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Edna Elias Xavier 

Março/2004 
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O presente trabalho, inicialmente, tem como meta a  caracterização do parque 

termelétrico em operação, em construção e em planejamento no país e apresenta os 

resultados do diagnóstico sobre o controle e monitoração das emissões gasosas deste 

parque. A metodologia utilizada para a análise exploratória e para a elaboração do 

diagnóstico constou de pesquisa através de questionário junto às empresas 

proprietárias das usinas termelétricas.  

Na segunda parte do trabalho, é desenvolvida uma metodologia para inventário 

das emissões aéreas utilizando tanto as características dos combustíveis empregados 

no parque termelétrico brasileiro quanto os fatores de emissão compilados da 

literatura. As estimativas das emissões são feitas valendo-se dos dados, operacionais 

e tecnológicos, reais de cada unidade, formulando diferentes cenários de operação. O 

método, também, permite avaliações de sensibilidade dos resultados e a possibilidade 

de agregação segundo algumas variáveis – chave, tais como: da geração elétrica, do 

consumo de combustível e das emissões anuais e acumuladas de um dado poluente 

por usina, por município, por estado, por região do país, por tipologia de combustível, 

faixa de potência elétrica e por situação operacional. 

Na aplicação da metodologia desenvolvida para o inventário de emissões, foi 

escolhido, como estudo de caso, o cálculo das emissões anuais e acumuladas de 

CO2.  
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This paper opens with a description of Brazil’s thermo-power sector in 

operation, under construction and at the planning stage, followed by the findings of a 

control and monitoring diagnosis of the gases emitted by this sector. The methodology 

used for the exploratory analysis underpinning the diagnosis is outlined by the search 

project through the questionnaire forwarded to companies owning thermo-power 

plants.  

The next section of the project develops an atmospheric emissions inventory 

methodology based on the characteristics of the fuels burned by Brazil’s thermo-power 

sector, in addition to emission factors compiled from the literature. The estimates of 

these emissions are based on the real operating and technological data for each plant, 

with different operating scenarios. This method also allows sensitivity assessments of 

the findings, as well as aggregation based on several key variables such as power 

generation, fuel consumption, and the annual and accumulated emissions of specific 

pollutant data by plant, municipality, state, region, fuel type, capacity range and 

operating status.  

The case study selected for the application of the methodology developed for 

the inventory of these atmospheric emissions consists of calculating the annual and 

accumulated CO2 emissions.  
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SCR - Selective catalytic reduction (redução catalítica seletiva) 
SLAP - Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras 
SMA/SP - Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo 
SMOG - Smoke and Fog 
SNCR - Selective noncatalytic reduction (redução não catalítica seletiva) 
SSF - Saybolt Furol 
STIG - Steam Injected Gas Turbine 
TG - Turbina a Gás 
tpd - Tonelada métrica por dia (metric ton per day) 
TUST - Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão 
UPGN - Unidade de Processamento de Gás Natural 
USA - United States of America (EUA - Estados Unidos da América) 
US$ - Dólar Americano 
USEPA - United States Environmental Protection Agency 
UTE’s - Usinas Termelétricas Convencionais 
WBP - Brazilian Wood Big 
WHO - World Heath Organization (Organização Mundial da Saúde – OMS) 
XONONTM - Sistema de controle de NOx - trade mark 
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LISTA DE SÍMBOLOS - UNIDADES 

µ - micro (10-6) 
atm - atmosfera 
BTU - British termal unit 

C - Celsius 
c - centi (10-2) 

cal - caloria 
F - Fahrenheit 
ft - feet  
G - giga  (bilhões - 109) 
g - grama 
h - hora 
hp - horse power 
J - joule 
k -  quilo (mil - 103) 
K - Kelvin 
k - quilo 

kgf - quilograma força 
M - mega (milhões - 106) 
m - metro 
m - mili (10-3) 

min - minuto 
n - nano (10-9) 

NOx - óxidos de nitrogênio 
Pa - pascal 
s - segundo 

SOx - óxidos de Enxofre 
SSF - Saybolt furol 

st - stokes 
T - tera (trilhões - 1012) 
t - tonelada 

W - Watt 
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NOTAÇÕES 1 

 
Subscrito/ 
sobrescrito 

 Unidades 

e Elemento químico - 
i Tipo de combustível - 
j Tipo de ciclo térmico - 
l UTE - 

m Período da monitoração - 
n Ano - 
p Tipo de poluente - 
s Tecnologia do sistema de controle - 

   
Cp Concentração do poluente “p” (ppmv seco)2 ou (kg / m3) 
Q Vazão do gás seco na chaminé (m3 / min) 

pC  Concentração média do poluente “p” (ppmv seco)1 ou (kg / m3) 

Q  Vazão média do gás seco na chaminé (m3 / min) 

Cc Consumo de combustível (t / ano) 
Cci,l, n Consumo de combustível  “i”, na UTE “l”, no ano “n” (t /ano) 

di Densidade do combustível “i” (kg / m3) 
efj Eficiência do ciclo térmico “j” (%) 

Ep 
Emissões acumuladas do poluente “p” de todas 
UTE’s t do poluente “p” 

Ep
n Emissões do poluente “p” no ano “n” t do poluente “p” /ano 

E p
l,n Emissões do poluente “p”, pela UTE “l”, no ano “n” t do poluente “p” /ano 

fcl , n Fator de capacidade da UTE “l”  no ano “n” (%) 
fc Fator de capacidade (%) 
fe Fator de emissão (t / MWh ou kg / t comb.) 

fep
i Fator de emissão do poluente ”p” para combustível 

“i”(calculado ou da literatura) (t / MWh ou kg / t comb.) 

foi Fração de oxidação do carbono no combustível “i” (%) 
Gl, n Geração elétrica da UTE “l”  no ano “n” (MWh) 
H Número de horas no ano (h) 
k Fator de conversão  

Pc Poder calorífico inferior do combustível (kJ/kg) 
Pc

i Poder calorífico inferior do combustível “i” (kJ/kg) 
Pl Potência instalada total da  UTE “l” (kW ou MW) 
Pl n Potência instalada da  UTE “l” no ano “n” (kW ou MW) 

PM p Peso molecular do poluente “p” (g/gmole) 
PM e Peso molecular do elemento “e” (g/gmole) 

rs
p 

Eficiência estimada do sistema de controle “s” para 
redução das emissões do poluente “p”. (%) 

tei Concentração do elemento 4“e” no combustível “i” (%) 
UTEl Dados gerais da usina termelétrica  “l” - 

Vp Volume molar do poluente ‘p” (m3 / kg-mol) 
 

                                                 
1 Utilizadas no Capítulo VII e VIII 
2 Partes por milhão no volume de ar seco 
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CAPÍTULO I 

I INTRODUÇÃO  

No modelo de sociedade vigente, a energia elétrica é fundamental à vida 

humana e insumo indispensável para o desenvolvimento sócio-econômico de um país. 

Um indicador interessante para evidenciar essa correlação é o consumo de 

eletricidade per capita, que relaciona o mercado de energia elétrica com a população. 

Segundo o Ministério de Minas e Energia - MME (2003a), o consumo de eletricidade 

per capita no Brasil, em 2000, era de 1,95 MWh/ano, enquanto que, em países 

desenvolvidos, o consumo de eletricidade per capita era de 5,7 e 12,4 MWh/ano na 

Europa Ocidental e nos EUA - Estados Unidos da América, respectivamente 

(GONZALEZ, 2002).  

O ATLAS da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL (2002a) salienta 

que as desigualdades nas concentrações demográficas e sócio-econômicas existentes 

entre as diferentes regiões do país refletem-se, também, no consumo de energia 

elétrica. Considerando-se o ano de 1996, o consumo em São Paulo - SP era de 2,7 

MWh/ano, enquanto que no Piauí era de  0,4 MWh/ano. Os dados evidenciam que o 

valor do consumo de eletricidade no Brasil ainda é muito baixo, principalmente nas 

regiões menos desenvolvidas do país, mesmo considerando-se que nos países do 

hemisfério norte, em geral, o elevado consumo per capita, deve-se à necessidade do 

aquecimento das edificações durante o inverno.  

Segundo a ANEEL (2002a), essa disparidade já foi muito maior, pois, o 

consumo de energia elétrica no Brasil aumentou de 7,5% ao ano (a.a.) nas três últimas 

décadas, ao passo que a população brasileira cresceu 2% a.a., a economia (Produto 

Interno Bruto - PIB) e o consumo final de energia, cresceram cerca de 4% a.a. Desse 

modo, a participação da eletricidade no consumo final de energia passou de 16%, em 

1970, para 39,5%, em 1999. No final do ano de 1999, no entanto, ainda cerca de 2,8 

milhões de domicílios e, aproximadamente, 11 (onze) milhões de pessoas não tinham 

acesso a esse recurso (9,7 milhões na área rural). Apesar da grande extensão 

territorial do país e da abundância de recursos energéticos, há uma enorme 

diversidade regional e forte concentração de pessoas e atividades econômicas em 

regiões com sérios problemas de suprimento energético. Como indicado pelo último 

censo demográfico, mais de 80% da população brasileira vive na zona urbana. A 

grande maioria desse contingente vive na periferia dos grandes centros urbanos, 

onde, também, as condições de infra-estrutura são altamente deficitárias.  

Portanto, o consumo per capita brasileiro é, de fato, um indicador da 

potencialidade de crescimento do mercado nacional de energia elétrica. Estima-se que 
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a demanda crescerá a taxas relativamente elevadas (5% ao ano nos próximos anos) 

(ELETROBRÁS, 2000). 

Para garantir confiabilidade ao mercado no fornecimento energético e, assim, 

possibilitar a continuidade do desenvolvimento do País, é necessário o aumento da 

oferta de energia. Esse aumento, entretanto, de alguma forma onera o meio ambiente. 

O equacionamento dessas questões, aparentemente conflitantes, passa 

necessariamente pela implementação de políticas e programas com o objetivo de 

geração da energia mais limpa e com qualidade ambiental. O desafio que se 

apresenta é a expansão do setor elétrico de forma coerente com os princípios do 

desenvolvimento sustentável. 

Na matriz elétrica brasileira, predominantemente sustentada pela 

hidreletricidade, que representava 90% da capacidade instalada em 2002 (ANEEL, 

2002a), as usinas térmicas até então, eram usadas para o suprimento de localidades 

isoladas ou em suporte aos sistemas interligados, principalmente nos períodos de 

baixo índice pluviométrico e para atendimento da demanda de pico, possuindo um 

papel marginal no sistema.  

Os novos marcos regulatórios do setor elétrico, o crescimento da demanda, a 

escassez de oferta de energia elétrica, o esgotamento dos melhores potenciais 

hidráulicos do país, restrições financeiras, socioeconômicas e ambientais à expansão 

do sistema, o crescimento da disponibilidade de gás natural e a viabilização ambiental 

de utilização do carvão nacional incentivaram a inserção de empreendimentos 

termelétricos de médio a grande porte no planejamento do setor, para serem 

implantados junto a importantes centros de consumo. Assim, a utilização de 

combustíveis fósseis na geração de eletricidade passou a representar uma questão 

estratégica para o país. Com a implementação desses novos projetos termelétricos, o 

gás natural poderá ocupar papel relevante na matriz de geração de energia elétrica do 

país e essa nova estratégia trará, como conseqüência, novos desafios tecnológicos e 

ambientais.  

Do ponto de vista ambiental, a implementação e operação de qualquer 

empreendimento no Brasil têm se tornado cada vez mais complexas nos últimos anos. 

Por essa razão, tanto os empreendedores quanto os órgãos de licenciamento têm 

procurado discutir e aprofundar a análise das questões associadas à viabilização 

ambiental dos empreendimentos, apresentando sugestões objetivando a diminuição 

dos conflitos no processo de licenciamentos dos mesmos.  

 O Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos 

– CCPE do Brasil patrocinou, no ano 2000, um seminário específico para analisar a 

evolução do tratamento dos aspectos ambientais associados à expansão dos serviços 
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de energia elétrica e concluiu que tal evolução deve-se a múltiplos fatores, dentre os 

quais destacou os que se seguem (CCPE, 2000):  

(i) O maior rigor e complexidade no processo de licenciamento ambiental, 

especialmente para os empreendimentos associados à ampliação da 

infraestrutura nacional. 

(ii) A tomada de consciência dos próprios dirigentes setoriais de que a 

questão ambiental passava a ser, no mínimo, uma ameaça à 

concretização das instalações de geração e transmissão de energia 

elétrica. 

(iii) A organização de grupos sociais apoiados por Organizações Não 

Governamentais – ONG’s nacionais e internacionais que passaram a 

defender seus interesses específicos quando atingidos por 

empreendimentos do setor elétrico.  

(iv) Os requerimentos, por parte dos organismos internacionais de crédito e 

financiamento, relativos à inclusão dos aspectos sócio-ambientais como 

variável a ser considerada nos projetos e na implantação dos 

empreendimentos de geração e transmissão de energia elétrica . 

Já as conclusões do seminário específico, organizado em 2001 pela 

PETROBRAS - Petróleo Brasileiro S.A., Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA - e órgãos estaduais de licenciamento para 

discussão do tema - Geração Termelétrica a Gás Natural no Brasil, enfatizam que, nas  

últimas décadas, a questão ambiental vem se consolidando como um dos principais 

itens das agendas de governo, tendo sua importância legitimada nas mais distintas 

sociedades, permeando os valores sociais do mundo moderno. O resultado visível 

dessa nova perspectiva tem sido dado, especialmente, pelo estabelecimento de 

instrumentos legais, padrões técnicos, normas comerciais e valores éticos emergentes 

que vêm modelando as formas contemporâneas de relação entre países, sociedades e 

pessoas, nas vertentes políticas, sociais e econômicas (PETROBRAS & IBAMA, 

2001).  

Tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, maiores centros de demanda 

energética do país, e, por esta razão, onde estavam previstas as construções de 

várias termelétricas, os respectivos órgãos ambientais estaduais demonstraram 

preocupações objetivas quanto à gestão ambiental das bacias aéreas3 onde seriam 

instalados os empreendimentos. 

                                                 
3 A utilização da bacia aérea como unidade de planejamento ambiental é a forma mais adequada para gerenciar a 
qualidade do ar de uma região. O relevo, a cobertura do solo e as características climatológicas criam áreas 



 

4 

  

 

 A Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente - FEEMA (2002) 

elaborou documento denominado - Contribuições para a Elaboração do Plano de 

Gestão da Qualidade do Ar na Bacia Aérea I4. É ressaltado, no documento, que a 

gestão da qualidade do ar por bacia aérea deve ser o resultado de um processo do 

planejamento estratégico, fundamentado em um modelo de gerenciamento 

compartilhado e participativo, que vise promover a negociação social por meio da 

formação de um fórum onde todos os interessados possam expor seus interesses e 

discuti-los. Parte do pressuposto de que o Poder Público, sem abdicar ao seu papel de 

gestor e coordenador, deve reconhecer a necessidade de promover uma 

descentralização do gerenciamento, permitindo a intervenção dos representantes dos 

diversos segmentos interessados. É a forma de alcançar os objetivos propostos, 

fazendo com que cada participante controle sua própria atuação e reforce a atuação 

das entidades com atribuição de gestão, visando ao bem comum dos interessados e 

do meio ambiente da bacia aérea. As ações efetivas propostas para gestão da bacia 

aérea são:  

- Necessidade de elaboração do diagnóstico da qualidade do ar.  

- Caracterização meteorológica.   

- Estabelecimento dos limites da bacia aérea.  

- Realização de inventário de emissões. 

- Elaboração de prognósticos da qualidade do ar. 

- Estruturação de banco de dados.  

- Outras ações ligadas à troca e divulgação de informações entre os diferentes 

atores. 

Também a Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo - SMA/SP- coordenou 

um seminário internacional, em junho de 2002, com o objetivo de discutir e analisar o 

estado da arte na avaliação dos impactos ambientais na geração termelétrica, tendo 

em vista o programa do governo de fomento à utilização de Usinas Termelétricas 

Convencionais5 - UTE’s. Dentre as várias recomendações geradas durante o 

seminário, cabe destacar (SMA/SP, 2002):  

- Necessidade de maior integração das políticas ambiental e energética, 

preliminarmente à proposição de novos projetos; introdução da avaliação 

ambiental estratégica nos planos de expansão energética.  

                                                                                                                                            
homogêneas em termos dos mecanismos responsáveis pela dispersão de poluentes no ar. Essas áreas, delimitadas 
pela topografia e os espaços aéreos vertical e horizontal, constituem uma bacia aérea (FEEMA, 2002).  
4 Bacia Aérea I está inserida na Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba, localizada na Zona Oeste da Região 
Metropolitana do Rio de janeiro, com cerca de 730 km² de área. 
5 Geração de energia elétrica pela combustão; exclui as nucleares. 



 

5 

  

 

- Necessidade de compatibilização entre as autorizações concedidas pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL e o processo de licenciamento 

ambiental.  

- A localização e o porte dos empreendimentos para geração de energia elétrica 

devem se sobrepor à discussão da tecnologia empregada.  

- Inclusão no processo de licenciamento ambiental de requisitos referentes à 

qualidade ambiental das bacias aéreas.  

- Necessidade de estabelecimento de padrões de emissão para os óxidos de 

nitrogênio - NOx, até o momento inexistentes.  

- Sugestão de que, independentemente da existência de padrões de emissões, a 

viabilidade da localização e da potência de uma usina termelétrica deva estar 

condicionada à qualidade do ar - atual e prevista.  

- A necessidade de definição de critérios/metodologias e estabelecimento de 

compromissos quanto aos prazos para elaboração de inventários das fontes de 

poluição atualmente instaladas para o estabelecimento da capacidade de 

suporte das respectivas bacias. 

- A necessidade de incorporação de mecanismos de controle/mitigação para a 

viabilização ambiental de novos empreendimentos.  

- A necessidade de expansão das estações de monitoração atmosférica; 

necessidade de validação de modelos de dispersão de poluentes atmosféricos; 

etc. 

A síntese da avaliação crítica do programa de expansão do setor através da 

termeletricidade, feita no seminário, é de que o programa não levou em consideração 

as questões ambientais. 

Diante desse novo cenário, tornam-se necessárias a abordagem e a 

incorporação dos aspectos ambientais de modo efetivo e sistemático, desde as 

primeiras etapas do processo de planejamento, e durante todo o ciclo de vida da 

atividade, a saber, na construção, na operação e no descomissionamento das 

instalações. A implementação e o aperfeiçoamento de conceitos, metodologias, 

instrumentos, programas e  procedimentos técnicos e de condutas na área ambiental é 

essencial e prioritária para a operação e expansão do setor, segundo os princípios do 

desenvolvimento sustentável. 
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Nesse sentido, cabe considerar que as centrais termelétricas, geralmente, são 

instaladas próximas aos grandes centros de carga, em regiões densamente 

urbanizadas e industrializadas, onde as bacias hidrográficas e aéreas já se encontram 

bastante saturadas devido aos múltiplos usos da água e lançamento, por outras fontes 

fixas e móveis, de poluentes na atmosfera, o que pode comprometer, ainda mais, a 

qualidade da água e do ar.  

Na operação das usinas termelétricas são emitidos vários poluentes gasosos 

e materiais particulados, efluentes líquidos, efluentes sólidos, rejeitos térmicos, ruídos 

e efeitos estéticos. A quantidade e a qualidade dos efluentes gerados depende de 

diversos fatores, tais como o tipo e composição do combustível, o porte e localização 

da usina, a tecnologia e configuração de geração de energia elétrica, o regime de 

operação, o fator de capacidade e os sistemas auxiliares de tratamento dos 

efluentes. 

Com exceção das usinas a carvão, onde são geradas quantidades 

significativas de resíduos sólidos, os principais problemas ambientais, durante a 

operação das UTE's, estão relacionados ao uso da água e à deterioração da 

qualidade do ar devido à emissão ininterrupta de poluentes na atmosfera.  

O parque termelétrico brasileiro, (público, produtor independente e 

autoprodutor), já instalado e planejado, é constituído de usinas de diversos portes, que 

utilizam diferenciadas tecnologias de geração e diferentes combustíveis, entre os 

quais, óleo combustível, gás natural, carvão, óleo Diesel e biomassa (principalmente, 

bagaço de cana e resíduos da madeira). Tendo em vista tal diversidade, assim como a 

maior possibilidade das mesmas afetarem a qualidade do ar, este trabalho focará 

somente as emissões aéreas. O processo de viabilização ambiental dos 

empreendimentos termelétricos necessariamente passa pelo aprofundamento das 

questões ligadas à qualidade do ar da região, onde estão localizadas, e ao acréscimo, 

ou redução, da contribuição de tais poluentes para as mudanças climáticas globais, 

provocadas pelo efeito estufa. 

Os principais poluentes atmosféricos emitidos pelas UTE’s são os óxidos de 

nitrogênio (NOx), os óxidos de enxofre (SOx), os compostos orgânicos voláteis 

(COV’s), os materiais particulados, o monóxido de carbono (CO), o dióxido de carbono 

(CO2); o metano (CH4) e o dióxido de nitrogênio (N2O), estes três últimos, apresentam-

se como sendo os maiores responsáveis pelo efeito estufa.  As taxas de emissões 

desses poluentes são função, principalmente, da quantidade de energia gerada, das 

características químicas dos combustíveis, das tecnologias utilizadas na geração 

térmica e eficiências dos ciclos térmicos, das tecnologias e eficiências dos sistemas de 

controle.  
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Os efeitos da poluição do ar se caracterizam tanto pela alteração das 

condições normais da atmosfera quanto pelo agravamento dos problemas já 

existentes. Do ponto de vista de escala espacial, a poluição aérea, advinda da 

operação das usinas termelétricas, pode resultar em problemas ambientais de caráter 

local, urbano, regional, continental e global, com respectivas conseqüências na escala 

temporal estendendo-se de horas a séculos. As conseqüências dessas emissões 

manifestam-se na saúde e no bem-estar da população, na vegetação, na fauna, nas 

edificações e no patrimônio histórico, nas condições atmosféricas, tais como, 

visibilidade, alterações na acidez das águas (chuva ácida) e nas mudanças climáticas 

globais causadas pelo efeito estufa e pela depleção da camada de ozônio. 

Tendo em vista os problemas de poluição atmosférica nos grandes centros 

urbanos, principalmente devido às emissões veiculares, o Ministério do Meio Ambiente 

-MMA- tem buscado cada vez mais aprimorar o Programa para Proteção e Melhoria da 

Qualidade Ambiental – Programa Nacional de Controle da Qualidade do AR – 

PRONAR- iniciado em 1970 com a proibição dos incineradores residenciais, combate 

à fumaça negra e queimada a céu aberto. Já o Programa de Controle da Poluição do 

Ar por Veículos Automotores – PROCONVE foi criado pela Resolução CONAMA N° 18 

de 06/06/1986, tendo como objetivo a redução gradual dos níveis de emissão de 

poluentes nos veículos automotores (fontes móveis), além de incentivar o 

desenvolvimento tecnológico nacional, tanto na engenharia automotiva, como em 

métodos e equipamentos para a realização de ensaios e medições de poluentes. 

Vários dispositivos da resolução foram regulamentados pela  Lei Federal N° 8.723, de 

28 de outubro de 1993 (BRASIL,1993b). 

Em junho de 2002, constavam da agenda de prioridades do MMA (2002) as 

ações que se seguem:  

- A sistematização dos inventários de emissão para permitir aos Estados 

desenvolver o seu próprio inventário. 

- A melhoria da monitoração da qualidade do ar pela regulamentação dos 

procedimentos de coleta, análise, interpretação e divulgação dos níveis de 

poluição. 

- A continuidade do programa de controle da poluição veicular e implementação 

de programas de inventário dos estados e municípios.  

Para padronizar as ações e facilitar sua execução, o MMA na época planejava 

publicar dois manuais, um contendo uma metodologia para coleta e análise dos 

poluentes atmosféricos e outro com metodologias para elaboração de inventários das 

emissões aéreas. 
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Nesse contexto, de uma forma preventiva e inovadora, a implementação pelo 

setor elétrico de programa para a gestão ambiental da qualidade do ar torna-se 

estratégica e premente. Primeiramente porque tais tipos de programas compreendem 

as atividades relacionadas com a proteção e melhoramento da qualidade do ar em 

conformidade com as regulamentações aplicáveis. Em segundo lugar, porque 

envolvem atividades voltadas para o diagnóstico e análise de tendências que 

objetivam atendimento de metas, por exemplo, da própria empresa, de dado setor, de 

governo ou de acordos internacionais. As principais atividades que devem ser 

contempladas num programa de gestão da qualidade do ar são: controle das emissões 

na fonte, inventário das emissões, monitoração das emissões na fonte e da qualidade 

do ar, modelagem da dispersão dos poluentes e projeções, espaciais e temporais, das 

futuras concentrações de cada poluente, avaliação dos impactos e níveis de exposição 

da população e avaliação do atendimento aos padrões (regulamentação). 

Assim, as estratégias de controle das emissões devem fazer parte do 

programa, na medida em que contemplam ações que devem ser realizadas com o 

objetivo de eliminar ou diminuir a geração de poluentes. O principio da prevenção da 

poluição objetiva a redução da geração de poluentes na fonte, seja pela escolha da 

melhor tecnologia disponível, seja pela utilização de processos, equipamentos, 

combustíveis e operações de menor potencial poluidor. A implementação de medidas 

pré ou pós-combustão visa ao tratamento das emissões aéreas através da instalação 

de sistemas de controle.   

Os inventários de emissão têm como objetivo estimar os níveis de emissão de 

cada poluente no passado, no presente e fazer projeções futuras, considerando 

diferentes cenários de operação de cada fonte emissora, ou das fontes localizadas 

numa dada região, ou das fontes de um dado setor ou de uma dada empresa, etc. 

Com essas estimativas é possível avaliar a contribuição de cada fonte emissora ou do 

conjunto de fontes de uma região, ou conjunto de fontes de uma empresa, ou de um 

setor, etc. na degradação da qualidade do ar em nível local, regional ou global.  

Existem vários métodos para se fazer inventário de emissões de poluentes. A 

escolha do método mais apropriado vai depender de diversos fatores, tais como: tipo 

de poluente a ser inventariado; disponibilidade e confiabilidade dos parâmetros 

necessários aos cálculos; uso pretendido dos resultados obtidos; relevância do tipo de 

poluente em relação à fonte a ser avaliada; tempo disponível para se fazer o 

inventário; compulsoriedade de se fazer o inventário em atendimento à legislação; 

custos e recursos disponíveis para análise e determinação dos níveis de poluição, etc. 

As informações de cada instalação referentes à capacidade instalada, caracterização 

do combustível, regime de operação, tecnologias e eficiência da combustão, existência 
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de sistemas de controle das emissões e respectivas eficiências, e resultados de 

monitoração das emissões da fonte contribuem para a diminuição das incertezas das 

estimativas de emissões.  

Dentro desse quadro, a concepção da temática deste trabalho foi fruto das 

preocupações surgidas com a ampliação da participação termelétrica na matriz de 

geração elétrica, que, fatalmente, terá como conseqüência o aumento da contribuição 

nas emissões de alguns poluentes atmosféricos, como os gases de efeito estufa. 

Inicialmente, através do inventário da evolução das emissões aéreas das UTE’s do 

parque termelétrico brasileiro, considerando alguns cenários, é possível mostrar quais 

tipos de UTE’s irão contribuir para os impactos ambientais mais significativos. Em um 

segundo momento, através desses resultados, poderão ser estabelecidas diretrizes e 

programas visando à redução de emissões de poluentes, considerando as tecnologias 

disponíveis, potencial de redução das emissões e custos envolvidos. Eles também 

podem subsidiar tanto o setor elétrico, no planejamento da expansão do setor elétrico 

brasileiro, quanto o setor público e privado no estabelecimento de políticas voltadas 

para a qualidade do ar, como por exemplo, no estabelecimento de medidas para 

reduzir as emissões de gases de efeito estufa - GEE e o estabelecimento de 

estratégias individuais, visando elegibilidade como o projeto de  Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo - MDL. 

Quando do início deste trabalho (2000), tendo em vista o setor não possuir uma 

completa caracterização do seu parque termelétrico, em especial em relação à gestão 

ambiental dos aspectos referentes às emissões aéreas e qualidade do ar, foi 

desenvolvida e aplicada uma metodologia para captação, compilação e avaliação de 

informações através de questionário enviado a todos os proprietários das UTE’s em 

operação e em planejamento.  

Após essa fase, considerou-se importante o desenvolvimento de uma 

metodologia para inventariar as emissões aéreas das UTE’s já em operação, assim 

como daquelas já planejadas, considerando-se a elaboração de cenários para a  

geração termelétrica num dado horizonte temporal.  

Dado a abrangência e a importância da questão relacionada com as emissões 

aéreas e, particularmente, com a questão dos GEE, o trabalho focou as emissões 

desses gases, aprofundando, mais especificamente, as emissões de dióxido de 

carbono. A razão de se priorizarem as estimativas de emissões de CO2, deve-se à 

necessidade de seleção de um estudo de caso que possibilite uma avaliação crítica 

dos dados de entrada e da metodologia de cálculo, visando ao seu aprimoramento 

futuro, uma vez que, também, esse  poluente é o mais relevante, emitido pelas UTE´s, 
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para as mudanças climáticas e pela possibilidade de comparação dos resultados com 

outras estimativas já feitas através de outras metodologias. 

I.1 Objetivos do Trabalho  

I.1.1 Objetivo geral 
Este trabalho tem por objetivo a caracterização técnica e ambiental do parque 

termelétrico brasileiro em operação e em planejamento, assim como desenvolver uma 

metodologia para inventário das emissões aéreas. 

I.1.2 Objetivos específicos 
- Elaborar diagnóstico sobre a utilização de técnicas de controle e monitoração 

das emissões aéreas nas usinas termelétricas brasileiras. 

- Analisar as metodologias já existentes para estimar as emissões aéreas das 

usinas térmicas convencionais. 

- Desenvolver metodologia para o cálculo das emissões aéreas, ou seja, 

inventário das emissões. 

- Verificar a contribuição das UTE’s existentes, e, em particular daquelas já 

planejadas, no que diz respeito à questão das emissões aéreas. 

- Calcular as emissões de CO2 provenientes da operação do parque 

termelétrico, como estudo de caso. 

I.2 Metodologia 

Para a elaboração do presente estudo, utiliza-se a seguinte metodologia: 

 Inicialmente procede-se à análise e à compilação das informações, 

disponibilizadas pelo setor elétrico, referentes ao parque termelétrico brasileiro em 

operação e em planejamento, no ano base 2001, compreendendo o setor público, 

os produtores independentes e autoprodutores, com o objetivo de definir sua 

caracterização quanto à capacidade instalada, tipologia de combustível, tecnologia 

de geração elétrica, localização, regime de operação, etc. 

 Em paralelo, procede-se à revisão da bibliografia existente referente às tecnologias 

de geração termelétrica, impactos ambientais advindos da operação das UTE’s, 

tecnologias de controle das emissões aéreas, arcabouço legal referente ao 

controle das emissões aéreas e de qualidade do ar, metodologias para inventário 

de emissões. 
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 Tendo em vista a não existência dos dados necessários para a completa 

caracterização do parque termelétrico e elaboração do diagnóstico referente à 

existência de sistemas de controle e de monitoração das emissões, procede-se a 

uma consulta através de questionário às empresas proprietárias de usinas 

termelétricas em operação, em construção e em planejamento (análise 

exploratória).  A metodologia empregada para a pesquisa prevê as seguintes 

etapas principais: confecção do questionário, compilação dos empreendimentos 

termelétricos, consolidação da amostra de empreendimentos para consulta e 

análise dos resultados. Os dados compilados pela análise exploratória são, então, 

agrupados por empresa, constituindo assim o Banco de Dados de Referência das 

UTE’s em Operação e em Planejamento que serve para a elaboração do 

diagnóstico sobre o controle e a monitoração de emissões das UTE’s brasileiras.  

Nesta fase do trabalho torna-se primordial o suporte do Ministério da Ciência e 

Tecnologia - MCT e ANEEL (MAGRINI, 2001). 

 Com base nas informações levantadas, prevê-se o desenvolvimento de 

metodologia para o cálculo das emissões, utilizando tanto as características do 

combustível (dados reais das UTE’s), como os fatores de emissão disponibilizados 

na literatura (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas - IPCC, 

Environmental Protection Agency – EPA, etc.). Para tanto, elabora-se um 

programa computacional que possibilita estimar as emissões aéreas de todo o 

parque termelétrico, utilizando-se como variáveis os dados de cada usina, ano, tipo 

de combustível, de ciclo, de poluente, tecnologia de controle, fator de capacidade e 

eficiência do ciclo. Os resultados podem ser agrupados por poluente, por usina, 

por tipologia de combustível, por tecnologia de geração, por localização, por faixa 

de potência das usinas, por situação operacional, etc. 

 Como estudo de caso, calculam-se as emissões de CO2 do parque termelétrico em 

operação e planejamento (ano base 2001). 

 Apresentam-se em seguida os resultados e analisa-se a taxa de crescimento das 

emissões de CO2 formulando-se cenários que permitam avaliar a contribuição das 

térmicas em planejamento para as emissões do setor e do Brasil, é feita a 

comparação dos resultados com estimativas de outros trabalhos,  fazendo-se a 

análise de sensibilidade destes em função das características dos combustíveis 

(poder calorífico e eficiência). 

 Sugerem-se aprimoramentos e estudos futuros. 
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I.3 Estruturação 

O trabalho foi estruturado em nove capítulos. Sua síntese é apresentada a 

seguir. 

 O primeiro capítulo apresenta a Introdução, contendo a motivação pela 

abordagem do tema e problemas associados, os objetivos do trabalho e 

metodologia utilizada.  

 O segundo capítulo destaca, inicialmente, uma avaliação das mudanças 

estruturais e conjunturais no setor elétrico, a partir do início da década de 90, 

que incentivaram a inserção de empreendimentos termelétricos de médio a 

grande porte no planejamento do setor. Em um segundo momento, é feita a 

caracterização do parque termelétrico brasileiro em operação e em 

planejamento. Elabora-se um Banco de Dados, com uma listagem das usinas 

termelétricas em operação e suas características principais, baseado no 

levantamento das usinas termelétricas do sistema elétrico, interligado e 

isolado, operando no Serviço Público e como Produção Independente e 

Autoprodução. As informações coletam-se junto à ANEEL e outras fontes de 

dados, tais como a Eletrobrás e empresas concessionárias de energia elétrica 

(2001). Outra listagem, com o mesmo detalhamento, é elaborada com as 

usinas termelétricas previstas pelo governo no Programa Prioritário de 

Termelétricas 2000/2003 (MME,2000) e no Plano Decenal da Eletrobrás 

2000/2009 (ELETROBRÀS, 2000). 

 O terceiro capítulo apresenta a descrição das tecnologias existentes para a 

geração termelétrica convencional, tecnologias em desenvolvimento, assim 

como as características principais dos combustíveis utilizados nas usinas 

termelétricas. 

 O quarto capítulo apresenta, inicialmente, uma visão geral dos aspectos 

ambientais mais relevantes associados à geração termelétrica, e, em seguida, 

descreve mais detalhadamente as questões relacionadas às emissões aéreas, 

como a conceituação relativa à poluição, a caracterização dos principais 

poluentes atmosféricos e os mecanismos de formação desses poluentes 

durante a combustão, de acordo com a tecnologia de geração e a tipologia de 

combustível.  Finalmente, são analisados os fatores mais relevantes para a 

dispersão dos poluentes na atmosfera e os impactos ambientais de cada 

poluente, produzidos na geração termelétrica, em níveis local, regional e 

global. 
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 O quinto capítulo apresenta as principais tecnologias de controle de poluentes 

emitidos na geração termelétrica, utilizadas ou passíveis de utilização pelo 

setor. Aborda, também, os mecanismos de controle legais através dos padrões 

de qualidade do ar e de emissões aéreas.  É apresentada a legislação 

brasileira aplicável, bem como os padrões estabelecidos por outros órgãos 

independentes, tais como o Banco Mundial e a Organização Mundial da Saúde. 

 O sexto capítulo apresenta a metodologia utilizada para a análise exploratória 

da situação das UTE’s brasileiras, tecnologias de geração, caracterização do 

combustível e ciclos térmicos, sistemas de controle e de monitoração das 

emissões gasosas. É apresentado o questionário utilizado na pesquisa junto às 

empresas proprietárias de usinas termelétricas, a sistemática de envio do 

questionário, a consolidação, o tratamento e a análise dos resultados. 

 O sétimo capítulo descreve, inicialmente, os métodos mais utilizados para 

estimativas das emissões aéreas e, posteriormente, a metodologia a ser usada 

neste trabalho para o inventário das emissões das UTE’s brasileiras e o 

desenvolvimento do programa computacional que possibilita a execução dos 

cálculos para todo o parque termelétrico brasileiro, considerando diferentes 

cenários e variáveis operacionais. 

 O oitavo capítulo apresenta, como estudo de caso, os resultados das 

estimativas referentes às emissões de CO2 considerando diversos cenários.  

 O nono capítulo reporta às principais conclusões, limitações do trabalho e 

proposições para desenvolvimento de estudos futuros. 
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CAPÍTULO II 

II O SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO 

Neste capítulo será inicialmente descrita a evolução do modelo do setor elétrico 

brasileiro e avaliada a sua matriz energética, e posteriormente será apresentada a 

caracterização das usinas termelétricas em operação e em planejamento no país. 

II.1 Evolução do Modelo Setorial 

Para um melhor entendimento das razões que alavancaram o programa de 

implantação de termelétricas, torna-se relevante, inicialmente, avaliar as mudanças 

estruturais implantadas no setor elétrico brasileiro a partir do início da década de 90. 

Historicamente, o setor era controlado pelo Estado em todas as fases do 

processo (geração, transmissão e distribuição) com uma estrutura vertical. Os novos 

arranjos políticos-institucionais, previstos pelo Projeto de Reestruturação do Setor 

Elétrico (COOPER & LYBRAND – 1997), visavam permitir ao governo brasileiro 

concentrar-se mais em suas funções políticas e de regulamentação do setor, 

possibilitando a transferência da responsabilidade sobre a operação e a realização de 

novos investimentos do programa de expansão da oferta de energia elétrica, para o 

setor privado, nacional e internacional. As implementação das recomendações tinha 

como objetivos a privatização e a mudança para um modelo de integração horizontal, 

ou seja, o abandono da forma estatal hierarquizada em detrimento de uma estrutura 

privada de livre concorrência no mercado, com geradores independentes, 

distribuidores independentes e transmissão mista (LEME et al., 2002; LONGO et al., 

2002). 

Essa também, foi uma tendência que se observou na maioria das economias 

ocidentais ao longo dos anos 90: aparente redução do papel dos poderes centrais, 

atribuindo-se aos setores privados a exploração de serviços de consumo coletivo, 

antes prestados diretamente, através de mecanismos de concessão, sem perda do 

poder concedente. Esse fenômeno não se limitou ao setor de energia, mas antes já 

vinha sendo inaugurado em outros serviços de infra-estrutura básica, tais como 

saneamento, transportes, etc. Porém, no caso específico do setor elétrico brasileiro, 

revestiu-se de uma condição imperativa frente à vários fatores, tais como, o 

esgotamento da capacidade de investimento estatal e à descapitalização das 

empresas públicas envolvidas com a atividade. Em meados dos anos 80, o governo 

brasileiro parou de investir, em todos os setores do mercado elétrico, o que seria 

necessário para suprir a crescente demanda. 
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Uma primeira e principal medida de ruptura com o modelo estatal veio com o 

Decreto de Lei Federal 8.631 de 1993, que eliminou o sistema anterior de tarifas 

elétricas uniformes para todo o Brasil e, também, a regra que garantia a companhias 

estatais uma taxa de retorno de, pelo menos, 10% (BRASIL,1993a).  

A Constituição de 1988 dava a maior parte do poder sobre eletricidade para ao 

governo federal, cabendo ressaltar (Brasil,1988): 

 O Artigo 20 estabelece que o potencial de energia hidráulica é controlado pela 

União; 

  O Artigo 175 estabelece que o governo tem obrigação de prover serviços de 

utilidade pública, seja diretamente ou através de concessões ou licenciamento, 

que sempre acontecerão por licitação público; 

 O Artigo 176 estabelece que a mineração e geração hidrelétrica só podem ser 

feitas por brasileiros ou companhias brasileiras com capital nacional. No entanto, 

depois da Emenda Constitucional Nº 6, de 1995, essas atividades passaram a 

poder ser levadas a termo por companhias brasileiras com capital estrangeiro.  

Em 1995, o governo brasileiro colocou as companhias de eletricidade na lista 

de desestatização como parte do Programa Nacional de Desestatização (PND). 

A partir disso, tanto o setor elétrico, como o de petróleo e gás passaram nos 

últimos anos por profundas modificações em seu perfil de organização institucional, 

através da desverticalização6 das empresas, participação da iniciativa privada, 

introdução da livre concorrência nas áreas de geração e comercialização de energia, 

livre acesso aos sistemas de transmissão e distribuição e o Estado atuando na 

formulação de políticas energéticas para o setor, na regulação e fiscalização de todas 

as atividades, incluindo geração, transmissão, distribuição e comercialização da 

energia elétrica.  Na Anexo 1, estão listados os principais marcos legais pertinentes à 

matéria do Setor Elétrico Brasileiro. 

As mudanças ocorridas no setor vão desde a criação das figuras do Produtor 

Independente (PI) e Autoprodutor, à privatização de parte da geração, distribuição e 

algumas linhas de transmissão de alta tensão até a criação das agências reguladoras 

e fiscalizadoras na esfera Federal e Estadual, dentre outras medidas.  

Uma mudança relevante no cenário do setor de eletricidade foi determinada 

pela Lei 9.427 de dezembro de 1996, que criou o novo órgão regulador da indústria 

elétrica, a ANEEL, que, como a ANP- Agência Nacional do Petróleo, são autarquias 

em regime especial, vinculadas ao MME (BRASIL, 1996). A ANEEL foi criada para 

implementar a política de energia do governo, organizar leilões competitivos, outorgar 

                                                 
6 Segmentação das atividades do setor: geração, transmissão, distribuição e comercialização. 
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concessões de eletricidade, determinar tarifas de transmissão e distribuição e, em 

geral, fiscalizar os agentes no mercado de eletricidade. A Lei 9.648 de 1998 é 

importante, também, porque criou o MAE - Mercado Atacadista de Energia Elétrica e o 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico. A função básica da ONS é coordenar 

os fluxos da energia do sistema interconectado brasileiro, e também coordenar fluxos 

internacionais para dentro e fora do Brasil (BRASIL,1998).  

Essas mudanças, que se refletiram no âmbito dos Estados, foram 

acompanhadas da privatização acelerada das antigas concessionárias estatais, na 

maioria das vezes através de prévias cisões por áreas geográficas conjuntas, em geral 

bacias hidrográficas ou trechos de bacias. As principais entidades especializadas na 

execução das funções de planejamento da expansão, operação e comercialização de 

energia criadas pelo novo modelo estão listadas no Quadro 2.1.  

Agentes Reguladores e Fiscalizadores1 

ANEEL – Agência Nacional de 
Energia Elétrica 

Tem por finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, distribuição e 
comercialização de energia elétrica, em conformidade com as políticas e 
diretrizes do Governo Federal. 

ANP – Agência Nacional do Petróleo  Autarquia integrante da Administração Pública Federal tem como finalidade 
promover a regulação, a contratação e a fiscalização das atividades 
econômicas integrantes da indústria do petróleo, em conformidade com os 
interesses do País. 

Agentes de Planejamento1 

CNPE – Conselho Nacional de 
Política Energética 

Determina a Política Energética Nacional, através da formulação de políticas e 
diretrizes destinadas a promover o aproveitamento racional dos recursos, 
assegurar o suprimento de insumos e rever periodicamente as matrizes 
energéticas aplicadas às diversas regiões do País. 

CCPE – Comitê Coordenador do 
Planejamento da Expansão dos 
Sistemas Elétricos 

Entidade responsável pelo planejamento da expansão do sistema elétrico. 
Substitui o GCPS. 

 

Agentes de Operação e Comercialização1 

ONS - Operador Nacional do 
Sistema Elétrico 

Entidade privada responsável pela coordenação e controle da operação das 
instalações de geração e transmissão de energia elétrica nos sistemas 
interligados brasileiros, assegurando a qualidade e a economicidade do 
suprimento de energia elétrica e o livre acesso à rede básica (através da 
contratação e administração dos serviços de transmissão). 

MAE – Mercado Atacadista de 
Energia Elétrica 

Ambiente onde se processa a compra e venda de energia, através de 
contratos bilaterais e de contratos de curto prazo. Entre os participantes do 
MAE estão os titulares de concessão ou autorização, que possuam central 
geradora com capacidade instalada igual ou superior a 50 MW, e titulares de 
concessão ou autorização para exercício de atividades de comercialização, 
com mercado igual ou superior a 300 GWh/ano. 

 Quadro 2.1 - Setor Elétrico - Entidades Especializadas 
Nota : (1) Quadro institucional em vigor no final de 2002. 
 

A expansão da capacidade de geração de energia elétrica do País é precedida 

de estudos de planejamento que abrangem diferentes horizontes (curto, médio e longo 

prazos), tendo sempre como objetivo definir, em função de um ou mais cenários de 

crescimento da economia e do mercado de energia elétrica, a expansão da oferta 

desse energético, de forma econômica e com adequados padrões de confiabilidade e 

continuidade. 

Até recentemente, essa atividade era realizada principalmente pelo Governo 

Federal, que, por meio da ELETROBRÁS e demais empresas do setor (Grupo 
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Coordenador do Planejamento dos Sistemas Elétricos, GCPS), desenvolvia estudos 

de longo prazo para determinar o programa de expansão que melhor atendesse aos 

requisitos do mercado, dentro de padrões de confiabilidade considerados adequados 

e, simultaneamente, minimizasse o custo total inerente ao mesmo. De posse de tal 

programa, que abrangia um horizonte de cerca de 30 anos, eram então realizados 

estudos complementares, envolvendo um horizonte de dez anos (planos decenais), 

nos quais se avaliavam detalhadamente as condições de atendimento nas diversas 

regiões do País. Esses últimos estudos davam, assim, origem aos Planos Decenais de 

Expansão. Dentro da postura então adotada, o Governo Federal assumia o papel de 

decisor e agente promotor da expansão do setor elétrico (MME, 2001). 

Em 1999, foi criado, pelas Portarias do MME de Nos 150 e 485, o Comitê 

Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas Elétricos (CCPE), 

subordinado ao MME, com os seguintes objetivos: “Orientar as ações de governo para 

assegurar o fornecimento de energia nos níveis de qualidade e quantidade 

demandados pela sociedade, em consonância com a Política Energética Nacional, 

emanada do Conselho Nacional de Política Energética; oferecer aos agentes do 

mercado de energia elétrica um quadro de referência para seus planos de 

investimentos; estabelecer, em consonância com os aspectos operacionais do 

sistema, a expansão mais adequada da rede elétrica de transmissão” (MME,1999a e 

b). 

Assim, essa nova entidade passa a ser a responsável pela coordenação da 

elaboração do planejamento da expansão dos sistemas elétricos brasileiros e 

atividades correlatas. A razão principal que fundamentou a mudança foi o novo 

ambiente concorrencial introduzido no setor que criou novos paradigmas para as 

atividades de planejamento, destacando-se entre eles:  

• A conotação estratégica que os novos agentes do Setor Elétrico passam a 

atribuir às previsões de mercado, dificultando o fluxo de informações, antes 

compartilhadas sem restrições pelas empresas concessionárias de energia.  

• A expansão da oferta de energia, agora de caráter indicativo, deixando de ser 

uma simples lista de empreendimentos e passando a oferecer informações 

técnicas e econômicas aos agentes do mercado de energia elétrica para 

possibilitar a tomada de decisões pelos potenciais empreendedores em bases 

racionais e com os riscos devidamente avaliados.  

• O planejamento da rede básica de transmissão de energia que deve ser 

concebido para propiciar a concorrência entre os agentes de mercado, 
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incorporando o caráter determinativo, intrínseco ao planejamento de um 

serviço público.  

Esses paradigmas passam, portanto, a orientar o amplo espectro de atividades 

do CCPE, quer no estabelecimento de seus objetivos e consolidação de seus 

produtos, quer no balizamento de sua interação com as entidades setoriais - ANEEL, 

ONS e MAE - assim como com as demais instituições públicas e privadas envolvidas, 

direta e indiretamente, com o Setor Elétrico Brasileiro.  

Já em 2001, o CCPE emitiu o Plano Decenal de Expansão 2001/2010 (MME, 

2001). Conforme destacado nesse plano, o sistema elétrico brasileiro possui certas 

singularidades quando comparado a outros setores governamentais e não-

governamentais envolvidos com serviços de infra-estrutura, e decorre de algumas 

características também muito específicas:  

 grande complexidade institucional, em razão da abrangência territorial dos serviços 

e, 

 mais recentemente, da ampliação dos atores institucionais envolvidos com as 

atividades; 

 elevada capilaridade no território, cobrindo mais de 90% dos domicílios com 

elevados padrões de confiabilidade; 

 aperfeiçoamento tecnológico constante, em razão das distâncias cada vez maiores 

das unidades geradoras, predominantemente hidráulicas, dos principais centros de 

consumo; 

 predomínio esmagador da geração hidrelétrica sobre as demais formas de 

produção de energia, a partir de grandes reservatórios de regularização plurianual, 

cujos projetos exigem um longo horizonte de maturação, desde as etapas iniciais 

até a operação comercial; 

 planejamento da expansão da oferta de energia busca manter um alto nível de 

confiabilidade frente à demanda (déficit menor que 5%). 

