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RESUMO 
 
As PCHs da CPFL foram construídas entre 1910/30 e funcionam, em sua maioria, com equipamentos originais. A 
expansão do setor elétrico visualiza o crescimento da termoeletricidade, prevendo-se no atual plano decenal uma 
participação de 15% da capacidade instalada. Assim, toda energia extra gerada de fontes renováveis adia 
emissões de gases de Gases de Efeito Estufa oriundas das termelétricas planejadas. Para obtenção de Crédito de 
Carbono, foram aprovadas alterações na metodologia ACM0002 – Consolidated baseline methodology for grid-
connected electricity generation from renewable sources na Junta Executiva do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, para calcular os benefícios de redução de emissões proporcionados pela repotenciação. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
MDL, mecanismo de desenvolvimento limpo, pequenas centrais hidrelétricas, repotenciação e créditos de carbono. 
 
1.0 - INTRODUÇÃO 
 
A CPFL Energia é uma holding que, por meio de suas subsidiárias, gera, distribui e comercializa eletricidade no 
Brasil. Em 2005, ela foi uma das três maiores distribuidoras de eletricidade no Brasil, tomando por base os 33.466 
GWh de energia fornecidos a mais de 5,6 milhões de clientes na nos Estados de São Paulo e Rio Grande do Sul.  
 
A potência instalada de sua subsidiaria geradora, a CPFL Geração de Energia S.A., também no ano de 2005, foi 
de 915 MW, tendo como contribuição de suas 19 PCH, 118,9 MW, ou seja o equivalente a 13%. Desde 2000 a 
CPFL vem aumentando sua capacidade instalada através do aumento da potência de algumas PCH’s mais 
antigas e participando da construção de seis grandes geradoras hidroelétricas em diversos pontos do país. 
 
O programa de repotenciação das PCH’s da CPFL traz a vantagem de ampliar o fornecimento de energia, próximo 
aos centros consumidores, onde a perda de transmissão é menor. Além disso, o programa evita a necessidade da 
implantação de usinas termelétricas ou hidrelétricas de maior impacto ambiental em outras regiões, para 
suprimento dessa energia. 
 
As PCHs Esmeril, Dourados, São Joaquim, Gavião Peixoto, Chibarro e Capão Preto, objetos do projeto, foram 
construídas no início do século passado no Estado de São Paulo, região em que todos os principais potenciais 
hidrelétricos, assim como a maior parte dos menores, já foram aproveitados há muito tempo. Como estas usinas 
estavam funcionando, ainda, com os seus equipamentos originais, os quais estavam atingindo o fim de  sua vida 
útil, a CPFL Centrais Elétricas buscou alternativas para repotenciá-las. 
 
Todos os projetos de repotenciação mantiveram as mesmas áreas de reservatórios e foram autorizadas a 
funcionar com as mesmas cotas, de forma que nenhum impacto ambiental adicional decorreu destes projetos. Os 
ganhos de geração devem-se ao aumento de eficiência, com o uso de tecnologia atualizada. Todas as PCH’s 
ainda mantêm os prédios originais e as casas dos trabalhadores, tal como eram no tempo em que foram 
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construídos, e são vistas como um testemunho histórico dos estágios iniciais do desenvolvimento industrial no 
Brasil. A preservação desses locais agrega informações à memória de um país no qual o valor da memória é com 
freqüência negligenciada, e manter as usinas em funcionamento é o melhor meio de preservá-las. 
 
Embora a maior parte da geração de eletricidade no Brasil seja proveniente de grandes hidrelétricas (cerca de 
90%), os planos nacionais de expansão prevêem uma participação cada vez maior de termoelétricas a gás, além 
do carvão e óleo combustível. O plano decenal vigente quando da concepção do programa preveu expandir a 
participação das usinas termoelétricas para 15% da capacidade total instalada (mais de 15 GW). 
 
Neste sentido, toda potência extra gerada a partir de fontes renováveis no Brasil, tem o efeito de adiar as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) oriundas das novas usinas termelétricas planejadas. 
 
