está visualmente exposto no mapa de interseções espaciais, uma 
vez que não é ambientalmente recomendável implantar uma usina a carvão próxima de um centro urbano, ainda 
que a demanda por energia ali se concentre, devido aos impactos ambientais específicos dessa fonte. Cabe 
ressaltar que há impactos ambientais negativos expressivos associados à atividade de transporte do minério de 
carvão. Quanto menor a distância do transporte para o processamento do minério, menor o impacto ambiental 
gerado. Sendo assim, podem-se apontar regiões alternativas para a localização das térmicas. No sudeste do Rio 
Grande do Sul, nas regiões de Candiota e Santa Maria, no litoral sul Catarinense, na região de Criciúma, e norte 
do Paraná, na região de Telêmaco Borba. Ressalta-se que a macrolocalização obtida deve ser confrontada com o 
mapa de usinas termelétricas existentes, de modo a evitar o acúmulo de usinas em uma região e a consequente 
concentração de poluentes. 

Essa abordagem tentou considerar a existência de “bolsões de ar”, que influenciam a dispersão de poluentes 
atmosféricos emitidos pelas UTE. A dificuldade de espacialização e a escassez de bases de informações 
espaciais sobre o assunto impossibilitaram essa análise. Porém, recomendando-se a instalação de usinas 
espaçadas entre si no território, espera-se facilitar a dispersão, a diluição e a depuração dos poluentes. Da mesma 
maneira, não foi considerada a disponibilidade de recursos hídricos como um indicador de macrolocalização. A 
água é importante recurso nas caldeiras de resfriamento, podendo ou não ser fator limitante para a localização 
das usinas, dependendo da tecnologia utilizada. Nesse sentindo, o fator de atração a ser espacializado seria a 
disponibilidade do recurso hídrico, o que não foi possível viabilizar nessa primeira aplicação da metodologia, 
devido à escala de análise utilizada não permitir a avaliação dos mananciais de microbacias. Além disso, como as 
tecnologias das UTE ainda não estão definidas, uma padronização de critério poderia trazer distorções 
significativas à análise. 
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FIGURA 2 - Macrolocalização das térmicas indicativas a Carvão Mineral para o subsistema Sul  

3.5 Atribuição dos níveis de ação para os projetos de geração termelétrica 

Os níveis de ação para as termelétricas apresentam recomendações para os projetos situados nas quatro 
categorias em que foram classificados, quais sejam: compatíveis, com potencial de pequeno atraso, com potencial 
de atraso e indicativos, conforme descrição abaixo:  

- Nível de ação baixo - projetos compatíveis com a previsão de entrada no Plano. Os concessionários devem 
manter constante interação com órgãos ambientais e promover a qualidade na elaboração de estudos e 
programas socioambientais; 

- Nível de ação intermediário – projetos com potencial de pequeno atraso, para os quais dentre as ações previstas 
estão: monitorar e orientar, por meio do acompanhamento, a evolução dos estudos ambientais; manter constante 
interação com os órgãos ambientais; 

- Nível de ação alto – projetos com potencial de atraso, para os quais é indispensável a realização de gestões 
permanentes junto aos órgãos de licenciamento ambiental e às Secretarias Estaduais de Meio Ambiente. Além 
disso, é recomendável a interlocução frequente com representantes das comunidades regionais e órgãos 
governamentais e não governamentais.  

- Nível de ação especial – para o projeto indicativo e para as fontes alternativas, caso incluam termelétricas, 
sugere-se utilizar a análise de macrolocalização, além de informações adicionais que se fizerem disponíveis, para 
indicar os locais preferenciais para a instalação das usinas. Essa sugestão não exime dos futuros 
empreendedores a adoção de medidas de gestão ambiental, para controlar e mitigar possíveis impactos 
ambientais. 
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4.0 - ANÁLISE DE CONJUNTO DAS TÉRMICAS 

Nota-se na Figura 3, que as térmicas planejadas aumentarão a oferta de energia nos subsistemas SE-CO e NE, e 
que este último concentrará o maior número de usinas. 