Nessa nova diretriz o governo não mais determina quais empreendimentos 

devem ser implantados, adota uma postura flexível e, abstém-se de definir um 

programa ótimo sob a ótica que vigorava no passado (planejamento determinístico), 

apresenta, em contrapartida, um programa indicativo, composto por empreendimentos 

de geração que, conquanto considerados em condições de atrair a iniciativa privada, 

sejam, ainda assim, projetos interessantes sob o ponto de vista sócio-ambiental e 

estratégico. 

Quanto ao Planejamento de Longo Prazo, será produzido a cada quatro anos, 

à luz das políticas econômicas, industriais, energéticas, tecnológicas e ambientais do 
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governo federal. Esse plano deve avaliar diferentes cenários para a expansão do setor 

elétrico, apresentando diretrizes para balizar as estratégias de atuação de seus 

agentes e de entidades públicas e privadas com ele relacionadas. 

Apesar da guinada que ocorreu em direção ao livre mercado, a partir da nova 

diretriz no sistema elétrico brasileiro, os investimentos em geração adicional ainda 

foram muito lentos.  

Os estudos de demanda formulados pela Eletrobrás no âmbito do Plano 

Decenal 1999/2008 já apontavam para um déficit crescente de energia elétrica, se 

mantidos os níveis de oferta nos patamares da época, até o ano de 2006.  Na década, 

tal cenário setorial decorria, simultaneamente, da manutenção de taxas históricas de 

crescimento da demanda sempre superiores ao PIB (aumento significativo do 

consumo per capita médio) e ao incremento de população; reduções sistemáticas de 

investimentos públicos na implantação de novos empreendimentos e na manutenção 

dos existentes (ELETROBRÁS, 1999).  

As projeções feitas no Plano Decenal 1999/2008 indicavam a necessidade de 

investimentos anuais da ordem de R$ 8 bilhões ao longo da década para fazer frente a 

uma taxa de crescimento do consumo de cerca de 5,0% ao ano, num cenário de 

crescimento econômico moderado (cerca de 2,0% ao ano). Qualquer influxo no 

comportamento da curva desses investimentos, e o conseqüente atraso na entrada em 

operação dos empreendimentos previstos, poderia elevar o risco de déficit para níveis 

inaceitáveis, principalmente na região do sistema Sul/Sudeste/Centro-Oeste, 

responsável pelas maiores fatias da oferta e do consumo totais. 

 Um fato que também evidenciou o problema de escassez de energia elétrica foi 

a Resolução ANEEL 329 de 30/11/99 que fixou as tarifas de energia no curto prazo em 

valores acima de R$ 210/MWh para o mês de dezembro/99 para transações no âmbito 

do MAE, tanto para os períodos de ponta, como fora de ponta, um valor cerca de 3 

vezes acima do valor normativo para UTE’s a gás natural. 

Para fazer frente ao problema de escassez, foi promulgado, pelo Decreto 

Federal 3.371 de 24 de fevereiro de 2000 (BRASIL,2000a), o Programa Prioritário de 

Termeletricidade - PPT. O objetivo do PPT foi criar incentivos ao setor privado para 

construir 49 usinas (44 projetos térmicos a gás e 5 sem gás), com suprimentos de gás 

garantidos a preços subsidiados, com financiamento especial do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. O projeto original era para aumentar a 

capacidade de geração em 15.000MW até 2003. A Petrobras comprometeu-se a 

participar com o total ou parte do capital para a execução de vários projetos. A Portaria 

176 (Interministerial) de junho de 2001 era fundamental para o PPT porque: garantia 

preços de gás para projetos que começassem a operar antes de 30 de junho de 2003 
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e proteção cambial para geradores de energia que utilizassem gás boliviano. O 

suprimento total de gás coberto pela Portaria 176 não pode exceder a 48 milhões de 

metros cúbicos/dia (essa quantidade é mais de 150% maior do que o volume de gás 

vendido no Brasil no começo de 2002) (Oil&Gás, 2002). 

A situação de suprimento de energia elétrica se agravou tendo em vista a falta 

de investimentos no setor, geração e em transmissão, estação seca no período 

2000/2001, crescimento econômico e fracasso do mercado em investir em geração a 

gás (principalmente devido ao preço do gás importado, reajustado de acordo com a 

variação cambial do dólar). Em março de 2001, o governo foi forçado a estabelecer um 

programa de racionamento e, em maio do mesmo ano, foi criada a Câmara de Gestão 

da Crise de Energia (CGCE).  Reduções significativas no uso industrial e residencial 

foram necessárias e implantadas, com muito sucesso. Quando o racionamento foi 

concluído em fevereiro de 2002, a demanda de eletricidade tinha diminuído em mais 

ou menos 7.000 MW/ano naquele ano.  

A crise de racionamento de energia, vivenciada ao longo de 2001, acabou por 

apontar falhas e alguns limites no modelo do setor elétrico, implicando na 

desaceleração do processo de privatização e necessidade de reavaliação do modelo. 

O CGCE, em janeiro de 2002, publicou um pacote com 18 propostas de mudanças 

profundas em todas as áreas do setor: geração, transmissão, distribuição e 

comercialização da energia elétrica. Visando a continuidade do PPT como parte do 

novo modelo, foi proposta a criação de medidas específicas para encorajar a utilização 

do gás.  

Algumas das propostas foram contempladas na Lei 10.438 de abril 2002, como 

a expansão da oferta de energia elétrica emergencial e a recomposição tarifária 

extraordinária, a criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (PROINFA) e da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) e a 

universalização do serviço público de energia elétrica.  Depois, através do Decreto 

Federal Nº 4.562 de dezembro de 2002, foram estabelecidas normas gerais para 

celebração, substituição e aditamento dos contratos de fornecimento de energia 

elétrica; incluiu-se, dentre outras questões, a tarifação e o preço da energia elétrica 

(BRASIL, 2002a). 

Concluindo, o programa de privatização do setor não foi completado como 

planejado, devido a vários fatores, sendo que a maioria das companhias de 

distribuição foi privatizada, mas a maior parte das geradoras continua nas mãos do 

Estado. A Eletrobrás, criada em 1961, continua como controladora das estatais 

Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF, Furnas Centrais Elétricas S.A - 

FURNAS, Centrais Elétricas do Norte do Brasil – Eletronorte, Eletrobrás Termonuclear 
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S.A – Eletronuclear  e Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE e 

detém, também, 50% das ações da Itaipu Binacional.  

II.2 Descrição da Matriz Energética do Setor Elétrico   

O parque de geração existente tem como fonte predominante os recursos 

hidráulicos, diferentemente do contexto médio global, sustentado na dependência das 

fontes energéticas fósseis. Em uma situação privilegiada, ela se estabeleceu a partir 

do meio do século passado com base nos potenciais hidráulicos existentes, fontes 

renováveis de energia. 

Em termos históricos, a energia hidráulica ganhou impulso na década de 1960, 

com a participação estatal no setor elétrico, através da construção de grandes 

aproveitamentos hidrelétricos. A partir daí, a capacidade instalada total (serviço 

público e autoprodutores) de geração de energia de origem hidráulica cresceu, em 

média, 21,3% a.a., na década de 1970, 6,5% a.a., na década de 1980 e 4,1% a.a., na 

década de 90 (contabilizando-se nestes dois últimos períodos, a metade da 

capacidade instalada da UHE de Itaipu, a partir de 1984) (BEN,1990, 1996, 1999, 

2000 e 2001). 

Assim, a participação hidrelétrica na capacidade instalada evolui de 84% (8,7 

GW) para 88,% (27 GW) nos anos 70 e 80, 91% (44,9 GW) no ano de 1990 e 91% 

(58,4 GW) no ano de 1999 (ELETROBRÁS, 2000). 

Cabe ressaltar que, por opção estratégica, principalmente após os choques do 

petróleo de 1973 e 1979, toda prioridade foi dada à geração hidrelétrica que, embora 

renovável, é intensiva em capital e relativamente baixa em custos de operação e 

manutenção. Assim, como já foi mencionado, existe no Brasil uma notável 

predominância da energia hidráulica como fonte primária de energia elétrica.  

Segundo o Ministério das Minas e Energia, o setor elétrico brasileiro mais que 

quintuplicou sua capacidade instalada de geração no período 1970/2000. Em 2000, o 

Brasil possuía uma capacidade instalada de 74,9 GW de potência (serviço público e 

autoprodução) (BEN, 2001).  

No Brasil, a produção térmica se destina aos sistemas isolados e à 

complementação no atendimento do mercado dos sistemas interligados nos períodos 

hidrologicamente desfavoráveis ou para atendimento localizado, quando ocorrem 

restrições de transmissão. Além disso, o parque conta com unidades geradoras 

distribuídas, compostas por fontes renováveis e por plantas de co-geração. 

Recentemente, com a disponibilização de gás natural em maior abundância e 

incentivos à prática de co-geração, espera-se uma maior participação deste 

combustível na geração de energia elétrica (MME, 2001). 
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O Gráfico 2.1 mostra a evolução da capacidade instalada de geração elétrica 

pelas fontes hidráulica, termelétrica convencional e nuclear nos sistemas públicos e 

autônomos (produtores independentes e autoprodutores) entre 1990 e 2000. 

  

 
Gráfico 2.1 -  Evolução da Capacidade Instalada de Geração Elétrica no Brasil 

Fonte: BEN,2001 
 

A Tabela 2.1 mostra a participação de cada fonte energética na produção de 

energia elétrica nas centrais autoprodutoras e de serviço público no período 1995-

2000. A opção termelétrica é majoritária na geração autônoma, e entre as principais 

fontes de energia da produção termelétrica destacam-se o bagaço de cana, a lixívia, o 

gás natural e o óleo combustível, conforme pode ser visualizado no Gráfico 2.2. 
 

 
Gráfico 2.2 - Participação das Fontes de Energia na Geração Termelétrica em Centrais Autônomas 

- 1999 
Fonte: BEN, 2000 
Nota: O BEN (2001) não fornece os dados discriminados por combustível. 
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Geração (GWh) 
FONTES 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

GERAÇÃO DE ELETRICIDADE  275.601 291.244 307.980 321.748 332.307 347,733 

GERAÇÃO TERMELÉTRICA 21.696 25.474 29.008 30.279 39.424 40.118 

  Gás Natural 560 975 1.111 1.176 2.007 ND 
  Carvão Vapor                   3.944 4.372 5.511 4.897 7.437 ND 
  Lenha                          646 669 727 687 741 ND 
  Bagaço de Cana                 2.574 3.593 3.880 3.982 4.110 ND 
  Lixívia                        2.195 2.273 2.509 2.526 2.936 ND 
  Outras Recuperações            1.373 1.406 1.745 1.947 2.247 ND 
  Óleo Diesel                    3.076 3.112 4.099 5.211 6.168 ND 
  Óleo Combustível               3.440 5.101 4.646 4.922 7.502 ND 
  Gás de Coqueria                304 429 317 440 812 ND 
  Outras Secundárias 1.065 1.115 1.294 1.226 1.487 ND 
  Urânio Contido no UO2          2.519 2.429 3.169 3.265 3.977 ND 
GERAÇÃO HIDRELÉTRICA 253.905 265.769 278.972 291.469 292.883 307.615 
 Hidráulica 253.905 265.769 278.972 291.469 292.883 307.615 

Tabela 2.1 - Participação das Fontes de Energia na Geração de Eletricidade em Centrais 
Autônomas e do Serviço Público  

Fonte: BEN, 2001 
Nota: ND – não disponível a informação no ano de 2000. 

 
 

 Nas centrais do serviço público, a geração é quase que totalmente de origem 

hidráulica. A geração térmica é discriminada por fonte de energia e em participação 

percentual para o ano de 1999 no Gráfico 2.3. Cabe ressaltar que, no serviço público, 

o carvão mineral é a fonte primária mais significante, seguida pelo óleo combustível. 

 

 
Gráfico 2.3 -  Participação das Fontes de Energia na Geração Térmica no Serviço Público - 1999 

Fonte: BEN, 2000 
Nota: O BEN (2001) não fornece os dados discriminados por combustível. 

 

 

A partir de 2000, com o Programa Prioritário de Termeletricidade o governo 

vem incentivando a implantação de termelétricas no país, fato que levará a aumentar a 

importância da termeletricidade na matriz energética brasileira.  Embora os planos 
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governamentais priorizem as usinas a gás natural é de se esperar que essas novas 

diretrizes tenham repercussões diretas sobre o quadro de emissões aéreas advindas 

do setor elétrico brasileiro. 

II.3 Caracterização das Usinas Térmicas Brasileiras 

II.3.1 Usinas térmicas em operação 
Levando em consideração as vantagens oferecidas pelas usinas hidrelétricas, 

especialmente em termos de custos operacionais, a termeletricidade tem uma 

pequena participação na capacidade instalada do sistema elétrico brasileiro. 

A distribuição geográfica das UTE’s representa forte predominância regional na 

escolha do tipo de combustível utilizado, com destaque para o óleo Diesel no Norte e o 

carvão no Sul, nas proximidades da ocorrência das minas. O uso de óleo combustível 

concentra-se no Norte e Sudeste, sendo que nesta última região as térmicas são, até 

o presente, usadas somente para suprir necessidades eventuais ou sazonais da rede 

interligada, durante as estações secas ou demandas nas horas de pico (operação em 

complementação). 

No Anexo 2, estão listadas  as usinas termelétricas existentes no Sistema 

Elétrico Brasileiro em 2001, operando no Serviço Público, como Produção 

Independente e Autoprodução.  

Os dados utilizados no trabalho foram obtidos, tomando como base o Banco de 

Dados fornecido pela ANEEL (2001a)7, as pesquisas feitas nas principais publicações 

dos órgãos oficiais do setor elétrico (MME, ELETROBRÁS e ANEEL), informações 

fornecidas pelas empresas de energia elétrica através de pesquisa através de 

questionário, contatos diretos ou Internet.  

Ao longo do trabalho foram identificadas algumas divergências de informações 

nas fontes acima citadas. Tais divergências referem-se ora à própria existência ou não 

da unidade, ora à capacidade nominal, ora à capacidade efetiva e ora à capacidade 

disponível das usinas em um dado momento. Esse fato pode ser atribuído à época 

diferenciada de compilação dos dados, e às rápidas mudanças que o parque 

termelétrico vem sofrendo, inclusive com as modificações de fontes energéticas.  

Após análise comparativa destas informações, optou-se por utilizar, para efeito 

do presente trabalho, o Banco de Dados da ANEEL (2001a, b), acrescentando-se as 

unidades não constantes do referido banco que foram identificadas nas outras fontes 

pesquisadas. 

                                                 
7  A ANEEL (2002a) publicou após o início deste trabalho o - Atlas de Energia Elétrica do Brasil -  com informações 
sobre todas as fontes energéticas utilizadas na matriz elétrica brasileira. 
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Pela análise das UTE’s em operação constantes no banco de dados de 

referência, Anexo 2, conclui-se  que existem 611 empreendimentos termelétricos 

implantados no país, 606 em operação, e 5 que não estão operando e que aguardam 

definição governamental sobre futuras remodelações, mas, que ao longo do trabalho 

foram incorporadas no total de usinas em operação. Foram identificadas 246 

empresas proprietárias dessas usinas termelétricas. 

Na Tabela 2.2, encontra-se a síntese dos resultados apurados da avaliação do 

banco de dados de referência das UTE’s em operação, Anexo 2, onde as usinas foram 

agrupadas por faixa de potência, tipo de combustível e região do país. A potência 

instalada total das usinas termelétricas com capacidade instalada identificada é de 

9.767 MW (serviço público, autoprodução e produção independente). 

A distribuição das unidades termelétricas em operação por tipo de combustível 

encontra-se sintetizada na terceira coluna da Tabela 2.2, cabendo ser ressaltado que 

as UTE’s que utilizam como combustível principal o óleo Diesel e biomassa 

representam 58,0% e 28% do número de unidades termelétricas em operação no país, 

respectivamente.  

O Gráfico 2.4 mostra a distribuição das UTE’s em operação, classificadas por 

faixa de potência. É importante ressaltar que 80% do total de UTE’s em operação, 489 

unidades, se enquadram em faixa de potência menor que 10 MW, sendo que, destas, 

323 são a óleo Diesel e 143 utilizam biomassa. Têm-se 77 unidades (12% ) na faixa 

de potência entre 10 e 49 MW; 17 unidades (3%) na faixa de potência entre 50 e 99 

MW; 22 unidades (4%) na faixa de potência entre 100 e 499 MW, 2 unidades com 

potência entre 500 e 999 MW e 4 com potência indefinida. 

A distribuição das UTE’s em operação pela localização no território brasileiro e 

características de produção está mostrada na Tabela 2.3. Na região Norte, está 

concentrado o maior número de unidades termelétricas, 310 (51% do total), das quais 

303, têm potência menor que 100 MW. Já na região Sudeste, existem 160 unidades 

(26% do total), com 153 unidades com potência menor que 100 MW. Nas demais 

regiões, têm-se 19 UTE’s (3%) na região Nordeste, 67 UTE’s (11%) na região Centro-

Oeste e 55 UTE’s (9%) na região Sul. A maior potência instalada está na região 

Sudeste, seguida pela região Sul, Norte, Centro-Oeste e Nordeste. 

Quanto à caracterização por tipo de produção, finalidade, têm-se 180 unidades 

ligadas ao Serviço Público (29%), 208 unidades de Produção Independente (34%) e 

223 unidades de Autoprodutores (37%), conforme mostrado no Gráfico 2.5.  
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Gráfico 2.4 - Classificação das UTE’s em Operação por Faixa de Potência (Ano 2001) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 2. 
 
 
 

 

 

 

 
 

Gráfico 2.5 - UTE’s em Operação por Tipo de Produção (Ano 2001) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 2. 
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Características de Produção Classificação por 
Região 

Classificação 
por Estados 

Potência 
(MW) 

N0 de 
UTE`s Autoprodu-

ção 
Produtor 

Independente 
Serviço 
Público 

Amazonas 1.019 96 1 85 10 
Amapá 143 8 0 0 8 
Pará 272 52 5 29 18 
Acre 202 19 0 15 4 
Roraima 53 74 0 0 72 
Rondônia 332 50 1 46 5 
Tocantins 2 11 0 0 11 

 
Região Norte 

 

Sub-Total  2.023 310 7 175 128 

Maranhão 1 3 0 3 0 
 Pernambuco 149 3 0 1 2 
Alagoas 38 3 3 0 0 
Ceará 10 3 1 2 0 
Paraíba 0 0 0 0 0 
Rio Grande do 
Norte 7 1 1 0 0 
Sergipe 0  0 0 0 0 
Bahia 468 6 3 1 2 

Região Nordeste 

Sub-Total  673 19 8 7 4 
Minas Gerais 453 7 3 3 1 
Espírito Santo 293 5 4 1 0 
Rio de Janeiro 1.093 19 16 1 2 
São Paulo 1.611 129 118 9 2 

Região Sudeste 
 
 

Sub-Total 3.450 160 141 14 5 

Mato Grosso do 
Sul 195 11 7 1 4 
Mato Grosso 770 47 10 2 35 
Distrito Federal 10 1 0 0 0 
Goiás 43 8 8 0 0 

Região Centro-
Oeste 

Sub-Total 1.018 67 25 3 39 
Paraná 272 34 32 1 1 
Rio Grande do 
Sul 1.414 12 4 5 3 
Santa Catarina 917 9 6 3 0 

Região Sul 
 

Sub-Total 2.603 55 42 9 4 

Total 9.767 611 223 208 180 
Tabela 2.3 - Classificação das UTE's em Operação por Região Geográfica, do País e 

Características de Produção (Ano 2001) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 2. 

II.3.2 Usinas térmicas em planejamento 

II.3.2.1 Programa prioritário de termeletricidade 

Em 24 de fevereiro de 2000, a Presidência da República, através do Decreto N0 

3371 de 24/02/2000, instituiu, no âmbito do Ministério de Minas e Energia – MME, o 

Programa Prioritário de Termeletricidade, calcado na necessidade de conferir mais 

confiabilidade ao parque gerador de energia e evitar o risco de déficit energético pela 

redução do nível de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas (BRASIL, 2000a). 
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O Ministério de Minas e Energia, através da Portaria N0 43 de 25/02/2000, relacionou 

os 49 empreendimentos a serem implantados em 18 estados brasileiros, constantes 

do Programa Prioritário de Termelétricas 2000/2003. Esse programa visava, 

originalmente, a aumentar no período a oferta de energia no país de 17,1 GW. Além 

disso, previa a conversão para gás natural de quatro usinas existentes (Manaus, Santa 

Cruz, Camaçari e Bongi) que somadas totalizam 2,7 GW (MME,2000).  

No final de 2000, tendo em vista a escassez de energia elétrica, foram 

incluídos no Programa Prioritário de Termelétricas 2000/2003 mais seis 

empreendimentos, que representariam a inserção de mais 1,69 GW ao Programa, 

totalizando 21,5 GW.  

Na Tabela 2.4, encontra-se a relação de tipologias das Usinas Termelétricas a 

serem implementadas dentro do Programa Prioritário agrupadas por tipo de 

combustível.  

O Programa Prioritário resultou numa mudança acentuada no planejamento de 

curto prazo, da matriz de expansão do sistema elétrico brasileiro, pois o incremento da 

expansão da geração termelétrica foi alterado significativamente no período 2000-

2003. O Plano Decenal da Eletrobrás 1999-2008 previa, neste período, um incremento 

de 8,5 GW, passando para cerca de 21,5 GW com o Programa Prioritário de 

Termelétricas (ELETROBRÁS, 1999).  

USINAS NÚMERO DE 
USINAS POTÊNCIA (MW) 

 Usinas de co-geração a gás natural 11 2.450,00 
 Usinas a gás natural em ciclo combinado 30 12.785,00 
 Usinas a gás natural em ciclo aberto 2 84,00 
 Usinas com outros combustíveis (resíduo asfáltico - 
RASF; carvão; xisto) 6 1.786,00 

SUB-TOTAL 49 17.105,00 

Usinas existentes a serem convertidas para gás natural 
com processo de  conservação de energia (Manaus; Santa 
Cruz; Camaçari e Bongi) 

4 2.701,00 (*) 

 Usinas adicionadas ao programa após a Portaria do No 
43/00 do MME (sem especificação do tipo de combustível)  5 1.689,80 

TOTAL 58 21.495,80 
Tabela 2.4 - Programa Prioritário de Termeletricidade do MME 2000/2003 

Fonte: Elaboração própria a partir da Portaria do MME N0 43 (MME,2000) e ANEEL (2001a, b). 
Nota: (*) Considerando a reconversão das quatro unidades de Santa Cruz e a adição de uma nova 
unidade.  
  

Para incentivar a implementação de usinas a gás natural, o Governo Federal 

ofereceu na ocasião algumas condições diferenciadas (PETROBRAS & IBAMA, 2001): 
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 Disponibilidade de gás natural por parte da Petrobras, com preço definido pelo 

período de até 20 anos, ao preço médio equivalente a US$2,26/MBTU (milhões de 

BTU”s), na base de setembro de 1999, com reajuste trimestral baseado na 

variação dos preços de uma cesta de combustíveis, para as usinas do sistema 

interligado; 

 Como opção aos investidores, estabeleceu-se um preço equivalente a 

US$2,475/MBTU, na base de abril de 2000, reajustado a cada período de 12 

meses pela variação percentual do Producer Price Index; 

 Garantia às distribuidoras de repasse dos custos de aquisição de energia às 

tarifas, desde que limitadas aos valores estabelecidos pela ANEEL; 

 Acesso ao Programa de Apoio Financeiro a investimentos Prioritários no Setor 

Elétrico  do BNDES. 

Mesmo assim, ainda em 2001, os investidores em usinas termelétricas 

apontavam algumas dificuldades para a viabilização dos projetos ligadas a tarifas, 

preços e condições de comercialização do gás, risco de perda de mercado, 

licenciamento ambiental, comercialização da energia pela MAE, risco regulatório, 

tributação  e financiamento (PETROBRAS & IBAMA, 2001). 

 II.3.2.2 Plano Decenal da Eletrobrás 2000/2009 

As diretrizes gerais de planejamento para o setor de geração elétrica previstas 

pelo Plano Decenal da Eletrobrás 2000/2009  orientavam para este período uma 

expansão da oferta de energia elétrica de 45,1 GW, com base num crescimento do 

consumo total de energia elétrica  de 5,0% ao ano  (ELETROBRÁS,2000).  

Caso a previsão do Plano seja concretizada, a oferta de energia elétrica, no 

período de dez anos, passaria de 64,3 GW para 109,4 GW, incluindo as parcelas de 

energia importadas através de interligações com países vizinhos. 

Nesse Plano Decenal de Expansão, foi incluído o conjunto de Projetos 

Termelétricos Priorizados pelo Comitê de Acompanhamento da Expansão de 

Termelétricas – CAET de acordo com a Portaria N0 43 de 25/02/2000 (MME, 2000).  

A Tabela 2.5 mostra o resumo dos resultados do Plano referente à Expansão 

da Capacidade Instalada da Geração Elétrica por Região do País e por Tipo de Usina, 

devendo ser enfatizado que 67,6% dessa expansão será na região 

Sul/Sudeste/Centro-Oeste, sendo que 21,7 GW (48%) com usinas hidrelétricas e 21,2 

GW (47%) com termelétricas. 

Pelo Plano, as perspectivas do aumento da participação da geração térmica na 

matriz energética do setor elétrico brasileiro passariam de 5,9 GW em 1999 (excluída 

a autoprodução), para 25,0 GW em 2004 e 27,1 GW em 2009, o que representaria, 
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respectivamente, uma evolução, em termos relativos, de 9%, 26% e 25% da 

capacidade elétrica instalada no país.  

A expansão termelétrica convencional deveria se apoiar fundamentalmente no 

aproveitamento do gás natural e do carvão mineral no Sistema Interligado. 

A análise do Plano Decenal 2000/2009 da Eletrobrás, do ponto de vista das 

tipologias de combustível, mostra que o mesmo prevê uma expansão até 2009 de 

cerca de 18,6 GW de geração com térmicas convencionais e em ciclos combinados 

(excluídos os 2,6 GW nucleares), sendo aproximadamente 90% destes com gás 

natural.  

A presente pesquisa adotou como marco temporal o Plano Decenal 2000/2009. 

Não estão, portanto, considerados planos mais recentes do setor, nem 

desdobramentos em termos de execução das obras, uma vez que a análise 

exploratória das UTE’s foi realizada em 2001. 

Expansão da Capacidade Instalada (GW) 

Cap. Futura 
Sistema  

1999 2004 2009 
Crescimento 

Decenal 

Sul / Sudeste/ Centro-Oeste 47,3 72,1 77,8 30,5 

Norte / Nordeste 14,7 20,3 25,6 10,9 

Norte - Isolados 2,3 3,1 3,8 1,5 

Interligação c/ Argentina - 2,0 2,0 2,0 

Interligação c/ Venezuela - 0,2 0,2 0,2 

Total do Brasil (1) 64,3 97,7 109,4 45,1 

Capacidade Instalada por Tipo de Usina (GW) 

Cap. Futura 
Tipo de Usina  

1999 2004 2009 
Crescimento 

Decenal 

Hidrelétrica 58,4 70,5 80,1 21,7 

Termelétrica 5,9 25,0 27,1 21,2 (2) 

Interconexão c/ Argentina - 2,0 2,0 2,0 

Interligação c/ Venezuela - 0,2 0,2 0,2 

Total do Brasil (1) 64,3 97,7 109,4 45,1 
Tabela 2.5 -  Expansão da Geração – ELETROBRÁS Plano Decenal 2000 / 2009 

Fonte: ELETROBRÁS,2000 
(1) Inclui somente 50% de Itaipu 
(2) 2,6 GW geração nuclear. 

II.3.2.3 Banco de dados de referência das usinas planejadas 

O Banco de Dados de Referência das Usinas Planejadas (Anexo 3) foi 

considerado para a análise exploratória sobre os sistemas de controle e de 

monitoração das emissões aéreas. Nesse banco, consta a relação nominal das usinas 
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termelétricas planejadas, e para sua compilação foram considerados os 

empreendimentos nominalmente indicados no Plano Decenal 2000/2009 da 

ELETROBRÁS (2000), aí incluídas as usinas constantes do Programa Prioritário de 

Termeletricidade do MME 2000/2003 (MME,2000). Foram incorporadas na listagem as 

mudanças identificadas quanto ao nome do empreendimento e empreendedor. 

Pela análise dos dados, identificam-se 64 (sessenta e quatro) usinas 

termelétricas em planejamento para instalação nos próximos anos, sendo 9 (nove) 

UTE’s do Serviço Público e 55 (cinqüenta e cinco) da Produção Independente, que 

representarão a inserção de 24.930 MW de geração termelétrica.  

Na Tabela 2.6, encontra-se a síntese dos resultados apurados da avaliação do 

banco de dados de referência das UTE´s em planejamento, onde as usinas foram 

agrupadas por faixa de potência, tipo de combustível e região do país. 

A distribuição das unidades termelétricas em planejamento por tipo de 

combustível encontra-se sintetizada na terceira coluna da Tabela 2.6, cabendo ser 

ressaltado que 54  UTE’s (84%) utilizarão, como combustível principal o gás natural, 4 

utilizarão o carvão mineral, 2 utilizarão outras misturas e 4 constam como combustível 

indefinido.  

O Gráfico 2.6 mostra a distribuição das UTE’s em planejamento classificadas 

por faixa de potência. Cabe ser ressaltado que 50% dessas (32 unidades) se 

enquadrar-se-ão na faixa de potência entre 100 e 499 MW, 22 unidades (34%) na 

faixa de potência entre 500 e 999 MW, 6 unidades (9%) na faixa de potência entre 50 

e 99 MW, 2 unidades (3%) na faixa de potência entre 10 e 49 MW e 2 unidades (3%) 

com potência superior a 1000 MW. 

 
Gráfico 2.6 - Classificação das UTE’s em Planejamento por Faixa de Potência  (MW) 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 3. 
 

 A distribuição das UTE’s em planejamento pela futura localização no 

território brasileiro e características de produção está mostrada na Tabela 2.7. Na 

região Sudeste, está concentrado o maior número de unidades termelétricas a serem 

instaladas, 33 unidades (51,6% do total); já a região Sul terá mais 12 unidades (18,7% 

do total); a região Nordeste mais 10 unidades (15,6%); a região Centro-Oeste mais 5 

unidades (7,8%) e a região Norte mais 4 unidades(6,3%).  
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Características de Produção  Classificação 
por Região 

Classificação por 
Estados 

Potência  
(MW) 

 
No  UTE´s em 
Planejamento 

Produtor 
Independente 

Serviço 
Público 

Amazonas 180 2 0 2 
Rondônia 495 2 2 0 

 
Região Norte 

 Sub-Total 675 4 (6,3%) 2  2  
       

Pernambuco 638 2 1 1 
Alagoas 120 1 1 0 
Ceará 250 1 1 0 

Paraíba 150 1 1 0 
Rio Grande do Norte 240 1 1 0 

Sergipe 90 1 1 0 
Bahia 617 3 2 1 

 
Região 

Nordeste 

Sub-Total 2.105 10 (15,6%) 8 2 
       

Minas Gerais 1.260 3 2 1 
Espírito Santo 500 1 1 0 
Rio de Janeiro 5.315 7 6 1 

São Paulo 9.414 22 21 1 

Região Sudeste 
 
 

Sub-Total 16.489 33 (51,6%) 30 3  
       

Mato Grosso do Sul 774 4 3 1 
Mato Grosso 529 1 1 0 Região Centro-

Oeste Sub-Total 1.303 5 (7,8%) 4 1 
       

Paraná 1.366 5 4 1 
Rio Grande do Sul 2.292 5 5 0 

Santa Catarina 700 2 2 0 Região Sul 

Sub-Total 4.358 12 (18,7%) 11 1 
TOTAL 24.930 64 (100%) 55 (86%) 9 (14%) 

 
Tabela 2.7 - Classificação das UTE's em Planejamento por Região Geográfica do País e 

Características de Produção 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Anexo 3. 
 

Deve ser enfatizado que, após a conclusão desta etapa do trabalho foram 

editadas as Resoluções da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica - CGCE de 

números 36, 37 e 47 (CGCE,2001a, b e c) e o Programa Emergencial da 

Comerciadora Brasileira de Energia Emergencial - CBEE (CCPE, 2002) que 

implicaram em algumas mudanças no quadro de implementação das UTE`s 

prioritárias. Logo, tais alterações não foram contempladas neste trabalho. 

II.3.3 Síntese dos bancos de dados de referência das UTE’s em operação e em 
planejamento 

A síntese das UTE’s constantes nos Bancos de Dados está mostrada na 

Tabela 2.8, ressalta-se que o parque termelétrico brasileiro era constituído, no final de 

2001, de 611 (seiscentos e onze) empreendimentos em operação, com capacidade 

instalada de 9.767 MW e 64 (sessenta e quatro) empreendimentos em planejamento 

para instalação nos próximos anos, que representarão um incremento de 24.930 MW,  

totalizando uma potência total de 34.697 MW. A tabela também mostra a 

caracterização do tipo de produção, sendo 189 unidades ligadas ao Serviço Público 
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(28%), 263 de Produção Independente (39%) e 223 unidades de Autoprodutores 

(33%). Foram identificadas 288 empresas proprietárias destas usinas termelétricas.  

 

Banco de Dados de UTE`s No de UTE’s / 
Potência (MW) Serviço Público Produtor 

Independente Autoprodutor 

Número de UTE’s em Operação 611 
9.767 MW 180 208 223 

Número de UTE’s em 
Planejamento 

64 
24.930 MW 9 55 0 

Número Total de 
Empreendimentos (UTE's) / 
Potência Total 

675 
34.697 MW 189 263 223 

Número Total de Empresas  288    
Tabela 2.8 - Síntese das UTE’s, em Operação e em Planejamento dos Bancos de Dados de 

Referência  
Fonte: Elaboração própria com base nos Anexos 2 e 3. 
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CAPÍTULO III 

III ASPECTOS TECNOLÓGICOS DA GERAÇÃO TERMELÉTRICA 

O processo de funcionamento das centrais termelétricas consiste basicamente 

na transformação da energia contida em um determinado combustível em eletricidade, 

através de um ciclo térmico ou da combinação de dois ciclos térmicos diferentes. 

Inicialmente, ocorre a transformação da energia química ou nuclear de certos 

combustíveis em energia térmica, por meio do processo de combustão, no caso das 

centrais termelétricas convencionais, ou através da fissão nuclear nas centrais 

termelétricas nucleares. Em seguida, ocorre a conversão da energia térmica contida 

no vapor em mecânica através da utilização de um fluido que produzirá, em seu 

processo de expansão, trabalho em uma turbina térmica, que aciona um gerador 

elétrico para produção da energia elétrica. 

Os combustíveis utilizados nas centrais termelétricas convencionais são: 

derivados de petróleo (os óleos combustíveis, óleo Diesel e resíduo asfáltico – RASF), 

carvões, gás de alto forno, gás natural, gases de biodigestores (biogás), biomassa 

(madeira, bagaço de cana, etc.), derivados de xisto, e outros que, em determinadas 

condições de temperatura e pressão, reagem externamente com o oxigênio liberando 

energia calorífica. 

Os combustíveis das centrais nucleares são isótopos de alguns elementos 

químicos pesados, tais como, urânio, plutônio ou tório que, por processo de fissão 

nuclear liberam energia calorífica. 

Neste trabalho, serão abordadas somente as tecnologias das centrais térmicas 

convencionais. 

As centrais termelétricas podem produzir só energia ou energia elétrica e 

vapor, para processo. No caso da produção isolada de energia elétrica, utiliza-se no 

circuito, como fluido de trabalho, um vapor ou um gás. No caso da utilização de vapor, 

tem-se centrais a vapor de condensação, com máquina a vapor ou turbina a vapor. No 

caso de gás, tem-se centrais a gás, com motores a pistão Diesel ou turbina a gás. 

Quando se pretende produzir energia elétrica e vapor de processo, o fluido de 

trabalho utilizado no circuito é a água na forma líquida em parte do circuito e na forma 

de vapor na outra parte, resultando nas centrais a vapor de contrapressão. 

A seguir, far-se-á uma avaliação das características dos principais 

combustíveis (item III.1) e tecnologias utilizados na geração termelétrica (item III.2 a 

5). 
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III.1 Combustíveis para a Geração Termelétrica 

Segundo TEIXEIRA et LORA (2003), combustível é toda substância que em 

contato com o calor e um agente oxidante (geralmente o oxigênio do ar) sofre reações 

químicas liberando energia térmica. As reações químicas ocorrem com altas 

velocidades e com grande conversão de energia química em energia térmica. O 

Quadro 3.1 apresenta a classificação dos combustíveis segundo sua origem ou 

método de obtenção. 

 

Origem Combustível 
Natural 

Combustíveis 
Derivados 

Petróleo Gás liquefeito de petróleo (GLP), gasolina, óleo 
Diesel, óleo combustível e óleo residual (RASF) 

Carvão mineral Gases manufaturados, coque 
Fóssil 

 

Gás natural Gás natural liquefeito (GNL)  

Resíduos agro- 
industriais Bagaço de cana, casca de arroz, etc.  

Lenha Carvão vegetal, gases manufaturados, metanol, 
serragem, cavacos 

Natural 

Resíduos animais Biogás  

Nuclear Urânio 
Tório 

U-235, U-238  
Th-232  

Quadro 3.1 - Classificação dos Combustíveis Segundo a Origem  
Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003 
 
 

Nos ciclos térmicos convencionais, a fonte quente é proveniente da combustão 

do combustível no estado líquido ou gasoso dentro dos motores e das turbinas a gás. 

Nas caldeiras, são usados combustíveis líquidos, gasosos ou sólidos. No Quadro 3.2, 

os combustíveis utilizados nas termelétricas estão classificados pelo estado físico. 
 

Estado Físico Combustíveis 
Sólido Carvão mineral, xisto, lenha, bagaço de cana 
Líquido Óleos combustíveis, Diesel e subprodutos de processos químicos 
Gasoso Gás natural, biogás 

Quadro 3.2 -  Classificação dos Combustíveis Segundo o Estado Físico 
Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003. 
 

Para determinar a potencialidade de um combustível, ou mesmo avaliar se o 

mesmo está sendo utilizado com eficiência, deve-se primeiramente conhecer as suas 

características fundamentais, ou seja, sua composição química, composição 

elementar8, composição imediata9, potencial calórico e poder calorífico10. 

                                                 
8 Composição Elementar: conteúdo em porcentagem de massa de carbono,  hidrogênio, enxofre, oxigênio, 
nitrogênio, umidade e material residual (cinzas). Para a análise utiliza-se a norma ASTM – Standard Methods for the 
Ultimate Analysis of Coal and Coke, D3176-74 (ASTM, 1983). É a característica técnica mais importante do 
combustível e constitui a base para análise dos processos de combustão, tais como: cálculo dos volumes de ar, gases, 
entalpia e determinação do poder calorífico do combustível (CORTEZ  et  LORA, 1997). 
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O conteúdo calorífico de muitos combustíveis varia com a fonte, ano e tipo de 

consumo. Exceto para o carvão, cujos valores podem variar numa mesma mina e de 

ano para ano, e produtos obtidos pela mistura de subprodutos do petróleo, essas 

variações tendem a ser muito pequenas (EPA, 1999a). Pode-se fazer o cálculo teórico 

do poder calorífico, de um dado combustível, conhecendo-se a sua composição 

elementar e a energia gerada por cada elemento presente, ou esse valor pode ser 

determinado em laboratório em um aparelho denominado calorímetro11. O valor teórico 

diverge um pouco do valor experimental, devido à energia necessária para romper a 

estrutura molecular do combustível. Várias referências bibliográficas fornecem os 

valores do poder calorífico superior e inferior dos combustíveis. O IPCC adota a 

recomendação da International Energy Agency - IEA (Agência Internacional de 

Energia) de que os poderes caloríficos inferiores são 5% menores que os poderes 

caloríficos superiores para o óleo e o carvão, e 10% menores para o gás natural 

(IPCC, 1996). 

Neste trabalho, serão abordadas as tecnologias referentes ao aproveitamento 

do gás natural, carvão mineral, biomassa e derivados de petróleo, mais relevantes na 

matriz energética do país. 

III.1.1 Hidrocarbonetos (derivados do petróleo) 
 O petróleo é uma mistura de diferentes hidrocarbonetos (moléculas de carbono 

e hidrogênio) com pequenas quantidades de enxofre, oxigênio, nitrogênio e algumas 

impurezas como sódio, vanádio e potássio. Os hidrocarbonetos são agrupados em 

estruturas denominadas de cadeias: parafinas (CnH2n+2); olefinas (CnH2n); diolefinas 

(CnH2n-2); naftênios (CnH2n) e aromáticos (CnH2n-6), com diferentes características 

moleculares e estruturais, que provocam diferenças nas suas propriedades físicas e 

químicas. Essas diferenças influem na característica antidetonante da mistura ar-

combustível durante a sua combustão nos motores. De um modo geral, pode-se 

concluir que: quanto maior o comprimento da cadeia, maior a tendência de detonação; 

quanto maior a ramificação pelo grupamento (CH3) na cadeia, menor a detonação; 

                                                                                                                                            
9 Composição Imediata: conteúdo em porcentagem de massa de carbono fixo, voláteis, umidade e cinzas. Para a 
análise utiliza-se as normas ASTM – Standard Methods for Proximate Analysis of Coal and Coke, D 3172-73 a D 
3175-73 (ASTM, 1983). Os voláteis têm um papel importante durante a ignição e as etapas iniciais de combustão do 
combustível (CORTEZ et LORA, 1997).  
10 Poder Calorífico Inferior (PCI): quantidade de calor que, em condições normalizadas, se liberta na combustão 
completa de uma unidade de combustível, admitindo-se que não há recuperação do calor por condensação dos 
produtos de combustão. Poder Calorífico Superior (PCS): quantidade de calor que, em condições normalizadas, se 
liberta na combustão completa de uma unidade de combustível, admitindo-se a recuperação de calor dos condensados 
produzidos na combustão, até às condições de temperatura do ensaio  (CBCME, 2001). 
11 O aparelho calorímetro é constituído por um cilindro de aço no interior do qual se provoca a combustão completa de 
determinado peso do combustível testado. Como o aparelho está completamente imerso na água, cujo peso é 
conhecido, a elevação da temperatura desta dará a quantidade de calorias ou quilocalorias liberada na combustão. 
Nesse aparelho a energia de condensação é somada; por isso é denominado de poder calorífico superior (PCS). 
Quando descontada essa energia obtêm-se o poder calorífico inferior (PCI), ou seja PCI= PCS – 586 x  (9 x H ), onde 
H = % de hidrogênio no combustível (COOPFURNAS/SENAI-RJ, 2002) 
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quanto maior a centralização pelo grupamento (CH3) na cadeia, menor a detonação; 

há um aumento no ponto de ebulição dos hidrocarbonetos com o aumento do peso 

molecular (Magrini et al.,2001 e 2003). 

 Os combustíveis líquidos derivados do petróleo mais utilizados na geração de 

calor e eletricidade são o óleo combustível (OC), o óleo Diesel (mistura de 

hidrocarbonetos de faixa de destilação entre 150º e 380º C) e os resíduos 

ultraviscosos do refino (resíduo asfáltico – RASF). Os resíduos asfálticos são 

classificados pela PETROBRAS (2003a) de forma genérica como óleo 9A. 

 A utilização de combustíveis líquidos nas UTE’s pode se dar através de 

caldeiras, de forma similar aos combustíveis sólidos pulverizados, em turbinas de 

combustão, de forma similar aos combustíveis gasosos, ou em motores de combustão 

interna (ciclo Diesel). No caso do RASF, ocorrem alguns problemas que dificultam o 

seu uso, especialmente, em turbinas de combustão e motores Diesel devido aos altos 

teores de enxofre e presença de metais pesados, além das dificuldades inerentes à 

viscosidade (armazenamento, transporte e queima propriamente dita). Segundo 

KRAUSE (1990), existem estudos para avaliar alternativas de queima desses 

resíduos, na fase sólida, via combustão em leito fluidizado.  

O óleo combustível, também chamado óleo combustível pesado ou óleo 

combustível residual, de alta viscosidade, é a parte remanescente da destilação das 

frações do petróleo, designadas de modo geral como frações pesadas, obtidas em 

vários processos de refino ou através da mistura de destilados pesados com óleos 

residuais de refinaria. A composição, bastante complexa dos óleos combustíveis, 

depende não só do petróleo que a originou, como também do tipo de processo e 

misturas que sofreram nas refinarias, podendo atender às várias exigências do 

mercado consumidor numa ampla faixa de viscosidade. Por essa razão, os óleos 

combustíveis subdividem-se em diversos tipos, de acordo com sua origem e 

características. São utilizados como combustível pela indústria, em equipamentos 

destinados à geração de calor, fornos, caldeiras e secadores, ou em equipamentos 

destinados a produzir trabalho a partir de uma fonte térmica (ANP, 2001a; 

PETROBRAS, 2003). 

No Brasil, são produzidos basicamente a partir do resíduo de destilação a 

vácuo. Em algumas refinarias, o resíduo de vácuo é ainda processado em unidades de 

desasfaltação a propano, produzindo RASF que é, também, a base para produção dos 

OC. Os resíduos de vácuo e asfáltico são extremamente viscosos, sendo necessário 

adicionar a eles óleos mais leves, de modo a enquadrá-los na faixa de viscosidade de 

OC exigida pela legislação (TEIXEIRA et LORA, 2003) . 
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Em 1987, os óleos combustíveis no Brasil receberam novas denominações, 

passando a ser classificados em: 

 Grupo A: alto teor de enxofre; máximo: 5% em massa – óleo 1 A e 5,5% em massa 

– de mais tipos. 

 Grupo B: baixo teor de enxofre; máximo: 1% em massa. 

Cada um desses grupos se divide em 9 (nove) tipos de óleos de acordo com 

suas viscosidades. Existia ainda o óleo tipo C, de viscosidade baixa e sem 

especificação do teor de enxofre. Os óleos combustíveis tipos 1A/1B e 2A/2B, 

convencionais, são utilizados em geral para fins industriais. (PETROBRAS, 2003c).  

A ANP (1999), pelo Regulamento Técnico nº 003/99, aprovado pela Portaria 

ANP nº 80/99,  regulamentou as características específicas dos óleos comercializáveis 

no Brasil, de origem nacional ou importada. De acordo com esta Portaria, apenas 

foram especificados os tipos de óleo OCA1, OCB1, OCA2, e OCB2 (sendo OC - óleo 

combustível; A / B, respectivamente alto e baixo teor de enxofre; 1 / 2, 

respectivamente baixa e alta viscosidade).    

A Tabela 3.1 apresenta as principais características dos óleos combustíveis 

produzidos pela PETROBRAS.  A Portaria da ANP, supra citada, estabelece também a 

especificação do ponto de fluidez superior (menor temperatura na qual o OC flui 

quando sujeito a resfriamento). Esse valor máximo é variável de acordo com as 

estações do ano e unidades da federação. A Portaria identifica as normas brasileiras 

registradas (NBR) e métodos brasileiros (MB) da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) ou da American Society for Testing and Materials (ASTM) para 

verificação das características do OC. 

O óleo Diesel (OD) é produzido a partir da refinação do petróleo, é formulado 

através da mistura de diversas correntes como querosene, gasóleos, nafta pesada, 

Diesel leve, Diesel pesado, etc., provenientes das diversas etapas de processamento 

do óleo bruto. É a fração do petróleo composta principalmente por hidrocarbonetos 

alifáticos e contém baixas concentrações de enxofre, nitrogênio e oxigênio. O OD é 

ligeiramente mais denso do que o querosene e destila na faixa de 250 e 400o C. É 

usado como combustível em motores de combustão interna (motores do ciclo Diesel), 

nos quais a ignição ocorre pelo aumento da temperatura devido à compressão, ao 

invés de faiscação. É empregado nas mais diversas aplicações, tais como: veículos 

automotores, pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte, 

locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos, por exemplo) 

(PETROBRAS, 2003c; ANP, 2001a). 
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Classificação1/ 
Especificação2 1A / 1B 2A / 2B 3A / 3B 4A / 4B 6A / 6B 7A / 7B 8A / 8B 9A / 

9B 
Densidade relativa a 

20/4o Cb, c 
1,03 / 
0,95 

1,03 / 
0,98 

1,04 / 
0,99 

1,04 / 
0,99 

1,027 / 
0,99 

1,06 / 
1,05 

1,030 / 
nd 

1,07 / 
nd 

mínimo a 66d 66d 66 66 66 66 66 66 
Ponto de 

Fulgor3 (o C) típico c 95 / 98 97 / 80 102 / 
105 

113 / 
nd nd / 106 131 / 

130 nd 128 / 
nd 

máximoa 
(50o C) 
(SSF) 

600d 900d 2.400 10.000 80.000 300.000 106 Sem 
limite Viscosidade 4 

 médio c, 5 
(60º C) 
(cSt) 

568,4 / 
524,6 

823,2 / 
899,1 

2.055 / 
1.935 

6.009 / 
nd 

nd / 
32.857 

127.177 
/ 

140.498 
nd 3.688.