1.1 Participantes do projeto 
 
Este projeto foi desenvolvido sob a responsabilidade da CPFL Energia com o apoio da C-Trade Comercializadora 
de Carbono Ltda. Todas as atividades estão sendo desenvolvidas no Brasil e limitadas ao país, tendo sido 
analisado e certificado pela Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima do Ministério de Ciência e 
Tecnologia. 
 
1.2 Localização e características físicas dos reservatórios das PCH’s que integram o projeto (Tabelas 1 e 2) 
 
TABELA 1: Localização das Pequenas Centrais Hidrelétricas integrantes do projeto de repotenciação 

Localização PCH 
Longitude (W) Latitude (S) 

Município Rio Bacia 

Esmeril 20º50’23” 47º18’07” Patrocínio Paulista Esmeril Sapucaí-Mirim 
Dourados 20º38’37” 48º40’07” Nuporanga Sapucaí-Mirim Sapucaí-Mirim 
São Joaquim 20º34’25” 47º46’58” Guará Sapucaí-Mirim Sapucaí-Mirim 
Gavião Peixoto 21º50’53” 47º42’20” Gavião Peixoto Jacaré-Guaçu Tietê 
Chibarro 21º53’17” 48º08’50” Araraquara Chibarro Tietê 
Capão Preto 21º53’54” 47º47’04” São Carlos Conxim, Negros, 

Itaúna e Quilombo 
Mogi-Guaçu 

 
TABELA 2: Características físicas dos reservatórios das PCHs 

PCH Altura da barragem (m) Área inundada (km²) Qued a bruta (m) Tubulações 
Esmeril Não possui barragem 0,28 59,0 2 
Dourados 5,0 0,54 29,1 1 
São Joaquim 4,5 0,83 17,0 4 
Gavião Peixoto 8,0 0,17 17,0 4 
Chibarro 5,0 0,02 73,0 1 
Capão Preto – Reserv. 1 6,6 2,8 73,0 2 

Reserv. 2   5,0    
Reserv. 3   7,0    
Reserv. 4   6,0    

 
2.0 - APLICABILIDADE DA METODOLOGIA AO PROJETO 
 
O sistema elétrico brasileiro foi e é suprido, em sua maior parte, por hidrelétricas de grande porte construídas nos 
últimos 50 anos. Embora exista ainda um grande potencial não aproveitado, os projetos maiores estão localizados 
na Região Amazônica, onde se estima que os impactos ambientais sejam grandes e a distância até os maiores 
mercados é enorme. Na região Sudeste do país, onde se dá a maior parte do consumo, não existem mais locais 
de grande potencial energético (>100 MW). Os Planos Nacionais de Expansão dos anos recentes prevêem um 
crescimento da participação das centrais termoelétricas a combustível fóssil para 15% até 2012, em lugar dos 5% 
de hoje.  
 
Assim sendo, as reduções de emissão serão conseguidas com a geração de mais eletricidade a partir de fontes 
renováveis, adiando, portanto, as emissões de GEE de futuras usinas termoelétricas a combustível fóssil. Durante 
os últimos anos, foram publicados diversos trabalhos tratando deste assunto aplicado ao cenário brasileiro (e.g. 
Bosi (1), Kartha e Lazarus (2), Bosi e Laurence (3)). Um ponto central nesta discussão é obter um coeficiente de 
emissão que reflita a importância das usinas termoelétricas na rede brasileira.  
 
A metodologia consolidada do programa foi aprovada como MDL (ACM0002 – Consolidated baseline methodology 
for grid-connected electricity generation from renewable sources) e aplicada em diversos projetos de cogeração de 
bagaço de cana (p.ex. o valor mais recente vem do Projeto de Cogeração na Usina Itamarati – Ecoinvest 
,Setembro, 2005) e, mais recentemente ainda, em novas pequenas centrais hidroelétricas. Na sua terceira revisão, 
a ACM0002 contém uma seção adicional que inclui a repotenciação usando fontes renováveis de energia.  
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O programa utilizou as mesmas suposições para o cálculo de fator de emissão, com base na mesma margem de 
operação e margem construída, para a rede sul-sudeste no Brasil. Na verdade, alguns desses projetos de 
biomassa estão localizados na mesma região, conectados à mesma rede, e vendem sua energia à CPFL.  
 