 
FIGURA 3 – Distribuição espacial das térmicas existentes e planejadas (definidas) 

As emissões de gases de efeito estufa estimadas (calculadas segundo IPCC [3]) oriundas das termelétricas, 
alcançam um patamar de 39,3 Mt de CO2 equivalente em 2017, ou seja, um aumento de cerca de 172% em 
relação ao valor das emissões estimadas para 2008 (14,43 Mt de CO2 equivalente), conforme ilustrado na Figura 
4. Pode ser observado um significativo aumento das emissões, praticamente em todos os subsistemas, com a 
entrada em operação, ao longo do decênio, de térmicas movidas a óleo combustível, carvão, diesel e gás natural. 
Destaca-se a Região Nordeste, que, já em 2011, apresentará a maior capacidade instalada de termelétricas, 
principalmente a óleo combustível, tornando-se, em 2013, a região com maior participação no volume de 
emissões de GEE oriundas de termelétricas ligadas ao SIN. Apesar da maior capacidade instalada de 
termelétricas na região Nordeste, espera-se que, em 2015, haja um aumento significativo da geração de energia 
termelétrica na Região Sul do país, que fechará o decênio 2008-2017 como a região com maior participação no 
volume de emissões de GEE, da ordem de 17,44 Mt. CO2 eq. 

Os resultados demonstram dois momentos importantes de crescimento da geração termelétrica, um no período 
2010-2014, quando crescerá a geração termelétrica na região Nordeste, e outro no período 2014-2016, quando se 
estima um crescimento significativo da geração termelétrica na região Sul. Ressalta-se que, na região Nordeste, 
espera-se crescimento da geração a partir de óleo combustível e carvão mineral. Já na região Sul, o referido 
aumento da geração termelétrica terá como combustível o carvão mineral. 
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FIGURA 4 – Emissões (máximas) de CO2 equivalente (Mt.) por subsistema do SIN 

É importante destacar o aumento das emissões relacionadas às usinas termelétricas a carvão mineral e a óleo 
combustível ao longo do decênio, atingindo, respectivamente, emissões da ordem de 22,05 Mt.CO2 (equiv.) e 5,67 
Mt.CO2 (equiv.) em 2017. Mesmo com pouco crescimento da geração termelétrica a gás natural, a queima desse 
combustível para geração elétrica mantém a segunda maior participação no volume total de emissões, atingindo o 
patamar de 11,38 Mt.CO2 (equiv.) em 2017, conforme a Figura 5. Vale notar que, de 2016 para 2017, é esperada 
uma diminuição no volume de emissões de gases de efeito estufa como conseqüência da entrada em operação de 
usinas hidrelétricas. 
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FIGURA 5 – Contribuição das diversas fontes para as emissões de CO2 no SIN 

O quantitativo acumulado de gases de efeito estufa a serem emitidos durante o período 2008-2017, por fontes 
termelétricas resulta em: 295,4 Mt CO2 eq. de CO2, 0,262 Mt CO2 eq. de CH4 e 0,438 Mt CO2 eq. de N2O, 
convertendo as emissões de metano e óxido nitroso para Mt. de CO2 equivalente. Pode-se observar que o CO2 é o 
responsável pela quase totalidade do volume de GEE. Sendo assim, os cálculos de GEE que consideram somente 
o CO2 refletem satisfatoriamente bem o volume de emissões. 

5.0 - CONCLUSÃO 

A metodologia proposta ainda está em aprimoramento e pretende estender a avaliação socioambiental dos 
projetos termelétricos para todo o horizonte do plano decenal. No entanto, já aponta avanços para o planejamento 
da geração termelétrica, principalmente para os projetos indicativos, previstos para um horizonte mais avançado 
do PDE. Para os projetos definidos, objetiva-se desenvolver uma tipologia de térmicas para possibilitar uma 
classificação dos projetos levando em conta critérios de sustentabilidade socioambiental. As bases de dados 
utilizadas para discussão das interferências dos projetos serão periodicamente atualizadas, assim como a 
metodologia de avaliação das emissões de gases do efeito estufa. Tais aprimoramentos serão realizados em 
consonância com informações atualizadas disponibilizadas pelos órgãos competentes (MME, MMA, FUNAI, IPCC, 
ANA).  
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