736 

máximo a 2,5 / 
1,0d 

2,5 / 
1,0d 5,5 / 1,0 5,5 / 

1,0 5,5 / 1,0 5,5 / 1,0 5,5 / 1,0 5,5 / 
1,0  Enxofre (% 

massa)8 
médio c, 5 2,8 / 0,6 3,1 / 0,8 2,8 / 0,6 2,9 / nd  nd  / 0,6 2,9 / 0,9 nd 1,2 / 

nd 
Água e Sedimentos - 

máximos (% volume) a, 9 2,0d 2,0d 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Carbono (% massa) c 87,1 / 
87,0 

86,3 / 
87,2 

87,3 / 
87,0 

86,4 / 
nd nd / 87,4 86,1 / 

87,1 nd 87,3 / 
nd 

Vanádio (ppm) c, 7 77 / 23 105 / 70 115 / 22 80 / nd nd / 26 144 / 75 nd 84 / nd 

Hidrogênio (% massa) c  9,5 / 12 9,4 / 
11,2 

9,5 / 
10,5 9,6 / nd nd / 10,4 10,0 / 

11,1 nd 10,2 / 
nd 

Nitrogênio (% massa) c  0,5 / 0,5 0,5 / 0,6 0,6 / 0,4 0,4 / nd nd / 0,3 0,8 / 0,7 nd 1,1 / 
nd 

Asfalteno (% massa) c 7,3 / 4,7 8,1 / 6,5 9,4 / 7,6 9,8 / nd nd / 8,6 12,2 / 
9,4 nd 15,1 / 

nd 

Cinzas 0,05 / 
0,02 

0,06 / 
0,05 

0,06 / 
0,01 

0,05 / 
nd nd / 0,01 0,06 / 

0,05 nd 0,05 / 
nd 

PCI  (kcal/kg) c, 6 9.487 / 
9.820 

9.502 / 
9.660 

9.505 / 
9.840 

9.545 / 
nd nd / 9840 9.544 / 

9.620 nd 9.525 / 
nd 

PCS  kcal/kg c, 6 9.981 / 
10.340 

9.988 / 
10.150 

9.983 / 
10.360 

9.998 / 
nd 

nd / 
10350 

9.992 / 
10.100 nd 10.042 

/ nd 
Tabela 3.1 - Características dos Óleos Combustíveis  

Fonte: (a) REDENERGIA, 2003 (b) SANTOS, 2000 (c) TEIXEIRA et LORA, 2003 (d) ANP, 1999 
Notas: ppm – partes por milhão. 
(1) A - Óleos Combustíveis ATE - Alto Teor de Enxofre; B - Óleos Combustíveis BTE - Baixo Teor de 
Enxofre. (2) Os campos na tabela com um único valor, significam que a especificação é igual para os óleos 
tipo A e B; quando diferentes o primeiro valor é para o óleo tipo A e o segundo para o óleo tipo B. nd- não 
disponível. (3) Ponto de Fulgor – é a menor temperatura na qual o vapor do óleo em contato com o ar 
inflama-se momentaneamente em contato com uma chama, formando um lampejo. 
(4) Viscosidade de um fluido é a medida da sua resistência ao escoamento a uma dada temperatura e é 
medida em mm2/s designado por cSt (centistokes) ou  Saybolt Furol designado por SSF. A viscosidade 
diminui exponencialmente com o aumento da temperatura.  
(5) Todos os valores compilados da fonte (c) - TEIXEIRA et LORA, 2003- são uma média dos óleos 
produzidos por todas as Refinarias da PETROBRAS, não caracterizam a qualidade produzida por uma 
refinaria.  
(6) Poder Calorífico é a quantidade de energia térmica liberada por quantidade de combustível durante a 
combustão, sendo PCI – Poder Calorífico Inferior e PCS – Poder Calorífico Superior. Quanto maior o 
poder calorífico do combustível, maior a energia liberada durante a combustão. Para o cálculo do 
rendimento térmico é usado o PCI, porque não se consegue na prática utilizar a energia do vapor d’água 
existente nos gases de combustão, que é jogada na atmosfera. 
(7) Vanádio é um dos metais de maior influência na corrosão e perda da eficiência dos equipamentos 
durante o processo de combustão do óleo. A ANP (1999) estabelece para o Brasil o valor máximo de 200 
mg/kg. 
(8) Pela portaria da ANP (1999), atualmente estão vedadas a comercialização e utilização de óleos 
combustíveis, em todo o território nacional, com teores de enxofre superiores a 1% nas grandes regiões 
metropolitanas (São Paulo, Baixada Santista, Rio de janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre) e de 
2,5% nas demais regiões do país. Provoca corrosão nos equipamentos e emissões de SOx. 
(9) O excesso de água e sedimentos poderá aumentar a corrosão dos tanques de estocagem e problemas 
nos filtros e queimadores com formação de emulsões de difícil remoção. 

 

 As proporções dos vários componentes no OD são aquelas que permitem 

enquadrar, o produto final, dentro das especificações previamente definidas e que são 



 

42 

necessárias para permitir um bom desempenho do produto, além de minimizar o 

desgaste nos motores e componentes e manter a emissão de poluentes, gerados na 

sua combustão, em níveis aceitáveis. Os motores Diesel de alta rotação requerem 

combustíveis com alta qualidade de ignição, ou seja, com muitos componentes de 

baixo ponto de ebulição, para que a combustão tenha alta eficiência. 

 No início da década de 90, o teor de enxofre no Diesel era de 1,3% em massa. 

 Pela ANP (2003), são comercializados no país três tipos de Diesel, dois deles para 

o transporte terrestre e um destinado ao uso marítimo.  A ANP por meio da Portaria 

ANP Nº 310, de 27/12/2001, republicada em 16/09/2002 pela Portaria ANP N° 162 

(ANP, 2001b e 2002b), definiu as especificações do óleo Diesel automotivo a ser 

comercializado em todo o território nacional e as obrigações dos agentes econômicos 

sobre o controle de qualidade do produto. Os dois tipos de óleo Diesel automotivos 

autorizados a ser comercializados no país são: 

- Óleo Diesel metropolitano (tipo D): possui menor teor de enxofre, sendo 

indicado para ser comercializado nas grandes cidades, conforme a determinação do 

MMA (Ministério de meio Ambiente) da época. 

- Óleo Diesel interior (tipo B): pode ser comercializado em qualquer município 

do país, exceto nos indicados pelo MMA para comercializar Diesel metropolitano. Para 

inibir a comercialização do tipo B na região metropolitana, foi determinada na Portaria 

ANP n° 162 a obrigatoriedade de que o Diesel interior seja corado de vermelho, 

permitindo, assim, a sua identificação. 

Com o objetivo de aumentar a participação do Diesel na estrutura de refino do 

país, o Diesel produzido internamente abrange parcelas mais pesadas, que 

normalmente seriam utilizadas na formação do óleo combustível e parcelas mais 

leves, usadas em geral na produção de gasolina. Como resultado, o Diesel brasileiro é 

inflamável, o que não acontece em outros países (ANP,2003; NUNES et BONOMI, 

2002). 
A partir da Resolução CONAMA 321 de 29/01/03, foram estabelecidas novas 

especificações do óleo Diesel, classificados como tipos A e B (equivalentes ao tipo 

metropolitano da Portaria da ANP), e C (equivalente ao tipo interior da Portaria da 

ANP). A resolução objetiva a redução na contaminação ambiental, considerando as 

prescrições do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores – 

PROCONVE (Resolução CONAMA 18/86). Atualmente todas as regiões do país já 

deverão atender à qualidade mínima do OC especificado pelo CONAMA, conforme 

Tabela 3.2, pois os prazos de adaptação já se esgotaram. 
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Características Unidade Especificações (1) (4) Método ASTM 
Tipos  A B C D  

Aparência: 
- Aspecto 

 Límpido e isento de impurezas Visual 

Cor ASTM máx.  3,0 D 1500 
Composição: 
- Enxofre, máx. 

% massa 0,10 0,20 0,35 0,50 D1552, D2622 ou 
D4294 

Volatilidade: 
- Destilação: 
50% recuperados 

 
ºC 

 
 

245-320 

 
 

245-320 

 
 

245-310 

 
 

245-320 

 
D86 

85% recuperados  - - 370 370  
90% recuperados máx.  360 360 - -  
- Ponto de fulgor, mín ºC - - - - D93 
- Densidade a 20ºC/ 4ºC  0,8200 a 

0,8600 
0,8200 a 
0,8700 

0,8200 a 
0,8800 

0,8200 a 
0,8800 

D1298 ou D4052 

Fluidez: 
- Viscosidade a 40ºC 

 
cSt 

 
1,6 – 6,0 

 
1,6 – 6,0 

 
1,6 – 6,0 

 
1,6 – 6,0 

 
D445 

- Ponto de entupimento 
de filtro a frio, máx. 

 
ºC 

 

(2) 

 

(2) 

 

(2) 

 

(2) 
 

IP309 
Corrosão: 
- Corrosividade ao cobre 
(3 hs a 50ºC), máx. 

  
 

2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
2 

 
 

D130 
Combustão: 
- Cinzas, máx. 

 
% massa 

 
0,20 

 
0,020 

 
0,020 

 
0,020 

 
D482 

- RCR(5), nos 10% finais 
da destilação, máx. 

 
% massa 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
D524 

- Número de cetano(6), 
min. 

  
42 (3) 

 
42 (3) 

 
40 (3) 

 
40 (3) 

 
D613 

- Índice de cetano(7) 
calculado, mín. 

  
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
D4737 

Contaminantes: 
- Água e sedimentos 

% 
volume 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
0,05 

 
D1796 

Tabela 3.2 - Qualidade Mínima para o Óleo Diesel Comercial 
Fonte: CONAMA, 2003 
Notas: ASTM- American Society for Testing and Materials 
(1) Todos os Limites especificados são valores absolutos de acordo com a Norma ASTE E-29. 
(2) O valor para ponto de fluidez máximo (menor temperatura na qual o OC flui quando sujeito a 
resfriamento) é variável com as unidades da federação de acordo com os meses do ano. A Resolução do 
CONAMA  226/97 apresenta tabela  com esses dados. 
(3) No caso das refinarias brasileiras que não possuem motor CFR, é dispensada a determinação do 
número de cetano. Entretanto, o óleo Diesel deverá ter número de cetano assegurado conforme 
especificações. 
(4) Os prazos estipulados na norma para atendimento, nas várias regiões do país, já se esgotaram. O 
Diesel A deve ser utilizado nas regiões metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e São José dos 
Campos; O Diesel B nas regiões metropolitanas do Rio de janeiro, Salvador, Aracajú, Recife, Fortaleza, 
Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba e Belém; o Diesel C nas demais regiões e o Diesel D foi extinto.  
(5) RCR – Resíduo de Carbono Ramsbottom 
(6) Número de cetano é a porcentagem em volume de cetano (C16H34), e mede a qualidade de ignição de 
um combustível para a máquina Diesel e tem influência direta na partida do motor e no seu funcionamento 
sob carga. 
(7) Indice de cetano, assim como o número de cetano, está ligado à qualidade de ignição. 
(8) Todos os limites especificados são valores absolutos de acordo com a Norma ASTM E29. 

 

 Com exceção de alguns países da OCDE – Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, o uso de derivados do petróleo para geração elétrica 

tem sido decrescente desde o ano de 1970 (crise do petróleo). As razões para isso 

são o obsoletismo das plantas de geração de energia elétrica, os requerimentos de 

proteção ambiental e o aumento da competividade de fontes alternativas, apesar de 

que em 1997 ainda era responsável por aproximadamente 10% de toda eletricidade 

gerada no mundo. Atualmente, as principais funções de um sistema termelétrico a óleo 
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são o atendimento de demanda de pico, provisão de flexibilidade de operação e 

planejamento, atendimento a sistemas remotos e/ ou isolados, e provisão de carga 

básica ou intermediária, quando não há alternativas econômicas (ANEEL, 2002a). No 

Brasil, a geração termelétrica com óleo combustível é restrita a poucas usinas 

construídas há vários anos e a maioria delas está fazendo a conversão para utilização 

de gás natural. Já o óleo Diesel tem sido muito utilizado em pequenas usinas para 

suprimento ao sistema isolado, ou como combustível secundário das UTE’s que têm 

como combustível primário o óleo combustível e o gás natural.  

As emissões de efluentes gasosos e particulados provenientes da combustão 

dos combustíveis derivados do petróleo dependem da especificação/classificação do 

combustível (característica dos óleos destilados e residuais), do tipo e tamanho da 

caldeira, dos procedimentos de queima e alimentação do combustível, das condições 

de manutenção dos equipamentos. Esse tópico será detalhado nos Capítulos IV e VII.  

III.1.2 Carvão mineral  
O carvão mineral é um sedimento fóssil orgânico, sólido, combustível, negro, 

formado de restos de vegetais e solidificado por baixo de camadas geológicas 

(fossilizados ao longo de milhões de anos). Fatores externos, tais como pressão, 

temperatura, tectônismo e tempo de exposição, determinam o grau de carbonificação12 

desses combustíveis. Durante esse período de modificações, existe perda de oxigênio 

e água, associada ao enriquecimento do carbono. 

 Constituído de uma complexa e variada mistura de compostos orgânicos é o 

combustível fóssil mais abundante no planeta. O material inorgânico presente (óxidos 

de silício, alumínio, enxofre, ferro, cálcio, sódio, potássio e magnésio) foi incorporado 

ao carvão mineral, devido ao contato com os minerais nas camadas do solo durante a 

formação das camadas carboníferas.  

O carvão mineral não apresenta uma composição uniforme, logo, não pode ser 

representado por uma fórmula química definida. A caracterização dos carvões 

minerais pode ser conhecida através de dois tipos de análises químicas: a análise 

imediata e a análise elementar13. 

                                                 
12 Grau de Carbonificação (rank) – estágio atingido pelo carvão no decurso da carbonificação, alcançado por um 
determinado material carbonífero, resultante da metamorfose dos restos das plantas originais desde a sua 
decomposição. Os materiais que sofreram a evolução menos acentuada são qualificados como combustíveis sólidos 
de baixo grau de carbonificação; os que sofreram uma evolução mais acentuada são qualificados como combustíveis 
sólidos se alto grau de carbonificação. A maior parte das propriedades do carvão é função do seu grau de 
carbonificação. Existe uma graduação contínua entre o grau menor (turfa) e o mais elevado (antracito). A nomenclatura 
e os parâmetros utilizados para expressar as diferenças no grau de carbonificação variam internacionalmente (CBCME, 
2001). 
13 Análise imediata envolve a determinação dos principais componentes do carvão e suas proporções em peso, a 
saber, teores de umidade, de cinzas, material volátil (combinação de C, H e outros gases) e carbono fixo (determinado 
por diferença deduzindo umidade, cinzas e material volátil). A ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas possui 
normas específicas para cada análise.A análise imediata é importante para a classificação dos carvões, caracterização 
do combustível para aplicação industrial e comparação como alternativa energética. 
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Diversos sistemas de classificação dos carvões foram concebidos por 

diferentes organizações, quer como finalidade científica quer comercial. Os sistemas, 

em geral, são estruturados com base em dois ou mais parâmetros relacionados com o 

grau de carbonificação (por exemplo: teor de voláteis, teor de carbono, poder 

calorífico). Os sistemas utilizados diferenciam-se entre si pela escolha dos parâmetros 

e dos valores limite que estabelecem a distinção dos tipos de carvão. A classificação 

mais tradicional é a que divide os carvões em turfa (de baixo conteúdo carbonífero, 

constitui um dos primeiros estágios do carvão, com teor de carbono na ordem de 

45%), linhito, carvões betuminosos (hulhas, mais utilizados como combustível) e 

antracito (o mais puro dos carvões). A qualidade energética do carvão é determinada 

pelo conteúdo de carbono, varia de acordo com o tipo e o estágio dos componentes 

orgânicos (ANEEL, 2002a; CBCME, 2001). 

A Tabela 3.3 mostra a classificação e a composição de alguns tipos de carvão 

(Santos, 2000). 
 

Classe Umidade % % C % H % O PCS (kcal/kg) b. s. 
Linhito 20 a 40 65 a 70 0 a 5 20 a 30 6.600 
Sub-betuminoso 10 a 20 75 a 80 5 15 a 20 7.000 
Betuminoso 5 a 10 75 a 90 5 10 a 15 8.500 
Semi-antracito Menor que 5 90 a 92 4 5 7.000 

Tabela 3.3 - Classificação dos Carvões 
Fonte: Santos, 2000  
Nota: PCS – poder calorífico superior, b.s. – base seca. Na referência  consultada não consta as 
características do carvão antracito. 
  

O carvão produzido no Brasil concentra-se nos Estados de Rio Grande do Sul, 

Santa Catarina e Paraná e apresenta características diferenciadas em cada um 

desses estados. A classificação brasileira do carvão mineral é baseada na designação 

comercial do carvão usado em cada Estado, havendo entre os mesmos uma 

diferenciação quanto às suas características, teor de cinzas, granulometria, poder 

calorífico, estágio de beneficiamento ou destinação final do consumo. Dois tipos de 

carvão mineral são oferecidos no Brasil: R.O.M. (run-of-mine) e carvão mineral lavado. 

As especificações do carvão mineral no Brasil são estabelecidas pela MME, 

através da Portaria CNPDIPLAN Nº 100, de 01/04/1987, para as seguintes categorias: 

 carvão pré-lavado (CPL): é um carvão obtido pela lavagem do carvão mineral 

bruto; 

 carvão metalúrgico: é um carvão coqueificável resultante da lavagem do carvão 

mineral bruto ou pré-lavado; 

                                                                                                                                            
Análise elementar serve para determinação dos elementos individuais do carvão mineral (C, H, S, cinzas e por 
diferença o oxigênio). Os elementos avaliados são aqueles que podem sofrer gaseificação e liberar ou absorver calor 
durante as etapas da combustão (MCT, 2003). 
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 carvão energético: é o carvão não coqueificável, conforme as especificações 

mostradas na Tabela 3.4. 

 Os carvões com alto teor de matéria volátil (tipos linhito e sub-betuminoso) são 

indicados para gaseificação, enquanto os carvões com elevado percentual de carbono 

fixo (tipo betuminoso) são recomendados para a produção de coque metalúrgico.  

Nos Anexos 4 e 5 estão listadas, respectivamente, as minas em atividade e os 

tipos de carvão disponibilizados no Brasil. 
Característica CE6000 CE5000 CE5200 CE4700 CE4500 CE4200 CE3700 CE3300 CE3100 

PCS (b.s.) (kcalkg) 5700 5900 5200 4700 4500 4200 3700 3150 2950 
Umidade max.(%) 15 20 10 19 10 19 15 17 15 
Cinzas max. (%) 25 22 35 35 43 40 47 54 57 
Enxofre max. %) 6.5 1.5 2.5 1.5 3.5 1.5 1.5 1.5 1.0 

Tabela 3.4 - Especificações dos Carvões Energéticos no Brasil 
Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003 
Nota: PCS – poder calorífico superior; b. s. – base seca. 

O uso energético do carvão mineral ainda é bastante restrito no Brasil, 

representando apenas 1% da matriz energética nacional (BEN, 2000). O principal uso 

do carvão mineral nacional ocorre na geração de energia elétrica - cerca de 70% 

(MME, 2003b). Outros usos significativos aparecem nas indústrias de cimento, 

petroquímica, celulose, cerâmica e de alimentos. Mesmo assim sua participação na 

matriz de geração elétrica é de apenas 2.3%, enquanto no mundo representa 31% do 

total gerado no ano de 2000, sendo superado apenas pelos derivados de petróleo 

(MME, 2001). 

 O baixo poder calorífico e os altos teores de cinza14 e enxofre15, que variam de 

acordo com a mina onde é explorado, são os principais responsáveis pelo baixo índice 

de aproveitamento do carvão no Brasil. Devido ao alto teor de cinzas, seu consumo 

deve se dar próximo às minas. A Tabela 3.5 mostra a composição das cinzas dos 

carvões CE 3.100 e CE 4.500.  

A quantidade de enxofre do carvão ROM, varia entre 0,5% e 8% (MME, 

2003b). As principais características dos carvões de algumas minas do sul do país 

estão indicadas na Tabela 3.6. 

 A cinza, dependendo da temperatura na câmara de combustão, pode fundir e 

se aglomerar junto às superfícies de aquecimento da caldeira, prejudicando a 

                                                 
14 As cinzas existentes no carvão são provenientes de diversos componentes minerais existente na matriz vegetal que 
deu origem ao carvão e/ou substâncias estranhas provenientes de formações geológicas estratigráficas vizinhas a 
bacia de formação do carvão. Os elementos principais componentes das cinzas em amostras de carvão são: óxido de 
SiO2; Fe2O3; Al2O3; TiO2; CaO; MgO; P2O5; Na2O; K2O; SO2 e SO3 e os elementos traços são: Mn; Li; Sc; V; Cr; Co; Ni; 
Cu; Zn; Ga; Sr; Y; Zr; Nb; Mo; Cd; Sn; Sb; Ba; La; W; Pb e As (MCT, 2003). 
15 O enxofre existente no carvão mineral ocorre tanto na forma orgânica como inorgânica. São reconhecidas três 
formas de ocorrência do enxofre nas amostras de carvão mineral: enxofre orgânico; enxofre sulfático; e enxofre pirítico. 
A redução no teor total de enxofre de carvões minerais pode ser feita a partir da remoção da pirita existente. Os 
procedimentos para esta separação são de fácil realização, pois, a liberação dos grãos de pirita ocorre facilmente a 
partir das etapas de cominuição (britagem e/ou moagem), após pela diferença existente entre as densidades 
específicas dos materiais podem ser executadas separações com a utilização de processos gravimétricos consagrados 
(MCT, 2003). 
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transferência de calor (fusibilidade das cinzas). O enxofre reage com a umidade 

relativa do ar, admitido na caldeira para combustão, formando os óxidos de enxofre 

que provocam corrosão dos equipamentos e, quando emitidos nos efluentes aéreos, 

causam uma série de impactos no meio ambiente, conforme será analisado no 

Capítulo IV. As concentrações de cinzas e enxofre em alguns carvões podem ser 

reduzidas através da lavagem após a extração. A jazida de Candiota, no Rio Grande 

do Sul, é a maior do País, seu carvão tem reduzida lavabilidade, sendo consumido 

pulverizado, com teores da ordem de 53 % de cinzas e 1,58 % de enxofre. Nos 

estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o carvão mineral é submetido a 

unidades de beneficiamento gravimétrico ou de flotação (TEIXEIRA et LORA, 2003). 

Para que a participação do carvão mineral na matriz energética aumente, é 

preciso que ele se torne competitivo em relação às demais fontes primárias.Os 

seguintes fatores afetam essa competitividade: 1) a disponibilidade de gás natural da 

Argentina e Bolívia, junto às áreas produtoras de carvão; 2) aumento da oferta de gás 

da plataforma atlântica; 3) os elevados custos atuais da produção e beneficiamento do 

carvão; 4) os encargos de preservação ambiental, exigidos tanto na produção como no 

consumo.  

Não obstante, é razoável esperar que essa competitividade possa ser 

antecipada na medida em que o gás natural seja destinado a usos mais nobres.  Por 

outro lado a evolução das técnicas de gaseificação do carvão poderão permitir seu uso 

em condições semelhantes ao do gás natural - com alto rendimento termodinâmico e 

impactando de forma menos intensa o meio ambiente. Contudo, para que a geração 

de energia elétrica, a partir do carvão, se torne competitiva, será necessário projetar 

as novas centrais com as melhores técnicas disponíveis, visando não só aumentar o 

rendimento termodinâmico, mas também reduzir os custos para manter os níveis de 

emissão de poluentes dentro dos padrões legais exigidos para preservação ambiental. 

 
Parâmetros CE3.100 (%) CE4.500 (%) 

Óxido de silício (SiO2) 56.40 64.000 
Óxido de alumínio (Al2O2) 27.20 28.00 
Óxido de ferro (Fe2O2) 5.40 2.04 
Óxido de cálcio (C2O) 1.70 1.14 
Óxido de magnésio (MgO) 0.70 0.51 
Óxido de sódio (Na2O) 0.24 0.12 
Óxido de potássio (K2O) 2.50 1.44 

   

Tabela 3.5 - Composição das Cinzas dos Carvões CE 3.100 e CE 4.500 
Fonte: Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003 
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Material Volátil (%) Carbono (%) Enxofre (%) Cinza (%) P. C. (Kcal/Kg) Estado / Mina ROM Lav. ROM Lav. ROM Lav. ROM Lav. ROM Lav. 

Rio Grande do Sul 
Candiota 24 30 23 31 1,0 0,5 53 40 3.200 4.250 

Recreio/Leão 21 23/32 24 27/42 1,5 1,2/0,8 56 50/30 3.000 3.500/5.200 
Capané 19 22 29 40 0,8 0,5 52 38 3.100 4.200 

Santa Catarina 
Baixo Criciúma 14 22/28 22 36/53 4,0 1,4/1,6 64 42/19 2.500 4.500/6.000 
Médio Criciúma 19 24/26 25 34/42 3,5 1,9/1,5 57 42/32 3.300 4.500/5.400 
Alto Criciúma 17 31 16 40 4,5 2,6 66 29 2.000 5.400 

Paraná 
Cambuí 32 36 12 39 5,5 3,5 56 25 4.850 6.200 

Tabela 3.6 - Características do Carvão do Sul do Brasil  
Fonte: MCT, 2003 
Nota: ROM – Run of Mine; Lav. – carvão lavado; P.C. – poder calorífico. Quando indicado nas colunas, 
por exemplo, 1,2/0,8 significa produto A com teor 1,2 e produto B com teor 0,8. 

  

Visando aumentar a participação do carvão mineral na matriz energética 

brasileira, foi assinado pelo Presidente da República o Decreto de 31 de Março de 

2000 criando o Programa de Incentivo à Utilização de Carvão Mineral, nos Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (BRASIL, 2000b) O Programa tem como 

objetivo aumentar a participação do carvão mineral na matriz energética brasileira, 

através do emprego de tecnologias de queima limpa que atendam aos requisitos da 

legislação ambiental, da recuperação das áreas carboníferas degradadas (redução do 

passivo ambiental) e da viabilização na implantação de pólos industriais de 

desenvolvimento sustentável. Foi criada uma Comissão Interministerial para 

regulamentar e implementar o Programa instituído pelo Decreto, observadas as 

diretrizes estabelecidas. 

 Espera-se, porém, que o desenvolvimento de tecnologias de remoção de 

impurezas e de combustão eficiente, como será descrito no Capítulo V, proporcione 

maiores índices de aproveitamento desse recurso, pela elevação do seu poder 

calorífico e redução da emissão de efluentes. O uso de carvão importado no país para 

fins energéticos é ainda mais reduzido, a primeira termelétrica prevista para ser 

construída no Brasil, a UTE de Sepetiba com 1.377 MW, foi projetada para utilizar 

carvão mineral com teores de cinza e enxofre significativamente menores que os 

apresentados pelo carvão nacional (da ordem de 15% e 1%, respectivamente) 

(ANEEL, 2002a). 

O aproveitamento de combustíveis sólidos para geração elétrica ocorre 

normalmente a partir de sua combustão em caldeiras (normalmente do tipo água-

tubular), tendo a função de fonte quente para o ciclo térmico. A combustão pode ser 

em grelhas fixas (horizontais ou inclinadas), em grelhas móveis (rotativas ou 

basculantes), queima em suspensão ou em leito fluidizado e em maçaricos de carvão 

pulverizado, sendo que a alimentação para queima em grelhas pode ser manual ou 
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automática. As tecnologias de combustão do carvão estão descritas no item III.2 deste 

capítulo.  

III.1.3 Gás natural 
Como os demais combustíveis fósseis, o gás natural (GN) é uma mistura de 

hidrocarbonetos leves cuja formação decorre da decomposição de matéria orgânica 

fossilizada ao longo de milhões de anos, e é encontrado em rochas porosas no 

subsolo. 

A composição do GN pode variar bastante, de campo para campo, o que 

depende de estar associado ou não ao óleo16 e também de ter sido ou não processado 

em unidades industriais17. Em seu estado bruto ou natural, o GN é composto 

predominantemente de metano (CH4), etano (C2H6), propano (C3H8), butano (C4H10), e, 

em menores proporções, de outros hidrocarbonetos de maior peso molecular; 

normalmente, apresenta baixos teores de contaminantes ou material inerte, como 

dióxido de carbono (CO2); nitrogênio (N2), compostos de enxofre, água e oxigênio (O2). 

O GN seco, mistura de hidrocarbonetos leves, sob temperatura ambiente e 

pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. Mais leve que o ar, o gás natural 

dissipa-se facilmente na atmosfera em caso de vazamento. Para que se inflame, é 

preciso que seja submetido a uma temperatura superior a 620°C. A título de 

comparação, vale lembrar que o álcool se inflama a 200°C e a gasolina a 300°C. Além 

disso, é incolor e inodoro, queimando com uma chama quase imperceptível. Por 

questões de segurança, o GN comercializado é odorizado com enxofre. 

                                                 
16 Gás associado : é aquele que, no reservatório, está dissolvido no óleo ou sob a forma de capa de gás. Neste caso, a 
produção de gás é determinada diretamente pela produção do óleo. Caso não haja condições econômicas para a 
extração, o gás natural é re-injetado na jazida ou queimado, a fim de evitar o acúmulo de gases combustíveis próximos 
aos poços de petróleo.  
Gás não associado – GNA é aquele que, no reservatório, está livre ou em presença de quantidades muito pequenas de 
óleo. Neste caso, só se justifica comercialmente produzir o gás. As maiores ocorrências de gás natural no mundo são 
de GNA e o GNA é mais interessante do ponto de vista econômico, devido ao grande acúmulo de propano e de 
hidrocarbonetos mais pesados. 
 Gás Seco : todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça inteiramente na fase gasosa em 
quaisquer condições de reservatório ou de superfície. 
Gás Úmido : todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que, embora originalmente na fase gasosa, venha a 
apresentar a formação de líquidos em diferentes condições de reservatório ou de superfície  (ANP,  2000,GasEnergia, 
2002). 
17 O gás natural extraído de uma jazida precisa ser tratado inicialmente para que apresente condições comercialmente 
adequadas e/ou especificadas para o uso. Tanto o gás natural não associado extraído, quanto o gás associado 
recuperado, constituem-se no que se costuma denominar de gás natural úmido, já que contêm em suspensão, 
pequenas quantidades de hidrocarbonetos que são líquidos nas condições atmosféricas. O tratamento inicial, também 
denominado secagem do gás natural, normalmente é realizado junto à jazida, é feito em unidades de processamento 
de gás natural (UPGN), resultando, de um lado, gás natural seco e de outro, líquidos de gás natural (LGN). Durante o 
processo de secagem do gás natural nas UPGN, são também removidos contaminantes ou reduzidos seus teores, 
para atender às especificações do mercado. Esses tratamentos são muito eficazes, razão pela qual o gás natural seco 
(que forma o gás processado ou residual e sob a qual é normalmente comercializado e, simplificadamente, chamado 
de gás natural) é composto de uma mistura de metano e etano, com reduzidas proporções de outros hidrocarbonetos e 
contaminantes. Os líquidos de gás natural (LGN) correspondem às frações que se liquefazem facilmente, como o 
propano e o butano que são líquidos nas condições ambientais e apresentam alto valor comercial, sendo aproveitados 
como gás liquefeito de petróleo (GLP - utilizado no Brasil como combustível doméstico) e um produto na faixa de 
gasolina, denominado C5+ ou gasolina natural (utilizada para a formulação de gasolinas automotivas e como matéria 
prima para as unidades petroquímicas) (TEIXEIRA et LORA, 2003).  
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As Tabela 3.7 e 3.8 mostram, respectivamente, a composição típica do gás 

natural de vários campos brasileiros e as principais características dos GN importados 

da Bolívia e da Argentina.  

A Portaria da ANP Nº 104 de 08/07/2002 (ANP, 2002c) estabelece a 

especificação do gás natural, de origem nacional ou importada, a ser comercializado 

em todo o território nacional. A Tabela 3.9 mostra os limites das principais 

propriedades do GN, constantes do Regulamento Técnico ANP Nº 3/2002 aprovado 

pela Portaria, bem como identifica as normas aplicáveis para as respectivas análises. 

A Portaria dispõe também que o GN deverá ser odorizado no transporte de acordo 

com as exigências previstas durante o processo de licenciamento ambiental, 

conduzido pelo órgão ambiental com jurisdição na área do empreendimento e na 

distribuição de forma que seja detectável ao olfato humano em caso de vazamento. 

 

 
Elementos (% volume) Associado (1) Não Associado (2) Processado (3) 

Metano CH4 81,57 85,48 88,56 
Etano- C2H6 9,17 8,26 9,17 
Propano- C3H8 5,13 3,06 0,42 
I-Butano- C4H10 0,94 0,47 - 
N-Butano- C4H10 1,45 0,85 - 
I-Pentano 0,26 0,20 - 
N-Pentano– C5H12 0,30 0,24 - 
Hexano– C6H14 0,15 0,21 - 
Heptano e Superiores – C7H16  0,12 0,06 - 
Nitrogênio- N2 0,52 0,53 1,20 
Dióxido de Carbono – CO2 0,39 0,64 0,65 

Total 100 100 100 
Densidade 0,71 0,69 0,61 
Riqueza (% Mol C3+)(4) 8,35 5,09 0,42 
PCI (Kcal/m³) 9.916 9.583 8.621 
PCS (Kcal/m³) 10.941 10.580 9.549 

Tabela 3.7 - Composição Típica do Gás Natural  
Fonte: Gás Energia, 2002 
Notas:(1) Gás do campo de Garoupa, Bacia de Campos; (2) Gás do campo de Miranga, na Bahia 
(3) Gás seco, após processamento da UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) de Candeias, 
na Bahia; (4) Riqueza é a denominação que se dá à concentração, no gás natural, de hidrocarbonetos 
com peso molecular igual ou maior que o propano. 
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Propriedades Bolívia Argentina Composição 
média 

Bolívia 
(% vol) 

Argentina 
(% molar) 

PCS (MJ/Nm3) 41,62 39,05 Metano 91,80 91,54 
PCI  (MJ/Nm3) 37,59 - Etano 5,58 4,13 
Densidade relativa (ar =1) 0,602 0,616 Propano 0,97 0,92 
Massa molecular aparente (g/mol) 17.367 - Iso-Butano 0,03 0,16 
Índice de Wobbe (MJ/Nm3) 53.64 49,75 N-Butano 0,02 0,25 
Ralação gás/ar (m3/m3) 1/9,96 - Pentano 0,10 0,12 
Velocidade de chama (cm/s) 49,4 - Dióxido de 

Carbono 
0,80 1,80 

Limite de inflamabilidade superior* 14,9 - Nitrogênio 1,42 0,995 
Limite de inflamabilidade inferior* 4,8 -    

Tabela 3.8 -  Principais Características do Gás Natural da Bolívia Distribuído pela COMGÁS 
e do Gás Natural da Argentina Fornecido pela YPF 

Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003. 
Notas: YPF – atualmente REPSOL YPF; (*) % de gás no ar. 

 
Limite(2) Método Característica do 

GN (1) Unidade Norte (5) Nordeste Sul, Sudeste, Centro-
Oeste ASTM ISO 

Poder calorífico 
superior (3) 

kJ/m³ 
 

kWh/m³ 

34.000 a 38.400 
 

9,47 a 10,67 

35.000 a 42.000 
 

9,72 a 11,67 
D 3588 6976 

Índice de Wobbe (4) kJ/m³ 40.500 a 45.000 46.500 a 52.500 - 6976 
Metano, mín. % vol. 68,0 86,0 
Etano, máx. % vol. 12,0 10,0 
Propano, máx. % vol. 3,0 
Butano e mais 
pesados, máx. % vol. 1,5 

Oxigênio, máx. % vol. 0,8 0,5 
Inertes (N2 + CO2), 
máx. % vol. 18,0 5,0 4,0 

Nitrogênio, máx. % vol. Anotar 2,0 

D 1945 6974 

Enxofre Total, 
máx.(6) mg/m³ 70 D 5504 6326-2 

6326-5 
Gás Sulfídrico 
(H2S), máx.(7) mg/m³ 10,0 15,0 10,0 D 5504 6326-2 

6326-5 
Ponto de orvalho de 
água a 1 atm, máx. °C -39 -39 -45 D 5454  

- 
Tabela 3.9 -  Especificação do Gás Natural  

Fonte: Portaria Nº 104 de 08/07/2002 (ANP, 2002c) 

Notas: (1) O gás natural (GN) deve estar tecnicamente isento, ou seja, não deve haver traços visíveis de 
partículas sólidas e partículas líquidas. 
(2) Limites especificados são valores referidos a 293,15º K (0ºC) e 101,325 kPa (1 atm) em base seca, 
exceto ponto de orvalho. 
(3) O poder calorífico de referência de substância pura empregado neste Regulamento Técnico encontra-
se sob condições de temperatura e pressão equivalentes a 293,15º KPa, 101,325 kPa, respectivamente 
em base seca. 
(4) O índice de Wobbe18 é o quociente entre o Poder Calorífico Superior - PCS, em base seca, e a raiz 
quadrada da densidade relativa sob as mesmas condições de temperatura e pressão de referência. 
Quando o método ASTM D 3588 for aplicado para a obtenção do PCS, o índice de Wobbe deverá ser 
determinado pela fórmula constante do Regulamento Técnico. 
(5) Os limites para a região Norte se destinam às diversas aplicações exceto veicular, e para esse uso 
específico devem ser atendidos os limites equivalentes à região Nordeste. 
(6) Enxofre total é a soma dos compostos de enxofre presentes no GN. 
(7) O gás odorizado não deve apresentar teor de enxofre total superior a 70mg/m3. 
 

 O gás natural é utilizado como combustível, em substituição a praticamente 

todos os demais combustíveis, especialmente pela facilidade de seu manuseio, ser 

                                                 
18 O índice de Wobbe é uma medida da quantidade de energia disponibilizada em um sistema de combustão através 
de um orifício injetor. A quantidade de energia disponibilizada é uma função linear do índice de Wobbe. Dois gases que 
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pouco poluente e pela sua aplicação em vários ciclos térmicos com as seguintes 

vantagens (SANTOS, 2000): 

 Alto poder calorífico, o que reduz o consumo específico e possibilita a operação 

das máquinas por longos períodos; 

 Baixo nível de emissões de particulados, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrogênio e de enxofre, o que reduz os desgastes dos motores, turbinas 

e caldeiras, diminuindo os custos de manutenção; 

 Baixo custo da instalação de termelétricas, devido às simplificações do projeto tais 

como: redução da área de recebimento do combustível; eliminação de 

aquecedores de combustível; simplificação dos queimadores e eliminação dos 

sistemas de tratamento dos gases da exaustão. 

O gás natural, usado na produção de gasolina, contém apreciável quantidade 

de propano e butano, que são facilmente condensáveis à temperatura ambiente. 

Esses gases podem ser liquefeitos, sob pressão moderada e temperatura normal, e 

armazenados em cilindros de aço (formando o chamado GLP), o qual pode ser 

transportado com facilidade, permitindo o seu uso em motores de combustão interna 

(Ciclos Otto ou Diesel)19, devidamente modificados, como nos tratores, bombas e 

veículos leves de transporte. 

O gás natural pode ainda ser comprimido em cilindros de aço, adequadamente 

preparados, até pressão de 200 kg/cm2 e usado também em motores de combustão 

interna (Ciclo Otto ou Diesel) nos veículos de transporte. 

O gás natural pode ser transportado através de gasodutos para termelétricas e 

usado em caldeiras a vapor no Ciclo Rankine16 e turbinas de combustão a gás no 

Ciclo Brayton16 e motores de combustão interna nos Ciclos Otto e Diesel (a mesma 

utilização podem ter os gases oriundos de processo, refinaria/siderurgia, ou da 

gaseificação de combustíveis sólidos). 

 A participação do GN na matriz energética mundial evoluiu lentamente até a 

década de 50, por motivos econômicos e ambientais apresentou um rápido 

crescimento a partir da década de 60 e, após as crises do petróleo, em 1973 e 1979, 

mostrou-se um ótimo substituto do petróleo em várias aplicações. Segundo a ANP 

(2001c), a participação de GN no consumo mundial de energia primária era de 18,6 e 

23%, respectivamente, nos anos de 1972 e 1998.  O crescimento do consumo primário 

de GN, observado no mundo, foi ainda mais intenso na Europa, onde acabou por 

                                                                                                                                            
apresentem composições distintas, mas com o mesmo índice de Wobbe disponibilizarão à mesma quantidade de 
energia através de um orifício injetor à mesma pressão. 
19 Vide descrição dos ciclos no item III.2. 
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substituir o carvão mineral como segunda fonte de energia ao longo da década de 

1990.  

 A IEA (1998) prevê que o crescimento de demanda de gás nos países da 

OCDE seja de 2,5% ao ano, na próxima década, enquanto que a demanda de petróleo 

deverá ser apenas de 1% ao ano. Parcela importante desse incremento do uso de GN 

deverá ser destinada à geração de eletricidade. Tal incremento deve-se a vários 

fatores: descoberta de novas reservas de gás, desenvolvimento tecnológico dos ciclos 

combinados, pela combinação das turbinas a gás (desenvolvidas após a II Guerra 

Mundial) com as turbinas a vapor em um único processo produtivo, com rendimento 

térmico podendo alcançar 54%, enquanto nos ciclos convencionais é da ordem de 

35% (PETROBRAS & IBAMA, 2001; ANEEL, 2002a). Segundo a IEA (1998) o GN era 

responsável por cerca de 17,5% de toda eletricidade gerada no mundo, e estudos 

prospectivos indicam que esse índice deverá alcançar 30% até 2000. 

 No Brasil, a participação do GN no consumo final de energia do país era 

insignificante em 1970, apenas 0,1%, passando para 0,7% em 1970, 1,8% em 1990 e 

2,2% em 1998. Com o aumento da oferta de GN no Brasil, através da produção 

própria no país e importação do gás da Bolívia e da Argentina, acompanhado do 

aumento da infra-estrutura de transporte do GN (gasodutos), e da rede de distribuição 

e maior uso do energético na termeletricidade, espera-se que o consumo aumente 

significativamente nos próximos anos, devendo chegar a representar 12% da matriz 

energética em 2010 (ANEEL, 2002a, ANP, 2001c). No entanto, conforme declarações 

de LEITE (2002) esse aumento de consumo  está condicionado à diminuição dos 

preços desse insumo.  

III.1.4 Biomassa 
Do ponto de vista energético, biomassa é toda matéria orgânica, de origem 

animal ou vegetal (engloba os resíduos florestais e agrícolas, resíduos animais e a 

matéria orgânica contida nos resíduos industriais, domésticos, municipais, etc.), que 

pode ser utilizada na produção de energia. A matéria orgânica contém energia química 

provinda da transformação energética da radiação solar, através da fotossíntese, base 

dos processos biológicos de todos os seres vivos. Essa energia pode ser liberada 

diretamente por combustão, ou convertida através de algum processo em outras 

fontes energéticas mais adequadas, para outro fim desejado, tal como o álcool e o 

carvão vegetal. 

Os combustíveis gerados a partir da biomassa podem ser classificados como 

sólidos, líquidos e gasosos, conforme mostrado no Quadro 3.3. Os combustíveis 

sólidos, como são normalmente produzidos por atividades primárias, são classificados 
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por origem. Os combustíveis líquidos e gasosos, sendo resultado de processos de 

transformação de biomassa, são classificados pelos processos que lhes deram 

origem. 
 

Combustíveis Sólidos 

- Produtos Primários 
 
 
- Subprodutos 
  (resíduos) 

- madeira e outros 
- materiais ligno-celulósicos 
 
- agricultura 
- silvicultura 
- atividades urbanas 

Combustíveis  Líquidos 
-Fermentação (etanol, metanol,etc) 
-Pirólise 
-Liquefação 

 

Combustíveis Gasosos -Processo Biológico (digestão anaeróbia-biogás) 
-Gaseificação 

 

Quadro 3.3 -  Classificação de Combustíveis Gerados a Partir de Biomassa 
Fonte: CORTEZ et LORA, 1997 
 

Os recursos energéticos da biomassa podem ser também classificados, em 

três grupos principais, de acordo com a origem da matéria que os constitui, conforme 

mostrado no Quadro 3.4. 

Quando cultivada e explorada de forma sustentável, a biomassa é uma fonte 

de energia renovável, e apresenta vantagens ambientais inexistentes em qualquer 

combustível fóssil, principalmente, tendo em vista que, o CO2 lançado na atmosfera 

durante a queima é absorvido na fotossíntese, representando balanço próximo de zero 

de emissões. Mas NOGUEIRA (----) aponta os possíveis impactos negativos durante 

as fases de implantação, crescimento e exploração florestal, como uso excessivo de 

produtos químicos, erosão dos solos, modificações do habitat natural e a compactação 

do solo pelo excessivo uso de veículos. 
1º nível 2º nível Definição 

 Combustíveis direto da madeira Madeira produzida para fins energéticos, usada direta 
ou indiretamente como combustível. 

Biocombustíveis da 
madeira 
(dendrocombustíveis) 

Combustíveis indiretos da 
madeira 

Incluem biocombustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, 
subprodutos da exploração florestal e resultantes do 
processamento industrial da madeira para fins não 
energéticos. 

 Combustíveis de madeira 
recuperada 

Madeira usada diretamente ou indiretamente como 
combustível, derivada de atividades sócioeconômicas 
que empregam produtos de origem florestal. 

 Combustíveis de plantações 
energéticas 

Tipicamente combustíveis sólidos e líquidos 
produzidos a partir de plantações anuais, como é o 
caso do álcool da cana-de-açúcar. 

Biocombustíveis não 
florestais 
(agrocombustíveis) 

Subprodutos agrícolas Principalmente resíduos de colheitas e outros tipos de 
subprodutos de culturas, como palhas e folhas. 

 Subprodutos animais Basicamente esterco de aves, bovinos e suínos. 
 Subprodutos agroindustriais Basicamente subprodutos de agroindústrias, como o 

bagaço de cana, o licor negro e a casca de arroz. 
Resíduos urbanos  Resíduos sólidos e líquidos gerados em cidades e 

vilas. 
Quadro 3.4 -  Classificação dos Biocombustíveis de Acordo com a Origem. 

Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003. 
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A Tabela 3.10 apresenta as características principais, poder calorífico e de 

composição elementar e imediata para algumas biomassas de interesse energético. 
Tipo de Biomassa Composição elementar % Composição imediata % PCI, MJ/kg 

 C H O N S A V A F  
Pinheiro 49.29 5.99 44.36 0.06 0.03 0.30 82.54 0.29 17.70 20.0 
Eucalipto 49.00 5.87 43.97 0.30 0.01 0.72 81.42 0.79 17.82 19.4 
Casca de arroz 40.96 4.30 35.86 0.40 0.02 18.34 65.47 17.89 16.67 16.1 
Bagaço de cana 44.80 5.35 39.55 0.38 0.01 9.79 73.78 11.27 14.95 17.3 
Casca de coco 48.23 5.23 33.19 2.98 0.12 10.25 67.95 8.25 23.8 19.0 
Sabugos de milho 46.58 5.87 45.46 0.47 0.01 1.40 80.10 1.36 18.54 18.8 
Ramas de algodão 47.05 5.35 40.97 0.65 0.21 5.89 73.29 5.51 21.20 18.3 

Tabela 3.10 -  Características Principais de Algumas Biomassas de Interesse Energético. 
Fonte: TEIXEIRA et LORA, 2003. 
Notas: Composição imediata: V- voláteis; A- cinzas; F- carbono fixo. 

 

CORTEZ et LORA (1997) salientam que a forma de corte da cana  e a 

composição granulométrica   das partículas de bagaço de cana  podem influenciar no 

seu poder calorífico. A Tabela 3.11 mostra os resultados de pesquisa sobre a 

influência do corte no poder calorífico. O corte mecanizado da cana, cada vez mais 

usado, ocasiona redução do poder calorífico, tendo em vista a presença de uma maior 

quantidade de material estranho (terra e outros) levado com a cana para a usina. Os 

autores enfatizam que os dados mais precisos do poder calorífico são os 

experimentais pois incorporam todas as variáveis de processo. 
Poder Calorífico Inferior – PCI  (kJ/kg) Forma de Corte da Cana Base Seca Base Úmida 

Corte manual 17.290,8 8.645,4 
Centro de limpeza 17.041,3 8.520,6 
Corte mecanizado 16.719,2 8.359,6 

Tabela 3.11 -  Influência da Forma de Corte da Cana de Açúcar sobre o PCI do Bagaço 
Fonte: CORTEZ et LORA; 1997 
 

 É importante também analisar como insumo energético o biogás, que é uma 

mistura de gases resultantes da digestão anaeróbica da matéria orgânica (processo 

descrito no item III-5). A produção de biogás e a composição percentual de metano e 

demais subprodutos dependem do tipo de biodigestor, da temperatura, pH do material, 

tempo de retenção dos efluentes e tipo de circulação do material. 