O coeficiente de emissão usado neste projeto é de 0,2783 tCO2e / MWh. 
 
3.0 - ESTIMATIVAS DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA POR FONTES 
 
3.1 Estimativas de emissões de Gases de efeito estufa por fontes 
 
As emissões de GEE pela atividade do projeto foram consideradas iguais à zero (PE

y 
= 0).  

 
3.2 Fugas estimadas 
 
Os projetos de repotenciação não alteram o volume do reservatório nem exigem modificações construtivas 
relevantes, portanto possíveis vazamentos não foram considerados significativos. 
 
3.3 Estimativa das emissões antrópicas por fontes de gases de efeito estufa da linha de base:  
 
A metodologia consolidada ACM-002 estabelece que:  
 

Na ausência da atividade de projeto MDL, a instalação existente continuaria a fornecer eletricidade para a 
rede (EG

baseline
, em MWh/ano) nos níveis médios históricos (EG

historical
, em MWh/ano), até a data em que a 

instalação geradora provavelmente seria substituída ou repotenciada, na ausência da atividade de projeto 
MDL (DATE

BaselineRetrofit
). Desse momento em diante, admite-se que o cenário da linha de base corresponda à 

atividade do projeto, e admite-se que a produção de eletricidade da linha de base (EG
baseline

)iguale a produção 

de eletricidade do projeto (EG
y 
, em MWh/ano), e se supõe que não ocorram mais reduções de emissões.  

EG
baseline 

= EG
historical 

até DATE
BaselineRetrofit 

(1)  

EG
baseline 

= EG
y 
em/após DATE

BaselineRetrofit 
 

 
Onde:  
 
EG

historical 
é a média histórica simples de eletricidade entregue pela planta existente à rede, abarcando todos 

os dados desde o ano (ou mês, semana ou outro período de tempo) mais recente disponível até a época em 
que a planta foi construída, repotenciada ou modificada de maneira que tenha afetado significativamente sua 
produção (i.e., em 5% ou mais), expressa em MWh por ano.  
No caso de plantas hidrelétricas, exige-se um mínimo de 10 anos (120 meses) de dados históricos de 
geração.  
Toda a geração de eletricidade do projeto acima dos níveis da linha de base (EG

baseline
) teria sido gerada de 

outra forma, pela operação de usinas ligadas à rede e pela adição de novas fontes de geração, refletida nos 
cálculos da margem combinada (CM) descritas abaixo.  

 
A Tabela 3 mostra os valores de geração de eletricidade da linha de base, calculados a partir de uma média 
histórica de 10 anos, conforme determinado pela ACM0002. A tabela mostra também a data em que as três 
primeiras usinas iniciaram operações após conclusão de sua repotenciação, e a data planejada para a 
repotenciação das três próximas usinas. A última coluna mostra a data em que termina a concessão federal, que é 
adotada como o momento em que o equipamento existente precisaria ser substituído, na ausência da atividade do 
projeto (DATEBaselineRetrofit), 
 

TABELA 3: Linha de base: Geração de eletricidade 
PCH EGBaseline  Data da Repotenciação Fim da Concessão 

Esmeril 7.810 Jan.2003 Nov.2027 
Dourados 34.869 Jul.2002 Nov.2027 
São Joaquim 30.090 Jul.2002 Nov.2027 
Gavião Peixoto 23.253 Dez.2006 Nov.2027 
Chibarro 10.699 Jan.2008 Nov.2027 
Capão Preto 14.549 Jan.2008 Nov.2027 

 
Com o objetivo de determinar o fator de emissão da margem em construção (BM) e margem de operação 
(OM), como descrito abaixo, um projeto (regional) de sistema elétrico é definido pela extensão espacial das 
usinas que podem despachar sem restrições significativas na transmissão. Do mesmo modo, um sistema 
elétrico interligado, p.ex,. nacional ou internacional, é definido como sendo um sistema elétrico (regional) que 



 

4 

está conectado por linhas de transmissão ao projeto de sistema elétrico e no qual as usinas podem despachar 
sem restrições significativas de transmissão.  