 A Tabela 3.12 mostra as principais características do biogás. 

Uma das principais vantagens da biomassa é que, embora de eficiência 

reduzida, seu aproveitamento pode ser feito diretamente, através da combustão em 

fornos, caldeiras, etc.. Para aumentar a eficiência do processo e reduzir impactos 

socioambientais, tem-se desenvolvido e aperfeiçoado tecnologias de conversão 

eficiente, como a gaseificação e a pirólise20. A médio e longo prazo, a exaustão de 

fontes energéticas não-renováveis, as pressões ambientalistas voltadas para a 

minimização das emissões globais de dióxido de carbono, a viabilização da 

                                                 
20 Essas tecnologias estão descritas no item III.5. 
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incineração de lixo urbano para aproveitamento de calor na alimentação de um ciclo 

de potência a vapor, etc acarretarão maior aproveitamento energético da biomassa. 

Mesmo atualmente, a biomassa vem sendo mais utilizada na geração de eletricidade, 

principalmente em sistemas de co-geração e no suprimento de eletricidade de 

comunidades isoladas da rede elétrica. No primeiro caso, destaca-se no Brasil o setor 

sucro-alcooleiro do Estado de São Paulo; no segundo, existem alguns projetos 

interessantes na Amazônia, como abordado no próximo item (ANEEL, 2002a). 

 
Biogás Composição % 

CH4 60 a 80 
CO2 20 a 40 
CO 0,1 
H2 1 a 10 
N2 0,5 a 2 
O2 0,1 
H2S 0,5 
PCS. kcal /m3 com 60% 5.222 
PCS. kcal /m3 com 80% 8.700 
Índice de Octano (1) 130 
Taxa Compressão Crítica 12,5 

 Tabela 3.12 - Características Principais do Biogás 
Fonte: SANTOS, 2000  
Notas: PCS – Poder Calorífico Superior. (1) Número de octano é a porcentagem em volume de iso-octano 
(C8H18) numa mistura de iso-octano e heptano normal (C7H16), que provoca a mesma intensidade de 
detonação que o combustível em teste. 

 

Embora grande parte da biomassa seja de difícil contabilização, devido ao uso 

não-comercial, estima-se que, em 1998, ela representava cerca de 14% de todo o 

consumo mundial de energia primária. Esse índice era superior ao do carvão mineral e 

similar ao do gás natural e ao da eletricidade. Nos países em desenvolvimento, essa 

parcela aumentava para 34%, chegando a 60% na África. A IEA estima que a 

biomassa terá uma menor participação na matriz energética mundial em 2020, cerca 

de 11% em 2020, devido à urbanização e melhoria nos padrões de vida nos países em 

desenvolvimento. Outros trabalhos já indicam, ao contrário, que o uso da biomassa 

deverá manter-se estável ou até aumentar, pois, consideram que a urbanização não 

leva necessariamente à substituição completa da biomassa por combustíveis fósseis 

(IEA, 1998 em ANEEL, 2002a).  

No Brasil, conforme descrito no segundo capítulo, na atualidade a biomassa 

energética participa marginalmente na oferta de energia elétrica, na atualidade. No 

entanto, para o futuro, a biomassa apresenta grande potencial no setor de geração de 

energia elétrica, através do aproveitamento dos resíduos de extração vegetal e de 

origem animal (por exemplo, setor sucro-alcooleiro e indústrias que utilizam a madeira; 

agrícolas e silvícolas; resíduos sólidos urbanos - lixo), principalmente em sistemas de 

co-geração, além da importância do aproveitamento dos óleos vegetais, como dendê e 
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outras plantas nativas, para a geração elétrica, queima em caldeiras e motores de 

combustão interna, para atendimento de comunidades isoladas do sistema elétrico. O 

maior potencial de crescimento é a utilização do bagaço de cana, pela disponibilidade 

de enormes quantidades de matéria orgânica. Na produção do etanol, cerca de 28% 

da cana é transformada em bagaço. Em termos energéticos, o bagaço equivale a 

49,5%, o etanol 23% e o vinhoto a 7,3% (ANEEL, 2002a; COELHO et al., 2000; 

MUYLAERT et al., 2001). 

A viabilidade de aproveitamento energético de cada tipo de biomassa é função 

do seu poder calorífico, e o incremento do seu uso para geração elétrica passa 

necessariamente pela continuação do desenvolvimento de tecnologias eficientes de 

conversão, racionalização e otimização do seu uso multi-setorial e da redução dos 

custos do transporte dos resíduos até as usinas de geração (como os resíduos 

vegetais apresentam baixa densidade energética, devem ser aproveitados, em local 

próximo à geração), desenvolvimento de culturas sustentáveis, etc. 

A conjuntura atual do setor elétrico brasileiro sinaliza um novo quadro para a 

biomassa no país. Entre outros mecanismos de incentivo ao uso da biomassa para a 

geração de energia elétrica, destaca-se a criação do Programa Nacional de Incentivo 

às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA –, instituído pela Medida 

Provisória Nº 14, de 21/12/2001(BRASIL,2001), regulamentado pelas Lei Federal Nº 

10.438 de 26/04/2002 (BRASIL, 2002b) e pelo Decreto Federal Nº 4.644 de 

24/03/2003 (BRASIL, 2003). Esse programa tem a finalidade de agregar ao sistema 

elétrico brasileiro 3.300 MW de potência instalada a partir de fontes alternativas 

renováveis (fonte eólica, biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH’s), cujos 

prazos e regras tem sido definidos e regulamentados pelos diversos órgãos do setor 

energético brasileiro. Na implementação desses mecanismos, o Brasil estará dando 

um enorme salto relativo à inserção das alternativas renováveis na sua matriz 

energética.  

Um importante projeto, denominado WBP – Brazilian Wood Big – Gas Turbine 

Demonstration Project, tem como objetivo confirmar a viabilidade técnica e comercial 

da produção de eletricidade a partir da biomassa por meio da tecnologia BIG/GT – 

Biomass Integrated Gasification/Gas Turbine. Nesse processo, a biomassa (madeira, 

resíduo agrícola, etc.) passa por uma etapa de gaseificação para, em seguida, 

utilizando o gás obtido, gerar energia elétrica em um sistema de ciclo combinado 

(MME, 2001). 
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III.2 Ciclos Térmicos e Tecnologias Comerciais de Geração Térmica 

As máquinas térmicas, instaladas em usinas para geração de eletricidade, 

podem ser agrupadas em máquinas de combustão interna21 (motores e turbinas a gás) 

que utilizam como combustível o óleo Diesel, gás natural ou carvão gaseificado, ou 

máquinas de combustão externa22 (turbinas a vapor) que utilizam como combustível o 

carvão, óleo combustível ou gás natural. 

A potência gerada e a energia produzida nas UTE’s dependem de vários 

fatores e características dos ciclos que não serão aprofundados nesse trabalho. A 

qualidade dessas máquinas térmicas pode ser avaliada pelo conhecimento do seu 

consumo específico e rendimento térmico23, os quais dão indicações das suas reais 

condições operacionais e de manutenção. O ciclo teórico de Carnot representa o limite 

máximo de operação de qualquer máquina térmica, se não ocorresse perdas de 

energias nas suas transformações.  

Na prática as UTE’s utilizam ciclos termodinâmicos que buscam uma 

aproximação com o ciclo Carnot. Os ciclos teóricos das máquinas de combustão 

interna são os Ciclos Otto, Diesel e Joule ou Brayton e o das máquinas de combustão 

externa é o Ciclo Rankine.  

Esses ciclos são constituídos pelas transformações termodinâmicas básicas 

cujas variáveis são a pressão, volume específico, temperatura absoluta, energia 

interna específica, entalpia e entropia específica. As variáveis ou propriedades 

termodinâmicas do fluido de trabalho se modificam constantemente, em cada estado e 

em cada ponto, na medida em que elas evoluem na máquina. As transformações das 

propriedades termodinâmicas, que ocorrem durante a operação das máquinas 

térmicas, são chamadas de transformações termodinâmicas 24 (SANTOS,  2000). 

                                                 
21 Combustão interna: a combustão se efetua sobre uma mistura de ar e combustível. Dessa maneira, o fluido de 
trabalho será o conjunto de produtos da combustão. A combustão interna é o processo usado principalmente nas 
turbinas a gás e nas máquinas térmicas a pistão (motores a Diesel, por exemplo (REIS, 2003). 
22 Combustão externa: o combustível não entra em contato com o fluído de trabalho. Este é o processo usado 
principalmente nas centrais termelétricas a vapor, nas quais o combustível aquece o fluido de trabalho (em geral água) 
em uma caldeira até gerar o vapor que, ao se expandir em uma turbina, produzirá trabalho mecânico (REIS, 2003). 
23 A eficiência térmica ou rendimento dos processos termelétricos obedece ao critério de balanço de massas. Calcula-
se o rendimento, considerando a quantidade de calor fornecido ao processo menos a quantidade de calor rejeitado 
dividido pela quantidade de calor fornecido. O rendimento pode sofrer interferência da tipologia  de tecnologia e ciclo de 
operação. Os principais equipamentos que influenciam na questão do rendimento são o condensador, onde se dá a 
maior perda de calor por mudança de estado e na chaminé, devido a perda de calor para a atmosfera nos gases de 
combustão  (SOUSA, 2003). 
24 Transformação isobárica é aquela que ocorre quando a pressão do fluído de trabalho se mantém constante. 
   Transformação isométrica é aquela que se dá quando o volume específico do fluido de trabalho se mantém 
constante. 
   Transformação isotérmica é aquela que acontece quando a temperatura do fluido de trabalho se mantém inalterável. 
   Transformação adiabática ou isotrópica é aquela que opera sem que o fluido de trabalho troque calor com o meio 
exterior.  
   Transformação politrópica é aquela em que todas as propriedades do fluido de trabalho na transformação se  
modificam. 
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Os Ciclos Otto e Diesel são utilizados para os grupos geradores de pequeno 

porte e os ciclos Rankine e Brayton são para a produção de grandes blocos de 

potência.  

A combinação do ciclo Brayton com o ciclo Rankine é designada como ciclos 

combinados (vide item III.2.5), que também podem estar associados à co-geração 

(vide item III.6). 

III.2.1 Ciclo Otto 
O ciclo Otto é formado por duas transformações isoentrópicas e duas 

isométricas, constituindo quatro estados termodinâmicos. Essas quatro 

transformações acontecem durante uma rotação (motores de dois tempos), ou em 

duas rotações (motores de quatro tempos). No Gráfico 3.1, encontra-se o diagrama 

simplificado do Ciclo Otto. 

 
Gráfico 3.1 -  Diagrama Simplificado do Ciclo Otto 

Fonte: ROSA, 2000 
 

Os motores do ciclo Otto (motores a explosão) são mais indicados para operar 

com combustíveis de elevado número de octano e sistema de ignição por centelha. 

Assim, podem queimar combustíveis não misturados, ou seja, que tenham 100% de 

gasolina, 100% de gás natural, 100% de GLP e 100% de álcool. Para o uso de cada 

tipo de combustível será necessária a incorporação de  modificações nos motores,  no 

sistema de alimentação de combustível e resfriamento (SANTOS, 2000). 

III.2.2 Ciclo Diesel 
No ciclo Diesel, o ar é introduzido no cilindro durante o período de admissão e 

é comprimido adiabaticamente, no período de compressão, até uma temperatura 

suficientemente alta, de tal modo que o óleo Diesel, injetado no final do período, 

queima no cilindro sem ser necessária uma centelha para fazer a ignição. A 

combustão não é tão rápida como no ciclo Otto e na primeira parte do tempo, o motor 
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prossegue à pressão essencialmente constante. No restante do tempo, no motor 

ocorre uma expansão adiabática, seguindo-se então  o período de descarga, que 

completa o ciclo. 

No Gráfico 3.2, encontra-se o diagrama simplificado do ciclo Diesel teórico para 

ar.  

 Os motores de ciclo Diesel são indicados para queimar combustíveis de 

elevado número de cetano. Entretanto, podem queimar também misturas de 

combustíveis que mantenham o número de cetano ideal para a operação do motor, 

tais como: mistura de óleo Diesel -  gás natural (proporção até 10% - 90%), mistura de 

Diesel-álcool (proporção até 10% - 90%) e mistura de Diesel – óleo combustível de 

baixa viscosidade (proporção até 10% - 90%). Para que o motor opere com misturas 

de combustíveis, ele deve estar preparado ou projetado para isso, com apropriado 

ângulo de abertura e de fechamento das válvulas, câmara de combustão, anéis de 

segmento, sistemas de injeção, sistemas de lubrificação, sistema de água de 

resfriamento das camisas, e sistemas de recebimento de combustíveis (SANTOS, 

2000). 

As centrais Diesel, apesar de sua limitação de potência, ruído e vibração, 

constituem um tipo de central muito utilizado até potências de 40MW. Esse uso 

prende-se ao fato de serem as mesmas bastante compactas, entrarem em carga em 

um tempo muito pequeno, serem de fácil operação, apresentarem programa de 

manutenção de fácil execução (SOUZA et al., 2000).  

 

 
Gráfico 3.2 -  Diagrama Simplificado do Ciclo Diesel   

Fonte: ROSA, 2000 
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III.2.3 Ciclo a vapor Rankine 
O ciclo Rankine ou ciclo a vapor é usado nas centrais térmicas convencionais e 

consiste basicamente de uma caldeira, uma turbina a vapor, um condensador tubular 

ou torre de resfriamento e um sistema de bombas. A Figura 3.1 mostra o diagrama 

simplificado do ciclo Rankine, convencional. 

O rendimento da central depende da pressão e da temperatura do vapor na 

entrada da turbina e da pressão na saída da turbina.  

A maioria das usinas termelétricas existentes no mundo, consumindo 

combustíveis fósseis (carvão mineral e óleo combustível) e nucleares, operam de 

acordo com o ciclo Rankine. A sua maturidade tecnológica faz com que poucas 

novidades sejam introduzidas no que diz respeito ao ciclo térmico. Contudo, uma série 

de inovações tem surgido com respeito ao processo de combustão e às caldeiras no 

sentido de reduzir os impactos ambientais de combustíveis poluentes. 

 
Figura 3.1 -  Diagrama Simplificado do Ciclo Rankine (convencional) 

Fonte: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994 
 

O rendimento térmico nominal típico de uma usina termelétrica a vapor, 

construída entre a  segunda metade dos anos 70 e a primeira dos anos 80, era da 

ordem de 20%. No entanto, eficiências mais elevadas, da ordem de 25-35%, têm sido 

alcançadas no atual estado da arte, devido ao recrudescimento da legislação 

ambiental em vários países, principalmente em relação às emissões de óxidos de 

enxofre e material particulado.  

Tais exigências justificaram esforços adicionais para que eficiências mais 

elevadas pudessem ser alcançadas, o que tem sido conseguido com a elevação dos 

parâmetros do vapor gerado (elevação da pressão e da temperatura), melhoria do 

projeto das palhetas das turbinas a vapor, otimização do escape das turbinas e 

redução de perdas em geral. Eficiências mais elevadas da ordem de 50% são 

esperadas para as centrais que entrarão em operação em 2005 e de 55% são 

prognosticadas para 2020 (COELHO et al., 2000). 
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Assim, para aumentar a eficiência do ciclo, rendimento da instalação, podem 

ser incluídos economizadores, reaquecedores de alta e baixa pressão, etc. Estes 

últimos têm a função de elevar a temperatura da água na entrada da caldeira e assim 

economizar combustível.  

O calor residual do vapor, geralmente de baixa pressão da exaustão da turbina 

a vapor (turbinas de contrapressão) ou de uma extração numa turbina de 

condensação, pode ser utilizada em outros processos, como a co-geração, 

aumentando assim a eficiência do ciclo até cerca de 85% (KRAUSE, 1990). 

A seguir, encontra-se uma descrição sucinta de algumas características dos 

principais componentes do ciclo a vapor, a caldeira e a turbina a vapor. 

III.2.3.1 Caldeiras 

Nas caldeiras, são queimados os combustíveis (sólidos, líquidos ou gasosos) e 

transferida a energia química destes para o aquecimento, vaporização e, 

eventualmente, superaquecimento da água (ou outro fluido). Esses equipamentos se 

caracterizam pela utilização de uma grande variedade de insumos energéticos e pelo 

atendimento de uma ampla gama de vazões, pressões e temperaturas. 

As caldeiras se classificam normalmente quanto aos seguintes parâmetros: 

posição relativa da fornalha e do circuito do fluido térmico de trabalho, geralmente a 

água (gases de combustão e água-vapor), quanto ao tipo de circulação deste fluido e 

quanto ao tamanho. Todos esses fatores podem influenciar fortemente as emissões de 

poluentes, bem como, o potencial de controle das emissões (EPA, 1998a). 

Quanto à posição relativa entre a fornalha e circuito d’água, as caldeiras 

classificam-se em flamotubulares e aquotubulares.  

Nas caldeiras do tipo aquotubulares (Figura 3.2), a água circula em uma série 

de tubos enquanto os gases de combustão passam à volta, podendo apresentar um 

(ou mais de um) tubulão em sua parte superior para separação água-vapor. Sua 

estrutura é caracterizada por tubulões, feixes de tubos, câmara de combustão 

(adequada a cada tipo de combustível) e uma estrutura de superaquecimento que 

permite o fornecimento de vapor com altas pressões (acima de 60 kgf/cm2) e 

temperaturas superiores a 450ºC. Esse tipo de caldeira, apesar de exigir investimento 

inicial maior do que uma caldeira flamotubular do mesmo porte, é capaz de produzir 

grandes quantidades de vapor. São usadas em várias aplicações como para 

suprimento de grandes quantidades de vapor de processo, unidades de aquecimento 

e geração elétrica. A vida útil dessas caldeiras pode chegar a 30 anos (CETESB, 

2003). 
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Figura 3.2 - Esquemático das Caldeiras Aquotubulares 

Fonte: (CETESB, 2003) 
 

Nas caldeiras flamotubulares (normalmente de menor porte) (Figura 3.3), os 

gases, provenientes da combustão, passam através de tubos, enquanto a água a ser 

aquecida circula fora dos tubos. Esses tipos são mais susceptíveis a falhas estruturais 

que as do tipo aquotubulares quando sujeitas a  altas pressões e a grandes variações 

na demanda de vapor. Isso porque as altas pressões de vapor no tipo flamotubular é 

contida pelas paredes da caldeira no lugar dos finos e múltiplos tubos da caldeira do 

tipo aquotubular, que são inerentemente mais robustas. Como conseqüência, as 

caldeiras do tipo flamotubular são quase sempre pequenas (compactas), são usadas 

principalmente onde as cargas são relativamente constantes, apresentam baixo 

rendimento, fornecem vapor com pressões e temperaturas reduzidas, são de fácil 

manutenção e de baixo custo (EPA, 1998a, CETESB, 2003). Esses tipos de caldeiras 

são usadas principalmente em sistemas de aquecimento, para geração de vapor para 

processos industriais e usinas móveis de geração elétrica. 

 
Figura 3.3 - Esquemático das Caldeiras Flamotubulares 

Fonte: (CETESB, 2003) 
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 Quanto à circulação de água nas caldeiras (classificação exclusiva de 

caldeiras aquotubulares), pode-se classificá-las em circulação natural (movimentação 

da água devido à diferença de densidade), circulação forçada (movimentação devido a 

bombeamento) e recirculação forçada (idem circulação forçada, mas com a vazão de 

bombeamento superior à geração de vapor, com recirculação parcial). 

Nas caldeiras de circulação natural e nas caldeiras de recirculação forçada, è 

necessária a existência do tubulão para a separação água-vapor, o que é opcional nas 

caldeiras de circulação forçada (once through) (KRAUSE, 1990). 

III.2.3.2 Turbinas a vapor 

 

As turbinas a vapor têm a função de transformar a expansão do vapor 

produzido nas caldeiras e gerar trabalho.  As turbinas a vapor podem ser dos tipos a 

seguir descritos, podendo ainda apresentar estágio único ou vários estágios. 

 Contra-Pressão – O vapor após expandir-se na turbina é destinado a algum 

outro processo ou liberado para a atmosfera.  É a turbina mais simples e é 

utilizada principalmente em circuitos de co-geração.  

 Extração-Contrapressão – Quando os processos a jusante da turbina 

operam em mais de um nível de pressão, adotam-se turbinas com extração 

do vapor.  Existem sistemas com extrações controladas (válvulas de 

controle) e outros em que a vazão de extração é função das condições de 

escoamento na turbina e pressões de processo. 

 Extração–Condensação – O vapor, após deixar a turbina, cede calor em um 

condensador, trocando de fase e sendo novamente bombeado à caldeira.  

A turbina pode apresentar extração de vapor vivo para processo.  Nesse 

sistema, a flexibilidade de operação é muito maior e o condensador absorve 

a variação de carga, quer na demanda de energia elétrica, quer na 

demanda de vapor para processo. 

III.2.4 Turbinas a gás - ciclo Brayton 
 

O Ciclo Brayton ideal é constituído por duas isóbaras cortadas por duas 

isentrópicas. Em geral, o ciclo é realizado através do uso de turbinas a gás. Na Figura 

3.4 estão representados o diagrama simplificado do ciclo Brayton, os principais 

equipamentos e processos termodinâmicos. Nessa figura, são apresentados os 

diagramas T-S (temperatura – entropia) do ciclo Brayton ideal, representado por linhas 

tracejadas, e o ciclo real, onde os processos de compressão e expansão do fluido de 

trabalho são não isentrópicos. 
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Em geral, as turbinas a gás trabalham em ciclo aberto e utilizam ar como fluido 

de trabalho. O ciclo se completa na atmosfera, de onde se extrai o ar utilizado e para 

onde se descarregam os gases de combustão. 

As turbinas de combustão classificam-se em dois tipos principais: 

aeroderivativas e industriais. As aeroderivativas são baseadas em modelos utilizados 

na indústria aeronáutica, apresentando maior relação potência/peso, eficiência e 

facilidade para acompanhar variações de carga do que as do tipo industrial (Heavy 

Duty).  As do tipo industrial são mais simples e robustas, de maior vida útil, resistentes 

aos ambientes agressivos e mais flexíveis quanto aos combustíveis (KRAUSE, 1990). 

 

 
Figura 3.4 -  Diagrama Simplificado do Ciclo Brayton 

Fonte: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994 
 

As turbinas de combustão são utilizadas na termeletricidade desde os anos 40 

e seu grande desenvolvimento deve-se, principalmente, a sua utilização na indústria 

aeronáutica e militar. Até os anos 60, produziram-se unidades de até 25 MW, com 

eficiências térmicas na faixa de 20-30% (PCI).  Atualmente, produzem-se turbinas de 

até 150 MW (ciclo simples) e eficiências de até 34%.  

No final da década de 70, início dos anos 80, a utilização desses equipamentos 

sofreu forte retratação, em função dos preços do gás natural e dos derivados de 

petróleo. A queda do preço dos combustíveis e o aumento da eficiência do ciclo 

favoreceram a expansão da co-geração e resultou em novo crescimento do mercado 

(KRAUSE, 1990). 

Restrições da oferta de gás natural e o baixo rendimento térmico das turbinas a 

gás, que originalmente foram adaptadas do modelo usado na aviação, aeroderivadas, 

para geração de energia elétrica operando em ciclo simples, foram durante muitos 

anos as principais razões para o pequeno espaço que essa tecnologia teve no setor 

elétrico. Por outro lado, em função do baixo volume das vendas, os custos unitários de 

capital ($/kW instalado) das turbinas a gás também eram altos o suficiente para 

reforçar esse quadro. Com o aumento da oferta de gás natural e dos esforços de 
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desenvolvimento das turbinas a gás, as eficiências térmicas começaram a subir de 

forma substancial e contínua, enquanto os custos unitários passaram a cair.  

As turbinas desenvolvidas especificamente para geração de energia elétrica 

são as heavy duty. As maiores turbinas a gás, produzidas e comercializadas no 

presente, chegam a 330 MW de capacidade.  As turbinas mais eficientes apresentam 

um rendimento térmico da ordem de 38 - 41,6% (COELHO et al., 2000). 

Como observado, a eficiência do ciclo é baixa, principalmente pelo trabalho 

gasto no compressor (até 50% da potência útil) e pela energia contida nos gases de 

exaustão (cerca de 5000 C).  Os parâmetros principais associados à eficiência da 

turbina são a taxa de compressão e a temperatura de admissão. No Gráfico 3.3, 

apresenta-se uma correlação entre eficiência e os parâmetros temperatura de 

admissão, razão de compressão e potência obtida por unidades de massa de ar 

comprimido (este último influenciando nas dimensões da turbina e respectivo custo).  

A temperatura de admissão é selecionada o mais alto possível, levando em conta 

limites de resfriamento da turbina.  À luz do estado de arte atual, essa temperatura é 

de cerca de 1.000 - 1.200º C. As taxas de compressão usuais estão na faixa de 10 e 

14 e à vazão dos gases de exaustão, chegam até 500 kg/s (150 MW). 

 

 
Gráfico 3.3 - Turbinas de Combustão – Eficiência versus Parâmetros de Projeto 

Fonte: KRAUSE, 1990 
  

 

A queima de gás em turbinas de combustão ocupa a maior parte das 

instalações mundiais para uso de gás na termeletricidade e sua utilização apresenta 

considerável crescimento em nível mundial. 

Entre as vantagens adicionais das turbinas a gás frente as turbinas a vapor 

destacam-se: construção simples da planta e demanda de pequena área de 

instalação, baixo período requerido para a construção da usina, baixos custos de 

implantação, manutenção e operação (operação simples e necessita equipe reduzida 

de operação), pequeno consumo de água, baixo consumo de combustível ou seja 
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melhor eficiência, alto fator de disponibilidade e o período igualmente curto requerido 

para atingir plena carga (10 a 20 minutos).  Em função da combinação de tais 

características (principalmente do baixo custo unitário e da rápida partida), as turbinas 

a gás são uma boa alternativa para o atendimento de cargas de ponta. 

Outra vantagem relacionada às turbinas, refere-se à variedade de combustíveis 

líquidos e gasosos que podem ser usados nesse tipo de equipamento, tais como gás 

natural, óleo Diesel, álcool, biogás, gás de turfa, de lenha e de carvão e óleo 

combustível.  

Para isso, são limitadas as concentrações de alguns contaminantes como 

resíduos carbonosos, cinzas, enxofre, sódio, potássio, aromáticos, chumbo, olefinas, 

sedimentos e vanádio, pois podem danificar os equipamentos. O rigor na pureza do 

combustível torna-o de custo elevado, mas por outro lado,  os gases de exaustão 

ficam praticamente livres de poluentes comuns a outros tipos de tecnologia, tais como 

SO2, material particulado, cinzas, metais pesados, etc (SCHECHTMAN et CECCHI, 

1994). 

Em que pese os ganhos expressivos que foram alcançados, nos últimos anos, 

no rendimento térmico das turbinas a gás, operando em ciclo simples, seu 

desempenho será sempre prejudicado pela grande quantidade de energia que é 

perdida nos gases de exaustão.  Para a melhora do rendimento, o caminho óbvio é a 

recuperação dessa energia na própria central, havendo, para tanto, algumas 

alternativas tecnológicas: a mais empregada delas é a dos ciclos combinados, descrita 

no item III.2.5 deste relatório, bem como outras tecnologias rapidamente abordadas no 

item III.4 . 

O Quadro 3.5 apresenta algumas características representativas dos ciclos 

Rankine e Brayton. Pelos dados ali mostrados, verifica-se que a temperatura máxima 

do ciclo Rankine é comparável à temperatura dos gases de exaustão do ciclo Brayton. 

Dessa forma, é possível a combinação dos dois ciclos, de modo a recuperar parte do 

calor contido nos gases de exaustão, aproveitando-os como fonte de calor para o ciclo 

Rankine, obtendo-se então os ciclos combinados (vide item III.2.5). 
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Características Ciclo Brayton Ciclo Rankine 

Razão de Compressão 25:1 >9.0000:1 
Temperatura na Saída do 
Compressor/Bomba (ºC) 430 38 

Temperatura Máxima de Ciclo 
(ºC) 980 (Limitada pela resistência dos materiais) 540 (Limitada pelas pressões 

criadas pelo fluido de trabalho) 
Temperatura na exaustão da 
Turbina (º C) 510 >38 

Pressão na exaustão da turbina Maior que atmosférica Vácuo – fração de pol. De Hg 
Eficiência típica do ciclo (%)  30 – 40  38 – 42 
Calor de evaporação do fluido 
de trabalho  Nenhum  Grande 

Método de transmissão de calor  
Em geral interna e diretamente através de 

reação química entre o fluido de trabalho e o 
combustível  

Externa e indireta  

Taxa de transmissão de calor Alta  Pequena, requerendo grande 
área de troca térmica 

Método de rejeição de calor  Via exaustão do gás Em geral em condensadores 
Quadro 3.5 - Comparação das Características Típicas Associadas aos Ciclos Brayton e 

Rankine 
Fonte: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994. 

 

III.2.5 Ciclos combinados 
Os ciclos combinados resultam da combinação do ciclo Brayton com o ciclo 

Rankine. Nos ciclos combinados, a recuperação da energia (calor) dos gases de 

exaustão das turbinas a gás, ciclo Brayton (temperatura da ordem de 5000 C) é feita 

em uma caldeira, chamada de caldeira de recuperação de calor, através da geração 

de vapor, que expande em turbinas a vapor (ciclo Rankine), produzindo potência 

adicional e, eventualmente, também, vapor para processo (co-geração).  Tem-se 

então uma combinação dos ciclos de turbinas a gás e turbinas a vapor; os elos entre 

ambos são os trocadores de calor nos quais ocorre a geração de vapor, aproveitando-

se a energia dos gases de exaustão das turbinas a gás (HRSG – heat recovery steam 

generator, i.e., geradores de vapor baseados na recuperação de calor). A combinação 

dos dois ciclos permite a obtenção de altas eficiências globais na produção de energia 

elétrica, o que é conseguido pelas altas temperaturas na entrada da turbina a gás 

ligadas às baixas temperaturas de condensação do ciclo a vapor. 

A Figura 3.5 mostra o diagrama esquemático dos ciclos combinados e seu 

diagrama temperatura – entropia (T-S). É indicada também a possibilidade de 

utilização de queimadores suplementares de combustível, na cadeia de recuperação, 

após a exaustão de gases da turbina a gás, uma vez que esses gases possuem 

excesso de ar, sendo aproximadamente 15% a quantidade de oxigênio presente nos 

gases de exaustão.  

Esta queima suplementar aumenta a energia térmica dos gases de exaustão, 

possibilitando maior produção de energia elétrica na turbina a vapor, aumentando a 

eficiência do ciclo combinado. Esse procedimento só se justifica quando é necessário 
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modular a geração de potência, ou quando há disponibilidade de combustíveis 

residuais.  

 
Figura 3.5 -  Diagrama Simplificado de um Ciclo Combinado Convencional 

Fonte: SCHECHTMAN  et CECCHI, 1994. 
 

Os ciclos combinados foram propostos conceitualmente nos anos 60, mas 

apenas nos anos 70 é que as primeiras usinas termelétricas, de pequena capacidade 

(a maioria na faixa de 15 a 20 MW), foram construídas e postas em operação.  O 

rendimento térmico nominal das primeiras unidades era apenas da ordem de 40 % 

(COELHO et  al., 2000).  Em função do aumento da oferta de gás natural e da redução 

de preços deste energético, bem como dos avanços tecnológicos alcançados, os 

ciclos combinados têm sido, na última década, a alternativa preferencial para a 

expansão da capacidade de geração elétrica.  

Dentre as vantagens associadas à geração termelétrica com ciclo combinado 

podem ser ressaltadas: curto período de implementação, possibilidade de começar a 

operar com as turbinas a gás enquanto a construção do ciclo a vapor é ainda 

finalizada, menor custo que um ciclo a vapor de mesma capacidade, rendimento 

térmico de 50 a 60%, baixo nível de emissão de poluentes, similarmente à turbina a 

gás, curto período de construção e de comissionamento, partida rápida da parte da 

instalação com a turbina a gás, área de ocupação relativamente pequena e altos 

índices de disponibilidade e confiabilidade. 

Em um ciclo combinado otimizado, sem queima suplementar, para cada MW 

gerado no ciclo a gás é possível acoplar um ciclo a vapor com 0,5 MW de Potência 

(SCHECHTMAN et CECCHI 1994). 

Ciclos combinados são atualmente comercializados em uma ampla faixa de 

capacidades - módulos de 2 até 800 MW.  Estudos prospectivos apontam para 
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rendimentos térmicos da ordem de 65 a 70%, em um período relativamente curto. 

Alguns pesquisadores afirmam que eficiências de tal ordem poderiam ser alcançadas 

em ciclos de potência que utilizassem turbinas a gás operando com temperaturas 

máximas da ordem de 1600°C, combustão seqüenciada e um ciclo Kalina25 em 

substituição ao ciclo Rankine convencional. 

Os avanços tecnológicos alcançados pelas turbinas a gás são responsáveis, 

em grande medida, pela substancial melhora de desempenho dos ciclos combinados.  

Uma alternativa promissora para turbinas a gás, em um futuro próximo, é a queima 

seqüenciada. Dois outros melhoramentos importantes são a redução das 

irreversibilidades nas caldeiras de recuperação e a redução das perdas térmicas entre 

os dois ciclos (das turbinas a gás e a vapor).  A redução das irreversibilidades pode 

ser viabilizada com a geração de vapor em diferentes níveis de pressão; sistemas de 

maior capacidade têm sido projetados para dois os três níveis de pressão, com a 

possibilidade de reaquecimento no nível de pressão intermediária.  Já a redução das 

perdas nos geradores de vapor pode ser viabilizada com a redução da temperatura 

dos gases na exaustão dos próprios geradores de vapor, o que, em grande parte, 

depende da composição dos gases (FERREIRA et al., 2000).  

III.3 As Tecnologias de Combustão  de Carvão  

III.3.1 Combustão em grelha 
Na Figura 3.6, encontra-se a representação esquemática do processo de 

combustão em grelha móvel. Nesse processo, o carvão é alimentado em uma 

extremidade da grelha e é queimado durante o seu transporte dentro da caldeira, e as 

cinzas resultantes descarregadas na extremidade oposta. O ar utilizado pelo processo 

de combustão é introduzido através dos dentes da grelha. 

A queima de combustíveis sólidos em grelhas é muito praticada no Brasil e no 

restante do mundo, sendo utilizadas normalmente caldeiras e fornalhas até a 

capacidade de 20 t/h de vapor. Acima dessa capacidade, adota-se combustão 

pulverizada ou a queima em suspensão, com rendimento térmico significativamente 

maior. 

                                                 
25  Os ciclos Kalina trabalham com uma solução de água e amônia, o que permite a redução de irreversibilidades no 
processo de recuperação da energia dos gases de escape (troca de calor não isotérmica entre os gases e o fluido de 
trabalho).  A energia dos gases de exaustão da turbina a gás é usada para vaporizar uma mistura água/amônia, que 
expande em uma turbina e produz potência; na rejeição de calor, utiliza-se um processo de destilação-condensação, 
que resulta em baixos requerimentos de água de resfriamento.  Em ciclos combinados, os ciclos Kalina podem produzir 
25 % mais potência do que ciclos Rankine de dupla pressão, e 15 % mais potência do que ciclos Rankine de pressão 
tripla.  O uso da amônia como fluido de trabalho representa um risco potencial do ponto de vista ambiental 

. 
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III.3.2 Combustão com carvão pulverizado 
Para a pulverização do carvão (ou outro combustível sólido) é requerida a 

utilização de pulverizadores, onde o combustível é britado e moído em partículas muito 

finas (granulometria 200 mesh). O pó do combustível (partículas pulverizadas) é então 

queimado na fornalha (o pó é arrastado pelo ar em uma câmara de combustão), 

aumentando substancialmente a eficiência da combustão e conversão. Na câmara de 

combustão, ocorre a transferência de calor principalmente por radiação. Os gases 

resultantes da combustão passam através de superfícies de transferência de calor 

convectivo. Devido à baixa granulometria do combustível utilizado, é produzida grande 

quantidade de cinzas leves (cinzas volantes), que são capturadas antes do 

lançamento dos gases de exaustão para a atmosfera e levadas para precipitadores 

eletrostáticos e, em seguida, depositadas em silos. 

A cinza volante seca do carvão pulverizado, devido às suas propriedades 

químicas (SiO2, Al2O3, CaO, MgO), propriedades físicas (granulometria, densidade 

relativa) e propriedades pozolânicas (presta-se à mistura com cal para uso como 

cimento hidráulico), tem várias aplicações nas indústrias do cimento, cerâmica, vidro, 

tintas, agricultura, plásticos, tratamento d’água, etc. 

A tecnologia de pulverização do carvão já vem sendo aplicada no Brasil nos 

setores de geração termelétrica e cimenteiro. O carvão brasileiro, pelo alto teor de 

inertes e enxofre, introduz complexidade adicional no uso dessas tecnologias. 

Existem, ainda, sistemas de mistura do carvão pulverizado com água ou óleo 

combustível (slurry), permitindo a utilização de queimadores de óleo com pequenas 

modificações (KRAUSE, 1990). 

Carvões com alto teor de enxofre podem ser queimados nos vários tipos de 

caldeiras, utilizando na fornalha, para a eliminação do enxofre, a adição de amônia, 

obtendo-se como sub-produto o sulfato de amônia, que pode ser aproveitado como 

fertilizante na agricultura, ou o calcário, obtendo-se como sub-produto o gesso que 

pode ser aproveitado na construção civil. 

Recentes inovações têm sido introduzidas nos pulverizadores para melhorar a 

queima do combustível com reduzida produção de NOx. Esses sistemas de controle 

serão mais bem descritos no capítulo relativo à implementação de ações mitigadoras 

ambientais na geração termelétrica (Capítulo V). 

Segundo a ANEEL (2002a) a maioria das tecnologias modernas de combustão 

com carvão pulverizado - CP atinge 99% de eficiência na combustão, e a eficiência de 

conversão da energia térmica em energia elétrica pode chegar a 43%, no caso de 

plantas com ciclo a vapor supercrítico (temperatura entre 700o C e 720o C). Informa 
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que são possíveis ganhos adicionais de eficiência, até 50%, através da implementação 

de melhorias, sem aumento dos custos.  

 
Figura 3.6 -  Caldeira com Combustão em Grelha Móvel 

FONTE: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994 
 

III.3.3  Combustão em leito fluidizado 
A combustão em leito fluidizado – FBC (Fluidized Bed Combustion) é uma 

tecnologia que se apresenta muito adequada à queima de combustíveis pobres (ou 

seja, com altos teores de inertes e baixo poder calorífico, como resíduos urbanos e 

agrícolas, cavacos de madeira e carvões com alto teor de cinza) (SCHECHTMAN et 

CECCHI, 1994).  Além disso, apresenta-se como a tecnologia concorrente 

principalmente à utilização de sistemas de gaseificação-ciclos combinados, 

principalmente nas versões pressurizadas. 

A Figura 3.7 mostra o diagrama esquemático de uma caldeira para combustão 

em leito fluidizado. A técnica consiste na queima de carvão (ou outro combustível) em 

um leito de material inerte fluidizado pela injeção de ar a velocidade tal que mantenha 

o leito e o combustível em permanente movimento. O combustível é injetado na 

caldeira britado, em geral com granulometria inferior a 8mm, no leito quente contendo 

cinza de carvão, areia e dolomita. Para a remoção do SO2, injeta-se calcário que age 

como reagente. A combustão dá-se em contato com o ar quente a uma temperatura 
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de 800 a 1000O C. A baixa temperatura de queima do combustível previne a reação do 

nitrogênio com o ar, evitando a formação do NOx. 

 

 
Figura 3.7 -  Diagrama Esquemático de uma Caldeira de Leito Fluidizado 

Fonte: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994. 
 

O calor produzido é transferido através de tubos imersos ou pelas paredes da 

câmara de combustão, produzindo vapor, e através de uma seção externa de 

convecção para onde os gases de exaustão são conduzidos. 

As partículas finas são arrastadas pelos gases quentes e recolhidas em 

equipamentos de coleta de material particulado (ciclones e precipitadores 

eletrostáticos) e as partículas maiores, não arrastadas para fora do leito, são retiradas 

através do fundo da caldeira. 

As maiores vantagens da tecnologia são o intenso contato entre combustível e 

ar de combustão, propiciando altos coeficientes de troca térmica; a operação em 

temperaturas na faixa de 850-900ºC causa uma baixa emissão de óxidos de 

nitrogênio, facilidade de adição de calcário no leito para captura de dióxido de enxofre, 
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utilização de materiais mais baratos na construção da caldeira e seus internos (menor 

temperatura de combustão que os queimadores de grelha ou de carvão pulverizado e 

reação menos oxidante). Sendo assim, é uma combustão com alta eficiência e baixa 

emissão de poluentes. Como desvantagem principal, está a grande quantidade de 

cinzas geradas, principalmente caso se considere o carvão brasileiro. A baixa 

temperatura evita ainda reações de coqueificação das cinzas, evitando o entupimento 

e a sua deposição sobre tubos e paredes (SCHECHTMAN et CECCHI, 1994). 

A tecnologia de combustão em leito fluidizado apresenta variações quanto à 

pressão  de operação (opera em condições atmosféricas ou em até 2.0 MPa) e à 

velocidade do ar de fluidização.  Conforme apresentado no Gráfico 3.4, a partir do 

aumento da velocidade do ar no leito, pode-se passar de leitos fixos ou densos a leitos 

borbulhantes, circulantes e até a reatores de transporte. 

 

 
Gráfico 3.4 - Combustão em Leito Fluidizado - Velocidade do Gás versus Densidade do Leito 

Fonte: KRAUSE, 1990  
 
 

As caldeiras a leito circulante (CFBC – Circulating Fuidized Bed Combustion) 

apresentam maior eficiência térmica e na retenção de SO2  pela maior interação entre 

partículas e maior tempo de residência. Nesse caso, porém, o elevado nível de 

elutriação de sólidos leva à necessidade de se promover uma maior coleta de 

partículas e a sua reciclagem parcial à caldeira (SCHECHTMAN et CECCHI, 1994). 
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A Tabela 3.13 apresenta uma comparação entre caldeiras a grelha, caldeiras 

para combustíveis pulverizados e de leito fluidizado. 

 
Tipo de Caldeira Características Grelha Móvel Pulverizada Fluidizada 

Eficiência de combustão (%) 70-90 99 90-99 
Eficiência Térmica Global (%) 25-35 35-45 40-55 
Coeficiente de troca térmica 
BTU/h.ft2.oF) 15-20 15-20 30-60 

Excesso de ar (%) 20-40 15-50 10-25 
Granulometria do combustível 
(mm) 12-20 <0,6 8 

Tolerância a inertes na 
câmara de combustão (%) 5-40 50 a 60 com 

suprimento de chama  99 

Temperatura de operação (º 
C) 1400 – 1700 1400 – 1700 800 –100 

Emissões de NOx (ppm)  Alta Alta 100-400 
Velocidade do ar (m/s) - - 2,5 – 4,5 
Captura de SOx (%) - - 80-90 
Turndown (1) 3:1 5:1 3:1 

Porte de unidade  Maior do que a 
pulverizada  

Maior do que a de 
FBC 

Menor do que as 
demais  

Seleção de materiais da 
caldeira 

Menor flexibilidade na escolha dos 
materiais devido às altas temperaturas de 

operação 

Maior flexibilidade 
na escolha de 

materiais devido ás 
mais baixas 

temperaturas de 
operação  

Tabela 3.13 - Comparação de Algumas Características de Processos de Combustão 
Fonte: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994 
Nota: (1)  Turndown – Relação entre Capacidade Nominal e Condição Mínima de Operação  

 

A maior parte das caldeiras em operação/testes utiliza unidades operando à 

pressão atmosférica (AFBC – Atmosferic Fluidized Bed Combustion) sendo que as 

pesquisas hoje voltam-se para as unidades pressurizadas (PFBC – Pressurized 

Fluidized Bed Combustion). As caldeiras a leito fluidizado pressurizado têm 

funcionamento similar às atmosféricas operando entre 1 e 2 MPa. Suas maiores 

vantagens são a alta eficiência (melhoria na cinética das reações), diminuição das 

dimensões da caldeira e a possibilidade de expandir os gases quentes oriundos da 

caldeira em uma turbina de combustão. 

As dificuldades quanto ao projeto e materiais da caldeira crescem 

significativamente, bem como quanto ao vazamento de gases e cinzas para fora do 

vaso pressurizado, dificuldades no sistema de alimentação de combustível e reagente 

e retirada de cinzas do fundo. 

Um sistema PFBC, com uso de turbinas de combustão em ciclo combinado, faz 

com que a eficiência térmica global, somando a energia adicional obtida na turbina de 

combustão, supere a faixa de 40%. A maior barreira para o desenvolvimento da 

tecnologia PFBC em ciclo combinado, além dos já citados anteriormente com relação 

ao uso da tecnologia em ciclos a vapor, é a erosão da turbina a gás, uma vez que não 
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se encontram, atualmente, equipamentos capazes de remover à quente as partículas 

carregadas pelos gases de exaustão da caldeira aos níveis requeridos pelas turbinas 

existentes. 

III.4  Outras Tecnologias para Combustão do Carvão 

III.4.1 Ciclos IGCC (Integrated Gasifier Combined Cycle) 
Uma vertente tecnológica, relativamente recente, para utilização do carvão 

mineral, biomassa e óleos pesados derivados do petróleo na geração elétrica é a dos 

ciclos IGCC (Integrated Gasifier Combined Cycle - Gaseificação Integrada a Ciclos 

Combinados). Essa tecnologia consiste na reação do carvão com vapor de alta 

temperatura e um oxidante (processo de gaseificação) para a produção de um 

combustível gasoso, sintético, de médio poder calorífico,  que é queimado em turbinas 

a gás com a utilização dos eficientes ciclos combinados (vide item III.2.5). O processo 

possibilita a remoção de cerca de 95% de S e a captura do N2.  

Para que tal opção seja viável em relação aos ciclos a vapor convencionais, é 

preciso que as perdas na conversão do combustível sólido (ou líquido) em combustível 

gasoso sejam compensadas pelos ganhos de eficiência no ciclo de potência. Espera-

se que os desenvolvimentos recentes das turbinas a gás com resfriamento das 

palhetas com vapor possam permitir que ciclos IGCC na faixa de 500 a 550 MW de 

capacidade atinjam eficiências térmicas iguais a 44,6% . Nos últimos anos várias 

instalações de demonstração, em vários países, têm entrando em operação com 

capacidades instaladas na faixa de 40 a 550 MW, utilizando como fontes de energia o 

carvão mineral, coque, óleos pesados, asfalto e resíduos (FERREIRA et al., 2000). 

VARGAS (2001) propõe o uso da gaseificação como o processo 

ambientalmente limpo na geração de energia e estratégico para aproveitamento das 

reservas brasileiras de carvão. No trabalho, ele analisa os processos comerciais de 

gaseificação do carvão e a configuração designada por co-produção e co-alimentação 

(CC) e IGCC. No processo de gaseificação, pela injeção de oxigênio, é produzido o 

gás de síntese que sofre tratamento para retirada do enxofre e outras impurezas. Na 

configuração CC, o gás de carvão de síntese limpo, ao invés de ser queimado 

diretamente nas turbinas a gás, passa por um reator de síntese onde o CO e o H2 são 

cataliticamente combinados para formar substâncias químicas de alto valor e 

combustíveis para transporte com pequenas emissões de poluentes (co-produção). O 

gás de síntese, não convertido juntamente com o gás natural (mistura de combustíveis 

- co-alimentação), é, então, queimado numa unidade de geração termelétrica de ciclo 

combinado (IGCC). O autor mostra que a instalação de IGCC, integrada ao conceito 
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de co-alimentação e co-produção, produz, a um baixo custo, energia e combustíveis 

líquidos, com 33% menos de emissões de carbono em relação à mesma produção em 

instalações separadas. Outra vantagem apontada é a facilidade de armazenamento do 

produto durante o baixo consumo de energia no sistema elétrico e o fato de operar de 

modo semelhante a um reservatório hidrelétrico. Conclui-se que a gaseificação do 

carvão é a melhor alternativa para produção de energia limpa, com ganho de eficiência 

térmica, obtenção de combustíveis líquidos, além de viabilizar a utilização do carvão 

nacional, e obtenção de benefícios sociais e econômicos. 

III.4.2 Alternativas tecnológicas do ciclo combinado 
Além das tecnologias descritas anteriormente, existem alternativas em termos 

de ciclo combinado, cabendo ser ressaltados os ciclos com injeção de vapor (STIG – 

Steam Injected Gas Turbine) e com umidificação do ar de compressão (CHAT ou HAT 

– Cascade Humidified Advanced Turbine e RWI – Recuperated Water Injected). 

As alternativas STIG, CHAT e RWI são genericamente classificadas como 

recuperação de calor e injeção de massa: ao se injetar vapor ou água nas turbinas a 

gás (injeção feita no fluxo de ar, após o compressor, nos ciclos CHAT e RWI, ou nos 

gases de combustão, na câmara de combustão ou mesmo no expansor - ciclos STIG) 

aumenta-se, simultaneamente, a massa dos gases em expansão e o calor específico 

dos mesmos, permitindo a elevação da potência produzida. O trabalho de 

bombeamento da água é muito pequeno, sendo, para efeito prático, desprezível. Por 

outro lado, com injeção de água ou vapor (exceto nos casos em que vapor é injetado 

aos gases, já no expansor), reduz-se a temperatura máxima operacional da turbina, 

compensando parcialmente os ganhos relativos ao aumento da massa e do calor 

específico; em contraposição, com a redução na temperatura máxima tem-se menor 

formação e, conseqüentemente, menores emissões de NOx (FERREIRA et al., 2000). 

No caso dos ciclos STIG, a recuperação de calor dos gases de exaustão da 

turbina a gás está associada à geração de vapor que pode ser usado para três fins 

básicos: vapor para uma planta de processo, injeção na própria turbina a gás com o 

objetivo de aumentar a potência gerada; e injeção na câmara de combustão para 

controle da formação de NOx. 

Na Figura 3.8, está representado o diagrama simplificado do ciclo utilizando 

injeção de vapor para aumento de potência. 
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Figura 3.8 -  Diagrama Simplificado de um Ciclo com Injeção de Vapor (STIG) 

Fonte: SCHECHTMAN et CECCHI, 1994 
 

Já no caso dos ciclos CHAT e RWI, a recuperação de calor está associada à 

evaporação da água que é usada para umidificar o ar de compressão. 

Uma possível restrição aos ciclos STIG, CHAT e RWI está no alto consumo de 

água desmineralizada , uma vez que a água (ou vapor) injetada é descarregada na 

atmosfera, junto com os gases de exaustão. Encontram-se, atualmente, em 

desenvolvimento tecnologias que permitem a separação do vapor e o seu 

reaproveitamento. 

Turbinas a gás, operando no ciclo STIG, apresentam rendimentos térmicos na 

faixa de 40 a 41%. Uma clara vantagem dos ciclos STIG está no maior trabalho 

específico, o que implica em máquinas de menor porte para a produção de uma 

mesma potência final.  Já para o ciclo CHAT, o rendimento estimado em 

procedimentos de simulação é da ordem de 47 a 55%, dependendo da temperatura de 

operação da turbina a gás e de sua relação de pressões; comparando com o 

rendimento térmico de ciclos combinados para a mesma temperatura máxima e 

mesma relação de pressões, os ciclos CHAT são ligeiramente mais eficientes (1 a 

1,5% mais eficientes).   

Entre as vantagens estimadas para os ciclos CHAT em relação às turbinas a 

gás e os ciclos combinados, prevê-se que esses serão pouco influenciados tanto na 
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potência produzida, quanto no rendimento térmico em função de mudanças climáticas, 

e na operação a carga parcial, além de apresentarem baixa emissão de óxidos de 

nitrogênio (da ordem de 9 ppm ou menos), em uma ampla faixa de regimes de 

operação (FERREIRA, 2000). 

As turbinas de ciclo STIG são comerciais, havendo quatro modelos de turbinas 

na faixa de capacidade nominal de 6 a 50 MW.  Os ciclos CHAT, por sua vez, ainda 

não estão sendo comercializados. Finalmente, os ciclos RWI estão em uma fase ainda 

anterior, constituindo, por enquanto, apenas propostas (FERREIRA, 2000). 

Como mais uma desvantagem em relação aos ciclos combinados 

convencionais, nestes ciclos alternativos a geração de energia está associada a 

somente um equipamento. Enquanto no convencional, caso a turbina a gás não esteja 

operacional, é possível a operação do ciclo a vapor através da queima de combustível 

na caldeira de recuperação. Essa desvantagem impacta diretamente na confiabilidade 

e disponibilidade do empreendimento. 

A ANEEL (2002a), após analisar algumas alternativas de combustão do carvão, 

salienta que todas têm as suas vantagens e desvantagens individuais. A CP é a única 

que pode ser considerada tecnológica e comercialmente aprovada, sendo utilizada na 

planta em operação com maior eficiência. Do ponto de vista de flexibilidade de 

combustível, destacam-se as plantas de leito fluidizado e, em termos ambientais, a 

tecnologia de gaseificação integrada. 

A Tabela 3.14  apresenta a síntese das características de algumas tecnologias 

de combustão do carvão e o Quadro 3.6 relaciona as pesquisas e desenvolvimento 

(P&D) necessárias para aumentar as eficiências do ciclo térmico e na redução das 

emissões dos poluentes. 

 
Redução nas 
Emissões (%) Tecnologia Situação 

Eficiência de 
Conversão 

(%) 
Custo de Capital 

(US$/kW) SOx NOx 
Combustão Pulverizada Comercial 38-47 1300-1500   
Combustão em Leito 
Fluidizado (l) 

Comercial/ 
Demonstração 34-37 1450-1700 90-95 60 

Combustão em Leito 
Fluidizado (2) 

Comercial/ 
Demonstração 37-39 1450-1700 90-95 60 

Combustão em Leito 
Fluidizado (3) 

Demonstrado 42-45 1450-1700 98-99 70 

Gazeificação Integrada (GI) Demonstrado 45-48 1450-1700 92-99 98-99 
Célula de Combustível P&D 40-60 1700-1800 85-95 92 
Combustão Direta (Turbina) P&D 35-45 1200 85-95 70-80 
Combustão Direta (Diesel) P&D 35-40 500-1000 80 50 

Tabela 3.14 -  Síntese das Características de Algumas Tecnologias de Combustão do 
Carvão 

Fonte: IEA, 1997 citado em ANEEL,2002a. 
Nota:P&D – Pesquisa e Desenvolvimento. 
 (1) Pressão atmosférica; (2) Circulação (vapores sub e supercríticos); (3) Pressurização (vapores sub e 
supercríticos) 
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Tecnologia Necessidade de P&D 
Combustão Pulverizada Parâmetros de combustão otimizada 

Pesquisas teóricas e experimentais de redução de NOx 
Técnicas avançadas de construção e aplicação de materiais alta 
temperatura 

Limpeza de Gás de Exaustão Catalizadores eficientes de baixo custo e longa vida útil 
Redução não catalítica de NOx 
Absorvente seco para remoção de SO2 
Utilização de produtos sólidos 

Combustão em Leito 
Fluidizado 

Componentes eficientes de longa durabilidade 
Disposição das cinzas 
Demonstração dos processos de combustão pressurizada 

Turbina a Gás Temperatura mais elevada de entrada 
Novas tecnologias de resfriamento e materiais cerâmicos 
Queimadores de alta temperatura com baixo fluxo de gás calorífico NOx 

Ciclo Combinado Limpeza de gás quente 
Integração da combustão em leito fluidizado e da gaseificação em 
termelétricas 
Flexibilização e modulação dos componentes 
Combustão pulverizada e pressurizada 
Componentes de metal líquido para ciclo binário de Rankine 

Hidrogenação Melhoramentos nos processos de hidrogenação, incluindo refino 
Quadro 3.6 -  Necessidade de P&D em Tecnologias de Limpeza e Combustão Eficiente do 

Carvão 
Fonte: IEA, 1997 citado em ANEEL, 2002a. 
 
 

III.5 Tecnologias de Aproveitamento da Biomassa 

A conversão energética da biomassa pode ser feita através de vários 

processos de conversão, cabendo ressaltar que os principais são a combustão direta 

(com ou sem processos físicos de secagem, classificação, compressão, corte/quebra, 

etc.), os processos termoquímicos (gaseificação, pirólise, liquefação e 

transesterificação) ou os processos biológicos (digestão anaeróbia e fermentação), 

conforme mostrado na Figura 3.9. Assim, as tecnologias de produção de eletricidade, 

a partir da biomassa, podem ser classificadas em dois grupos. No primeiro grupo, 

aquelas que fazem uso da biomassa como recurso energético primário, combustão 

direta, e utilização do ciclo a vapor. No segundo grupo, aquelas que fazem uso de 

combustíveis derivados, gases ou líquidos, produzidos, por exemplo, através da 

pirólise integrada a turbinas a gás, motores de combustão interna ou células de 

combustível.  
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Figura 3.9 -  Diagrama Esquemático dos Processos de Conversão Energética da Biomassa 

Fonte: MME, 2002a 
 

Alguns tipos de biomassa, principalmente os resíduos agroflorestais (bagaço 

de cana, serragem, palha de cana, resíduos agrícolas,etc.)  possuem baixa densidade 

energética do combustível, o que dificulta o seu armazenamento e transporte. A baixa 

densidade faz com que o custo de transporte e armazenagem desses resíduos seja 

muito alto em relação ao seu poder calorífico. Com o objetivo de aumentar a sua 

densidade e, em alguns casos, reduzir a umidade, fazendo com que a utilização 

energética desses materiais seja mais eficiente, utilizam-se, então, os seguintes 

métodos de compactação de biomassa: 

 enfardamento é o prensamento do resíduo a baixa pressão e formação de 

paralelepípedo);  

 processo Bagatex – o resíduo é prensado na forma de fardos e armazenado em 

ambiente coberto; ocorre processo bioquímico, fermentação anaeróbica, liberando 

energia e evaporando parte da umidade; 

  paletização – o resíduo é compactado a altas pressões sendo formados os pellets; 

  briquetagem – o resíduo é prensado, com aquecimento ou não, até a produção de 

combustíveis sólidos (briquete); esse é o método mais utilizado. 

As principais tecnologias de aproveitamento energético da biomassa são 

descritas a seguir (MME, 2002a; CORTEZ et LORA; 1997; COELHO, 2000; 

MUYLAERT et al., 2001). 
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a) Combustão direta: processo de combustão direta da biomassa em 

caldeiras para geração de vapor. Embora muito prático e, às vezes, conveniente, é 

normalmente muito ineficiente (20 a 40% segundo COELHO et al., 2000), 

principalmente no caso de combustíveis com alta umidade (20% ou mais no caso da 

lenha) e baixa densidade energética. O modo de combustão na fornalha pode ser do 

tipo de queima em deposição (camada sobre uma grelha) ou de queima em 

suspensão (o combustível é queimado em todo o volume da câmara de combustão). A 

característica construtiva, tipo de configuração, da fornalha pode ser celular, ciclônica, 

leito fluidizado, grelha móvel ou estacionária. CORTEZ et LORA (1997) descrevem as 

características técnicas e parâmetros técnicos dos diferentes tipos de fornalhas para 

combustão de biomassa. Segundo COELHO et al., (2000) pode ser utilizada para uma 

variedade de combustíveis sólidos, desde pequenas escalas (200kW até 100 MW), 

além de poder ser usado em processo de co-combustão (utilização de mais de um 

combustível simultaneamente). 

b) Gaseificação: processo de conversão de combustíveis sólidos em gás 

combustível (mistura de CO, H2, CH4, N2 e outros), através da oxidação parcial a 

temperaturas elevadas (reações termoquímicas - 800o C a 1.100O C), pela utilização 

de um agente gaseificador que pode ser o ar, vapor de água  ou oxigênio, em 

quantidades inferiores à estequiométrica (mínimo teórico para a combustão). CORTEZ 

et LORA (1997) descrevem o projeto, parâmetros operacionais e  caracterização dos 

produtos dos vários tipos de gaseificadores, a saber, de contracorrente, fluxo direto, 

fluxo cruzado, leito fixo e de leito fluidizado. A composição do gás produzido varia de 

acordo com as condições do processo, particularmente se é ar ou oxigênio que está 

sendo usado na oxidação. A gaseificação de biomassa não é um processo recente, 

entretanto, atualmente o maior interesse no processo deve-se principalmente à 

limpeza e versatilidade do combustível gerado quando comparado aos combustíveis 

sólidos. A limpeza se refere à remoção de componentes químicos nefastos ao meio 

ambiente e à saúde humana, entre os quais destaca-se o enxofre. A versatilidade se 

refere à possibilidade de usos alternativos, como em motores de combustão interna e 

turbinas a gás.  

Outra vantagem degradação térmica, em temperaturas adequadas, pode 

produzir gás sintético, em condições de ser usado na síntese de qualquer 

hidrocarboneto. Nos processos mais simples, o gás resultante contém cerca de 30% 

de nitrogênio e 20% de CO2, o que significa um combustível de baixo conteúdo 

energético (cerca de 900 kcal/m3) e impróprio para certos fins, como o uso em motores 

de combustão interna. Contudo, as vantagens da eliminação de poluentes tende a 

compensar o processo, de modo que o combustível resultante pode ser de grande 
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importância para uso local. Um exemplo é a geração de eletricidade em comunidades 

isoladas das redes de energia elétrica, sem a necessidade de um ciclo a vapor, 

através da queima direta do gás em motores de combustão interna. 

c) Pirólise (ou carbonização): processo de degradação térmica, em 

temperaturas relativamente baixas (normalmente entre 300o C e 500o C), com 

ausência total ou parcial de um agente oxidante, para obtenção de produtos sólidos, 

líquidos e gasosos. É o mais simples e mais antigo processo de conversão de um 

combustível (lenha) em outro de melhor qualidade e conteúdo energético (carvão 

essencialmente). Nesse caso, o principal produto final (carvão) tem uma densidade 

energética duas vezes maior do que aquela do material de origem e queima em 

temperaturas muito mais elevadas. A relação entre a quantidade de lenha (material de 

origem) e a de carvão (principal combustível gerado) varia muito de acordo com as 

características do processo e o teor de umidade do material de origem. Em geral, são 

necessárias de quatro a dez toneladas de lenha para a produção de uma tonelada de 

carvão.  

Além do gás combustível, a pirólise produz alcatrão e ácido piro-lenhoso. Nos 

processos mais sofisticados, costuma-se controlar a temperatura e coletar o material 

volátil, visando melhorar a qualidade do combustível gerado e o aproveitamento dos 

resíduos. Nesse caso, a proporção de carvão pode chegar a 30% do material de 

origem. Embora necessite de tratamento prévio (redução da acidez), o líquido 

produzido pode ser usado como óleo combustível. Nos processos de pirólise rápida, 

sob temperaturas entre 800o C e 900o C, cerca de 60% do material se transforma num 

gás rico em hidrogênio e monóxido de carbono (apenas 10% de carvão sólido), o que 

a torna uma tecnologia competitiva com a gaseificação. Contudo, a pirólise 

convencional (300o C a 500o C) ainda é a tecnologia mais atrativa, devido ao problema 

do tratamento dos resíduos, que são maiores nos processos com temperatura mais 

elevada. A pirólise pode ser empregada também no aproveitamento de resíduos 

vegetais, como subprodutos de processos agroindustriais. Nesse caso, é necessário 

que se faça a compactação dos resíduos, cuja matéria-prima é transformada em 

briquetes. Através da pirólise, os briquetes adquirem maiores teores de carbono e 

poder calorífico, podendo ser usados com maior eficiência na geração de calor e 

potência. CORTEZ et LORA (1997) descrevem as versões tecnológicas da pirólise e 

os respectivos produtos obtidos. 

d) Digestão anaeróbia: é o processo anaeróbico onde ocorre a conversão 

bioquímica da matéria orgânica (decomposição do material pela ação de bactérias). O 

produto final do processo é uma mistura de gases, designado por biogás, composta 

essencialmente de CH4 (50% a 75%) e CO2, e quantidades menores de H2S , N e H2. 
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Esse produto rico em CH4 pode ser usado como combustível (poder calorífico 5.500 

kcal/m3) em motores de combustão interna. O tratamento e o aproveitamento 

energético do material orgânico em geral (esterco animal, resíduos urbanos e 

industriais podem ser feitos através da digestão anaeróbia em biodigestores, onde o 

processo é favorecido pela umidade e aquecimento, produzindo biogás e 

biofertilizantes. O aquecimento é provocado pela própria ação das bactérias, mas, em 

regiões ou épocas de frio, pode ser necessário calor adicional, visto que a temperatura 

do processo deve ser de pelo menos 35o C. 

e) Fermentação: é um processo biológico anaeróbio, em que os açúcares de 

plantas como a batata, o milho, a beterraba e, principalmente, a cana de açúcar, são 

convertidos em álcool, por meio da ação de microrganismos (usualmente leveduras). 

Em termos energéticos, o produto final, o álcool, é composto por etanol e, em menor 

proporção, metanol, e pode ser usado como combustível (puro ou adicionado à 

gasolina – cerca de 20%) em motores de combustão interna.  

f) Transesterificação: é um processo químico que tem como objetivo modificar 

a estrutura molecular dos óleos vegetais tornando-a a praticamente igual ao óleo 

Diesel. O processo é designado também como alcoólise, reação do óleo vegetal com 

um álcool (etanol ou metanol), na presença de um catalisador ácido ou básico. Os 

produtos dessa reação química são a glicerina e uma mistura de ésteres etílicos ou 

metílicos (biodiesel). O biodiesel, como tem características físico-químicas muito 

semelhantes às do óleo Diesel, pode ser usado em motores de combustão interna, de 

uso veicular ou estacionário. 

III.6 Sistemas de Co-geração 

A co-geração é a geração simultânea de energia térmica e mecânica, a partir 

da mesma fonte primária de energia. A energia mecânica pode ser usada na forma de 

trabalho ou transformada em energia elétrica através de gerador de eletricidade; a 

energia térmica é utilizada como fonte de calor para um processo no setor industrial, 

comercial ou de serviços. 

Na área industrial, o maior potencial para a co-geração ocorre nas indústrias de 

açúcar e álcool, alimentos e bebidas, papel e celulose, têxtil, químico; petroquímico.  

As mudanças na política energética brasileira, responsável pela transformação 

do setor nos últimos anos e a escassez de energia vieram a favorecer a implantação 

de empreendimentos de co-geração no país.  Cabe destacar a legislação voltada para 

o autoprodutor e para o produtor independente, facultando às empresas a 

possibilidade de se tornarem autônomas ou venderem energia, o que, até então, era 
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autorizado apenas em casos especiais, diversificação das fontes energéticas; estímulo 

ao uso eficiente da energia. 

A grande disponibilidade de biomassa em todas as regiões brasileiras (ANEEL, 

2002b); a criação do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

– PROINFA pela Lei nº 10.438/02 (BRASIL, 2002b) e a possibilidade de elegibilidade 

de projetos de co-geração no sistema MDL (alternativa que representa a redução das 

emissões de GEE) (MUYLAERT et al.,2001) deverão incentivar ainda mais o aumento 

da co-geração no país nos próximos anos.  
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CAPÍTULO IV 

IV ASPECTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS À GERAÇÃO TERMELÉTRICA 

Tendo em vista as perspectivas de incremento da termeletricidade na matriz 

energética do Brasil, apresentadas no Capítulo II, torna-se relevante analisar os 

impactos ambientais provocados pela implementação e operação dessas usinas e 

suas conseqüências sobre os padrões de qualidade de vida das populações. Além 

disso, o país deverá integrar, de forma mais intensa, o panorama mundial de esforços 

para reduzir as alterações antropogênicas sobre o clima e buscar atingir maior grau de 

sustentabilidade quanto à transformação da energia primária. 

Uma usina termelétrica, em sua operação normal, tanto necessita do 

combustível principal - o óleo combustível, o carvão ou o gás natural, como de 

insumos auxiliares - ar, água e produtos químicos, e gera vários efluentes com 

potencial dano ao meio ambiente.  

  Nas usinas térmicas convencionais, ciclo a vapor, ou na combinação deste 

com um ciclo a gás, ciclo combinado, grande parte do calor transferido do 

combustível para o fluido de trabalho, normalmente água, é liberado para a atmosfera 

após a realização do trabalho mecânico nas turbinas a vapor. Na operação das 

usinas ainda são gerados outros efluentes e distúrbios que podem ser classificados 

como: 

 Efluentes gasosos: gases - óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio (NOx), 

óxidos de carbono (CO2 e CO) - e material particulado (cinzas e parcela de 

hidrocarbonetos não queimados do combustível). 

 Efluentes líquidos, decorrentes das operações e processos que ocorrem 

principalmente nas áreas de caldeiras, geradores/turbinas, tanques de 

armazenamento e estação de tratamento de água – ETA e de esgotos - ETE. 

 Efluentes sólidos: cinzas leves e pesadas, lodo do tratamento de água, rejeitos da 

unidade geradora e dos setores administrativos. 

 Rejeitos térmicos;  

 Ruídos, vibrações e efeitos estéticos.  

A quantidade e o tipo de efluente gerado depende do tipo e composição do 

combustível, do porte e localização da usina, da tecnologia e configuração de 

geração elétrica, regime de operação, fator de capacidade e dos sistemas auxiliares 

de tratamento dos efluentes. 

Com exceção das usinas a carvão, onde são geradas quantidades 

significativas de resíduos sólidos, os principais problemas ambientais durante a 

operação das UTE's estão relacionados ao uso da água e à deterioração da qualidade 
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do ar devido à emissão de poluentes na atmosfera, razão pela qual serão abordadas 

nos itens a seguir somente as questões relativas aos dois primeiros tópicos citados 

acima: efluentes gasosos / materiais particulados e líquidos. 

As centrais termelétricas geralmente são localizadas próximas dos grandes 

centros de cargas, em regiões densamente urbanizadas e industrializadas, onde as 

bacias hidrográficas e aéreas estão, respectivamente, bastante afetadas pelos 

múltiplos usos da água e lançamento, por outras fontes fixas e móveis, de poluentes 

na atmosfera o que pode comprometer, respectivamente, a qualidade da água e do ar. 

Normalmente empregam - se nas usinas térmicas ações específicas de 

controle e mitigação para minimizar os impactos relacionados com os diferentes 

aspectos ambientais. Já existem, disponíveis no mercado, várias alternativas técnicas 

e outras em desenvolvimento que oferecem em resultados práticos de controle e 

mitigação. O desdobramento das possibilidades e ação compulsória de implantação 

das diversas ações é diverso de país para país, em especial no Brasil onde a 

geração termelétrica tem característica de complementaridade. Por outro lado, o 

estado da arte tecnológico é cada vez mais globalizado pela integração econômica e 

cada vez mais implantado nos projetos, a fim de garantir o atendimento prévio às 

exigências e requisitos ambientais. 

IV.1 Efluentes Líquidos 

O sistema de abastecimento de água em uma UTE geralmente contempla 

sistema de captação e transferência de água bruta, pré-tratamento - clarificação, 

filtragem, desmineralização e, por fim, o tratamento de seus efluentes. Nesses 

processos são utilizados vários produtos químicos.  

Os fluxos de efluentes líquidos numa UTE são provenientes do sistema de 

tratamento de água, descarga da limpeza da caldeira, purga de equipamentos e 

drenagem em geral, descarga do sistema de resfriamento. Particularmente na UTE’s 

a carvão ocorre a descarga do sistema de arraste hidráulico de remoção de cinzas e 

drenagem do pátio de estocagem de combustível. Esses fluxos podem conter 

produtos químicos, partículas em suspensão, produtos de corrosão, resíduos de 

óleos, etc.  

O lançamento desses efluentes pode apresentar impacto ambiental negativo 

sobre a composição do corpo d’água receptor, alterando parâmetros fundamentais 

para a sobrevivência de espécies biológicas. Porém, seu impacto pode ser 

minimizado através de sistemas de controle de efluentes líquidos que, quando em 

operação normal, é capaz de conter significativamente as substâncias químicas 

presentes. 
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Nas centrais de geração termelétrica o maior volume de água (pode chegar a 

90% do total usado na instalação) é utilizado no sistema de resfriamento, para a 

condensação do vapor de exaustão das turbinas, o que constitui uma fonte 

significativa de problema ambiental, tendo em vista o volume captado, as perdas por 

evaporação e a liberação dos efluentes. Existem quatro tipos básicos de sistemas de 

resfriamento de água (FERREIRA et al., 2000): 

- resfriamento em circulação aberta, sem o uso de torres de resfriamento; 

- resfriamento em ciclo semi-aberto, com uso de torres úmidas; 

- resfriamento a ar, em ciclo fechado, com o uso de torres secas;  

- resfriamento híbrido. 

O sistema aberto, mais econômico, capta um grande volume de água de uma 

fonte fria natural ou artificial que é devolvida para a fonte fria depois de absorver o 

calor. Nas usinas mais novas, está sendo pouco usado devido às restrições da 

legislação ambiental relacionadas com a capacidade de suporte dos recursos hídricos 

quanto à vazão e impactos térmicos. A rejeição térmica é considerada um problema 

principalmente para cursos d’água de pequeno porte, pois nesse sistema o acréscimo 

de temperatura no meio externo (4o a 5o C) pode interferir nas comunidades de 

zooplâncton e zoobênton, atingindo posteriormente os organismos de maior porte. 

No sistema de resfriamento em circulação semi-aberta, com o uso de torres 

úmidas, a água é resfriada por corrente de ar e cerca de 1,5 a 2,5% da água é perdida 

por evaporação, arraste na corrente de ar, incorporação no processo industrial e 

purga. O sistema exige reposição de água, que não é devolvida à fonte.  Devido ao 

grande volume de água necessário, há restrições quanto ao seu uso em regiões cujas 

bacias hidrográficas apresentem problemas de escassez ou de competição no uso. 

Existe também a possibilidade de formação de neblina com plumas de vapor de até 

alguns quilômetros, o que provoca o aumento da umidade e nebulosidade da região, 

afetando a agricultura, principalmente pelos cromatos usados como anticorrosivos. 

Nesse sistema a circulação da água pode ser natural ou mecânica, com implicações 

distintas nos custos e nos impactos ambientais. As torres com circulação natural são 

maiores (altura até 170 m) e mais caras, consomem menos energia e provocam 

menos ruído. As torres com circulação mecânica (altura de 20 a 30 m), utilizam 

ventiladores de grande porte, havendo grande consumo de energia; as plumas de 

vapor estarão ao nível do chão devido à altura das torres e ocasionam aumento do 

nível de ruído. 

No sistema de resfriamento a ar com circulação fechada, conhecido como 

resfriamento à seco ou torre seca, a água de resfriamento não entra em contato direto 

com o ar refrigerante, evitando perdas por evaporação e surgimento de plumas de 
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vapor. Nesse sistema, a reposição da água e a descarga de efluentes são reduzidas, 

tornando a alternativa mais viável para regiões com problemas de escassez de água. 

Além do que há redução dos custos de captação e tratamento da água e dos efluentes 

e aumento dos investimentos na construção da torre e dos custos operacionais. 

O sistema de resfriamento híbrido é composto por elementos do tipo seco e do 

tipo úmido, que operam separadamente ou em série, de acordo com a temperatura e 

umidade relativa. Tal sistema é usado em regiões onde a água apresenta moderada 

escassez e em áreas urbanas que precisam ser protegidas das plumas. O sistema é 

mais caro que as torres úmidas, mas exige menor vazão de água de reposição.  

No mundo, existem várias usinas operando com todas as configurações de 

sistema de resfriamento, as usinas mais antigas operam com sistema aberto, mais 

barato.  As usinas mais recentes localizadas nos EUA, Inglaterra, Turquia, África do 

Sul já adotam sistemas de circulação fechada ou híbrido devido a várias razões, tais 

como: restrições geográficas, exigências da legislação ambiental com restrições 

crescentes quanto às descargas térmicas nos corpos de água, necessidade de uso da 

água para outros usos, restrições impostas devido à formação de plumas, que obriga a 

utilização do resfriamento a seco. No Brasil, começou a ser exigida a instalação de 

sistema fechado de refrigeração em algumas UTE’s, recentemente construídas ou em 

implantação.  

Os estudos de viabilidade técnica-econômica e ambiental deverão considerar a 

quantidade de água que será captada permanentemente, a descarga de efluentes 

(quantidade e qualidade); impacto da pluma (volume do vapor a liberar, as 

concentrações de poluentes, a umidade do ar, a direção e velocidade dos ventos e os 

usos do solo), nível de ruído e custos. 

Na Tabela 4.1, apresenta-se o volume de água necessário para diferentes 

configurações do sistema de resfriamento de UTE’s. Para realizar esse cálculo, o autor 

enfatiza que é necessário considerar as características de cada projeto, como a 

produção de vapor de processo (co-geração) e a participação da turbina a vapor na 

potência total. 
Configuração do Sistema de Resfriamento 

Circulação Fechada Tipo de ciclo Circulação Aberta Torre seca Torre úmida 

Ciclo a vapor simples 26 (l/s) / MW ou  
93,6 (m3/ MWh) 0,25 (m3/ MWh)b 1,84 (m3/ MWh)a 

Ciclo combinado e 11 (l/s) / MW ou  
39,6 (m3/ MWh) 0,11(m3/ MWh)d 0,94 (m3/ MWh)c 

Tabela 4.1 - Captação Específica de Água em Diversas Configurações de UTE’s 
Fonte: Elaborada com dados de FERREIRA et al., 2000  
Notas:  
Eficiência da geração igual: (a) 42%; (b) 40%; (c) 52,3% e (d) 50,2% . 
(e) A participação da turbina a vapor na geração total é de 33%. 
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IV.2 Efluentes Aéreos 

Os impactos ambientais mais relevantes, provocados pelos efluentes 

liberados nos gases de exaustão das usinas termelétricas, referem-se principalmente 

a poluição do ar pelos óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio e material particulado. 

Essas emissões contribuem para o aumento das concentrações desses poluentes no 

ar ambiente, afetando a qualidade do ar da região de influência.  

Algumas das emissões gasosas das UTE’s causam efeitos ambientais locais, 

regionais e globais, tais como: chuva ácida (SO2 e NOx), efeito estufa (CO2, CH4 e 

N2O) e desgaste da camada de ozônio (SO2 e NOx). As taxas de emissões desses 

poluentes são função principalmente da geração de energia, das características 

químicas dos combustíveis, tecnologias utilizadas na geração térmica e eficiência dos 

ciclos térmicos. Deve também ser considerado que as emissões gasosas podem ser 

reduzidas pela utilização de vários processos tecnológicos de controle. Entretanto 

todos os processos apresentam suas limitações e exigem altos investimentos, bem 

como, incrementos nos custos operacionais e em alguns casos diminuem a eficiência 

da instalação. Todos esses pontos serão abordados nos próximos capítulos. 

Os impactos ambientais decorrentes da exposição aos poluentes emitidos na 

atmosfera pelas UTE’s causam alterações do clima, da visibilidade e da radiação 

solar; danos à saúde dos seres humanos e animais, danos ao solo, à vegetação e aos 

bens materiais. 

Nos próximos itens da tese, serão abordados com maior aprofundamento as 

questões relativas aos poluentes aéreos e os impactos ambientais mais relevantes 

advindos das emissões desses poluentes na atmosfera.  

IV.3 A Poluição do Ar - Características dos Principais Poluentes Presentes 
na Atmosfera 

Os impactos ambientais gerados pela operação de usinas termelétricas no 

meio aéreo derivam, em regra geral, da disposição e dispersão de poluentes 

atmosféricos. 

A Lei n.º 6.938/81, art. 3º, III define poluição como “a degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividade que direta ou indiretamente (BRASIL,1981):  

a) prejudique a saúde, a segurança e o bem estar da população;  

b) crie condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

c) afete desfavoravelmente a biota;  

d) prejudique as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente”. 

De acordo com a ABNT, pela NBR 8969, de julho de 1985, Poluição do Ar 

significa “a presença de um ou mais poluentes atmosféricos” e Poluente Atmosférico 
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ou contaminante atmosférico - “toda e qualquer forma de matéria e/ou energia que, 

segundo suas características, concentração e tempo de permanência no ar, possa 

causar ou venha a causar danos à saúde, aos materiais, à fauna e a flora e seja 

prejudicial à segurança, ao uso e ao gozo da propriedade, à economia e ao bem – 

estar da comunidade” (ABNT, 1985). 

A poluição do ar pode ser de origem natural (vulcões, processos 

microbiológicos, etc.) e de origem antropogênica (combustão industrial, transportes, 

geração de energia, etc.). 

Os poluentes atmosféricos são classificados em dois tipos: poluentes primários 

e poluentes secundários. Os poluentes primários são emitidos diretamente da fonte 

poluidora para a atmosfera. Entre os principais poluentes primários destacam-se: 

monóxido de carbono (CO), material particulado (fumo, poeira, névoa);  óxidos de 

nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx), hidrocarbonetos,  dióxido de carbono (CO2),  

metano (CH4) e óxido nitroso (N2O). 

Os poluentes secundários são formados na atmosfera a partir de reações 

químicas entre poluentes (poluentes primários). Entre os principais poluentes 

secundários têm-se: ozônio troposférico (O3), peróxido de hidrogênio (H2O2), aldeídos, 

peroxiacetilnitrato (PAN), -ácido súlfúrico (H2SO4) e äcido nítrico (H2NO4).  

A atmosfera é a massa de ar que rodeia a Terra, incluído o ar que respiramos. 

Trata-se de um invólucro que envolve o nosso planeta, possui varias camadas26, e 

apresenta naturalmente uma determinada concentração típica de 

elementos/compostos químicos em sua composição, que em termos gerais, não afeta 

as condições normais de existência dos seres vivos e dos materiais, sendo alguns 

deles necessários à manutenção da biosfera. A Tabela 4.2 apresenta a concentração 

típica dos principais componentes da atmosfera não poluída, sendo 78% de nitrogênio 

e 21% de oxigênio. O argônio, dióxido de carbono e outros gases completam o 

restante de 1% do ar. A poluição ambiental aérea consiste numa acentuação ou 

incremento dos níveis de alguns compostos capazes de atingir concentrações nocivas 

ao ambiente. Na última coluna da Tabela 4.2 estão listados os tempos médios de 

tempo de resistência dos elementos/compostos na atmosfera. 

                                                 
26 A estratosfera é a camada da atmosfera que abrange aproximadamente dos 15 até 50 quilômetros de altura. Nas 
camadas mais baixas a temperatura é aproximadamente constante, mas nas camadas superiores a temperatura 
aumenta rapidamente devido à absorção da luz solar pela camada de ozônio. A camada de ozônio é a parte da 
estratosfera de 19 a 48 quilômetros, onde a concentração do ozônio chega a 10 partes por milhão (BAIRD, 2002). 
A troposfera é a camada que vai do nível do solo até 11 quilômetros nos pólos e até 16 quilômetros no equador (isto é, 
as camadas mais baixas onde as pessoas vivem). Ela contém aproximadamente 80% da massa de todos os gases da 
atmosfera e é onde ocorre a maioria dos processos climáticos, incluindo a maior parte do vapor d’água e nuvens. A 
altura exata na qual termina a troposfera e começa a estratosfera varia com a estação e com a latitude (EPA, 1999a; 
BAIRD, 2002) 
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Uma das principais características da atmosfera da Terra é que ela é um 

ambiente oxidante, fenômeno que se explica pela presença de alta concentração de 

oxigênio diatômico, O2. Quase todos os gases liberados no ar, sejam eles substâncias 

naturais ou poluentes, são totalmente oxidados e seus produtos finais, ao longo do 

tempo, são depositados na superfície da Terra, constituindo os ciclos de cada 

poluente. O esquema típico do ciclo atmosférico de um poluente está mostrado na 

Figura 4.1 (Baird, 1999; Harrison, 1996). Na última coluna da Tabela 4.2, estão 

listados os tempos médios de tempo de residência dos elementos/compostos na 

atmosfera. 
Concentração Típica 

Gases / Compostos % Volume de Ar 
Seco 

Partes por milhão 
(ppm) 

Tempo de 
Residência 

Gases Permanentes  
Nitrogênio (N2) 78,082 b 780820 b  106 anos b 

Oxigênio (O2) 20,945 b 209450  b 5000 anos b 
Argônio (Ar) 0,934 b 9340 b 
Neônio (Ne) 0,0018 b 18 b 
Criptônio (Kr) 0,00011 b 1,1 b 
Xenônio (Xe) 0,000009 b 0,09 b 

Não ciclado b 

Hidrogênio (H2) 0,000058 b 0,58 b 10 anos b 
Hélio (He) 0,0005 a 5 a 10 anos c 
Compostos com Concentração 
Variável 

 

Vapor d’água (H2O) 0 a 4 a   
Dióxido de Carbono (CO2)  0,036 b 360 b 100 anos b 
Metano (CH4) 0,00018  b 1,8 b 15 anos b 
Óxido de Nitroso (N2O)  0,000031 b 0,31 b 120 anos b 
Ozônio (O3) 10-6-10-5 b 0,01-0,1 b 100 dias b 
Partículas (MP) 10-6 a 10-2 a ND 
Clorofluorcarbonos (CFC’s) 10-8 a 10-4 a ND 
Óxidos de Nitrogênio (NO / NO2) 10-10 - 10-6  b 10-6 - 10-2  b 1 dia b 
Amônia (NH3) 10-8 -10-7  b 10-4 -10-3  b 5 dias b 
Dióxido de Enxofre (SO2) 10-7 - 10-6  b 10-3 - 10-2  b 10 dias b 
Monóxido de Carbono (CO) 0,000012 b 0,12 b 65 dias b 
Ácido Nítrico (HNO3) 10-9 - 10-7  b 10-5 - 10-3  b 1 dia b 

Tabela 4.2 -  Principais Componentes da Atmosfera não Poluída e Tempo de Residência 
Fonte:  (a) MOREIRA, 2002; (b) HARRISON, 1996, (c) SEINFELD, 1996 em Moreira, 2002. 
Nota:  
Quanto às informações relativas às concentrações médias dos elementos e compostos na atmosfera, os 
dados apresentados nas referências acima mencionadas, são similares. Existem, entretanto, algumas 
grandes discrepâncias quanto ao tempo de residência dos mesmos na atmosfera, por exemplo para o 
CO2; O2 e N2O, a referência  (c) apresenta, respectivamente, 10 -20; 10 e 10 anos. 
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Figura 4.1 -  Ciclo Atmosférico Típico de um Poluente 

Fonte: HARRISON, 1996. 
 

Do ponto de vista de escala espacial, a poluição aérea pode resultar em 

problemas ambientais de caráter local, urbano, regional, continental e global, com 

respectivas conseqüências na escala temporal de horas a séculos, conforme mostrado 

no Quadro 4.1. A abrangência do impacto está sempre associada aos fenômenos 

meteorológicos que atuam na dissipação das emissões. 

 
Escala 

Espacial 
Tipos de Fenômeno 

Meteorológicos km Efeitos 
Atmosféricos 

Escala 
Temporal 

Escala 
Vertical 

GLOBAL Circulação planetária 104 - 
103 - GEE - Séculos 

- Décadas Atmosfera 

CONTINENTAL Macro (Sinótica): 
- Frentes permanentes 103 

- Depleção de 
ozônio 
- Acúmulo de 
COV’s 

- Anos Estratosfera 

REGIONAL 
Meso 
- Circulação local 
- Frentes migratórias 
- Confecção 

103 - Acidificação 
- Smog - Meses Troposfera 

URBANA 
Meso: 
- Ventos, montanhas/vale 
- Brisa mar/terra 
- Convecção 

101 - 
102 

- Smog 
- Ilha de Calor - Dias Baixa 

Atmosfera 

LOCAL 
Micrometeorologia: 
- eddies 
- street cannyon 

< 10 - Emissões - Horas 
- Dias 

Altura da fonte 
(H) 

Quadro 4.1 -  Problemas Ambientais e suas Escalas Espaciais e Temporais 
Fonte: MOREIRA, 2002 
 

Entre os impactos ambientais de efeitos locais/urbanos/regionais, podem-se 

destacar aqueles produzidos  diretamente pelos poluentes, o smog fotoquímico, 
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deposição e chuva ácida, redução da visibilidade com as seguintes conseqüências 

(MOREIRA, 2002): 

-  efeitos negativos sobre a saúde das populações; 

-  danos aos materiais e às construções; 

-  alterações microclimáticas (formação de névoa e precipitação, redução da 

radiação solar; perturbação da temperatura de superfície; perturbação dos 

ventos de superfície, pela alteração dos gradientes de temperatura); 

-  danos aos animais e plantas. 

O Quadro 4.2 mostra os principais poluentes que provocam impactos 

locais/urbanos/regionais, as fontes naturais e antropogênicas desses poluentes, e 

seus respectivos efeitos no meio ambiente e o Quadro 4.3 apresenta dados sobre a 

concentração média de alguns poluentes no ar contaminado. 

Já os problemas ambientais continentais / globais decorrentes da poluição 

aérea influem em parâmetros de grande escala na atmosfera, destacando-se: 

- Efeito estufa (aquecimento global); 

- Destruição da camada de ozônio. 

 
Fontes Poluente Natural Antropogênica 

Efeitos 

NOx: NO2 
NO 

- Bactérias 
- Relâmpagos 
- Combustão natural 

- Combustão - Smog fotoquímico 
- Problemas respiratórios 
- Baixa imunidade 
- Fitotóxico 

SO2 - Erupções vulcânicas - Combustão - Problemas respiratórios 
- Chuva ácida 
- Fitotóxico 
- Corrosão 
- Danos a materiais 
- Visibilidade 

COV’s - Plantas 
- Animais 

- Evaporação 
- Perdas combustão 

- Smog fotoquímico 
- Visibilidade 
- Fitotóxico 
- Náusea, problemas respiratórios 
tonteiras 

O3 - Constituinte importante 
estratosfera 

- Poluente 
secundário 
Smog fotoquímico 

- Smog fotoquímico 
- Visibilidade 
- Oxidante poderoso 
- Fitotóxico poderoso 
- Náuseas, problemas respiratórios, tonteiras 

Aerossóis - Erosão eólica - Combustão 
- Perdas fugitivas 
- Agricultura 

- Visibilidade 
- Doenças respiratórias 

Quadro 4.2 - Poluentes do Ar e seus Efeitos Locais, Urbanos e Regionais 
Fonte: MOREIRA, 2002 

  
Concentração (ppb) Poluente Ar Contaminado 

Dióxido de Enxofre (SO2) 20-200 
Monóxido de Carbono (CO) 1.000-10.000 
Monóxido de Nitrogênio (NO ) 50-750 
Dióxido de Nitrogênio ( NO2) 50-250 
Ozônio (O3 ) 100-500 
 Quadro 4.3 - Concentração Média de Poluentes no Ar Contaminado 

Fonte: LORA, 2000 
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Tendo em vista os problemas salientados acima, torna-se relevante a 

implementação de programas de gestão da qualidade do ar em todos os níveis 

internacional, nacional, regional e local.  

Colocando o foco em nível nacional, é necessário para o desenvolvimento 

desses programas a participação do estado, setores produtivos e sociedade. Na 

Figura 4.2, estão mostradas, de forma esquemática, as macros atividades necessárias 

para a implementação de um plano de gestão ambiental do ar. Tal modelo pode ser 

aplicado pelos diferentes atores e em diferentes escalas, para um empreendimento, 

para uma região, para um setor, etc, e contém elementos essenciais para 

estabelecimento de estratégias, planos e programas de ação de todos os envolvidos. 

Já a Figura 4.3 apresenta o detalhamento das atividades para a implantação de um 

sistema de gestão da poluição atmosférica, incluindo as reações químicas na 

atmosfera. 

 

 
Figura 4.2 -  Modelo para Desenvolvimento de um Plano de Gestão Ambiental do Ar  

Fonte: Adaptado de BANCO MUNDIAL, 2003 
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Figura 4.3 - Sistema de Gestão da Poluição Atmosférica 
Fonte: PITTS & PITTS, 2000 

 
De acordo com o proposto nos modelos apresentados, é objetivo deste 

trabalho desenvolver metodologia para inventário (vide Figura 4.2)  das emissões 

provenientes das UTE’s instaladas no Brasil, o que possibilitará a obtenção de 

estimativas  das emissões com várias possibilidades de cenários de operação das 

usinas, conforme descrito no Capítulo VII.  

Com este objetivo, a seguir, neste capítulo serão descritos os principais 

poluentes aéreos e suas principais  características e formação nas UTE’s. 

IV.4 Principais Poluentes Emitidos pelas UTE’s e suas Características  

IV.4.1 Emissões de monóxido de carbono (CO) 
O CO é um gás poluente incolor e inodoro, sem gosto, e relativamente inerte. 

Designado como precursor do ozônio, é formado quando ocorre a combustão 

incompleta dos combustíveis que contêm carbono, produto intermediário da 

combustão (dadas determinadas condições estequiométricas, quando a reação do CO 

para CO2 não ocorre completamente). Logo, depende da eficiência de combustão do 

combustível.  

Várias condições podem contribuir para a combustão incompleta, incluindo, a 

disponibilidade insuficiente de oxigênio (O2); mistura pobre de combustível/ar; 

resfriamento das paredes e extinção da chama; temperatura de combustão reduzida; 

redução do tempo de residência do gás combustível e do nível da potência de 

operação da usina. Quando a usina opera com potência total, há maior eficiência de 

queima do combustível e redução da formação de CO. Por outro lado, quando opera 
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no nível de potência abaixo da média, tem menor eficiência (combustão incompleta) e 

maior produção de monóxido de carbono. 

Várias medidas para a redução das emissões de NOx (como por exemplo  low 

NOx e recirculação dos gases de exaustão, vide item IV.4.5,) podem produzir uma ou 

mais das condições acima, o que possibilita o aumento das emissões de CO e 

conseqüente  razão de preocupação ambiental, redução da eficiência energética e 

operacional (EPA, 1998a). 

O CO é emitido para a atmosfera de várias fontes antropogênicas: veículos 

automotores, queima de combustíveis fósseis para geração elétrica e calor, processos 

industriais, disposição de resíduos sólidos.  Da ordem de 60% do total emitido é 

proveniente da queima em veículos automotores (DAVIS et CORNWELL, 1991).  

 O CO tem pequeno tempo de residência na atmosfera e suas concentrações 

são espacialmente variáveis, através de processos naturais na atmosfera, ele é 

eventualmente oxidado para CO2 (EPA, 1999a). 

Nas UTE’s, o mecanismo de formação de CO é diretamente influenciado pelo 

tipo de uso, tipo de tecnologia, idade da instalação, manutenção e procedimento de 

operação (controle da combustão). As taxas de emissão de CO (bem como dos 

compostos orgânicos) podem variar de várias ordens de grandeza para instalações 

que são operadas deficientemente ou sem uma boa manutenção.  

O tamanho e a idade da instalação podem indicar que, nas instalações 

menores e mais velhas, a combustão é menos controlada e, conseqüentemente, as 

emissões são provavelmente mais altas do que nas plantas maiores e mais novas. As 

unidades menores têm também uma maior razão entre a área superficial de 

transferência de calor e o volume da chama, do que nos combustores maiores, o que 

implica em reduções da temperatura de chama e na intensidade de combustão, e, 

logo, menor eficiência na combustão.  

Nas turbinas a gás o CO, se forma quando o tempo de residência do 

combustível na zona de alta temperatura é insuficiente, ou quando ocorre mistura ruim 

que não permite o último passo da oxidação do carbono. O processo de oxidação de 

CO em CO2, nas turbinas a gás, é mais lento do que na oxidação da maioria dos 

hidrocarbonetos. O fracasso para obtenção da combustão completa do CO deve-se à 

extinção da chama pelo ar de diluição (EPA, 1998c). 

Quando da utilização de combustíveis líquidos, tal fato pode ser agravado 

devido ao arrasto das gotículas maiores do atomizador do injetor de combustível.  

Não há registros nos últimos 20 anos de mudanças significativas da 

concentração de CO na atmosfera, mesmo as emissões tendo dobrado no mesmo 

período. Esse fato deve-se a dois processos básicos de remoção do CO na atmosfera: 
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-  reações com radicais hidroxila (OH) formando CO2; 

-  remoções por microorganismos no solo. 

Estima-se que tais mecanismos consomem anualmente a mesma quantidade 

de CO que é produzida (DAVIS et CORNWELL, 1991). 

IV.4.2 Emissões de material particulado (MP) 
Material particulado27 é qualquer substância, à exceção da água pura, que se 

mantém suspensa como líquido ou sólido na atmosfera e que tem dimensões 

microscópicas ou sub-microscópicas, porém maiores que as dimensões moleculares 

(LORA, 2000). Esses poluentes são provenientes de eventos naturais, tais como, nas 

atividades vulcânicas e nas tempestades de ventos (formação de poeiras), ou nos 

processos antropogênicos, tais como, na combustão de combustíveis fósseis e 

biomassa.  

Os aerossóis são removidos da atmosfera principalmente através de 

precipitações. 

Em uma termelétrica, os materiais particulados são produzidos no processo de 

combustão e são resultantes das substâncias inertes contidas no combustível. Podem 

ser classificados segundo três grupos a seguir (ROSA et SCHECTMAN,1996): 

- elementos que não são volatizados durante a combustão, formando grande 

parte da cinza leve: alumínio, cálcio, ferro, potássio, magnésio, manganês, silício e 

titânio; 

- elementos volatizados durante a combustão, condensados ou absorvidos pela 

cinza leve: arsênio, cádmio, cobalto, cromo, cobre, níquel, chumbo, antimônio, vanádio 

e zinco; 

- elementos que permanecem na forma de vapor após combustão, não sendo 

coletados em precipitadores eletrostáticos, podendo vir a se condensar após sua 

emissão: cloro, flúor, bromo, mercúrio e selênio.  

As partículas suspensas em uma dada massa de ar não são todas do mesmo 

tamanho ou forma e tampouco apresentam a mesma composição química. Os 

tamanhos das partículas variam de 0,002 a 100 µm (BAIRD, 1999).  