 
O sistema elétrico interligado brasileiro está dividido em quatro subsistemas, como mostrado na Figura B-1. Todas 
as usinas da CPFL estão conectadas ao sistema Sudeste – Centro-Oeste. Esse subsistema está fortemente 
vinculado ao sistema Sul, e as operações de despacho são coordenadas em conjunto. Esses dois sistemas 
cobrem cerca de 70% da potência instalada do país. O fator de emissão foi calculado a partir dos dados de 
despacho desses dois sistemas.  

 
Um fator de emissão de linha de base (EFy) é calculado como uma margem combinada (CM), consistindo na 
combinação dos fatores margem de operação (OM) e margem em construção (BM) de acordo com as três 
etapas a seguir. Os cálculos desta margem combinada devem ser baseados em dados de uma fonte oficial.  
 
ETAPA 1. Calcular o(s) fator(es) de emissão da margem em operação (EF

OM,y
) com base em um dos quatro 

métodos a seguir:  
(a) OM Simples (margem em operação simples), ou,  
(b) OM Simples Ajustada (margem em operação simples e ajustada), ou  
(c) OM Análise de Despacho, ou  
(d) OM Média (margem em operação média).  
 

Para este projeto, os cálculos foram feitos usando a “OM Simples Ajustada”. pois:  
 
(a) – Margem Operacional Simples: A ACM0002 estabelece que este método “só pode ser utilizado onde as 
usinas de baixo custo/despacho obrigatório constituem menos de 50% da geração total da rede”. Tanto na 
média nacional quanto no sistema Sul – Sudeste – Centro-Oeste, as fontes hidroelétricas responderam por 
muito mais do que esse limite nos últimos cinco anos, assim como em todos os planos de expansão para o 
futuro.  
 
(c) – Análise de Despacho: este seria o método preferido, mas os dados disponíveis ao público são 
insuficientes para realizar os cálculos;  
 
(d) – Margem Operacional Média: deve ser usada somente quando nenhum dos outros três métodos for 
viável.  

 
A ACM0002 descreve os procedimentos de cálculo para a Margem Operacional Ajustada como:  
 

(b) OM Simples Ajustada: Esse fator de emissão (EFOM, ajustada, y) é uma variação sobre o método OM 
Simples, em que as fontes de energia (incluindo importações) são separadas em usinas de baixo custo / 
despacho obrigatório (k) e outras fontes de energia (j): 
 

 
onde:  
 
F

i,k,y 
= quantidade de combustível anual (em unidades de massa ou de volume) consumido por plantas 

importantes j, nos anos y (j refere-se às fontes de energia que entregam eletricidade à rede, não incluindo 
usinas de baixo custo operacional e de despacho obrigatório, e incluindo importações para a rede),  
COEF

i,j y 
= o coeficiente de emissão de CO

2 
do combustível anual (tCO

2 
/ unidade de massa ou volume de 

combustível), levando em consideração a concentração de carbono dos combustíveis usados pelas plantas 
importantes j e o percentual de oxidação do combustível nos anos y,  
GEN

j,y 
= a eletricidade (MWh) entregue à rede pela fonte j, e  

 
λ

y 
= fração de tempo na qual usinas de baixo custo/despacho obrigatório estão na margem  

O coeficiente de emissão de CO
2
, COEF

i, 
é obtido como:  

COEF
i, 
= NCV

i 
. EF

i,CO2 
. OXID

i
;  

 
onde:  
 
NCV

i 
= poder calorífico por unidade de massa ou volume de combustível anual ;  

OXID
i 
= fator de oxidação de combustível anual , conforme o IPCC 1996;  
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EF
i,CO2 

= fator de emissão de CO
2 
para o combustível anual conforme IPCC 1996.  