As emissões de material particulado podem também ser categorizadas como 

filtráveis ou condensáveis. As emissões filtráveis são consideradas  as partículas ou 

vapores, com diâmetro maior que 0,3 mícron, que são captadas por filtro de lã de vidro 

segundo especificação da EPA (1998a). Material particulado condensável é aquele 

                                                 
27 Existem vários nomes comuns para as partículas atmosféricas: poeira e fuligem referem-se a sólidos, enquanto 
névoa e neblina referem-se a líquidos, sendo que o último termo refere-se a uma alta concentração de gotas de água. 
Um aerossol é um conjunto de particulados, partículas sólidas ou gotículas líquidas dispersas no ar, com diâmetros 
muito pequeno (menores que 100 µm)  (BAIRD, 1999). 
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que é emitido na forma de vapor e posteriormente é condensado para formar 

partículas homogêneas e heterogêneas de aerossóis. As partículas condensáveis, 

provenientes da combustão de carvão ou óleo, são em geral partículas de material 

inorgânico. 

A emissão de material particulado filtrável depende predominantemente do tipo 

de combustível queimado, do teor de cinzas do combustível e da integralidade da 

combustão. Segundo a EPA (1998a) o fator de carga da instalação pode também 

afetar as emissões de MP. 

 A combustão em caldeiras de óleos destilados mais leves, tipo Diesel, resulta 

numa significantemente menor quantidade de formação de MP do que na combustão 

de óleos mais pesados. O MP emitido durante a combustão do óleo Diesel é 

constituído principalmente de partículas de carbono resultantes da combustão 

incompleta do óleo e não é correlacionada ao teor de cinzas ou enxofre do óleo. 

Entretanto, as emissões de MP da queima do óleo combustível (OC) são relacionadas 

com o teor de enxofre do óleo. O OC proveniente, tanto dos óleos crus com baixo teor 

de enxofre ou dessulfurizados através de vários processos, possuem 

substancialmente menores viscosidades e baixos teores de asfalteno, cinzas, enxofre,  

o que resulta em melhor atomização e combustão mais completa. Na combustão de 

óleos em caldeira, as emissões de MP são principalmente resultado das cinzas 

voláteis emitidas com o  hidrocarbonetos (EPA, 1998a). 

No caso da combustão do gás natural em caldeiras (combustão externa), as 

pequenas emissões de MP (frações de MP filtrável e condensável) são constituídas de 

hidrocarbonetos de grande peso molecular que não foram totalmente queimadas, com 

tamanho de partícula menor que um micrômetro. Contudo problemas de manutenção 

ou de mistura pobre ar/combustível podem resultar em aumento das emissões de MP.  

As emissões de MP, durante a combustão do carvão mineral, são diretamente 

correlacionadas com o teor de cinzas do carvão, e, em especial, no caso de carvão 

tipo lignito que tem alto teor de cinzas (CBCME, 2001). A configuração de queima, 

também, influência as emissões de MP, unidades utilizando carvão pulverizado 

queimam quase todo o carvão em suspensão. Queimadores do tipo ciclone coletam 

quase toda cinza como escória fundida no próprio equipamento. Acumuladores 

(stockers) diferentes do tipo spreader retêm uma grande fração de cinzas no leito do 

combustível e nas cinzas coletadas como sedimentos. Os acumuladores do tipo 

spreader queimam cerca de 15% do carvão em suspensão e no leito de combustão.  

Os MP são as emissões mais significativas na combustão da biomassa, 

bagaço de cana e madeira, causadas pelo movimento turbulento dos gases de 

combustão durante a queima e as cinzas produzidas. A cana, impropriamente lavada 
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ou incorretamente preparada, pode também influenciar no teor de cinzas do bagaço, 

bem como as características do solo podem afetar as emissões de MP (EPA, 1998a) . 

As emissões de MP nas turbinas a gás são resultantes do carreamento de 

traços de material não combustível presentes no combustível. Podem ser desprezíveis 

na combustão de gás natural e marginalmente significantes na combustão de óleo 

Diesel devido ao pequeno teor de cinzas.  

Os motores a pistão a Diesel podem emitir fumaça branca, azul e negra. As 

partículas líquidas aparecem como fumaça branca na exaustão, na partida ou redução 

de carga da máquina. Elas são formadas na camada de extinção da chama (quench 

layer) adjacente às paredes do cilindro, onde a temperatura não é alta o suficiente 

para a combustão do combustível. A fumaça azul é emitida quando há vazamento de 

óleo, freqüentemente através dos anéis de vedação do pistão, para dentro da câmara 

de combustão, onde é parcialmente queimado. O método mais efetivo de prevenção 

das emissões de fumaça azul, para todos os tipos de motores a pistão, é através de 

manutenções apropriadas. Os constituintes principais da fumaça preta são 

aglomerados de partículas de carbono (fuligem), formados nas regiões da combustão 

onde as misturas são deficientes em oxigênio. 

IV.4.3 Emissões de compostos orgânicos  
Pequenas quantidades de compostos orgânicos (hidrocarbonetos) são 

descarregadas na atmosfera quando parte do combustível permanece incombusta, ou 

é parcialmente queimada no processo de combustão. 

As emissões são diretamente influenciadas pela tipologia de combustível 

(principalmente na combustão da biomassa), tecnologia de combustão, tamanho e 

idade da instalação, procedimentos de manutenção e de operação. Assim, as taxas de 

emissão variam de várias ordens de grandeza para instalações que são operadas 

deficientemente (redução da eficiência do processo de combustão) ou com 

manutenções não apropriadas, como pode ser o caso das velhas instalações. As 

emissões de COV’s tendem a decrescer com o aumento do tamanho da instalação 

(EPA,1998a, IPCC,1996). 

Os compostos orgânicos totais – TOC’s incluem os COV’s, compostos 

orgânicos semi-voláteis e compostos orgânicos condensáveis. Os COV’s abrangem 

um amplo espectro de compostos orgânicos voláteis, e entre esses, o metano que 

será tratado separadamente no item IV.4.7. Designam-se como NMCOV’s os 

compostos orgânicos diferentes do metano.  

 Alguns dos NMCOV’s são classificados de perigosos  (Poluentes Perigosos do 

Ar- PPA)  e alguns, na presença da luz solar, reagem com os óxidos de nitrogênio, 
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dando origem aos oxidantes fotoquímicos28, como o ozônio troposférico, razão pela 

qual os níveis de emissão desses  compostos são regulamentados. Os NMCOV’s têm 

pequeno tempo de residência na atmosfera e suas concentrações espacialmente 

variáveis (EPA, 1998a). 

 As emissões de hidrocarbonetos não queimados podem incluir, 

essencialmente, todos os compostos orgânicos29 na fase de vapor emitidos pela fonte 

de combustão. Principalmente ocorrem emissões de compostos alifáticos, oxigenados 

e aromáticos de baixo peso molecular presente na fase de vapor, na temperatura dos 

gases de exaustão. Essas emissões incluem alcanos, alcenos, aldeídos, ácidos 

carboxílicos, derivados do benzeno (por exemplo, benzeno, tolueno, xileno e etil 

benzeno), olefinas e acetonas (IPCC,1996, EPA,1998a). 

As emissões orgânicas restantes são compostas principalmente de compostos 

emitidos da fonte de combustão na fase condensada. Esses compostos podem, quase 

exclusivamente, ser classificados no grupo conhecido como material orgânico 

policíclico (polycyclic organic matter – POM) e no sub-conjunto de compostos 

designados como hidrocarbonetos aromáticos polinuclear (polynuclear aromatic 

hydrocarbons – PAH ou PNA). 

O formaldeído também é formado e emitido durante a combustão dos 

combustíveis formados basicamente de carbono e hidrogênio, incluindo o carvão, o 

óleo e o gás natural, e está presente na fase de vapor dos gases de exaustão. O 

formaldeído pode sofrer oxidação e decomposição nas altas temperaturas presentes 

durante a combustão. As grandes instalações com combustão eficiente (resultante de 

ajustes nas proporções ar-combustível, câmara de combustão com temperaturas altas 

e uniformes e relativamente tempo de residência extenso) têm menores taxas de 

emissão de formaldeído do que as unidades menores e menos eficientes (EPA, 

1998c).  
Na combustão do gás natural, há ínfimas frações de alguns compostos 

orgânicos que passam sem reação, traços presentes no gás, enquanto outras são 

produtos da pirólise dos constituintes mais pesados. Ao passo que no caso dos 

combustíveis líquidos, o problema das emissões dos COV’s se origina no carreamento 

das gotículas maiores para a zona de extinção, onde o combustível chega sem reagir, 

ou parcialmente sofreu a pirólise. Essa região é imediatamente adjacente à superfície 

                                                 
28 Os oxidantes fotoquímicos são produzidos na atmosfera como conseqüência das reações químicas na presença da 
luz solar, NOx, O2 e vários hidrocarbonetos diferentes do metano. Os oxidantes fotoquímicos produzidos por estas 
reações incluem: O3; NO2; PAN ( peroxiacetilnitrato  CH3 CO O2 NO2); compostos hidrogenados (HO,HO2, H2O2, etc) e 
radicais peróxidos (RO2). Devido aos seus significantes efeitos ambientais o ozônio tem recebido maior atenção 
científica e de regulamentação (GODISH, 1991) 
29 Todos os hidrocarbonetos, incluindo aqueles onde os átomos de hidrogênio são parcialmente, ou totalmente, 
trocados por outros átomos (S, N, O e Halogêneos) excluindo aqueles inventariados dentre o Protocolo de Montreal. 
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da câmara de combustão, onde a transferência de calor para as paredes do cilindro 

ocasiona temperaturas baixas para suportar a combustão (EPA, 1998a). 

Segundo estudos realizados pela EPA (1998b), as emissões de HAP são 

pequenas nas turbinas a gás comparadas com outras fontes de combustão. Isso 

devido às altas temperaturas de combustão presentes durante operação normal. Os 

dados de emissão também indicam que o formaldeído é o mais significativo entre os 

poluentes da categoria HAP emitidos pelas turbinas a gás, e responde por dois terços 

das emissões dos HAP totais. No terço restante, estão incluídos os hidrocarbonetos 

aromáticos policíclicos (PAH), benzeno, tolueno, xileno e outros. Nas turbinas a óleo 

Diesel, são emitidas, além dos HAP acima descritos, pequenas quantidades de 

emissão dos HAP metálicos, que são carreados dos constituintes do combustível. A 

formação de monóxido de carbono no processo de combustão revela bem os níveis 

esperados das emissões dos HAP.  

Da mesma forma que as emissões de CO são afetadas pela potência de 

operação da usina, as emissões dos COV’s são maiores quando as turbinas a gás 

operam à potência abaixo do nível ideal (EPA, 1998a). Nas turbinas de combustão 

quando operadas à carga total, com maior eficiência de queima do combustível, as 

quantidades de emissões de CO e dos HAP são minimizadas. 

A combustão de óleo Diesel em motores a pistão pode produzir 

hidrocarbonetos parcialmente queimados devido a vários fatores: pobre 

homogeneidade ar/ combustível, mistura incompleta, antes ou durante a combustão; 

durante a combustão, incorreta proporção ar/combustível no cilindro por falha no 

ajuste do sistema de pistão; partículas excessivamente grandes e baixas temperaturas 

no cilindro (provocado pelo excessivo resfriamento nas paredes ou resfriamento 

precoce dos gases, ocasionado pela expansão do volume durante o movimento do 

pistão, antes que a combustão esteja completa) (EPA, 1998a). 

As maiores fontes de emissão de hidrocarbonetos são a queima parcial de 

gasolina e as emissões dos incineradores, representando 38% e 23% das emissões 

totais respectivamente. Outros 27% são devidos a perdas evaporativas, vazamentos 

em refinarias e evaporação de solventes. O restante é atribuído a fontes diversas 

(DAVIS et CORNWELL, 1991). 

IV.4.4 Emissões de óxidos de enxofre (SOx) 
 A atmosfera contém enxofre sob diversas formas, entre elas poderíamos citar: 

COS (sulfeto carbonilo), CS2 (sulfeto de carbono), H2S (sulfeto de hidrogênio), SO2 

(dióxido de enxofre) e SO4 (sulfatos) (LORA, 2000).   
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Os óxidos de enxofre designados como SOx podem ser de origem primária ou 

secundária. No caso do SO2, a origem é primária e é diretamente proporcional ao 

conteúdo de enxofre no combustível. 

Os combustíveis fósseis contêm enxofre, com teores distintos, na forma de 

sulfetos inorgânicos ou como compostos orgânicos (RAHMAN et al., 2000).  Nas 

usinas termelétricas, as emissões de óxidos de enxofre são geradas durante a 

combustão devido à oxidação do enxofre presente no combustível. As emissões de 

SOx dos sistemas de combustão convencionais são predominantemente na forma de 

SO2. O SO2 é um gás incolor, com odor irritante e azedo e é altamente solúvel em 

água (10,5g/100 ml a 20 oC) (EPA, 1998a, LORA, 2000). 

As emissões não controladas de SOx são função somente do teor de enxofre 

do combustível e não são afetadas pelas características tecnológicas do processo de 

combustão, tamanho da caldeira ou tipo de combustível.  

As reações que ocorrem são (DAVIS et CORNWELL, 1991; PERES et al., 

2000): 

S + O2 → SO2 (na combustão) 

A reação do enxofre com o oxigênio é quase que 100% eficiente, o que quer 

dizer que a cada 1 (uma) grama de enxofre no combustível é formada 1,9 grama de 

SO2.  

Segundo a EPA (1998a), durante a combustão de óleo combustível e Diesel, 

em média mais que 95% do enxofre do combustível é convertido para SO2, e, em 

torno de 1 a 5%, é posteriormente oxidado para SO3, e 1 a 3% é emitido como sulfato 

particulado. O SO3 emitido prontamente reage com vapor d’água (presente na 

atmosfera e nos gases de exaustão) para formar uma névoa de ácido sulfúrico.  Nos 

motores a pistão - combustão interna com óleo Diesel as emissões de SOx também 

contribuem para corrosão do motor. 

As emissões de SOx  na combustão de carvão tipo lignito são função do teor de 

enxofre, do poder calorífico e da concentração de álcalis. A conversão do enxofre em 

SOx é geralmente inversamente proporcional à concentração dos constituintes de 

álcalis no carvão lignito. Os álcalis são conhecidos por terem grande influência na 

conversão do enxofre, porque atuam como absorvedor de SOx (built-in sorbent for SOx  

removal) (EPA, 1998a). 

Na combustão externa - caldeira e interna - turbina a gás natural, as emissões 

de SO2 são pequenas devido aos baixos teores de enxofre no gás. Entretanto, 

odorantes contendo enxofre são adicionados ao gás natural para detecção de 

vazamentos, provocando a emissão de pequenas quantidades de SO2. 
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Na combustão da biomassa, é emitida pequena quantidade de SO2, comparada 

com os combustíveis fósseis, devido ao pequeno teor de enxofre presente nesses 

combustíveis.   

As emissões antropogênicas de SO2 no mundo todo são da ordem de 70 a 80 

milhões de toneladas por ano (Mt/ano) (VERNON et JONES 1993 em IPCC 1996). As 

emissões naturais são da ordem de 18 a 70 Mt/ano (IPCC, 1992 em IPCC,1996). Há, 

entretanto, falta de informação sobre a contribuição relativa das emissões de enxofre 

provenientes da combustão, devido ao desconhecimento das concentrações de 

enxofre no combustível consumido. Mais que 80% do SO2 antropogênico é 

proveniente da combustão de combustível, com três quartos destes provenientes do 

carvão (VERNON, 1990 em IPCC,1996). O IPCC (1996) estimou que cerca de 

10Mt/ano deixam de ser lançados na atmosfera devido à utilização de tecnologia de 

dessulfurização dos gases de exaustão, após combustão do carvão. Nos EUA 65% 

das emissões totais de SO2 liberadas na atmosfera, ou mais que 13 milhões de t por 

ano, são emitidas das UTE’s, principalmente das usinas a carvão (EPA, 2003b) 

IV.4.5 Emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) 
A atmosfera apresenta naturalmente vários tipos de compostos de nitrogênio, 

dentre os quais destacam-se: N2O (óxido nitroso), NO (óxido nítrico), NO2 (dióxido de 

nitrogênio), NH3 (gás amoníaco), sais de NO3
- , NO2

- e NH4 (amônia). Outros óxidos de 

nitrogênio tais como N2O3, N2O4, NO3 e N2O5 encontram-se em concentrações muito 

baixas (LORA, 2000).  

O óxido nítrico (NO) e o dióxido de nitrogênio (NO2) são os óxidos mais 

abundantes nas áreas urbanas, são designados genericamente como NOx. O óxido 

nitroso (N2O) não está incluído como NOx, mas tem sido considerado de grande 

interesse por ser um GEE e sua formação nas UTE’s será descrita no item IV.4.8. 

Os NOx são produzidos por fontes naturais, como os relâmpagos, atividades 

microbianas nos solos,  incêndios naturais e antropogênicos, a oxidação da amônia e 

processos fotolíticos ou biológicos dos oceanos.  As atividades de queima de 

combustível são as fontes antropogênicas mais significativas na produção de NOx, 

sendo que, as mais relevantes são as instalações de geração elétrica (com 

combustíveis fósseis e biomassa) e as fontes móveis.  Esses óxidos têm pequeno 

tempo de residência na atmosfera e suas concentrações espacialmente variáveis 

(EPA 1999a). 

Geralmente podem ser distinguidos três tipos de mecanismos de formação: 

- formação do NOx pela conversão química do nitrogênio presente no 

combustível, designado como, NOx combustível; 
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- formação do NOx térmico, mecanismo que ocorre através da dissociação 

térmica das moléculas de nitrogênio (N2) e do oxigênio (O2) presentes no ar e  

subseqüente reação de combustão. Praticamente todo NOx térmico ocorre na 

zona de maior temperatura da chama próxima dos queimadores, onde o ar de 

combustão atinge grau de mistura propício para a produção da temperatura de 

pico da interface ar/combustível; 

- formação do chamado NOx rápido, ocorre através das reações adiantadas das 

moléculas de nitrogênio na combustão do ar e radicais de hidrocarbonetos do 

gás natural. Essas reações acontecem na chama e são normalmente 

negligenciáveis quando comparadas com a quantidade de NOx formado 

através do mecanismo de NOx térmico. Entretanto, os níveis de formação do 

NOx rápido  podem ser significantes com queimadores do tipo ultra-low-NOx 

(EPA, 1998a). 

Vários fatores influenciam diferentemente na taxa de formação do NOx através 

dos mecanismos acima: características do combustível, como conteúdo de nitrogênio; 

tecnologia de combustão - tipo, tamanho e configuração;  e condições operacionais da 

combustão - fator de capacidade, concentrações locais de oxigênio (excesso de ar), 

temperatura no núcleo da chama, relação ar/combustível e taxa volumétrica de 

liberação de calor de processo. 

A formação dos NOx combustível é maior durante a combustão a temperaturas 

relativamente baixas (<15000 C); aumenta com o incremento do ar e com a 

concentração do nitrogênio no combustível. O teor de nitrogênio em vários tipos de 

combustível está apresentado na Tabela 4.3. 

Os NOx combustível começam a se formar a 627-7270 C e a 13270 C podem 

representar cerca de 70% da emissão total de NOx (EPA, 1998a). 
Combustível % N (Massa) 

Óleo combustível 0,30 – 0,50a 
Xisto betuminoso 0,14 – 0,50a 
Diesel 0,007 – 0,01a 
Carvão mineral Até 2,7%a 
Biomassa - bagaço de cana 0,245a ; 0,38c 

Biomassa - madeira 0,06 – 0,3c 

Gás natural 1,2b 
Tabela 4.3 - Teor de Nitrogênio em Diversos Combustíveis  

Fonte: (a) Lora, 2000; (b) GásEnergia, 2002; (c) Cortez et Lora, 1997 
 

Medidas experimentais para análise da formação do NOx térmico mostraram 

que a sua concentração é exponencialmente dependente da temperatura na chama, e 

proporcional à concentração do N2 na chama, à raiz quadrada da concentração do O2 

na chama e ao tempo de residência (tempo de exposição à temperatura da chama) 

(EPA, 1998a).  
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Com a temperatura da chama inferior a 1500o C, o número de átomos de 

oxigênio com energia suficiente para reagir com o nitrogênio é desprezível, mas a 

reação aumenta exponencialmente com a temperatura (SCHECHTMAN et al., 1996). 

Assim em temperaturas superiores  a 1500o  C ocorre a reação reversível: 

N2+O2 
 
 

2NO ∆ H = -180 kJ/kg 

 

Quando o gás de combustão é rapidamente esfriado depois da reação e 

lançado na atmosfera através da chaminé, a reação nos dois sentidos cessa e o NO é 

um subproduto (a dissociação também só ocorre a altas temperaturas).  

Diferentes concentrações de NO foram obtidas experimentalmente para 

diferentes temperaturas de combustão, conforme registrado na Tabela 4.4 (SIGAL, 

1998). 
Temperatura  NO (mg/m3) 

300oK 0,00127 
700oK 0,38 
800oK 2,54 

1.800oK 4.700 
2.500oK 31.700 

 Tabela 4.4 - Concentrações Experimentais de NO versus Temperatura da Combustão 
 Fonte: SIGAL, 1988 em LORA, 2000 
 

 Na atmosfera através da oxidação direta do NO é formado o NO2: 

2 NO + O2 → 2 NO2 

No entanto esta reação é lenta e representa menos que 25% das reações de 

conversão do NO. As reações fotoquímicas com o O3, radicais peróxidos e compostos 

de hidrogênio (OH, HO2, H2O2, etc.) são as principais pelas quais o NO é  convertido 

para NO2 na atmosfera, de acordo com as seguintes reações (GODISH, 1991): 

NO + O3  NO2 + O2 

RO2 + NO  NO2 + RO 

HO2 + NO NO2 + OH 

As concentrações relativas de NO, NO2 e O3 na atmosfera sofrem grandes 

alterações ao longo do dia devido à intensidade da luz solar, aos ciclos de transporte, 

estações do ano, etc. Desde que uma das possibilidades de conversão de NO para 

NO2 é relacionada com a intensidade solar, concentrações mais altas de NO2 podem 

ser esperadas nos dias quentes.   

Nos próximos parágrafos, será descrita a formação de NOx nas termelétricas 

em função da tipologia de combustível e tecnologia de combustão. 

Para mostrar a influência dos diversos fatores na produção de NOx, a EPA 

(1988a) salienta que as emissões de NOx em uma caldeira do tipo tangencial 

(combustão externa) são , em média, menores que aquelas em uma unidade do tipo 
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horizontal. A queima com pequeno excesso de ar, recirculação dos gases de 

exaustão, combustão em estágios, pequeno preaquecimento do ar, queimadores do 

tipo low NOx, queima de emulsões óleo / água, ou alguma combinação desses 

métodos pode resultar na redução de 5 a 60% das emissões de NOx. Essas técnicas 

de controle serão discutidas no Capítulo V. A redução de carga pode da mesma forma 

reduzir a produção de NOx. A EPA salienta que a maioria das variáveis acima, com 

exceção do excesso de ar, somente influencia as emissões de NOx de grandes 

caldeiras a óleo. A queima com baixo excesso de ar é possível em pequenas 

caldeiras, mas as reduções resultantes nas emissões de NOx são menos significantes. 

A maioria do NOx emitido pelo carvão (80 a 90%) é formado pelo nitrogênio do 

combustível. O NOx térmico contribui com menos do que 20% e sua formação 

depende da temperatura da combustão (IPCC, 1996).  

No caso de combustão de óleo combustível, o percentual de formação do NOx 

proveniente do combustível pode ser da ordem de 60 a 80% do total das emissões de 

NOx. O percentual de conversão do nitrogênio presente no combustível para NOx varia 

muito, normalmente na faixa de 20 a 90% de transformação em NOx. Por outro lado, a 

formação de NOx térmico é o mecanismo predominante durante a combustão de óleo 

Diesel, primeiramente devido ao baixo teor de nitrogênio presente nesse tipo de óleo. 

Tendo em vista que as caldeiras com combustão de óleo Diesel são usualmente 

menores e têm menores temperaturas de queima, a quantidade de NOx térmico 

formado é menor que nas grandes unidades que, normalmente, queimam óleo 

combustível. Já na combustão em caldeiras de combustíveis gasosos praticamente só 

o NOx térmico é formado (EPA, 1998a).  

Nas caldeiras e nas turbinas a gás, a reação para formação de NOx 

combustível é insignificante, pois o gás natural possui uma parcela mínima de 

nitrogênio ligado ao combustível, embora contenha algum nitrogênio molecular (N2). 

Na prática, a quantidade total de NOx formado na combustão do gás natural vem do 

mecanismo térmico (EPA, 1998a).  

Nas turbinas a óleo Diesel, que também contêm fração muito pequena de 

nitrogênio associado, os NOx térmicos são predominantes em condições normais. 

Porém, nas turbinas a óleo Diesel, equipadas com sofisticados controles de emissão 

de NOx térmico, a participação de NOx do combustível pode tomar-se significativa. 

 Nas turbinas a gás, a formação de NOx térmico é máxima na queima de 

mistura pobre de combustível em razão do excesso de oxigênio disponível para 

reação. É necessário haver controle estequiométrico rigoroso para redução de NOx 

térmico. A formação de NOx térmico também diminui rapidamente à medida que, para 

uma dada estequiometria, a temperatura da combustão cai abaixo da temperatura de 
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chama adiabática. O abatimento máximo de NOx térmico é obtido pelo controle 

simultâneo da temperatura de combustão e da estequiometria. As turbinas a gás, de 

modo geral, operam com alto nível de excesso de ar, porque usam o ar da combustão 

para manter a temperatura de admissão na turbina abaixo dos limites de projeto. 

Nos modelos mais antigos de turbinas, em que a combustão ocorre na forma 

de uma chama difusa, a maior parte da diluição se dá à jusante da primeira zona de 

chama; isso não reduz a temperatura de pico da chama e não suprime a formação de 

NOx térmico. As chamas de difusão são caracterizadas por regiões de mistura 

ar/combustível quase estequiométrica, onde a temperatura é muita elevada e há 

formação significativa de NOx térmico. A injeção de vapor de água ou de água na 

entrada de ar da turbina contribui para diminuir a temperatura de pico da chama, e, por 

conseguinte, redução das emissões de NOx térmico. A injeção de água/vapor age 

como sumidouro de calor que baixa a temperatura da zona de combustão e, 

conseqüentemente, reduz a formação de NOx térmico. Os modelos mais novos de 

turbina a gás empregam uma combustão magra e pré-misturada, em que o 

combustível é tipicamente atomizado com mais de 50 % de ar teórico. Com essa 

técnica resultam temperaturas mais baixas e menores emissões de NOx  térmico. 

As condições do ambiente e o fator de capacidade também afetam as 

emissões das turbinas a gás, mais do que nos sistemas de combustão externa. A 

influência da umidade, da temperatura e da pressão atmosféricas aumenta quando a 

usina opera com alto nível de excesso de ar e à pressão elevada. Pesquisas 

encomendadas pela EPA (1998a) encontraram variações de emissões de 30%, ou 

maiores, decorrentes das condições ambientais. A umidade do ar absorve calor da 

primeira zona de chama ao converter o teor de água em vapor. Enquanto o calor é 

usado para converter água em vapor, a temperatura da zona de chama diminui, 

resultando menor formação de NOx térmico. Fenômeno semelhante acontece quando 

a temperatura do ar diminui na passagem de uma frente fria, ou no período da noite. 

Outro fator que afeta as emissões de NOx é o nível da potência de operação. As 

maiores emissões de NOx térmico são esperadas quando a turbina funciona ao nível 

de potência máxima, dado que nesta condição a temperatura da zona de chama 

atinge valores de pico máximos. 

Na combustão do bagaço de cana, é emitida pequena quantidade de NOx, 

comparada com os combustíveis fósseis, devido ao pequeno teor de nitrogênio 

presente nesse combustível.  Já na combustão da madeira podem ser emitidos NOx 

em quantidades significativas quando certos tipos de resíduos de madeira são 

queimados, se a madeira estiver úmida ou quando as condições operacionais da 

combustão são pobres (EPA, 1998a). 
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O Gráfico 4.1 mostra a formação de  NOx, pelos três mecanismos, em função 

da temperatura de combustão em caldeiras para geração de vapor. 

 

 
Gráfico 4.1 - Formação do Tipo de NOx em Função da Temperatura 

Fonte: SIGAL, 1988 em LORA, 2000 
  

Dos dados do gráfico, o autor salienta que: 

- na zona de temperaturas altas (combustão do carvão mineral, óleo combustível 

e gás natural) prevalece a formação de NOx térmico  e nas zonas de 

temperaturas baixas (combustão do carvão betuminoso, turfa e biomassa) 

prevalece a formação do NOx do combustível; 

- na combustão de carvão em leito fluidizado, devido as baixas temperaturas do 

leito (800 – 900o C), somente serão formados o NOx do combustível; 

- na combustão do gás natural em instalações pequenas prevalece os NOx 

rápidos, e em caldeiras industriais os NOx térmicos e rápidos. 

Resultados de laboratório mostram que, na maioria dos sistemas de combustão 

externa de combustíveis fósseis, acima de 95% do NOx emitido está na forma de 

monóxido de nitrogênio (NO) (EPA, 1998a). 

IV.4.6 Emissões de dióxido de carbono CO2  
 O CO2 é um gás incolor e sem cheiro, solúvel em água , em etanol e em 

acetona. O ciclo do carbono na natureza se faz entre os vários reservatórios, da 

atmosfera, dos oceanos, na biota terrestre e marinha e minerais. O dióxido de carbono 

presente na atmosfera, 0,03% por volume, é parte do ciclo global do carbono, e logo, 

seu destino é uma complexa função dos processos geoquímicos e biológicos. É 
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consumido por plantas, durante a fotossíntese, como produzido por respiração e por 

processos de combustão. 

O CO2 é o GEE mais produzido pelas atividades antropogênicas, no item IV.6.2 

será discutido o relevante papel desse gás nas mudanças climáticas. 

A quantidade de CO2 emitida na queima de combustível fóssil ou biomassa nas 

fontes estacionárias são dependentes, principalmente, do tipo e da quantidade de 

combustível consumido, da concentração do carbono no combustível e da fração de 

combustível que é oxidado, conforme explicações a seguir.  

Durante o processo de combustão, quase a totalidade do carbono (≈ 99%) é 

emitida imediatamente como CO2 como resultado da oxidação do carbono presente no 

combustível. Essa conversão é relativamente independente da configuração de 

queima. Entretanto, pequena parte do carbono é emitida como monóxido de carbono 

(CO), como metano (CH4), ou como compostos voláteis diferentes do metano 

(NMCOVs), que são subprodutos da combustão incompleta. Esses gases são, então, 

oxidados para formar o CO2 (por essa razão são denominados gases percussores do 

CO2) num período que pode variar de poucos dias a dez (10) anos ou mais.  

IV.4.7 Emissões de metano (CH4) 
O metano é o hidrocarboneto mais simples, sendo a primeira substância da 

série dos alcanos. Depois do vapor d’água e do CO2, é o gás indutor do efeito estufa 

de maior importância. É o principal constituinte do gás natural e, como tal, é uma 

importante matéria-prima na produção de outros compostos orgânicos. Conhecido 

como - gás dos pântanos, é formado pela decomposição anaeróbica (ausência de 

oxigênio) da matéria orgânica presente nos sistemas biológicos por ação de 

determinadas bactérias, na decomposição dos resíduos animais, dos resíduos 

domésticos e do esgoto, bem como na fermentação entérica dos animais ruminantes, 

como o gado. Na agricultura, é produzido no cultivo do arroz em áreas alagadas e em 

áreas de florestas quando inundadas.  

Na área energética, as principais fontes antropogênicas de metano são: 

emissões fugitivas durante a produção, armazenamento e distribuição do gás natural e 

petróleo; mineração de certos tipos de carvão mineral; na combustão incompleta dos 

combustíveis fósseis; nas mudanças no uso do solo; na combustão de biomassa - 

florestal e resíduos agrícolas; em lagos e reservatórios de hidrelétricas. Estima-se que 

60 a 80% das atuais emissões de CH4 são resultados de atividades antropogênicas. 

Medidas do carbono isotópico indicam que, aproximadamente, 20% das emissões de 

metano são provenientes do consumo de combustível, e uma igual porcentagem é 
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produzida pelo cultivo em áreas alagadas, as quais irão aumentar com o aumento da 

temperatura e aumento da ação microbiológica (IPCC, 1996).  

O metano é removido da atmosfera pela reação com o radical hidroxila (OH-), 

sendo convertido para CO2. O aumento das emissões de metano, ainda, reduz a 

concentração de OH- e, desse modo, a taxa de novas remoções de metano (IPCC, 

1996). 

A contribuição da combustão de combustíveis para a emissão global de 

metano não é significativa e a incerteza é grande, sendo que a combustão de 

biomassa (madeira, carvão vegetal, resíduos agrícolas e lixo municipal) é de longe o 

maior contribuinte para as emissões de CH4 na geração termelétrica (IPCC,1996).  

O CH4 é produzido em pequenas quantidades nas termelétricas, geralmente 

devido à combustão incompleta de hidrocarbonetos presentes no combustível. A 

presença do metano nos gases de exaustão nas turbinas a gás, combustão interna, 

quando se utiliza gás natural, é devida ao combustível não queimado e, no caso do 

óleo Diesel, é sub produto da combustão.  

Na combustão externa, caldeira, a produção do metano é dependente do tipo 

de combustível, da configuração dos queimadores e da temperatura. As emissões são 

maiores durante os períodos de combustão incompleta ou em baixas temperaturas de 

combustão, tais como nas elevações de carga e desligamentos das unidades. As 

mesmas condições que favorecem as emissões de N2O também favorecem as 

emissões de CH4. Em grandes e eficientes instalações e aplicações industriais, a taxa 

de emissão é muito pequena, com valores iguais a menos que 1% das taxas médias 

da combustão residencial de carvão. Em instalações menores, as taxas de emissão 

são maiores, principalmente quando ocorre combustão lenta (smoulder). As maiores 

taxas de emissão de metano ocorrem na queima de combustível em aplicações 

residenciais (pequenos fornos e queima ao ar livre) (IPCC, 1966, EPA, 1998a). 

As emissões de metano na combustão do carvão mineral dependem do tipo de 

carvão a ser queimado e da configuração de queima, mas são mais altas durante os 

períodos de combustão incompleta, tais como nos ciclos de início de operação e 

desligamento da usina. A taxa de formação de CH4 depende também da temperatura 

de combustão, e é minimizada para temperaturas de combustão acima de 802o C e 

quando o excesso de ar é mantido mínimo (menos que 1%) (EPA, 1998a).  

IV.4.8 Emissão de óxido nitroso (N2O) 
O óxido nitroso (N2O) é um gás incolor, emitido quase totalmente por fontes 

naturais, produto final da decomposição, no processo de desnitrificação bacteriana em 

solos e na água, e nas reações na atmosfera superior. A  desnitrificação bacteriana é 
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realizada por bactérias anaeróbicas, que retiram o oxigênio do nitrato, resultando o 

N2O (MAGRINI, 2001).  

As fontes antropogênicas de emissões de N2O incluem agricultura, 

principalmente devido ao uso de fertilizantes e adubos; combustão de combustíveis 

fósseis e de biomassa, principalmente de fontes móveis; produção de nylon e ácido 

nítrico; estações de tratamento de efluentes líquidos e incineração de resíduos. O 

aumento da concentração deste gás, após o período pré-industrial (depois do ano 

1750), é proveniente, principalmente, das atividades antropogênicas (IPCC, 1996). O 

N2O é removido da atmosfera pela ação fotolítica do Sol na estratosfera (EPA 1999a). 

Até a alguns anos passados, o N2O não era considerado um poluente, mas 

recentemente identificou-se a sua influência no controle dos níveis de ozônio na 

estratosfera, no efeito estufa e nos processos de formação de chuva ácida (LORA, 

2000). 

Na queima de combustíveis fósseis o N2O é produzido diretamente e seus 

mecanismos de formação são governados por uma série de diferentes reações de 

redução catalítica. A taxa de formação de N2O depende, entre outros fatores, da 

temperatura de combustão e a quantidade de N2O formada é pequena em 

comparação com os óxidos de nitrogênio - NOx. Para todos os tipos de combustíveis 

as emissões de N2O são desprezíveis quando as temperaturas de combustão estão 

acima de 8000 C e quando o excesso de ar é mantido mínimo (menos que 1%), para 

todos os tipos de combustível (IPCC, 1996; EPA, 1998a e 1999a). 

Na combustão do carvão, as emissões de N2O podem variar muito de unidade 

para unidade e, dentro da mesma unidade, para diferentes condições de operação. As 

emissões na combustão em leito fluidizado são relativamente altas se comparadas 

com as emissões de unidades estacionárias de combustão convencional, devido à 

presença de áreas com baixas temperaturas no leito com o combustível. 

Segundo DAVIS et CORNWELL (1991), os processos de combustão 

contribuem com 96% das emissões de N2O provenientes de fontes antropogênicas. 

IV.4.9 Emissão de traços de elementos  
Traços de alguns elementos (As, Be, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Mn, Ni, Se, Zn, etc) 

são emitidos durante a combustão dos óleos combustíveis e Diesel, carvão e gás 

natural. O teor de cada elemento, entrando no processo de combustão, depende 

somente da composição do combustível. A quantidade emitida de traços de metais da 

fonte depende das condições da combustão (como a temperatura e mecanismo de 

alimentação do combustível na caldeira), da concentração do metal no combustível e 

suas propriedades físicas e químicas, e da existência de sistema de controle de 



 

113 

material particulado e sua eficiência de controle, função do tamanho da partícula. A 

temperatura determina o grau de volatilização dos compostos específicos presentes 

no combustível. O mecanismo de alimentação do combustível afeta o percentual retido 

nas cinzas da base da caldeira e nas cinzas voláteis (EPA, 1998b). 

Alguns traços de metais se concentram em certos fluxos de resíduos de partículas 

do combustor (cinzas da base da caldeira, coletor de cinzas, fluxos de emissões 

gasosas - material particulado), enquanto outros não.  

O esquema de partição sugerido pelo EPA (1998b) é o seguinte: 

- Classe 1: elementos que são aproximadamente e igualmente distribuídos entre 

a cinza volátil e a cinza da base, ou mostram pouco ou nenhum enriquecimento 

com partículas menores. 

- Classe 2: elementos que são enriquecidos nas cinzas voláteis em relação às 

cinzas da base, ou mostram aumento do enriquecimento com o decréscimo do 

tamanho da partícula. 

- Classe 3: elementos que são emitidos na fase gasosa. 

No final da administração do ex-presidente Clinton nos EUA, a EPA posicionou-

se quanto ao perigo do mercúrio para a saúde do público e pela primeira vez aquela 

agência irá requerer reduções das emissões desse poluente das usinas a carvão. 

Regulamentações serão propostas no final de 2003 e regras finais deverão ser 

adotadas em 2004 (SCHIMMOLLER, 2001).  

A existência de equipamentos de controle de poluentes na instalação pode 

influenciar as emissões de traços de metais. A instalação de controle de NOx nas 

caldeiras, por exemplo, reduz a temperatura de pico da chama, fazendo com que 

diminua a volatilização dos metais da classe 2, e assim, menores quantidades estarão 

disponíveis para condensação subseqüente e enriquecimento dos MP finos, assim 

como, nos combustores com controle de material particulado deverão resultar 

menores emissões de metal voláteis, devido à melhoria na remoção de partículas. As 

emissões de metais classe 1 (traços de metais não separáveis) deverão permanecer 

sem alterações.  

As pequenas concentrações localizadas de O2 também podem afetar as 

emissões dos metais classe 2 das caldeiras com controle, a diminuição de oxidação 

dos metais voláteis reduz a formação de óxidos voláteis. Nessas condições, os metais 

classe 2 permanecem na fase de vapor, como eles entram na área de resfriamento da 

caldeira. Assim deverá ocorrer maior redistribuição para formação de pequenas 

partículas e as emissões deverão aumentar. Novamente, as emissões de metais 

classe 1 não deverão ser alteradas (EPA, 1998). 
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 IV.5  A Dispersão dos Poluentes na Atmosfera 

Os poluentes do ar são perigosos quando atingem concentrações altas na 

atmosfera. A diluição dos níveis de concentração dos poluentes é realizada pela 

dispersão no ar atmosférico. 

Em termos gerais, a dispersão de poluentes realiza um papel contrário às 

emissões, reduzindo a concentração de poluentes. Por outro lado pode atuar como um 

vetor de disseminação da poluição para outras áreas em concentrações menores. 

Os dois principais mecanismos de dispersão estão relacionados aos complexos 

processos de transporte e difusão, afetados pelas variações globais e regionais do 

clima, radiação solar e umidade da atmosfera. A difusão ocorre devido à diferença de 

concentração do poluente em diferentes pontos. Já o transporte é devido ao arraste do 

poluente pelo vento e pela turbulência atmosférica (REBELLO, 1999). 

A turbulência pode ser criada por movimentos horizontais e verticais da 

atmosfera. O movimento horizontal é o comumente chamado de vento e o vertical é 

chamado pelos meteorologistas de estabilidade atmosférica. Vários parâmetros físicos 

e atmosféricos influenciam a intensidade da turbulência, que pode ser classificada 

como do tipo mecânica e térmica. A turbulência mecânica é causada pela presença de 

obstáculos na direção do vento, como alterações topográficas e construções. A 

térmica deve-se ao gradiente de temperatura. 

 Assim os principais parâmetros que afetam a dispersão atmosférica dos 

poluentes são:   

 Velocidade do vento: a velocidade do vento pode influenciar muito  a dispersão e 

diluição  dos poluentes e logo na sua concentração em uma região. Quanto maior 

a velocidade do vento, menor será a concentração dos poluentes. O vento é 

formado devido às diferenças nas pressões atmosféricas, que fazem com que o ar 

se mova das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. 

 Topografia: a topografia é um dos fatores que influenciam a dispersão. Assim 

como o vento depende das condições meteorológicas, ele também depende dos 

obstáculos que irá encontrar na superfície da Terra, ou seja, construções, prédios, 

montanhas, etc, que podem contribuir para a diminuição da sua velocidade. Em 

termos gerais, em áreas urbanas há uma diminuição da diluição dos poluentes do 

ar pelo vento, pois este encontra impedimentos em seu caminho.  
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 Estabilidade Atmosférica: normalmente o ar esfria com o aumento da altitude. Ao 

longo do dia, o ar frio tende a descer (porque é mais denso) e o ar quente tende a 

subir (pois é menos denso), criando correntes de convecção que renovam o ar 

junto ao solo. Esse movimento constante do ar cria condições atmosféricas 

instáveis,  que proporcionam misturas verticais e o aumento na dispersão natural 

dos poluentes. Já em condições atmosféricas estáveis, quando o ar quente está 

por cima do ar frio,  há inibição da mistura vertical, e as concentrações dos 

poluentes ao nível do solo são maiores.  

 Profundidade de mistura: A profundidade da mistura é a distância vertical entre a 

superfície da Terra e a altitude das correntes de convecção. Quando a mistura em 

profundidade é grande (muitos quilômetros, por exemplo), observa-se uma grande 

quantidade de ar limpo misturada com poucas quantidades de poluentes.  

 Inversão Térmica: Em algumas ocasiões e locais (especialmente junto a encostas 

de montanhas ou em vales; em noites com céu claro, sem nuvens, e com pouco 

vento; em frentes frias) ocorre uma inversão térmica: uma camada de ar frio se 

interpõe entre duas camadas de ar quente, evitando que as correntes de 

convecção se formem. Dessa forma, o ar junto ao solo fica estagnado e não sofre 

renovação. A ausência da convecção dificulta a dispersão ocasionando o acúmulo 

de poluentes no ar, em concentrações que podem levar a efeitos danosos 

(JUSEVICIUS, 2003). 

 Processos Naturais de Limpeza do Ar (chuva, deposição seca): as condições 

que favorecem a acumulação e concentração de poluentes no ar são 

contrabalançadas pelos processos naturais de limpeza e remoção de poluentes. 

Alguns aerossóis são removidos do ar quando chocam-se com estruturas e 

construções e a elas aderem. Aerossóis com grandes diâmetros (maiores que 0,1 

micrometro) são chamados de sedimentos. Pesados e largos esses aerossóis 

possuem grandes velocidades verticais terminais e depositam-se mais 

rapidamente do que os menores. Aerossóis maiores tendem a depositar-se na 

superfície, enquanto os menores podem ser transportados por muitos quilômetros 

e atingir grandes altitudes antes de depositarem-se. A combinação desses 

processos é chamada de deposição seca. A maioria da remoção natural da 

poluição é feita pela chuva e neve. O ar tem aspecto de limpo apenas depois de 

uma chuva. Nas regiões que possuem uma precipitação moderada, essa limpeza 

através da chuva é responsável pela remoção de 90% dos aerossóis.  Embora os 

gases poluentes sejam menos susceptíveis a essa limpeza que os aerossóis, eles 

dissolvem-se nas gotas de chuva ou nas nuvens.  
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A técnica comumente utilizada para aumentar a dispersão dos poluentes é 

através de chaminés, que contribuem para a diminuição da concentração dos 

poluentes ao nível do solo. O projeto da chaminé (como altura e diâmetro) vai 

depender dos parâmetros citados acima, das características sócio-econômicas da 

área de influência e características físico-químicas do efluente. A forma e altura da 

pluma, a ser formada em dado momento, são função das condições atmosféricas, 

velocidade, temperatura e pressão dos efluentes liberados na chaminé. Os poluentes 

emitidos pelas chaminés podem ser transportados para grandes distâncias. Por ação 

do vento e outras forças naturais, em geral, a concentração diminui à medida que 

aumenta a distância do ponto de lançamento. 

Vários modelos, simples e muito sofisticados, foram desenvolvidos como 

ferramentas para descrever os complexos mecanismos de transporte e dispersão e 

cálculo das concentrações de um ou mais poluentes no espaço e no tempo, e assim 

possibilitar o mapeamento dos impactos associados nos receptores sensíveis; no 

ambiente e nos materiais (EPA, 1999c; EPA, 1996b; EPA, 2003a; BANCO MUNDIAL, 

2003; MOREIRA, 2002; LORA, 2000). Segundo KORC (2003) os modelos podem ser 

classificados como: 

-  Empíricos, com base em análises estatísticas; 

-  Semi-empíricos, como modelos Gaussianos (admite que a dispersão da pluma 

tem uma distribuição normal ou gaussiana em ambas as direções horizontal 

e vertical); 

-  Numéricos, baseado em características químicas e físicas. 

Outra classificação dos modelos é destacada por LORA (2000), de acordo com  

os seguintes parâmetros: 

 Pela estrutura básica do modelo. 

-  Determinístico (baseados na equação de difusão) ou não determinístico 

(estatístico); 

-  Estacionário ou dependente do tempo. 

 Pelo marco de referência 

-  Euleriano: O comportamento das espécies é referido a um sistema de 

coordenadas fixo. 

-  Lagrangiano: As variações de concentração são descritas com relação ao fluxo. 

 Pela dimensionalidade do domínio computacional (unidimensional; 

bidimensional; tridimensional; múltiplos níveis). 

 Pelo método de resolução das equações do modelo. 

-  Analítico (Modelo Gaussiano – solução analítica simplificada da equação básica 

de difusão). 
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-  Numérico. 

Os resultados podem ser usados para desenvolvimento de estratégias de 

controle, pesquisa científica, avaliação de impacto ambiental, análise de tendência da 

qualidade do ar, seleção de locais adequados para a localização de estações de 

amostragem, etc.  

A seleção do modelo vai depender da aplicação que se quer, do nível de 

sofisticação desejado e das características do problema a ser tratado relacionado às 

seguintes variáveis: tipo de poluente (inerte ou reativo), composição do efluente 

(compostos puros ou multicomponente), variabilidade das emissões (sazonalidade, 

representatividade, fatores de perturbação), distância ou alcance do transporte (curto 

ou longo alcance), período de tempo (curto ou longo prazo), tipo de fonte (fixa, móvel; 

ponto, linha ou área), localização da fonte (no solo, em plataforma, etc), tipo de terreno 

(relevo, uso, etc), natureza temporal das emissões (contínuas ou instantâneas), 

natureza dos impactos (locais, regionais ou globais) e motivo do trabalho (atendimento 

a padrões de emissão e qualidade do ar, saúde e segurança) (EPA, 1999c, MOREIRA, 

2002). 

Para avaliação da ordem de grandeza do problema, para obtenção de 

resultados conservadores, ou cálculos e situações simplificadas utilizam-se os 

modelos de sondagem (como, por exemplo, SCREEN3) (EPA, 1995c) e para 

tratamento detalhado de processos, processamento de grande quantidade de dados 

de entrada com precisão e para situações complexas utilizam-se os modelos mais 

refinados (como, por exemplo, ISC3 – Industrial Source Complex (EPA,1995b)).  Se a 

distância entre a fonte e ponto receptor é pequena, de 10 a 100m, o relevo e a 

presença de edificações podem tornar difícil a  descrição matemática do complexo  

fluxo resultante e da turbulência, em tais casos, o modelo físico de túnel do vento pode 

ser a única solução prática. 

Em geral, para os cálculos são necessários os dados meteorológicos (ventos, 

radiação solar, temperatura, altura de inversão, turbulência, etc.), dados da fonte 

(coordenadas geográficas, altura e diâmetro da chaminé), condições de emissão 

(velocidade, temperatura e concentração dos poluentes emitidos), dados de fundo 

(background), dados geográficos. Para alguns poluentes, é também necessária a 

incorporação dos resultados das complexas reações da química atmosférica 

(processos heterogêneos e homogêneos, reações foto e termoquímicas, deposição 

superficial e processos em aerossóis).  

A resolução espacial e temporal e a exatidão dos resultados do modelo 

idealmente devem contemplar as questões sendo propostas. Quando as emissões 

variam muito, no espaço e no tempo, ou se é necessário predizer séries temporais de 
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concentrações em locais específicos, então a tarefa de modelagem é extremamente 

difícil, mesmo sem as complicações inerentes aos poluentes muito reativos ou à 

existência de relevantes efeitos topográficos que influenciam na dispersão. Por outro 

lado, se não é necessário saber quando uma concentração específica irá ocorrer, mas 

em vez disso, sua probabilidade de ocorrer durante um dado período (por exemplo, 

um ano), então a tarefa de modelagem torna-se mais simples. Em geral, estimativas 

para longos períodos (por exemplo, um ano) podem ser modeladas com mais precisão 

que para períodos menores, pois as flutuações das turbulências na atmosfera podem 

resultar no índice de acerto de dois em três valores observados (HARRISON, 1996).  

De qualquer forma, a exatidão dos resultados é limitada pelos problemas 

advindos das simplificações necessárias para descrever fatores tão complexos e inter-

relacionados, que afetam o transporte e a dispersão dos poluentes na atmosfera, 

razão pela qual é necessário quantificar as incertezas associadas aos dados de 

entrada, como erros de medida e representação incorreta de processos (BANCO 

MUNDIAL, 1999). É recomendada, também a comparação dos resultados obtidos do 

modelo com os dados observados e, ainda, também uma  análise estatística dos 

resultados (avaliação de inclinação, análise de erro, correlação espacial e temporal, 

análise de sensibilidade ou julgamento subjetivo de especialista) (KORC, 2003). 

 Concluindo, para fontes estacionárias, como as UTE’s, o modelo Gaussiano é 

o mais utilizado. No entanto, como bem pouco pode ser feito para minimizar os efeitos 

das forças naturais sobre o transporte e dispersão dos poluentes, a melhor estratégia 

disponível é prevenir a produção dos poluentes do ar na fonte (BANCO MUNDIAL, 

1999). 

IV.6 Efeitos das Emissões Geradas na Geração Termelétrica 

Como descrito nos itens anteriores, na geração de energia termelétrica, são 

emitidos vários poluentes com potencial variado de dano ao meio aéreo. O tipo de 

poluente gerado, bem como a quantidade produzida no processo, varia conforme a 

tecnologia empregada e o combustível utilizado, sendo em termos gerais compostos 

por gases poluentes e material particulado inerte. 

 Na literatura, existem vários índices, fatores de emissão, que correlacionam a 

geração termelétrica e as emissões (EPA, 1995a, 1996 e 1998; IPCC, 1996; IEA, 

2000).  No Capítulo VII, será apresentada e aprofundada a análise desses índices. 

 A síntese dos impactos ambientais provocados pelos principais poluentes 

emitidos pelas UTE’s está mostrada no Quadro 4.4, bem como a escala espacial do 

impacto. Nos próximos itens, serão descritos esses impactos. 
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Poluente Principais Impactos Escala Espacial 

NOx - Principal responsável na formação do 
ozônio troposférico 
- Reage para formar partículas de nitrato, 
aerossóis ácidos; NO2, causa problemas 
respiratórios. 
- Contribui na formação da chuva ácida; que 
pode prejudicar lagos, a vida aquática, 
materiais de construção e a vida silvestre. 
- Contribui para sobrecarga de nutrientes 
que deteriora a qualidade da água. 
- Contribui para o aumento das partículas 
em suspensão, que causa problemas de 
visibilidade. 
- Reage para formar compostos químicos 
tóxicos. 
- Contribui para o aquecimento global. 

-Local, urbana e regional 
-As emissões de NOx estão aumentando. Desde 
1970, a EPA acompanha as emissões dos seis 
criteria poluentes (vide Quadro 4.5). As 
emissões de todos poluentes decresceu 
significativamente exceto o NOx que aumentou 
aproximadamente 10% no período. 

SO2 - Prejudicam o sistema respiratório e 
agravamento de doentes com problemas 
cardíacos e pulmonares. 
- Contribui na formação da chuva ácida. 
- Reage para formar partículas muito 
pequenas de sulfato de amônia, que, se 
inaladas, causam sérios problemas 
respiratórios. Essas partículas são a 
principal causa da redução de  visibilidade 
nos EUA, principalmente nos parques. 

-Local,urbana e regional. 

MP - Efeitos no bem estar e na saúde do 
homem, provocando aumento das doenças 
respiratórias e exacerbação de outras 
enfermidades cardiovasculares.  
- Aumento das internações e atendimentos 
emergenciais. 
- Aumento do absenteísmo no trabalho e na 
escola. 
- Afeta visibilidade. 
- Acidificação de lagos e outros recursos 
hídricos. 
- Alteração do balanço de nutrientes no 
litoral e nas grandes bacias hidrográficas. 
- Depleção dos nutrientes do solo. 
- Danos sensíveis às florestas e produção 
agrícola. 
- Deterioração de matérias, edificações e 
monumentos. 
- Afeta a diversidade dos ecossistemas. 

-Local, urbana e regional. 

CO - Problemas na saúde humana, com efeitos 
cardiovasculares e no sistema nervoso 
central. 
- Contribui na formação do smog, ozônio 
troposférico, que causam problemas 
respiratórios. 

- Local  

O3 
a - Efeitos na saúde humana, problemas 

diversos no sistema respiratório. 
- Causa danos na vegetação e redução na 
colheita. 
- Contribui para o aquecimento global (GEE)  

- Urbana, Regional e Global. 

CO2 - Mudanças Climáticas (GEE) - Global 
CH4 - Mudanças Climáticas (GEE) - Global 
N20 - Mudanças Climáticas (GEE) - Global 

Quadro 4.4 - Impactos dos Principais Poluentes Emitidos pelas UTE’s 
Fonte: Elaborada com dados da EPA, 2003b. 
Nota: GEE – gases de efeito estufa 
(a) Não é emitido diretamente, conforme será descrito no item IV.6.1.3, é formado quando o NO2 reage 
com COV’s na presença de calor e luz solar. 
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IV.6.1  Os Impactos locais e regionais da poluição aérea 

IV.6.1.1 Acidificação da atmosfera 

A chuva sem poluição é naturalmente ácida tendo em vista que parte do CO2 

existente na atmosfera se dissolve para formar ácido carbônico e a presença de 

outros gases ácidos. O pH de equilíbrio para a água de chuva pura é de cerca de 5,6. 

Medidas em várias partes do planeta, demonstraram em diferentes ocasiões valores 

menores que 3,0, tendo em vista a presença de alguns poluentes na atmosfera  

(DAVIS et CORNWELL, 1991). 

Quando emitidos para a atmosfera, por diversas fontes, o SO2, NOx e COV’s  

são convertidos pela ação de reações químicos a compostos ácidos e associados 

oxidantes. A acidificação da atmosfera leva a um aumento da acidez dos processos 

de limpeza da atmosfera (deposição úmida e seca), a partir da diminuição do pH, 

que, por sua vez, acarretará um aumento da acidez dos meios no qual ocorre a 

precipitação (aquática e terrestre). Essas reações ocorrem na troposfera e podem 

causar impactos locais e regionais (pela ação do vento podem ser transportadas para 

centenas de quilômetros), quando retornam ao solo na forma de chuva, neve, neblina 

ou partículas secas.  

Na atmosfera, há a predominância de reações químicas de compostos 

oxidados, devido à forte presença de elementos catalíticos como neblina, luz 

ultravioleta, vapor d’água, radicais livres, íons metálicos, etc. (OTA, 1986). 

O SO2, depois que entra na atmosfera, é quimicamente transformado para 

sulfatos por uma variedade de reações que ocorrem na fase líquida e gasosa. A 

oxidação do SO2 pode ocorrer segundo vários percursos, incluindo oxidação direta, 

oxidação catalítica e processo fotoquímico. A oxidação direta é lenta e praticamente 

insignificante (GODISH, 1991). Nos outros dois processos, as ações da umidade e da 

luz solares atuam como catalisadores, transformando o SO2 em ácido sulfúrico 

(H2SO4) ou em íon sulfato (SO4
-).  

A oxidação catalítica é mais efetiva se nas gotículas de água estiverem 

presente íons de elementos que atuam como catalizadores, como o Fe3
+, Mn2

+ ou NH3, 

normalmente presentes em área industrializadas, conforme a seguinte reação: 

2SO2 + 2H2O + O2  →  2H2SO4  (formação de ácido sulfúrico na presença de 

um catalisador). 

Em baixas umidades relativas, o principal processo de conversão é através da 

fotoexcitação (oxidação fotoquímica), conforme  a reação:  

SO2 + hv → *SO2   onde: h = freqüência de onda;    v = constante de Planck 
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Essa molécula excitada reage com o oxigênio na atmosfera, formando o 

trióxido de enxofre e o oxigênio livre: 
*SO2 + O2 → SO3 + O 

Já a molécula de SO3, como é muito higroscópica, é facilmente convertida em 

ácido sulfúrico:                                                                                      

SO3 + H2O → H2SO4 

Subseqüentemente, há formação de aerossóis por processo de nucleação, 

coagulação ou condensação. O ácido sulfúrico pode reagir, também, com a amônia 

(NH3) para formar diversos sais (GODISH, 1991). A atmosfera, carregada pelos 

compostos sulfurosos, sofre processos de transporte e deposição como a chuva 

ácida (precipitação úmida) e a adsorção do SO2 por pequenas partículas e deposição 

seca (precipitação seca).  

Medições experimentais indicam que o tempo de residência médio na 

atmosfera para o SO2 é de apenas 24 horas, enquanto que para os sulfatos é de 3 a 5 

dias, e particulados de enxofre de 2 a 3 dias (OTA, 1986). 

Com respeito à taxa de transformação do SO2 para SO4, os estudos indicam 

que o coeficiente varia de 0,2 a 1,5% / hora, dependendo de condições específicas do 

local, como por exemplo, o grau de saturação de O2 na atmosfera. 

A formação do NOx (NO + NO2), também, contribui para a acidificação da 

atmosfera.  

Como já descrito, no item IV.4.5, as reações de conversão do NO em NO2 são 

através das reações de oxidação e processos fotoquímicos. O principal sumidouro do 

NO2 na atmosfera é pela sua conversão em ácido nítrico (HNO3) através da reação 

(GODISH, 1991): 

OH  +  NO2  + M  HNO3    

Onde OH é o radical hidroxila e M representa os absorvedores de energia tais 

como O2 ou N2. 

O NO2 também é convertido em ácido nítrico pelas reações químicas que 

ocorrem à noite com o ozônio: 

NO2 + O3  NO3 + O2 

NO2 + NO3  N2O5 

N2O5 + H2O  2HNO3 

Sendo que o NO3 das equações acima é o radical livre de nitrato. O pentóxido 

de nitrogênio (N2O5) reage rapidamente e irreversivelmente para produzir o ácido 

nítrico (HNO3). 

Parte do HNO3 na atmosfera reage com a amônia (NH3) ou outro elemento 

alcalino para formar sais, como o NH4NO3 através da equação: 
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NH3 + HNO3  NH4NO3 

Os aerossóis de nitrato são removidos da atmosfera por processo de 

precipitação úmida ou seca. 

Na Figura 4.4, está representado esquematicamente o processo de formação 

da chuva ácida através dos óxidos de enxofre e nitrogênio. 

 
Figura 4.4 -  Esquema dos Processos de Formação da Chuva Ácida 

Fonte: MOREIRA, 2002 
 

 Conforme a cadeia abaixo, os valores baixos do pH das chuvas podem afetar 

diretamente a qualidade da água nos lagos e rios, a vida aquática – ciclo reprodutivo 

dos peixes devido à redução dos fitoplâncton, zooplâncton, algas e plantas aquáticas; 

lixiviar o cálcio e potássio dos solos causando distúrbios nas plantações e florestas, 

danificar as edificações e monumentos, a vida silvestre, etc. (LORA, 2000; DAVIS et 

CORNWELL, 1991; MOREIRA, 2002): 
Acidificação da 

Atmosfera  Acidificação da 
Precipitação  Acidificação do Meio-

Ambiente  Efeitos Ambientais     
Negativos 

 

Cientistas consideram que a diminuição das emissões de NOx e SO2 em 50% 

pode ser suficiente para deter a acidificação do meio ambiente (LORA, 2000). 

 Com o objetivo de reduzir a chuva ácida nos EUA, a EPA estabeleceu em 1995 

uma estratégia para redução das emissões provenientes das UTE’s dividida em duas 

fases  (EPA, 2003b).  

 Para o NOx na primeira fase foram focadas as usinas a carvão  e conseguiram 

a redução de 400.000t por ano entre 1996 e 1999.  Já para o SOx foram priorizadas 

todas grandes e mais poluidoras usinas.  
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 Na segunda fase para o NOx tem como meta a redução das emissões acima 

de 2 (dois) milhões toneladas de NOx por ano a partir e 2000. E para o SOx o controle 

incidirá em todas as usinas pequenas, tendo como meta a redução anual de 10 

milhões t (quase metade das emissões de 1980) entre 1980 e 2010. 

IV.6.1.2 Diminuição da visibilidade atmosférica 

O nível de poluição na atmosfera pode influenciar as reações químicas 

atmosféricas, pois um mesmo poluente pode reagir com outras substâncias para 

formar novos compostos, dependendo dos componentes presentes na atmosfera.  

A oxidação do SO2 e NO2 faz com que aumente a concentração de sulfatos e 

nitratos na atmosfera, que sob a ação de descargas elétricas, formam moléculas 

extremamente estáveis, apresentando radicais livres, ávidos para associarem-se com 

partículas ou elementos químicos na atmosfera. Os aerossóis resultantes, contendo o 

SO2, apresentam dimensões que variam de 0,1 a 1,0 mícron (muito semelhante à 

dimensão do comprimento de onda da luz visível), causa um espalhamento da 

luminosidade, e, conseqüentemente, a diminuição de intensidade e da visibilidade nas 

regiões onde a concentração desses poluentes é grande. 

Assim, a diminuição da visibilidade atmosférica é causada fundamentalmente 

por dois mecanismos: reações catalíticas com o NO2 e SO2, formando aerossóis e a 

refração luminosa causada pela presença dos mesmos na atmosfera (EPSTEIN, 

1990). 

 Medições experimentais, realizadas nos EUA, mostram que a taxa de 

conversão dos íons (- SO2 ) para sulfato é igual a  0,5 a 0,7 % / hora (ECO 

NORTHWEST, 1993). 

IV.6.1.3 Formação do smog  fotoquímico 

 Um dos fenômenos mais conhecidos de poluição do ar é o smog fotoquímico30 

que ocorre, principalmente, nos grandes centros urbanos devido à presença de 

poluentes no ar. É caracterizado como uma neblina de cor amarela amarronzada que 

se deve à presença no ar de pequenas gotas de água contendo produtos derivados de 

reações químicas ocorridas entre os poluentes do ar. O smog apresenta com 

freqüência, um odor desagradável devido a alguns de seus componentes. Os produtos 

intermediários e finais das reações que ocorrem no smog afetam a saúde humana de 

maneira séria e podem causar danos às plantas, aos animais e a alguns materiais. 

O smog é o resultado das reações entre poluentes induzidas pela luz, às vezes 

é caracterizado como camada de ozônio no lugar errado. O ozônio está presente tanto 

na estratosfera (ozônio bom), que blinda a Terra dos níveis prejudiciais de radiação 
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ultravioleta, quanto em menores concentrações na troposfera, onde é o principal 

componente antropogênico do smog fotoquímico (ozônio mau). 

Os poluentes mais importantes na formação do smog são os poluentes 

primários de óxido nítrico (NO. -radical livre), os hidrocarbonetos e seus derivados – 

COV’s, ambos produzidos nas UTE’s. O processo de formação do smog abrange uma 

série de complexas e simultâneas reações na atmosfera, envolvendo um número 

indeterminado de substâncias químicas, o que torna difícil a implementação de 

medidas de controle. A estratégia mais eficaz de controle é através do 

estabelecimento de regulamentação, padrões de emissão de COV’s e óxidos de 

nitrogênio (BAIRD, 1999; BANCO MUNDIAL, 2003, LORA, 2000). 

A dependência entre a concentração de O3 na troposfera e a relação entre as 

concentrações de COV’s e  NOx é mostrada na literatura através de isopletas de  O3, 

que são curvas com igual concentração de O3 para diferentes concentrações desses 

poluentes. Essas curvas subsidiam o estabelecimento de estratégias visando o 

controle da qualidade do ar (BAIRD, 1999; LORA, 2000; MOREIRA, 2002).   

Os NOx participam nas reações de consumo (vide item IV.4.5)  e produção de 

ozônio. Porém a presença de hidrocarbonetos na atmosfera permite a conversão de 

NO em NO2 sem o consumo de ozônio, permitindo a sua acumulação (GODISH, 1991, 

LORA, 2000). 

Os produtos finais do smog (poluentes secundários) são o ozônio, ácido nítrico 

e compostos orgânicos parcialmente oxidados (e em alguns casos, nitratos), conforme 

a seguinte equação sintética: 

COVs + NO- + O2 + luz solar  mistura de O3, HNO3 , compostos orgânicos 

Os COVs mais reativos no ar urbano são os hidrocarbonetos que contêm uma 

ligação dupla, C = C, dado que eles podem adicionar-se aos radicais livres. Outros 

hidrocarbonetos também estão presentes e podem reagir, mas sua velocidade de 

reação é lenta; contudo, sua reatividade pode tornar-se importante nos últimos 

estágios do smog fotoqúimico. 

 Medições experimentais, realizadas nos EUA, demonstram que há uma forte 

influência da emissão de NOx  na produção de ozônio em áreas de influência de 

dispersão de poluentes originados de plantas termelétricas.Os estudos assumem uma 

taxa de transformação química ao longo da dispersão dos poluentes atmosféricos 

(ECO NORTHWEST, 1993): 

 -  NOx  O3 = 5 % / hora 

                                                                                                                                            
30 A designação de smog  vem da combinação de smoke (fumaça) e fog (neblina). 
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A concentração de ozônio em uma determinada localidade depende, assim, de 

muitos fatores, incluindo a concentração de óxidos de nitrogênio, COV’s, intensidade 

da luz solar e condições climáticas. Picos de ozônio ocorrem normalmente em dias 

quentes, secos e em condições estáveis. O ozônio pode ser transportado pelas 

correntes de vento e causar impactos longe da fonte de origem. Medidas mostram que 

o ozônio na troposfera tem aumentado dramaticamente nos últimos 100 anos; além 

dos efeitos na saúde humana, causa danos na vegetação, e redução na colheita, e 

contribui também no aquecimento global (GEE) (EPA, 2003b, GODISH, 1991).  

Outros compostos tóxicos são produzidos nas reações fotoquímicas, 

envolvendo os hidrocarbonetos (HC) e os NOX, como o PAN (peroxiacetilnitrato), que 

produz danos à saúde humana  (mutações biológicas) e aos vegetais (GODISH,1991): 

HCs + O2 + Luz Solar ---> separa o radical livre dos HCs 

Radical Livre + NO2 ---> nitratos de peroxila, entre eles o PAN. 

  IV.6.1.4 Principais efeitos dos poluentes à saúde humana 

 A atmosfera urbana pode estar contaminada por centenas de diferentes 

poluentes. Relativamente somente alguns têm sido identificados como tendo potencial 

para causar efeitos adversos na saúde devido às exposições normalmente 

encontradas no meio ambiente. 

A EPA classificou esses em dois grupos: criteria poluentes (criteria pollutants)31 

e poluentes perigosos (PPA)32. Os criteria poluentes são aqueles mais comumente 

prejudiciais para à saúde e bem estar dos seres humanos. Receberam essa 

designação porque foram objetos de estudos de avaliação publicados em documentos 

para critérios de qualidade do ar.  

 Em 1990, com a revisão da lei de ar limpo nos Estados Unidos, foi estabelecida 

uma nova categoria de poluentes chamada – PPA composta de 189 compostos 

cancerígenos e não - cancerígenos que podem causar efeitos sérios e irreversíveis à 

saúde. A maioria dos PPA são COV’s, sendo que somente para oito desses as 

emissões são regulamentadas, a saber, arsênico, isótopos radioativos diferentes do 

radônio, benzeno, mercúrio, asbesto, radônio, berilo e cloreto de vinila. Em geral a 

maioria dos países segue a mesma orientação dos EUA, quando do estabelecimento 

de regulamentações referentes aos poluentes atmosféricos, conforme será discutido 

no item V.5. 

                                                 
31 Regulamentados pelo Code of Federal Register – CFR (40 CFR Part 50). 
32 Os poluentes perigosos do ar (hazardous air pollutants– HAP) são listados na Seção 112b do 1990 – Clean Air Act 
Amendments (USA, 1990), assim estruturado: TITLE I - Padrões de Qualidade do Ar – âmbitos local e regional; TITLE 
II - Fontes Móveis - âmbitos local e regional; TITLE III - Compostos Tóxicos - âmbitos local; TITLE IV - Chuva Ácida - 
âmbitos local e regional; TITLE V - Licenciamentos - âmbitos local, regional e global; TITLE VI -Destruição do Ozônio 
Estratosférico - âmbito global. 
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 No Quadro 4.5, estão listados os criteria poluentes para qualidade do ar e os 

oito poluentes perigosos que exigem o estabelecimento de normas com padrões de 

emissão para salvaguardar a saúde pública (GODISH, 1991; BANCO MUNDIAL, 

2003). 

 
Padrões de Qualidade do Ar – 

Criteria  Poluentes Poluentes Perigosos com Padrões de Emissãoc 

Chumbo Arsênico 
Hidrocarbonetosb Isótopos Radioativos diferentes do Radônio 
Material Particuladoa Benzeno 
Monóxido de carbono Mercúrio 
Óxidos de Enxofre Asbesto 
Óxidos de Nitrogênio Berilo 
Ozônio Radônio  
 Cloreto de vinila 

Quadro 4.5 -  Poluentes do Ar Regulamentados pela EPA 
Fonte: Godish, 1991, Banco Mundial, 2003. 
Notas: a Nos últimos 10 anos , vários países, ao definirem partículas totais em suspensão, especificam 
aquelas com diâmetros < 10 e < 2,5 µm . 
b Os hidrocarbonetos (também denominados de COV’s), apesar de constarem de alguns documentos 
como criteria poluentes, não mais fazem parte da lista. Ainda que existam normas de controle para 
emissão dos COV’s,  não há controle específico dos COV’s presentes no ar. O controle adequado reflete-
se na redução da concentração do ozônio troposférico. 
c Na combustão de combustíveis fósseis podem ser emitidos, principalmente, isótopos radioativos e 
mercúrio  em função da concentração desses poluentes no combustível. 
 

Combinado com as características geográficas do local e fatores climáticos, os 

efeitos ambientais dos poluentes na saúde e bem estar humanos dependem do tipo 

(natureza física, química e toxicológica) e concentração do poluente, da sinergia entre 

os poluentes, da duração e freqüência da exposição, da sensibilidade (perfis dose-

efeito e dose-resposta), estado de saúde (condições biológicas e metabólicas), idade e 

nível de atividade da pessoa exposta (BANCO MUNDIAL, 2003; LORA, 2000; 

HARRISON, 1996). 

Há uma forte ligação entre poluição do ar e problemas de saúde, 

especialmente nos seguintes grupos de receptores sensíveis: idosos, recém-nascidos, 

aqueles com problemas respiratórios, cardíacos, alérgicos, hipersensíveis e 

idiossincráticos. Altas concentrações de poluentes do ar podem causar efeitos agudos 

(curto prazo), principalmente nos receptores sensíveis, com dano (ex. irritação dos 

olhos, nariz e garganta; dor de cabeça e náuseas) ou mesmo a morte. Em caso de 

dano, são em geral efeitos imediatos e reversíveis quando cessa a exposição ao 

contaminante. Exposições em patamares de concentração mais baixos podem causar 

efeitos crônicos (longo prazo) em todos os grupos de receptores. Às vezes, os efeitos 

crônicos demoram a aparecer, duram indefinidamente e tendem a ser irreversíveis. 

Entre os efeitos crônicos, podem ser citados a alteração do funcionamento de alguns 

órgãos vitais, câncer e doenças respiratórias (bronquite, asma e enfisema), 



 

127 

agravamento de doenças, impedimento de desempenho no trabalho e de atividades 

físicas (GODISH, 1991). 

Estudos realizados em diversos países mostram que os principais impactos da 

contaminação do ar na saúde se refletem-se geralmente na alteração funcional e 

anatômica do pulmão, no incremento das infecções respiratórias, exacerbação de 

enfermidades pré-existentes e aumento da mortalidade por enfermidades pulmonares 

e cardíacas. Numa forma sintética, pode-se dizer no aumento da morbidade 

(enfermidade) e na mortalidade, tendo como conseqüências o aumento das 

internações hospitalares, maior procura pelos centros de emergência, maiores taxas 

de absenteísmo no trabalho e escolas, incremento no consumo de medicamentos, 

restrições das atividades físicas e mortes prematuras. Nos estudos de valoração 

econômica desses impactos, todos os fatores são contabilizados (EPA,2003b; BANCO 

MUNDIAL, 1999 e 2003, COREY, 2003).  

As relações causais entre os diversos tipos de poluentes e o dano causado à 

saúde humana são muito difíceis de se estabelecerem, principalmente pela 

multiplicidade de fatores que podem interferir no processo. Além do que, como o ar é 

uma complexa mistura de gases e MP, é provável que alguns deles possam se 

interagir e modificar os efeitos fisiológicos do outro. Esses efeitos podem ser aditivos e 

sinergéticos (GODISH, 1991). A incerteza nos resultados dos estudos pode ser 

evidenciada pelos dados, às vezes, bastante diferenciados. Dados citados pelo World 

Resources Institute - WRI (2003), estimam que cerca de 200.000 a 570.000 pessoas 

morrem anualmente, no mundo, como conseqüência da exposição ao ar poluído, 

representando cerca de 0,4 a 1,1% de todas as mortes. Enquanto que segundo 

FISCHLOWITZ - ROBERTS (2002), informação da Organização Mundial de Saúde - 

OMS estima que 3 milhões de pessoas morrem hoje anualmente devido aos efeitos da 

poluição atmosférica, representando o triplo das mortes anuais em acidentes 

automobilísticos.  

 Entretanto, a determinação do potencial de uma substância química causar um 

determinado tipo de doença  (relação causa – efeito) pode ser avaliada através da 

combinação de estudos, como por exemplo: estudos toxicológicos, para medir os 

efeitos tóxicos imediatos sobre o organismo; bioensaios, para avaliação dos efeitos 

crônicos; estudos de exposição ocupacional; estudos epidemiológicos, que são 

avaliações estatísticas  com o propósito de identificar associações entre a ocorrência 

de doenças especificas e as concentrações de poluentes no ar; análise de riscos, etc. 

É essencial que programas de controle fundamentados em efeitos na saúde tenham 

suficiente evidência científica para indicar uma associação forte entre o poluente 

atmosférico e seus alegados efeitos. O que é possível quando há uma convergência 
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de evidências de vários tipos de estudo (GODISH, 1991; OTA, 1986; HARRISON, 

1996).  

 Diversas instituições realizam pesquisas / avaliações experimentais que 

comprovam cientificamente os efeitos dos diversos poluentes. Com base nos 

resultados propõem critérios, recomendações, pautas ou guias sobre os efeitos 

danosos dos poluentes do ar na saúde humana, como: 

 as Diretrizes para Qualidade do Ar na Europa (Air quality guidelines for Europe) 

estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde- OMS (World Health 

Organization – WHO)  (WHO, 2000); 

 os Critérios de Saúde Ambiental (Environmental Health Criteria- EHC para cada 

uma das substâncias mais importantes publicados pelo  Programa Internacional de 

Segurança Química (The International Programme on Chemical Safety - IPCS) 

(IPCS, 2003); 

 as publicações da Agência Internacional para Pesquisas do Câncer (International 

Agency for Research on Câncer- IARC ) descrevem detalhadamente os estudos e 

as conclusões relacionadas à capacidade das substâncias de causarem câncer 

(IARC, 2003);  

 o banco de dados da USEPA denominado (Integrated Risk Information System – 
IRIS) contém informações toxicológicas e epidemiológicas atualizadas, de grande 

parte dos poluentes do ar urbano (EPA, 2003c); 

 a Agência para substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry - ATSDR), dos Estados Unidos, publica a série 

Toxicological Profiles, onde estão catalogados alguns trabalhos sobre poluentes do 

ar (ATSDR, 2003); 

 a OCDE - Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) tem vários 

trabalhos publicados na área de saúde e segurança ambiental (OCDE, 2003). 

Diversos estudos epidemiológicos têm mostrado uma associação entre níveis 

de determinados poluentes no ar e taxas de aumento de incidência de doenças e de 

mortalidade em determinadas comunidades. O Banco Mundial afirma que, com toda a 

evidência epidemiológica acumulada em relação à poluição do ar urbano e seus 

efeitos na saúde, em total igualdade de condições demográficas, climáticas, e de 

saúde / enfermidade das populações etc, as comunidades com altos níveis de 

poluição do ar apresentam mais freqüentemente certas enfermidades e mortes ligadas 

a problemas respiratórios e cardiovasculares. Essa maior freqüência apresenta 

inclusive uma tendência ascendente em função das concentrações crescentes dos 
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poluentes no ar (BANCO MUNDIAL, 2003). O Quadro 4.6 apresenta uma síntese dos 

efeitos tóxicos de alguns poluentes na saúde.  

 
TOXIDADE SUBSTÂNCIA AGUDA1                CRÔNICA2 FONTE 

Material 
Particulado 

Combinado com o SO2 e 
NOx contribui para 
incremento da  
morbidade e mortalidade. 

Irritação pulmonar, 
doença crônico-
obstrutiva do pulmão, 
agravamento da asma. 

Erosão dos solos, vulcões, 
atividade industrial, 
combustão combustíveis 
fósseis, conversão 
atmosférica  secundária. 

Sulfatos Aumento de doenças 
respiratórias, aumento da 
dificuldade de respiração 
em asmáticos 

Aumenta de mortalidade 
em casos de população 
propensa. 

Conversão secundária, 
plantas de ácido sulfúrico, 
emissões naturais de H2S. 

Nitratos, Nitritos Aumenta a 
susceptibilidade de 
crianças para adquirirem 
infecções pulmonares. 

Combinado com aminas 
formam nitroaminas que 
são cancerígenos e 
teratogênicos. 

Conversão secundária do 
NO, NO2 (atividade 
industrial, combustão 
combustível fósseis, 
plantas químicas) 

Dióxido de 
Enxofre 

Combinado com 
partículas aumenta a 
dificuldade respiratória, 
mortalidade e morbidade. 

Aumento de doenças 
respiratórias e 
diminuição da função 
pulmonar. 

Fontes naturais e queima 
de combustíveis fósseis. 

Dióxido de 
Nitrogênio 

Aumenta infecções 
respiratórias. 

Enfisema, alteração da 
função pulmonar. 

Queima de combustíveis 
fósseis. 

Monóxido de 
Carbono 

Mal estar, vômito, 
náusea, dor de cabeça, 
coma, morte. 

Aumenta risco de 
doença coronariana e 
arteriosclerose. 

Combustão incompleta. 

Ozônio Aumento de infecções 
respiratórias, irritação dos 
olhos, dor de cabeça, dor 
do peito. 

Danos permanentes ao 
pulmão. 

Reações fotoquímicas com 
HC, NOx e outros 
compostos na atmosfera, 
reação do O2 na alta 
atmosfera 

Hidrocarbonetos 
Aromáticos 

Fadiga, cansaço, 
formigamento 

Irritação, leucopenia, 
mutagênico 

Evaporação compostos 
orgânicos, combustão dos 
combustíveis fósseis, 
processos industriais 

Quadro 4.6 -  Efeitos Tóxicos à Saúde Humana de Gases e Material Particulado 
Fonte: OTA, 1986;EPA, 2003B 
Notas:  
(1) Efeito agudo, associado à exposição por altas concentrações do poluente em curto período. Em geral, 
causa efeitos imediatos e reversíveis quando cessa a exposição (mal estar, danos ou morte). O grupo de 
receptores mais sensível é de: idosos, recém nascidos, alérgicos, hipersensíveis, idiossincráticos. 
(2) Efeito crônico, associado à exposição em concentração mais baixa por longo período. Em geral, os 
efeitos tardam a se manifestar, duram indefinidamente e são irreversíveis. Todos os grupos de receptores 
são vulneráveis. 

 

De qualquer forma, a interpretação das relações causais deve ser analisada 

com prudência, em primeiro lugar pela possibilidade de sinergismos de elementos 

químicos na atmosfera, que podem acentuar os efeitos sobre a saúde humana e em 

segundo, pela ocorrência de casos ocupacionais, que devem ser tratados de forma 

diferenciada dos casos da população em geral. A determinação de curvas de dose-

resposta tem um grau marcante de incerteza nos coeficientes, e procuram estabelecer 

correlações entre incidências de mortes e doenças em áreas de alto nível de poluição. 

A Tabela 4.5 sintetiza os coeficientes dose-resposta para os casos de mortalidade e 

morbidade devido à  concentração de poluentes aéreos nos EUA. 
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Poluente SO2 SO4 Particulados NO2 O3 

Efeito A B A B A B A B A B 
Mortalidade 1 (Anos) 

18-44 
1,5 1.5 15,0 15,0 0,8 3 0 0 0 6 

45-64 15,0 6,0 120 60,0 0,8 3 0 0 0 6 
+ 65 27,0 35,0 700 350,0 0,8 3 0 0 0 6 

Morbidade2           
Bronquite 0 100 4470 1000 360 360 0 0 0 0 

Sistema Respiratório Inferior 75 50 792 500 0 0 0 0 0 0 
Tosse - 100 - 1000 - 0 - 0 - 0 

Resfriado 75 90 792 900 0 0 0 0 0 0 
Pneumonia 13 - 500 - 0  0 - 0 - 

Doença Aguda 4 - 45 - 7 0 - - 600 - 
 Tabela 4.5 - Síntese de Coeficientes Dose-Resposta para Saúde Humana 

UNIDADES: 
   1- 10-6 MORTES / µG / M3

 / ANO 
 2- 10-6 CASOS / µG / M3

 / ANO 
FONTES: 
 A - ECO NORTHWEST, 1993 
 B - ECO NORTHWEST, 1987 
 

 No Quadro 4.7, estão os resultados consolidados do trabalho elaborado por 

MARTINEZ et ROMIEU (1997) que compilou uma grande quantidade de estudos 

internacionais relativos à associação do aumento da concentração do poluente com o 

incremento da mortalidade e morbidade das populações. 

 
- Diária de 0,5-1,5% (na média) 
- Diária de 3% para maiores de 65 anos (em São Paulo-
Brasil) 
- Diária de 0,6% (em Santiago de Chile) 
- Por problemas cardiovasculares de 0,8-1,8% 
- Por problemas respiratórios de 1,5-3,7% 

Para cada 10µg PM10 / m3 de aumento 
 aumenta mortalidade: 

- Por pneumonia infantil em 2,2 para cada10 mil (no Rio 
de Janeiro, Brasil) 

MORTALIDADE 

Para cada 40 ppb NO2 de aumento  
aumenta mortalidade: 

- Por problemas respiratórios nas crianças menores de  
5 anos em 30% (São Paulo, Brasil) 
- Internações por problemas respiratórios em 1-4% 
- Consultas de emergência de 1-4% 
- Sintomas respiratórios de 1-10% 

Para cada 10µg PM10 / m3 de 
aumento aumenta morbidade: 

- Pequenos Sintomas respiratórios nas crianças 
asmáticas em 4% (México) 
- Capacidade respiratória da população em geral 2% Por cada 10µg PM10 / m3 de aumento  

diminui - Fluxo de respiração máximo das crianças asmáticas 
em 0,35% (México) 
- Volume Expiratório Forçado em um segundo (VEF1) 
em crianças na idade escolar em 2% (México) Para cada 53 ppb O3 de aumento  

diminui: 
 - O Fluxo Máximo de Expiração Médio (FMEM25-75) 

em 7,4% (México)  

MORBIDADE 

Para cada 50 ppb O3 de aumento  
aumentam:  

- Sintomas nas crianças asmáticos em10% (México, 
D.F.) 

Quadro 4.7 - Associação entre o Aumento da Concentração do Poluente com o Incremento 
da Mortalidade e Morbidade das Populações 

Fonte: Elaborada a partir de dados de MARTINEZ et ROMIEU, 1997. 
  

 A seguir são apresentados os principais efeitos negativos à saúde humana dos 

principais poluentes atmosféricos: 
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a) Monóxido de carbono (CO):  os efeitos do CO na saúde dependem da 

concentração e duração da exposição. O CO é altamente tóxico em concentrações 

superiores a 1000ppm (GODISH, 1991).  

O CO é um gás prejudicial à oxigenação dos tecidos, sendo enquadrado como 

um asfixiante sistêmico. A hemoglobina carrega oxigênio aos tecidos. Ao nível dos 

capilares pulmonares, essa, por sua vez, recebe oxigênio do ar que está nos alvéolos 

e pelos vasos sangüíneos leva este elemento vital a todos os tecidos. Nos tecidos a 

hemoglobina troca o oxigênio por dióxido de carbono que transporta até aos pulmões 

para liberá-lo no ar alveolar e carregar-se novamente com oxigênio.O CO pode se ligar 

fortemente à hemoglobina no sangue (formando carboxihemoglobina (COHb), 

substituindo o oxigênio e dificultando o seu transporte e, assim, pode causar prejuízos 

à oxigenação do sangue. A afinidade da hemoglobina pelo CO é 210 vezes maior que 

pelo oxigênio (LORA, 2000). Pode causar, como conseqüência, o aumento da 

incidência de doenças / mal-estar, como: náusea, dor de cabeça, tontura, alterações 

nas funções motoras e redução dos reflexos, problemas cardiovasculares e, em casos 

extremos de exposição em um ambiente fechado, levar à morte por asfixia. Pode 

exacerbar as doenças do coração e do pulmão. O perigo é mais evidente em recém - 

nascidos, velhos e enfermos crônicos (EPA, 2003b, BANCO MUNDIAL, 2003; 

CETESB, 2003, PERES, NOGUEIRA et TORRES, 2000). 

Casos graves de intoxicação por CO jamais ocorrem ao ar livre, mas apenas 

em ambientes fechados. Nas intoxicações agudas ou crônicas, cessando a exposição 

ao CO, após vários dias, restabelece-se o ciclo normal da oxigenação celular.  

O CO também contribui para a formação do smog, formação do ozônio 

troposférico, que ocasiona conseqüentes problemas respiratórios. 

b) Óxidos de nitrogênio: o monóxido de nitrogênio é praticamente inofensivo, 

mas, como descrito no item IV.4.5, ele se oxida facilmente para formar o dióxido de 

nitrogênio. O NO2 afeta todas as partes do corpo expostas ao ar, pele e mucosas, e 

provoca lesões celulares, causando irritação nos olhos, na pele, no nariz e uma série 

de doenças de origem respiratória, porque é capaz de penetrar nas regiões mais 

profundas dos pulmões. Se a dose for aguda pode causar doenças respiratórias de 

vários tipos, dependendo da intensidade e duração da exposição, desde inflamação e 

constrição das vias respiratórias, bronquites crônicas, enfisema pulmonar, dificuldades 

nas trocas gasosas que ocorrem nos pulmões: CO2 por O2; broncopneumonias. Em 

caso de intoxicação grave, pode ocorrer edema pulmonar, hemorragias alveolares e 

insuficiência respiratória, causando morte (EPA, 2003b, Banco Mundial, 2003, 

CETESB, 2003). 
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A exposição de concentrações de NO2 acima de 5 ppm por 15 minutos resulta 

em tosse e irritação do trato respiratório (DAVIS et CORNWELL, 1991). 

c) Dióxido de enxofre: causa irritação nas mucosas, olhos, nariz e sistema 

respiratório. É muito prejudicial principalmente para as pessoas que sofrem de asma e 

bronquite crônica, crianças e velhos. O SO2 afeta rapidamente as pessoas, 

usualmente dentro dos primeiros minutos da exposição. Estudos epidemiológicos 

indicam que a exposição ao SO2 pode provocar efeitos agudos típicos da poluição com 

material particulado. A exposição é relacionada com o aumento nas hospitalizações e 

mortes por problemas cardíacos e respiratórios. A severidade desses efeitos aumenta 

com a concentração do SO2 e a prática de exercícios aumenta a severidade devido ao 

aumento do volume de SO2 inalado e fazendo com que o poluente penetre mais 

profundamente no sistema respiratório. Os efeitos são piores quando os óxidos de 

enxofre combinam com partículas, umidade do ar e na presença do ozônio. A 

combinação das substâncias produz um efeito maior que a soma individual dos efeitos 

de cada substância, efeito sinérgico. Em caso de intoxicação aguda por SO2, pode 

ocorrer a queima das vias respiratórias, desde a boca e o nariz até aos alvéolos e ser 

fatal. A destruição é marcada por inflamação, hemorragia e necrose dos tecidos. 

 O gás SO2 é muito solúvel na água e ao chegar na mucosa respiratória, 

transforma-se em ácido sulfuroso e/ou sulfúrico que agride o aparelho muco-ciliar. A 

doença provocada é a tráqueo-bronquite crônica. (BANCO MUNDIAL, 2003; EPA, 

2003b; CETESB, 2003). 

d) Material particulado: é a designação para uma complexa mistura de 

pequenas e grandes  partículas de diversas origens e composição química, e  que 

podem ter efeito na saúde e no bem-estar do homem, efeitos esses fortemente ligados 

ao tamanho das partículas.  Se muito grandes as partículas caem no solo pela força 

da gravidade, em proporções pequenas flutuam no ar e podem ser inaladas por seres 

vivos. As partículas maiores são retidas nas vias respiratórias superiores pelo aparelho 

mucociliar. As partículas com diâmetro aerodinâmico menor que 10 mícrons (MP10), 

podem causar irritação nos olhos e na garganta, contribuir com o aumento das 

doenças respiratórias crônicas e exacerbar os efeitos de outras doenças. Razão pela 

qual o MP é classificado pela EPA como criteria poluente. As partículas menores ainda 

(<2,5), emitidas principalmente pela combustão de combustíveis fósseis (como fuligem 

e aerossóis de sulfato e nitrato formados pela condensação dos NOx e SO2 na 

atmosfera), são mais prejudiciais ao homem, com maior poder de penetração, elas 

podem chegar até a intimidade do pulmão e depositarem-se nos alvéolos pulmonares. 

Podem carrear outras substâncias a elas adsorvidas, irritantes, tóxicas ou mesmo 

inofensivas. Os constituintes das partículas menores também tendem a ser 



 

133 

quimicamente mais ativos podendo se acidificar e logo se tornarem-se mais perigosos. 

Por essa razão a partir da metade da década de 1990 as normas sobre material 

particulado passaram a especificar limites para MP2,5 (BANCO MUNDIAL, 2003; EPA, 

2003b; CETESB, 2003). 

Os MP junto com o SO2 e O3 são as fontes de maiores preocupações na 

gestão da qualidade do ar dos grandes centros urbanos devido aos riscos potenciais à 

saúde da população. Recentes estudos sobre efeitos crônicos provenientes da 

exposição ao ar poluído indicam o MP como o poluente mais responsável pela 

redução do tempo de vida da população, apesar de que outros poluentes tenham um 

papel relevante. Numerosos estudos associam a poluição com MP às repentinas 

mudanças nas funções do pulmão e doenças respiratórias, resultando no aumento de 

internações e absenteísmo. Outros estudos mostram que os efeitos na saúde não 

estão restritos a episódios ocasionais quando os níveis dos poluentes são 

particularmente altos. Eles podem ocorrer em níveis abaixo dos limites estabelecidos 

de qualidade do ar, especialmente para populações mais sensíveis. Tais conclusões 

levantam a questão: A própria EPA questiona se os padrões de qualidade do ar em 

vigor são suficientes para proteger a população (EPA, 2003b).  

e) Oxidantes fotoquímicos: conforme descrito no item IV.6.1.3 os nitratos de 

peroxila (como PAN) , o ozônio, os aldeídos e outros oxidantes fotoquímicos formam o 

smog fotoquímico. Sua ação tóxica deve-se, principalmente, à capacidade de oxidar 

proteínas, lipídios e outras substâncias químicas integrantes das células, lesando ou 

matando as mesmas, dependendo da concentração e do tempo de exposição. Assim, 

os oxidantes fotoquímicos agravam a ação irritante dos outros poluentes e intensificam 

as inflamações e infecções do sistema respiratório. 

O ozônio troposférico, classificado pela EPA como um dos criteria poluente, é 

um poluente secundário utilizado como trançador do fenômeno.  É um poderoso 

oxidante que pode reagir com praticamente qualquer tecido biológico. Concentrações 

da ordem de 0,012 ppm, típicas em muitas cidades, podem irritar o os olhos, trato 

respiratório e prejudicar as funções do pulmão, causando tosse, redução da respiração 

e dores no peito. Os exercícios aumentam esses efeitos e exercícios mais fortes 

podem desencadear os sintomas acima com concentrações menores de ozônio (0,08 

ppm).  Evidências mostram que a exposição ao ozônio diminui as defesas do corpo, 

aumentando a susceptibilidade para infecções respiratórias (rinites, faringite e 

laringite), e as altas concentrações podem causar edema pulmonar. Quando sobem as 

concentrações de ozônio também aumentam as internações e atendimentos 

hospitalares para doenças respiratórias, como asma. Em média estudos feitos nos 
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EUA mostram um aumento aproximado de 7 a 10% nas internações para 0,05 ppm de 

aumento nos níveis de ozônio (EPA, 2003b;CETESB, 2003). 

f) Metais tóxicos: representam uma ameaça a saúde humana quando são 

inalados em grandes quantidades, devido à tendência de acúmulo no organismo. Os 

combustíveis fósseis, principalmente o carvão, podem ter pequenas concentrações de 

Hg e material radioativo que não são consumidos durante a combustão e são emitidos 

como material particulado.  

O mercúrio pode ter efeito adverso no cérebro e nos rins. Os materiais 

radioativos podem causar câncer nos seres humanos (BANCO MUNDIAL, 2003). 

IV.6.1.5 Principais efeitos dos poluentes atmosféricos aos materiais 

 Os efeitos dos poluentes aéreos sobre os materiais podem ser causados por 

cinco mecanismos de deterioração (DAVIS et CORNWELL, 1991): 

-  abrasão; 

-  deposição; 

-  ataque químico direto; 

-  ataque químico indireto; 

-  corrosão eletroquímica. 

 A abrasão dos materiais é causada pelo choque das partículas sólidas de 

grande diâmetro, que pode causar, por exemplo, a descoloração das pinturas. Em 

geral, os poluentes atmosféricos são partículas pequenas ou são transportadas a 

baixas velocidades sendo minimizado esse efeito. 

A deposição provoca a deterioração estética dos materiais, mas o processo de 

limpeza das superfícies pode causar a degradação dos materiais.    

O ataque químico direto dá-se pela ação de uma substância ou composto 

sobre o material, como no caso da solubilização e das reações de oxidação e redução. 

Como exemplos podem ser citadas a corrosão do metal pelo ácido sulfúrico e as 

reações da pedra calcária (CaCO3) com o ácido sulfúrico para formar sulfato de cálcio 

(CaSO4) e gesso (CaSO4.2H2O) que são muito solúveis em água e então lixiviados 

pela chuva, provocando a deterioração de prédios e monumentos. 

Já no ataque químico indireto, o poluente (por exemplo: O3; COV’s; compostos 

nitrogenados; PAN) é absorvido e reage com um componente do absorvente, e pode 

formar um composto destrutivo: oxidante, redutor ou solvente. Os materiais mais 

suscetíveis são couro; plásticos; elastômeros; papel; têxteis e tintas.  

O couro e o papel ficam quebradiços após absorverem o SO2, devido a 

presença de umidade e pequena concentração de ferro , que age como catalisador e é 

formado o ácido sulfúrico.  
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No caso da corrosão eletroquímica, as reações de oxidação ou redução 

promovidas pela presença dos poluentes, são capazes de criar alterações químicas e 

físicas nas superfícies dos metais a partir da formação de anodos e catodos.  

Os parâmetros mais relevantes no processo de deterioração dos materiais são: 

a umidade do ar ou da superfície (umidade acima 70-90% provoca corrosão sem 

poluentes no ar); temperatura; radiação solar ou iluminação local; grau de exposição 

da superfície (DAVIS et CORNWELL, 1991). 