 
As usinas de baixo custo/despacho obrigatório, indicadas pelo k subscrito, são usinas de energia hidroelétrica e 
nuclear que não têm emissões associadas a suas operações. Assim, o termo à direita da equação é zero.  

 
ETAPA 2. Calcular o fator de emissão da Margem em Construção BM (EF

BM,y
) como o fator de emissão 

ponderado por geração (tCO
2
/MWh) de uma amostra de usinas m, como segue:  

 
Onde:  
 
F

i,m,y
, COEF

i,m 
e GEN

m,y 
são análogos às variáveis descritas acima para usinas m.  

 
ETAPA 3. Calcular o fator de emissão da linha de base EF

y 
como sendo a média ponderada do fator de 

emissão da margem de operação (EF
OM,y

) e do fator de emissão da margem em construção (EF
BM,y

):  

 
Em um estudo OECD de 2002 (Bosi e Laurence, 2002), com base em análise de dados de despacho de 1479 
usinas no Brasil, os autores estimaram os valores de EF

OM, y 
e EF

BM, y 
como sendo 0,719 e 0,569 tCO

2
e / MWh.  

 
Houve um debate extenso em torno desses valores e publicaram-se comentários durante o período de validação 
de alguns projetos, com relação à necessidade de dados mais recentes. Durante os últimos meses, os principais 
desenvolvedores de projetos no Brasil atualizaram esses valores usando dados de despacho do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS), e calcularam esses valores como sendo respectivamente 0,4310 e 0,1256 
tCO

2
e / MWh, respectivamente.  

 
Usando os pesos default da metodologia (w

OM 
= 0,5 e w

BM 
= 0,5).  

 
EF = 0,2783 tCO

2
e/MWh  

 
3.4 Reduções de emissão da atividade do projeto:  
 
A energia líquida gerada pela atividade do projeto no ano y na usina j é, desse modo: 
 

  
onde: 
 
EG

j,y 
= energia gerada pela usina j durante o ano y;  

EGj,baseline = linha de base da energia gerada na usina j (2ª. coluna da Tabela E-1).  
 
Como as emissões diretas do projeto são zero, as reduções de emissão da atividade do projeto são dadas pelo 
produto do fator de emissão da linha de base pela produção líquida de energia da usina:  
 
ERj,y = EFy . ∆EGj,y 

 
 
4.0 - CÁLCULO DAS REDUÇÕES DE EMISSÕES POR PCH, COM BASE NA METODOLOGIA EMPREGADA 
 
As Tabelas 4, 5 e 6 mostram para cada usina: a potência adicionada; geração total de energia; geração adicional 
de energia e a estimativa associada de redução de emissões. Valores para 2002 – 2004 são medições reais, e os 
valores de 2005 em diante, a produção esperada de energia. As Tabelas 7 e 8 apresentam as reduções de 
emissão por período e em base anual. 
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TABELA 4: Potência Instalada (MW) 
PCH 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Esmeril 1,76 5,04             
Dourados   6,40 10,80           
São Joaquim 5,52 8,05             
Gavião Peixoto         4,12 4,80     
Chibarro           2,29 2,71   
Capão Preto           5,52 4,20   

Total 25,61             35,60 
 
TABELA 5: Energia gerada (GWh/ano) 

PCH Esmeril Dourados São 
Joaquim 

Gavião 
Peixoto Chibarro Capão 

Preto 
baseline 8,3  38,0 31,4 24,7 11,1 15,5 

2002 0,0   12,7       
2003 17,3 23,0 35,2       
2004 26,7 54,8 47,8       
2005 25,2 68,0 49,3       
2006 25,2 68,0 49,3 33,2     
2007 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2008 25,3 68,2 49,5 33,3 13,4 18,6 
2009 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2010 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2011 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2012 25,3 68,2 49,5 33,3 13,4 18,6 
2013 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2014 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2015 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2016 25,3 68,2 49,5 33,3 13,4 18,6 
2017 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2018 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2019 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2020 25,3 68,2 49,5 33,3 13,4 18,6 
2021 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2022 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2023 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2024 25,3 68,2 49,5 33,3 13,4 18,6 
2025 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 
2026 25,2 68,0 49,3 33,2 13,3 18,6 

 
TABELA 6: Diferença de energia gerada (GWh/ano) 

PCH Esmeril Dourados São 
Joaquim 

Gavião 
Peixoto 

Capão 
Preto Chibarro total 

gerado mil tCO2e 

2002 0,0           0,0 0,0 
2003 9,5 0,0 5,1       14,6 4,1 
2004 18,9 19,9 17,7       56,6 15,8 
2005 17,4 33,1 19,2       69,8 19,4 
2006 17,4 33,1 19,2 9,9     79,7 22,2 
2007 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2008 17,5 33,3 19,4 10,0 2,7 4,1 86,9 24,2 
2009 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2010 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2011 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2012 17,5 33,3 19,4 10,0 2,7 4,1 86,9 24,2 
2013 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2014 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2015 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2016 17,5 33,3 19,4 10,0 2,7 4,1 86,9 24,2 
2017 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2018 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2019 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2020 17,5 33,3 19,4 10,0 2,7 4,1 86,9 24,2 
2021 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2022 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2023 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2024 17,5 33,3 19,4 10,0 2,7 4,1 86,9 24,2 
2025 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
2026 17,4 33,1 19,2 9,9 2,6 4,0 86,3 24,0 
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TABELA 7: Potência Instalada, geração de energia e linha de base, geração de energia e reduções de emissão 
durante o tempo de vida do projeto 
Período Energia Total gerada (GWh) Redução de Emissões (ktCO2e) Reduções Acumuladas (ktCO2e) 
De 2003 a 2005 141 39 39 
De 2003 a 2010 480 134 134 
De 2010 a 2016 605 169 302 
De 2017 a 2023 605 168 471 
 
TABELA 8. Estimativa de reduções de emissões decorrentes da atividade do projeto. 

Ano 

Estimativa de reduções de 
emissões devido às 

atividades do projeto 
(tCO2e) 

Estimativa de reduções de 
emissões na linha de base 

(tCO2e) 

Estimativa de redução de 
emissões (tCO2e) 

2003 14.613 10.548 4.065 
2004 36.004 20.252 15.753 
2005 39.665 20.252 19.413 
2006 48.904 26.723 22.181 
2007 57.778 33.750 24.029 
2008 57.937 33.750 24.187 
2009 57.778 33.750 24.029 
2010 57.778 33.750 24.029 
2011 57.778 33.750 24.029 
2012 57.937 33.750 24.187 
2013 57.778 33.750 24.029 
2014 57.778 33.750 24.029 
2015 57.778 33.750 24.029 
2016 57.937 33.750 24.187 
2017 57.778 33.750 24.029 
2018 57.778 33.750 24.029 
2019 57.778 33.750 24.029 
2020 57.937 33.750 24.187 
2021 57.778 33.750 24.029 
2022 57.778 33.750 24.029 
2023 57.778 33.750 24.029 

 
5.0 - A ANÁLISE DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 
 
Todas as usinas foram construídas antes de 1930 e estão, de acordo com a lei brasileira, dispensadas da 
exigência de licenças ambientais, em razão de sua anterioridade em relação a todo o arcabouço legal ambiental 
existente no país, ficando obrigadas a proceder ao processo de licenciamento para os casos de ampliação de 
atividades. A concepção dos projetos de repotenciação teve como premissa não afetar a área inundada ou as 
construções, durante o tempo de vida do projeto, razão pela qual, ao serem apresentados à Secretaria do Meio 
Ambiente do Estado de São Paulo (SMA), esta dispensou as usinas da necessidade de licenciamento, dada baixa 
magnitude dos impactos decorrentes das obras de adequação dos empreendimentos. 
 
Em 2001, a CPFL submeteu à SMA os relatórios ambientais sobre os projetos de cada usina, especificando o 
escopo dos trabalhos cuja execução estava planejada na época. Esses relatórios contêm as explicações que 
consubstanciaram a baixa magnitude dos impactos ambientais decorrentes de cada projeto. 
 
6.0 -  CONCLUSÕES 
 
O desempenho empresarial é medido, atualmente, não somente pelo retorno financeiro que uma empresa 
proporciona, mas também por valores que levam em consideração a responsabilidade sócio-ambiental 
empresarial, tendo grande importância a produção de energia limpa. 
 
A repotenciação de pequenas centrais hidrelétricas (PCH’s) sem que esse ganho de energia provoque novos 
impactos ambientais, evitando-se a necessidade de geração de energia através de outras fontes que lancem 
gases poluentes na atmosfera, como as termelétricas, é uma das formas de redução de emissões de GEE, 
resultando em benefícios significativos para a população brasileira. 
 
Todas as usinas da CPFL integrantes deste projeto são pequenas centrais a fio d’água, as quais foram 
modernizadas e repontenciadas sem aumento do volume dos reservatórios e, portanto, obedecem às condições 
de aplicabilidade definidas na metodologia ACM0002 rev 6 (Metodologia consolidada para Geração de 
Eletricidade Conectada à Rede através de Fontes Renováveis). 
 
A partir da aprovação do projeto de repotenciação de suas PCH’s no Estado de São Paulo pelo MCT, a empresa 
tem no Programa de Reduções de Emissões Certificadas uma de suas bandeiras, pela qual outros processos 
relacionados com a distribuição e comercialização de energia e com processos administrativos poderão também 



 

8 

fazer parte, proporcionando reduções de GEE e, consequentemente, a comercialização de volumes adicionais de 
CO2e.  
 
As empresas candidatas à obtenção de créditos através de projetos de MDL devem ter seus processos produtivos 
devidamente rastreáveis e auditáveis. 
 
7.0 -  BIBLIOGRAFIA 
 
(1) Bosi, M. 2001 An Initial View on Methodologies for Emission Baselines: Electricity Generation Case Study 

OECD and IEA Information Paper COM/ENV/EPOC/IEA/SLT (2001)4 http://www.oecd.org/env/cc/  
 
(2) Kartha, S., Lazarus, M. and Bosi, M., 2002 Practical Baseline Recommendations for Greenhouse Gas 

Mitigation Projects in the Electric Power Sector OECD and IEA Information Paper COM/ENV/EPOC/IEA/SLT 
(2002)1 http://www.oecd.org/env/cc/  

 
(3) Bosi, M. and Laurence, A., 2002 Road Testing Baselines for Greenhouse Gas Mitigation Projects in the Electric 

Power Sector OECD and IEA Information Paper COM/ENV/EPOC/IEA/SLT (2002)6 
http://www.oecd.org/env/cc/  

 
 
8.0 - DADOS BIOGRÁFICOS 
 
Tarcísio Borin Jr. 
 
Nascido em Valinhos, SP em 03/09/53. 
Graduação em Geologia pela UNESP- Rio Claro. 
Empresa: CPFL Centrais Elétricas, desde 2002. 
Gerente do Departamento de Meio Ambiente da CPFL 
 
 
Sergio Augusto Weigert Ennes  
 
Nascido em Curitiba, PR em 18/02/1953. 
Mestrado em Planejamento Energético pela UNICAMP de 1994. (sem tese) 
Graduação em Engenharia Elétrica – Mod Sistema de Potência pela Escola de Engenharia Mauá de 1975 
Empresa: C- TRADE Comercializadora de Carbono Ltda, desde 2002 
Diretor Executivo 
 
 
Fernando Celso Sedeh Padilha 
 
Nascido em Pirassununga - SP em 16/08/1957. 
Especialista em Direito Ambiental pela METROCAMP de Campinas 
Graduação em Direito pela Universidade Paulista – UNIP de Campinas 
Graduação em Engenharia Agrimensura pela Faculdade de Engenharia Agrimensura de Pirassununga 
Empresa: CPFL Centrais Elétricas, desde 1982 
Especialista em Meio Ambiente 
 