Estudos de laboratórios chegaram a conclusão de que há uma correlação 

linear entre a quantidade de material corroído e a concentração de SO2 (EPSTEIN, 

1990). O NOx e o O3 também desempenham um papel semelhante, induzindo a 

corrosão dos metais, desbotando pinturas, oxidando materiais, tornando materiais de 

borracha quebradiços (OTTINGER, 1991). As regiões industrializadas são as mais 

vulneráveis devido à maior poluição atmosférica. 

Outros efeitos sobre os materiais são: 

-  geração de camadas de material oxidante nos contatos de aparelhos eletro-      

eletrônicos; 

-  fadiga dos metais; 

-  alteração de cor e resistência dos tecidos de lã; 

-  aceleração da corrosão do zinco (aço galvanizado); 

Todos esses efeitos têm repercussões econômicas, pois podem provocar 

danos irreparáveis aos objetos e monumentos de alto valor histórico e artístico; perda 

de função de equipamentos; aumento dos gastos de manutenção, etc. 

IV.6.1.6 Principais efeitos dos poluentes atmosféricos aos solos 

A deposição ácida causada pela emissão de óxidos de enxofre e nitrogênio 

também altera as condições físico-químicas dos solos, acarretando impactos sobre a 

qualidade dos mesmos, e, diminuindo o crescimento da vegetação na qual está 

assentada. 

O aumento da acidez do solo altera o balanço de cálcio, magnésio e potássio, 

alterando nutrientes essenciais ao crescimento das plantas. Tal transformação faz com 

que elementos que são necessários para o funcionamento dos vegetais, sofram a 

lixiviação dos elementos nutrientes. A acentuação do efeito dependerá das condições 

geográficas de cada região (regiões com solos já ácidos tenderão a sofrer mais) (OTA, 

1986). 

A emissão de material particulado, principalmente particulados finos 

associados com traços de elementos e hidrocarbonetos adsorvidos, tem um efeito 

negativo sobre os solos. A deposição cumulativa dessas partículas aumenta a 



 

136 

concentração de metais pesados, afetando conseqüentemente a ciclagem de 

nutrientes. 

No caso do NOx, os levantamentos realizados até o presente momento 

apresentam incertezas no estabelecimento de uma relação direta causa versus efeito. 

O complicador é o fato de que o nitrogênio é essencial para a manutenção dos ciclos 

biogeoquímicos dos ecossistemas e também existem fontes naturais de emissão de 

NOx em larga escala. As investigações realizadas até hoje não conseguem distinguir 

bem os efeitos das fontes naturais e antropogênicas sobre o solo. Existe, entretanto, a 

constatação de que os solos absorvem NO e NO2, e, conseqüentemente, a vida 

micobriana no solo fica prejudicada, quando as concentrações excedem os padrões 

normais para aquele tipo de solo. 

IV.6.1.7 Efeito da poluição atmosférica sobre as florestas e culturas agrícolas 

As plantas são sensíveis à maioria dos poluentes do ar e sofrem danos 

significativos em concentrações muito mais baixas que as necessárias para afetar a 

saúde do homem. 

 Os poluentes que causam danos à vegetação são denominados de fitotóxicos. 

Classificam-se em dois grupos: os mais severos como SO2; PAN; eteno e ozônio e os 

menos severos, como o cloro, ácido clorídrico, amônia e mercúrio. Os NOx também, 

podem danificar a vegetação de forma severa ou não, dependendo da concentração e 

duração da exposição (LORA, 2000).  

A planta consiste basicamente de quatro órgãos: raiz, tronco, folhas e 

estruturas de reprodução. Cada um serve como um alvo para os poluentes fitotóxicos. 

Entretanto, a folha é o principal alvo, pois é o órgão envolvido nas trocas gasosas. 

Conseqüentemente, os efeitos mais visíveis da poluição atmosférica nas plantas 

ocorrem nas folhas. Efeitos mais sutis tais como redução do crescimento podem afetar 

todos os órgãos (GODISH, 1991). 

O grau de severidade dos danos é função da sensibilidade/ idiossincrasias da 

espécie botânica; do tipo, concentração e tempo de exposição ao poluente na 

atmosfera. Muitas vezes devido à sinergia entre os vários poluentes torna-se muito 

difícil o diagnóstico do problema. 

 A ação dos poluentes sobre as florestas e culturas agrícolas pode ser 

classificada em duas formas diferentes: ação direta e ação indireta.  No caso da ação 

direta, esta se faz a partir da deposição da chuva ácida sobre a vegetação ou pela 

penetração dos poluentes nas plantas através da respiração normal. Os efeitos 

indiretos estão relacionados com a acidificação dos solos nos quais está situada a 

vegetação, conforme os mecanismos descritos no item anterior. Esses efeitos, 
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dependendo do poluente e duração da exposição, podem provocar simultaneamente 

ou não: a alteração do metabolismo (como, interrupção da fotossíntese) e dos tecidos 

vegetais das plantas. Esses danos podem se manifestar  na destruição da clorofila; 

necrose das folhas; pigmentação anômala; mudanças morfológicas; redução da 

produtividade florestal e das culturas agrícolas e diminuição da germinação (SÁ, ------; 

EPSTEIN, 1990; LORA, 2000). A seguir serão descritos os impactos de alguns 

poluentes na vegetação. 

Entre todos os poluentes presentes na atmosfera o SO2 é o mais fitotóxico. O 

efeito direto do SOx sobre a vegetação pode ser agudo, em conseqüência de altas 

concentrações de SO2 em curto tempo de exposição e crônico, devido a baixas 

concentrações e longo período de exposição. Os principais sintomas no primeiro caso 

são: perda de clorofila; necrose das folhas; morte das células; desfolhação prematura 

e redução da atividade fotossintética. No segundo caso nota-se: redução ou 

paralisação do crescimento das árvores; baixa produtividade vegetal e redução da 

germinação (CHADWICK, 1982). 

Experimentos realizados nos EUA tem mostrado que níveis baixos de 

concentração de SO2 (0,02 a 0,05 ppm) podem causar significativas desordens 

fisiológicas nas florestas, atingindo as plantas inferiores com maior eficácia. A ação do 

SOx sobre as florestas atinge fortemente os tecidos vegetais, a partir da concentração 

cumulativa de sulfatos derivados do SO2 (OTA, 1986). Outros estudos realizados em 

laboratórios demonstram que a vegetação exposta, a níveis de concentração de SO2 

entre 0,5 a 2,0 ppm, durante o período de exposição de 1 hora, fica sujeita a ter 

reduzido o crescimento potencial das plantas em 5% (EPSTEIN, 1990).  

O Gráfico 4.2 mostra os efeitos do SO2 sobre  a vegetação em função da 

concentração e duração da exposição e conseqüências específicas para determinadas 

plantas. 

Culturas de milho, girassol, algodão e tabaco, no entanto, se beneficiam da 

presença de SO2 nas concentrações encontradas em torno das UTE’s, pois são 

culturas que necessitam de enxofre e o poluente passa a atuar como fertilizante. É 

usual a utilização de plantas como alfafa e flores ornamentais, sensíveis ao SO2, como 

monitores da poluição (EPSTEIN, 1990). 

A sensibilidade relativa de algumas plantas à exposição de SO2 é mostrada no 

Quadro 4.8. 

Segundo DAVIS et CORNWELL (1991) o crescimento das plantas pode ser 

inibido pela contínua exposição de 0,5 ppm de NO2. Caso os níveis de concentração 

no ar excedam 2,5 ppm de NO2 por um período de 4 horas ou mais, é produzida a 
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necrose das folhas. Já no caso do SO2, a concentração de 0,3 ppm por um período de 

8 horas também provoca a necrose das plantas. 

 

 
Gráfico 4.2 -  Efeitos do SO2 sobre a Vegetação 

Fonte: SÁ, ______ 

 
Sensível Intermediário Resistente 

Plantas ornamentais/ Arbustos de flores 
Ervilha doce Gladíolo 

Cosmos Tulipa 
Aster Zínia 

Crisântemo 

Árvores / Arbustos 
Pinheiro branco Pinheiro australiano Cedro vermelho 
Pinheiro vidoeiro Alder maple 
Alamo Tremedor Abeto (Douglas fir) linden 

Culturas Agrícolas 
Espinafre Pepino Milho 

Nabos Tomate Batata 
Beterraba Verduras Repolho 

Alfafa Trigo Brócolis 
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Aveia Feijão  
Quadro 4.8 - Sensibilidade Relativa das Plantas à Exposição de SO2 

Fonte: GODISH, 1991 
 

No Gráfico 4.3 estão mostrados os efeitos dos óxidos de nitrogênio sobre as 

plantas em função da concentração e duração da exposição. 

 
Gráfico 4.3 -  Efeito dos Óxidos de Nitrogênio sobre as Plantas 

 
Fonte: MC LEAN, 1975 em LORA, 2000  
 

O efeito indireto do NOx sobre as plantas também ocorre, quando há um 

aumento da concentração de nitratos na atmosfera, que leva a um maior acúmulo de 

nitrogênio no solo, tornando-o mais ácido e conseqüentemente reduzindo a 

produtividade florestal. 

O material particulado também pode afetar diretamente a vegetação, seja pela 

deposição nas folhas e causando redução do processo de respiração celular, seja pela 

redução da intensidade luminosa no caso de aumento da concentração de partículas 

na atmosfera, afetando diretamente a atividade fotossintética dos vegetais. 

Indiretamente, a deposição de particulados altera o metabolismo dos microorganismos 

do solo e a ciclagem de nutrientes, conforme apresentado na Figura 4.5. 

O somatório dos efeitos diretos e dos efeitos indiretos tem diminuído 

substancialmente o valor comercial de algumas culturas agrícolas na Europa e no EUA 

(alfafa, soja, trigo).  

O ozônio troposférico também causa prejuízos às plantas e ecossistemas. 

Interfere na habilidade das plantas de produzir e estocar nutrientes, o que as torna 

mais susceptíveis às doenças, insetos, outros poluentes e condições adversas do 
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clima. Produz danos as folhas das árvores e de outros vegetais, prejudicando a 

aparência das cidades, parques e áreas de recreação. Reduz a produção de grãos e 

outros produtos da agricultura (EPA, 2003b). 

 

 
Figura 4.5 -  Esquema de Ação dos Materiais Particulados sobre as Florestas 

 
Fonte:  OTA, 1986 em MAGRINI, 2001. 

 

A determinação de relações dose-resposta para culturas agrícolas tem sido 

baseada em observações de campo, e tenta-se associar a perda percentual da cultura 

por nível de concentração de poluentes. A Tabela 4.6 traz a síntese dos coeficientes 

dose-resposta em culturas nos EUA (ECO NORTHWEST, 1987). 

 
Poluente  

 
SO2 SO4 NO2 O3 

Cultura A B A B A B A B 
Milho 0,005 - 0,005 - - - 0,050 0,1 
Trigo 0,012 - 0,012 - - - 0,125 0,1 
Aveia 0,012 - 0,012 - - - 0,125 0,1 
Cevada 0,012 - 0,012 - - - 0,125 0,1 
Alfafa 0,019 - 0,019 - - - 0,118 - 
Árvores Frutíferas - - 0 - - - - - 
Feno 0,012 - 0,012 - - - 0,125 - 
Batata 0,035 - 0,035 - - - 0,350 0,3 
Trevo 0,019 - 0,019 - - - 0,118 - 
Alface  - - - - - - 0,3 
Beterraba - - - - - - - 0,1 
Lentilha - - - - - - - 3 
Feijão - - - - - - - 3 
Ervilha - - - - - - - 3 
Maça - - - - - - - 0,010 
Pêra - - - - - - - 0,010 
Cereja - - - - - - - 0,010 
Pêssego - - - - - - - 0,010 
Ameixa - - - - - - - 0,010 
Uva - - - - - - - 0,1 
Morango - - - - - - - 0,3 
Aspargo - - - - - - - 0,1 
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Cebola - - - - - - - 0,1 
Cenoura - - - - - - - 0,1 

Tabela 4.6 - Coeficientes Dose-Resposta para Culturas Agrícolas 
Fonte: Eco Northwest, 1987. 
Nota: Unidade - % Perda em massa / mg / m3 ano 
 

IV.6.2  Os Efeitos globais da poluição aérea – o efeito estufa 
A superfície e a atmosfera da Terra são mantidas aquecidas principalmente 

pela energia proveniente do Sol. A Terra recebe a radiação solar de onda curta33 

(compreendida na região visível - luminosa, ultravioleta e infravermelha do espectro 

eletromagnético). Da luz incidente total, envolvendo todos os comprimentos de onda, 

cerca de 50% alcança a superfície da Terra onde é absorvida. Outros 20% da luz 

incidente são absorvidos por gases (os raios ultravioletas pelo O3 estratosférico e 

oxigênio diatômico; os raios infravermelhos pelo CO2 e H2O) e pelas gotículas de água 

presentes no ar. Os restantes 30% são refletidos de volta pelos corpos refletores 

(nuvens, gelo, neve, areia, etc.).  

Como qualquer corpo aquecido, a Terra emite de volta para o espaço 

radiações de ondas longas (infravermelho térmico) (BAIRD, 1999). Na média a 

radiação solar absorvida é balanceada pela radiação terrestre emitida para o espaço, 

pois há uma parcela de energia na Terra que não é proveniente do Sol, como a fissão 

nuclear, a geotérmica e a associada à rotação da Terra. Uma parte da radiação 

terrestre é absorvida pelos gases na atmosfera. A energia dessa radiação terrestre 

absorvida aquece a superfície da Terra e a atmosfera, criando o que é chamado de - 

efeito estufa natural.  
A superfície terrestre irradia para a atmosfera uma média de 390 W/m2 de 

energia na forma de radiação infravermelha. Desses, 240 W/m2 passam pela 

atmosfera e conseguem chegar ao espaço, enquanto 150 W/m2 são absorvidos e 

remetidos de volta pelos gases naturais de efeito estufa. Em termos gerais, o efeito 

estufa natural pode ser definido como esses 150 W/m2 de radiação infravermelha que 

as moléculas dos gases de efeito estufa aprisionam e remetem para a Terra (IPCC, 

1995). 

Assim, o aquecimento da atmosfera terrestre é um fenômeno natural, sem ele a 

temperatura média da superfície da Terra situar-se-ia na faixa de -18oC 

(aproximadamente 33ºC menor), e não haveria vida na Terra, ao menos como ela é 

hoje (IPCC, 1996).  

A atmosfera da Terra consiste principalmente de oxigênio e nitrogênio, nenhum 

desses gases desempenha um papel significante para o efeito estufa, pois ambos são 

                                                 
33 O Sol emite energia principalmente com comprimento de onda curta devido à temperatura na sua superfície ser da 
ordem de milhares de graus Celsius. 
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essencialmente transparentes à radiação terrestre. O efeito estufa é primariamente 

função da concentração do vapor d’água, dióxido de carbono e traços de outros gases 

na atmosfera terrestre (chamados de gases de efeito estufa). Esses gases 

desempenham uma função similar ao vidro ou plástico transparente na estufa artificial, 

ou seja, permitem a passagem da radiação luminosa e das outras formas de radiação 

do espectro eletromagnético, como a radiação ultravioleta. Porém as moléculas 

desses gases absorvem a radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra e 

reenviam parte dessa energia para a atmosfera, na forma térmica (IPCC, 1996). A 

capacidade e intensidade de absorção de energia vão depender da freqüência da luz 

infravermelha e da estrutura molecular dos gases indutores do efeito estufa (BAIRD, 

1999, LORA, 2000). 

Durante o passado geológico deste planeta, diversas fontes naturais de gases 

de efeito estufa proporcionaram a manutenção das condições de temperatura na 

superfície terrestre. Os gases que provocam naturalmente o efeito estufa são vapor 

d’água (H2O), o dióxido de carbono (CO2), naturalmente adicionado à atmosfera 

através das explosões vulcânicas e por processos de respiração celular dos 

organismos vivos; o metano (CH4), produzido através da decomposição anaeróbica 

das substancias orgânicas nos sistemas biológicos; o óxido nitroso  (N2O) produzido 

pela ação bacteriana no solo e reações na atmosfera superior e o ozônio (O3) pelas 

reações entre o oxigênio atômico e o molecular (LORA, 2000). Com o céu claro, em 

torno de 60-70% do efeito estufa natural é provocado pelo vapor d’água troposférico, 

gás de efeito estufa dominante na atmosfera terrestre, sua concentração atmosférica 

tem maior contribuição através das fontes naturais tais como evaporação, vulcões, etc. 

(IPCC, 1995).  

As nuvens também têm um outro papel importante no equilíbrio térmico do 

planeta.  

Outro fenômeno associado ao balanço de energia entre a Terra e Sol é o 

albedo, que representa a refletividade da atmosfera e da superfície da Terra. O albedo 

médio situa-se na faixa de 30%. Em torno de 100 W/m2 da radiação solar é refletida 

diretamente para o espaço. A maior parte do albedo atmosférico é causada pela 

presença de nuvens. Elas refletem boa parte da radiação solar de volta para o espaço 

pelas superfícies brancas, promovendo um efeito contrário ao das moléculas dos 

gases causadoras do efeito estufa. Em termos gerais, as nuvens têm um efeito de 

esfriamento de aproximadamente 20 W/m2, fruto do balanço entre a energia que ela 

reflete diretamente para o espaço e a energia que ela aprisiona. 

Atividades antropogênicas, entretanto, podem aumentar as concentrações 

médias de CO2, CH4 e N2O e de outros GEE na atmosfera ocasionando mudanças 
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climáticas globais. As atividades naturais, como, a respiração das plantas ou animais e 

ciclos sazonais de crescimento e morte das plantas, são exemplos de processos onde 

ocorrem os ciclos do carbono ou do nitrogênio entre a atmosfera e a biomassa. Tais 

processos, exceto quando diretamente ou indiretamente perturbados do equilíbrio 

pelas atividades antropogênicas, não alteram a concentração média dos gases de 

efeito estufa na atmosfera durante décadas. Mudanças climáticas resultantes de 

atividades antropogênicas, entretanto, podem ter efeitos de realimentação positivos ou 

negativos nos sistemas naturais. 

A mudança nas concentrações atmosféricas dos gases de efeito estufa podem 

alterar o balanço de transferência de energia entre a atmosfera, o espaço, o solo e os 

oceanos. A medida dessas mudanças é chamada de forçamento radiativo (radiative 

forcing), que é uma medida das mudanças na energia disponível no sistema Terra – 

Atmosfera (IPCC, 1996). Mantendo tudo mais constante, o aumento nas 

concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera irá produzir forçamento 

radiativo positivo, isto é, o aumento positivo na absorção da energia pela Terra.  

A intensificação das atividades humanas, principalmente a partir da revolução 

industrial, proporcionou o aumento da emissão de determinados gases para a 

atmosfera, que interagem em nível molecular com a radiação térmica emitida para a 

Terra.  

Uma série de indicadores ambientais tem demonstrado, que em linhas gerais, 

há uma forte correlação entre o aumento das concentrações de gases de efeito estufa 

e a temperatura média junto à superfície da Terra, com impactos em escala global já 

detectados pelos cientistas. Segundo as pesquisas científicas sobre o efeito estufa, a 

temperatura global do planeta adquiriu uma tendência de elevação ao longo do último 

século. Observações coletadas, até o presente momento, sugerem que a temperatura 

média da superfície terrestre elevou-se de 0,45 a 0,6o C. Essas observações foram 

realizadas em estações meteorológicas, distribuídas em várias partes do planeta e 

após 1970, muitas delas foram executadas por satélites a partir de medições diretas 

na alta atmosfera.  

Esse aumento médio da temperatura possivelmente alterou o padrão de 

circulação geral da atmosfera, modificando o padrão de precipitação em algumas 

regiões do planeta.  Em termos médios, a precipitação aumentou em torno de 1% 

sobre os continentes no último século, principalmente nas áreas de alta latitude, 

enquanto que nas áreas tropicais é sentido de um modo geral um declínio da 

precipitação (IPCC, 1995). 

Outro impacto já mensurado é o aumento do nível dos oceanos. Medições 

recentes realizadas em várias partes do planeta, levaram a concluir que o nível médio 
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dos oceanos subiu cerca de 15 a 20 cm no último século, sendo a menor parte desse 

aumento atribuído ao degelo de calotas polares e geleiras e a outra parte devido à 

expansão dos oceanos derivada do aquecimento de suas águas (IPCC, 1995). 

As principais fontes antropogênicas dos gases estufa são as atividades 

industriais, a produção e a utilização de energia, os desmatamentos e as queimadas. 

Os diferentes tipos de gases estão relacionados a fontes específicas de emissão. 

O CO2 é o GEE mais produzido pelas atividades antropogênicas, sendo 

responsável por 60% do aumento do forçamento radiativo desde os tempos pré-

industriais. As atividades ligadas à produção de energia são as que mais contribuem 

para a emissão de gases de estufa no mundo, representando 70-90% do total das 

emissões antropogênicas de CO2  (IPCC, 1996). 

Outras atividades antropogênicas que emitem consideráveis quantidades de 

CO2 são a extração, transformação, transporte dos combustíveis fósseis, 

desmatamento, queima de biomassa, e alguns processos produtivos (como produção 

de cimento). Medidas de ar aprisionado no gelo dos pólos indicam que a concentração 

atmosférica de CO2 em épocas pré-industriais era de 280ppm, tendo aumentado para 

357ppm em 1998 (BAIRD, 1999).  

Depois do vapor d’água e do CO2, o metano, CH4, é o gás indutor do efeito 

estufa de maior importância. No item IV.4.7, foram descritas as emissões de CH4 pelas 

UTE’s. Devido a sua estrutura molecular, o aumento de uma molécula de CH4 no ar 

causa um efeito de aquecimento 21 vezes maior que a adição de uma molécula de 

CO2. No entanto a prioridade na redução das emissões de CO2 deve-se ao aumento 

atual de 80 vezes no número de moléculas de CO2. Estima-se que o CH4 tenha 

produzido da ordem de um terço de todo aquecimento global produzido pelo CO2. De 

qualquer forma é importante ressaltar que a concentração atmosférica de metano mais 

que dobrou, em relação aos níveis da era pré-industrial, praticamente na totalidade no 

século XX (BAIRD, 1999).  

Outro importante GEE é o N2O , que devido a sua estrutura molecular, faz com 

que cada molécula seja 206 vezes mais efetiva em causar um amento imediato no 

aquecimento global que o CO2. A concentração desse gás na atmosfera foi constante 

até cerca de 300 anos passados, passou de 275ppb na era pré-industrial para 312 ppb 

em 1998, e apresenta uma taxa de crescimento anual de cerca de 0,25%. Menos que 

40% das emissões de N2O têm habitualmente  origens antropogênicas. O incremento 

das emissões de N2O e seu acúmulo na atmosfera produziu cerca de um terço da 

magnitude do aquecimento adicional provocado pelo metano (BAIRD, 1999). 

 Além do CO2, CH4, N2O e várias classes de substâncias halogenadas que 

contém flúor, cloro ou bromo são também gases de efeito estufa, e na maior parte, 
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emitidas somente pelas atividades humanas. Existem também vários gases que 

apesar de não terem um efeito direto de forçamento radiativo, influenciam a formação 

e destruição do ozônio, que tem a propriedade de absorver o efeito da radiação 

terrestre. Esses gases são designados como precursores do ozônio, incluem o 

monóxido de carbono (CO), óxido de nitrogênio (NOx), e compostos orgânicos voláteis 

diferentes do metano, conforme já mostrado no item IV.6.1.3. Partículas extremamente 

pequenas de aerossóis ou gotículas de líquidos, emitidas diretamente ou produzidas 

como resultado das reações atmosféricas, podem também afetar as características de 

absorção da atmosfera. 

A tabela 4.7 sintetiza a evolução dos níveis de concentração dos principais 

gases causadores do efeito estufa provenientes do aumento da atividade industrial. 
Poluente CO2 CH4 CFC-11 N2O 

Pré-Industrial (1750-1800) 280 ppmv 0,8 ppmv 0 275 ppbv 
Final da Década de 90 365a ppmv 1,72b ppmv 0,27 ppmv 312a ppbv 
Taxa Atual de Crescimento 0,40% 0,50% 0% 0,3% 
Vida Média na Atmosfera (Anos) 50-200c 12±3 65 120 

Tabela 4.7 -  Índices de Concentração de Gases de Efeito Estufa 
Fonte:BAIRD, 1999; IPCC, 1996. 
Notas:  
ppmv= partes por milhão em volume, ppbv= partes por bilhão em volume  
(a) 1998; (b) 1995; (c) Esse tempo de vida refere-se ao componente que não é absorvido rapidamente 
pelos oceanos e na biomassa. Vida média na atmosfera tomando-se em conta um somatório de 
exponenciais de decaimento do gás. 

 

Apesar de que o SO2 não ser um GEE direto, ele é um aerossol precursor e, 

logo tem efeito no clima. O SO2 pode reagir com uma variedade de oxidantes 

produzidos fotoquimicamente para formar sulfatos aerossóis, que são partículas finas 

que contribuem para formar MP10 e reduzir a visibilidade (já apresentado no item 

IV.6.1.2).  A concentração dessas partículas está aumentando devido à queima de 

combustíveis fósseis que contêm enxofre.  Até a presente data, em regiões limitadas 

no hemisfério norte, o efeito dessas partículas é comparável em tamanho, apesar de 

oposto quanto ao efeito, àqueles dos GEE produzidos pelo homem. Espera-se que 

qualquer efeito das emissões de dióxido de enxofre na mudança do clima seja de 

caráter mais regional, mas os estudos destes modelos de clima necessitam ser 

aprofundados (IPCC, 1996, HOUGHTON, 1994). 

Os efeitos principais dos NOX nas mudanças climáticas (GEE) são indiretos, e 

resultam do seu papel em promover a formação do ozônio troposférico (precursores 

do ozônio) e, em menor grau, diminuir o ozônio estratosférico (emissões de NOx 

injetadas na estratosfera superior34 podem causar a depleção do ozônio da 

estratosfera). As políticas ambientais rigorosas voltadas para o controle do NOx são 

                                                 
34 Principalmente pelas emissões da combustão de combustíveis pelas aeronaves que voam em grandes altitudes. 
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focadas no seu papel na formação do ozônio troposférico e smog fotoquímico, junto 

com os hidrocarbonetos (vide item IV.6.1.3.). O ozônio troposférico é também um dos 

GEE, pois contribui para aumentar a forçamento radiativo. O ozônio na troposfera e os 

seus precursores têm pequeno tempo de residência na atmosfera, e suas 

concentrações espacialmente variáveis (EPA, 1999a).  

Os efeitos dos materiais particulados quanto ao forçamento radiativo são tanto 

pela absorção da radiação e alteração na formação das nuvens, quanto afetando a 

refletividade (isto é, albedo) da Terra. Em geral, os aerossóis tendem a produzir efeito 

líquido negativo no aquecimento do clima. Eles têm um baixo tempo de residência na 

atmosfera, de dias a semanas, logo suas concentrações são espacialmente variáveis 

e respondem rapidamente às mudanças nas emissões35. Localmente, o efeito negativo 

de forçamento radiativo dos aerossóis pode compensar o efeito positivo do forçamento 

radiativo dos GEE. Entretanto, os efeitos dos aerossóis não cancelam os efeitos em 

escala global dos GEE com longo tempo de residência na atmosfera, e mudanças 

climáticas significativas podem ainda resultar (EPA, 1999a; IPCC, 1996).  

O monóxido de carbono (CO) é um GEE indireto, pois, através de reações 

químicas com outros gases da atmosfera (p. ex. os radicais hidroxila (OH-)) contribui 

para o aumento da concentração de CH4 e do ozônio troposférico Os mesmos radicais 

por outro lado ajudam na destruição do metano e do ozônio troposférico (EPA 1999a; 

IPCC, 1996). 

Os compostos orgânicos diferentes do metano (NMCOV’s)  são gases de efeito 

estufa indiretos, pois, também são precursores do ozônio troposférico e de outros 

oxidantes fotoquímicos.   

O volume das emissões é apenas um indicador quantitativo da presença dos 

gases na atmosfera, já que a contribuição efetiva de cada substância ao aquecimento 

global deve ser ponderada pelo peso molecular, pelo tempo de permanência médio na 

atmosfera e pelo efeito de aquecimento cumulativo de cada gás. A ponderação de 

todos estes fatores vai fornecer o Potencial de Aquecimento Global (PAG)  (Global 

Warming  Potential - GWP), calculado pelo  IPCC, que é  a medida que quantifica os 

impactos relativos de forçamento radiativo dos vários GEE. Ele é o resultado 

cumulativo dos efeitos diretos e indiretos da emissão de uma unidade de massa de um 

dado gás em relação ao CO2, gás de referência, num horizonte de tempo especificado. 

Os efeitos diretos ocorrem quando o próprio gás é um GEE. Os efeitos indiretos 

ocorrem quando transformações químicas envolvendo o gás original  produzem um ou 

                                                 
35 Atividades vulcânicas podem injetar quantidades significativas de aerossóis produzidas pelos dióxidos de enxofre e 
outros compostos sulfurosos na estratosfera, os quais podem causar efeitos negativos de forçamento radiativo por  
longos períodos ( isto é, de poucos anos) (IPCC, 1996) 
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mais gases que são GEE, ou quando um gás influencia o tempo de residência de 

outro gás na atmosfera. Os PAG são expressos em toneladas métricas de carbono 

equivalente (IPCC, 1996; EPA, 1999a). 

Os valores do PAG são indicadores relevantes para o estabelecimento de 

políticas voltadas para a redução das mudanças climáticas, pois permitem a 

comparação dos impactos das emissões dos diversos GEE e o estabelecimento de 

mecanismos/prioridades para redução das emissões desses diferentes gases.  

Os valores do PAG dos principais GEE, para o horizonte de tempo de 100 

anos, estão mostrados na Tabela 4.8, e segundo o IPCC os dados tem uma incerteza 

de ±35% (IPCC, 1996).  

Os GEE com maior tempo de residência na atmosfera, como CO2, CH4, N2O, 

HFC’s, PFC’s e SF6, tendem a se distribuir igualmente na atmosfera, e 

conseqüentemente as concentrações médias globais podem ser determinadas. Por 

outro lado, para os gases com pequeno tempo de residência na atmosfera, tais como 

o vapor d’água, ozônio troposférico e aerossóis troposférico as concentrações variam 

regionalmente. Não são atribuídos valores de PAG  para esses gases tendo em vista a 

dificuldade para quantificar os impactos globais de forçamento radiativo. 

 

Gás Tempo de Residência na 
Atmosfera (anos) PAGa 

Dióxido de Carbono (CO2) 50-200 1 
Metano (CH4)b 12 ± 3 21 
Óxido nitroso (N2O) 120 310 
HFC-23 264 11.700 
HFC-125 32,6 2.800 
HFC-134a  14,6 1.300 
HFC-143a 48,3 3.800 
HFC-152a 1,5 140 
HFC-227ea 36,50 2.900 
HFC-236fa 209 6.300 
HFC-4310mee 17,1 1.300 
CF4 50.000 6.500 
C2F6 10.000 9.200 
C4F10 2.600 7.000 
C6F14 3.200 7.400 
SF6 3.200 23.900 

Tabela 4.8 -  Potencial de Aquecimento Global e Tempo de Residência dos Gases na 
Atmosfera 

Fonte: IPCC, 1996. 
Notas: PAG – Potencial de Aquecimento Global;  
a) Horizonte de tempo de 100 anos. 
b) O PAG do metano inclui os efeitos diretos e aqueles indiretos devido à produção do ozônio troposférico 
e) vapor d’água estratosférico. O efeito indireto devido à produção de CO2 não é incluído. 

 

Substanciais reduções nas emissões de GEE são requeridas para a 

estabilização das concentrações dos GEE no horizonte de longo prazo, combinadas 

com a implementação de medidas direcionadas para o seqüestro do carbono, por 

exemplo pelo reflorestamento. Devido ao fato de que os GEE uma vez emitidos, 



 

148 

permanecem na atmosfera por décadas a séculos, somente a estabilização das 

emissões nos níveis atuais irá proporcionar a redução do aquecimento global.
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CAPÍTULO V 

V  CONTROLE DAS EMISSÕES AÉREAS - TECNOLOGIAS E ASPECTOS 
LEGAIS 

O controle de emissões industriais visa ao estabelecimento de estratégias ou ações 

com o objetivo de diminuir, ou mesmo eliminar, a liberação dos poluentes atmosféricos 

potencialmente gerados no processo produtivo. Na Figura 5.1, está mostrado o fluxograma 

de seleção de rotas de controle. A técnica a ser escolhida para controlar a emissão de 

poluentes de uma determinada fonte depende de muitos fatores. Necessariamente, deve-se 

levar em conta a característica da fonte, as condicionantes legais, o poluente a ser 

controlado, as alternativas de controle, possibilidade de instalação na nova unidade ou 

adaptação nas usinas existentes, nível de desenvolvimento tecnológico dos sistemas de 

controle, custos de investimento e operacional, eficiências desejáveis.  

Em uma usina termelétrica, as técnicas de controle de poluentes, que em certas 

condições podem reduzir significativamente as emissões de alguns poluentes, podem ser 

classificadas em quatro grandes categorias:  

 alteração ou substituição do combustível, por exemplo, pela utilização de combustível 

com menores teores de enxofre, utilização de óleos mais leves, alteração da composição 

do óleo combustível pesado pelo uso de agentes emulsificantes com a finalidade de 

melhor atomização, substituição de óleo combustível por gás natural, conversão do 

carvão mineral em combustíveis líquidos (liquefação) ou gasosos (gaseificação), etc.; 

 tratamento do combustível, remoção das impurezas, antes da combustão (pré-

combustão); 

 modificação do processo de combustão, incluindo mudanças físicas e operacionais, por 

exemplo,  menores temperaturas de combustão;  implementação de alterações nos 

queimadores ou na caldeira, visando principalmente à redução das emissões de NOx ou 

de MP, etc. O emprego de boas práticas de operação e de manutenção dos sistemas e 

equipamentos, também, contribui para o controle, a injeção de quantidade de ar, em 

devidas proporções em relação ao carbono, propicia a combustão perfeita, inspeções 

podem reduzir as emissões fugitivas, etc.; 

 controle pós-combustão, visando à redução das emissões de MP, SOx e NOx.  

 

Assim, algumas técnicas de controle das emissões não requerem equipamentos 

adicionais, enquanto outras requerem a instalação de equipamentos de controle com o 

objetivo de destruir ou capturar os poluentes.  
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Figura 5.1 -  Fluxograma de Seleção de Rotas de Controle 

Fonte:  MOREIRA, 2002 
 

Os poluentes de uma UTE podem estar no estado gasoso, líquido ou sólido.  Os 

poluentes no estado gasoso incluem os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, monóxido 

de carbono e COV’s. Os poluentes no estado líquido e sólido, chamados de material 

particulado, incluem cinzas voláteis, vapores de metais, fumaça, poeira e pó de cimento. Na 

avaliação do sistema de controle a ser usado um dos fatores mais importantes é a identificar 

se o poluente é um gás ou uma partícula (BANCO MUNDIAL, 1999). 

Genericamente, as tecnologias convencionais de controle pós-combustão baseiam-se 

em mecanismos físico-químicos de controle. Para cada tipo de emissão poderão ser 

utilizados mecanismos de controle específicos. Para o controle dos gases e MP são 

utilizados, respectivamente, os equipamentos mostrados nas Figura 5.2 e 5.3. 
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Figura 5.2 - Tecnologias de Controle de Emissões de Gases e Odores (pós-combustão)  

Fonte: MOREIRA, 2002 
 

 
Figura 5.3 - Tecnologias de Controle de Emissões de Material Particulado (pós-combustão) 

Fonte: MOREIRA, 2002  
 

 

Alguns equipamentos de controle, projetados ou instalados para um poluente 

reduzem as emissões de outro poluente, nesse caso designado como controle secundário ou 

coincidente (EPA, 1997). 

No fluxograma mostrado na Figura 5.4, encontram-se representadas as fases e 

variáveis a serem consideradas na escolha do sistema de controle, de forma a se chegar ao 

nível de emissão desejado. 



 

152 

Nos itens a seguir encontram-se descritos os métodos de controle de emissões de 

NOx; SOx; MP e CO2, bem como os aspectos legais relacionados  a padrões de qualidade do 

ar e de emissões aéreas. 

 
Figura 5.4 - Fluxograma com as Fases e Variáveis na Seleção do Sistema de Controle das Emissões (pós-

combustão) 
Fonte: RIBEIRO, 2003 

V.1  Métodos de Controle de Emissões de NOX (Óxidos de Nitrogênio) 

Para a escolha da tecnologia de controle é relevante o conhecimento de quais tipos 

de mecanismos de formação de NOx estão presentes no processo, NOx combustível; NOx 

térmico, NOx rápido , conforme já descrito no capítulo IV.2.2.5. 
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O controle da emissão de NOx pode ser feito durante a combustão, preventivamente 

reduzindo a sua formação, principalmente através do controle da temperatura máxima da 

fornalha e sobre a concentração de oxigênio nesta região ou  pós-combustão pela remoção 

do NOx dos gases de exaustão.  

Como exemplo, em caldeiras que queimam óleo combustível, é muito importante o 

controle do NOx combustível para atingir o grau desejado de redução do NOx, uma vez que o 

NOx combustível tipicamente representa de 60 a 80% do total de NOx formado. A conversão 

do nitrogênio, presente no combustível para NOx é altamente dependente da relação 

combustível / ar na zona de combustão, em contraste com a formação de NOx térmico, é 

relativamente insensível a pequenas mudanças na temperatura da zona de combustão. Em 

geral com o incremento da mistura do combustível e do ar ocorre o aumento da conversão 

de nitrogênio, e, conseqüentemente, aumenta a formação de NOx combustível.  Então, para 

se reduzir a formação de NOx a técnica de modificação da combustão mais comum é reduzir 

o nível de ar abaixo do valor teoricamente requerido para completar a combustão. A falta de 

oxigênio cria condições de redução que, no período suficiente e em altas temperaturas, faz 

com que o nitrogênio volátil se converta em N2 no lugar de NO (EPA, 1998a). 

Já nas turbinas a gás, é importante controlar o NOx térmico, cuja produção é função 

exponencial da temperatura e função linear do tempo de residência. Segundo a EPA 

(1998a), há três tipos genéricos de controle de emissões em uso nas turbinas a gás. Os 

controles úmidos têm por objetivo reduzir as emissões de NOx por meio da injeção de vapor 

de água, ou de água, para baixar a temperatura de combustão; os controles secos são 

conseguidos por meio de um projeto avançado de combustor que suprime a formação de 

NOx e/ou favorece a queima completa de CO e o controle catalítico pós-combustão reduz 

seletivamente os NOx e/ou oxida as emissões de CO da turbina. Existem outras tecnologias, 

desenvolvidas mais recentemente, que apresentam potencialidades para diminuir muito as 

emissões de NOx e de CO das turbinas a gás do tipo combustão difusa. Essas tecnologias 

estão, atualmente, sendo demonstradas em várias instalações comerciais. 

Os principais métodos de controle de NOx segundo o processo de sua formação 

estão sintetizados no Quadro 5.1. 
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Tipo de Métodos Nome do Método Fundamentação Utilização 
Recirculação dos 
produtos da combustão 

Diminuição da 
temperatura e 
concentração de 
oxigênio no núcleo da 
chama 

Combustão de OC, 
Diesel e GN em 
caldeiras. 

Combustão por etapas 
(estágios) 

Diminuição da 
temperatura e 
concentração de 
oxigênio no núcleo da 
chama 

Combustão de OC, 
Diesel e GN em 
caldeiras. 
Turbinas a gás 

Queimadores com baixa 
emissão de NOx  

Diminuição da 
temperatura e 
concentração de 
oxigênio no núcleo da 
chama 

Combustão de OC, 
Diesel, GN e carvão em 
caldeiras (LNB). 
Turbinas a gás (DLN , 
DLE)  

Alteração do 
combustível   

Diminuição da 
temperatura e redução 
do excesso de ar  

Combustão de OC em 
caldeiras. 
 

Injeção de água e vapor Diminuição da 
temperatura e 
concentração de 
oxigênio no núcleo da 
chama 

Combustão de OC em 
caldeiras. 
Turbinas a gás 

Ar super aquecido 
(overfire air - OFA) 

 Combustão de carvão, 
gás óleo em caldeiras. 

Métodos Pré-
Combustão 

(Preventivos) 

Combustão em leito 
fluidizado 

Temperaturas de 
combustão menores que 
em queimadores 
convencionais 

Combustão de carvão. 

Redução seletiva não 
catalítica (SNCR) 

Redução de NOx até N2 
por injeção de amônia 
sem utilização de 
catalisadores 

Combustão de OC,  
Diesel  e GN em 
caldeiras.  

Métodos Pós-
Combustão 

 
 

Redução catalítica 
seletiva (SCR) 

Redução de NOx até N2 
por injeção de amônia 
com utilização de 
catalisadores. 

Combustão de OC,  
Diesel, carvão  e GN em 
caldeiras. 
Turbinas a gás 

Quadro 5.1 -  Principais Métodos de Controle de Emissão de NOx 
 
Fonte: Elaboração própria baseado em LORA, 2000, IPCC, 1996 e EPA, 1998a 
Notas: OC - óleo combustível, GN – gás natural; LNB – Low NOx Boilers, DLN - Dry Low-NOx , DLE – Dry Low 
Emissions. 

  

Segundo a literatura, o controle torna-se mais eficiente com o emprego conjunto de 

métodos pré e pós-combustão simultaneamente. Nos itens a seguir, serão detalhados os 

métodos mais utilizados (EPA, 1998a). 

 V.1.1 Métodos de controle pré-combustão ou preventivos de NOx  
 

 Alteração do combustível  
Para redução das emissões de NOx, é utilizada a técnica da alteração da composição 

do óleo combustível através da adição de água e de um agente emulsificador (sub-produto 

do petróleo), para possibilitar a emulsão óleo/ água. Em testes controlados, a mistura de 9% 

de água no óleo combustível reduziu as emissões de NOx em 36% na base em BTU’s e 41% 

na base do volume, comparado com o mesmo combustível com a composição inalterada. A 

redução é devida, principalmente, à melhoria da atomização do combustível com a 
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correspondente redução do excesso de ar. Ocorre também a redução da temperatura da 

chama, que contribui em menores proporções para a redução das emissões (EPA, 1998a). 
 

 Recirculação de produtos da combustão 
Consiste em um método onde são injetados produtos da combustão, relativamente 

frios, junto com o ar e o combustível novo.  Essa injeção leva a uma diminuição da 

temperatura máxima da chama (redução da formação do NOx térmico)  e reduz a 

concentração de oxigênio no núcleo da chama (redução da formação do NOx combustível). 

Segundo a EPA (1998a), no caso de combustão de óleo combustível em caldeiras, o método 

pode reduzir a formação do NOx combustível  da ordem de 40 a 50% e, segundo LORA 

(2000) no caso de combustíveis com baixo teor de nitrogênio em sua composição elementar, 

a redução do NOx térmico pode ser  de 40 a 80%. 

Há uma redução da eficiência da caldeira de cerca de 0,01 a 0,03% para cada 1% de 

gases recirculados (LORA, 2000). 

É importante ressaltar, também, que o local da caldeira onde os gases recirculados 

são introduzidos e a fração de gases recirculados são fatores fundamentais na eficiência da 

recirculação para a diminuição da emissão de NOx. 

 

 Combustão por etapas (estágios) 
Constitui-se em um dos métodos de maior eficácia na diminuição das emissões de 

NOx.  É introduzida uma quantidade menor de ar na zona de combustão primária e o restante 

do ar necessário é injetado em bocais situados acima dos queimadores.  

Como resultado da introdução do ar na segunda etapa há uma diminuição da 

temperatura de combustão (núcleo da chama) e diminuição da concentração de O2 nessa 

região.  A Figura 5.5 traz um esquema do método de combustão por etapas. 

 
Figura 5.5 -  Método de Combustão por Etapas  

Fonte: LORA, 2000 
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Esta técnica, juntamente com a recirculação, permite reduzir a concentração de NOx 

entre 70 a 90%, durante a queima em caldeiras de gás natural e óleo combustível, e de 40 a 

60%, durante a combustão do carvão mineral (LORA, 2000). 

 

 Queimadores com baixa emissão de NOx. 
Os queimadores de baixa emissão de NOx fundamentam-se na diminuição da 

concentração de O2 na seção inicial da chama onde ocorre a ignição (pré-mistura de ar e 

combustível) e combustão dos voláteis.  Nesse processo, há uma seqüência de combustão 

em fases ricas e pobres do combustível através de mecanismos aerodinâmicos (LORA, 

2000). 

Os tipos de queimadores de baixa emissão de NOx podem ser classificados quanto à 

redução da concentração, conforme mostrado na Tabela 5.1. 

 
Tipo de Queimador Eficiência de 

Redução de NOx 
Com separação do ar por etapas 25 – 35% 
Com separação do combustível por etapas 40 – 50% 
Com baixo excesso de ar 20 – 25% 
Com recirculação externa dos produtos da combustão 50 – 60% 
Com recirculação interna dos produtos da combustão 40 – 50% 
Com separação do ar ou do combustível por etapas e 
recirculação interna dos produtos da combustão 55 – 75% 

Com separação do ar ou do combustível por etapas e 
recirculação externa dos produtos da combustão 60 – 80% 

Tabela 5.1 - Tipo e Eficiência de Queimadores de Baixa Emissão de NOx 
Fonte: GARG, 1994 em LORA, 2000 

 

O controle a seco do NOx térmico nas turbinas a gás pode se basear na diminuição 

da temperatura do combustor por meio do emprego de misturas empobrecidas de ar e o uso 

da combustão por etapas (estágios) do combustível, pode igualmente se basear no 

encurtamento do tempo de residência no combustor. É possível ainda, uma combinação de 

métodos para reduzir as emissões de NOx, tal como combustão empobrecida e combustão 

em estágios (combustão de dois estágios pobre/pobre ou de dois estágios rico/pobre). 

O abatimento das emissões do NOx térmico, pelo empobrecimento da combustão, 

faz-se pelo aumento da razão de mistura ar/combustível, o que resulta em temperaturas 

médias e de pico, dentro do combustor, menores do que na mistura estequiométrica. O 

excesso de ar, além de criar uma mistura pobre, contribui para diminuir o tempo de 

residência nas temperaturas de pico. 

Os combustores de dois estágios, pobre/pobre, são fundamentalmente constituídos 

de combustores de pré-mistura e de alimentação de combustível em estágios nos quais a 

queima é pobre. Os combustores de dois estágios, pobre/pobre, permitem que a turbina 

opere com uma mistura extremamente pobre, enquanto mantém a chama estável. Uma 
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pequena chama-piloto, estequiométrica, faz a ignição do gás pré-misturado e dá estabilidade 

à chama. A quantidade das emissões de NOx gerado pela chama-piloto estequiométrica de 

alta temperatura, é insignificante. Os fatores físicos, que contribuem para que esses 

desenhos de combustores gerem baixos níveis de NOx são as temperaturas de chama mais 

frias e o impedimento à formação de pontos quentes localizados, causados pela pré-mistura 

de ar e combustível. 

Os combustores de dois estágios, rico/pobre, são fundamentalmente constituídos de 

combustores de pré-mistura e de alimentação de ar em estágios nos quais a zona primária 

opera com mistura rica de combustível, e a zona secundária opera com mistura pobre. A 

mistura rica produz temperaturas mais baixas (comparada com a queima estequiométrica) e 

concentrações mais elevadas de CO e de hidrogênio (H2) em razão da combustão 

incompleta. Antes de entrar na zona secundária, a exaustão da zona primária é abafada 

(para apagar a chama) com grandes quantidades de ar e, desta maneira, é formada uma 

mistura pobre. A mistura pobre é pré-inflamada e a combustão se completa na zona 

secundária. A formação de NOx no estágio secundário é minimizada pela combustão em um 

ambiente pobre de combustível e de temperatura relativamente baixa.  

A combustão em estágio é conhecida comercialmente através de vários nomes, entre 

outros, por Dry-Low NOx, (DLN), Dry-Low Emissions (DLE) e SoLoNOx . O termo dry low é 

usado para indicar que a câmara de combustão é capaz de alcançar baixas emissões, em 

particular de NOx, sem a necessidade da injeção de água ou vapor.   

A combustão em estágios é empregada por inúmeros fabricantes.  Sua aplicação 

produz valores de emissões de NOx inferiores a 25 ppm com 15 por cento de oxigênio.  Na 

combustão por pré-vaporização com mistura pobre, têm se obtido valores de emissões de 

NOx inferiores a 10 ppm (FERREIRA et al.,2000). 

 

  Injeção de água e vapor 
A tecnologia da injeção de água ou vapor nas turbinas a gás, de acordo com a EPA 

(1998a), demonstrou ser capaz de reduzir, efetivamente, as emissões de NOx. O efeito da 

injeção de H2O é causar o aumento da massa térmica e, por conseguinte, provocar uma 

diminuição da temperatura de pico no núcleo da chama. Entretanto, o principal fator redutor 

da temperatura de pico ocorre em razão da absorção de calor latente no núcleo da chama 

pela vaporização da água. A proporção de água ou vapor injetado em relação à massa de 

combustível é de menos de l %. Dependendo do nível inicial de NOx, a taxa de abatimento 

das emissões pode ser superior a 60 %. O aspecto indesejável da técnica de abatimento das 

emissões de NOx pela injeção de HzO é o aumento das concentrações de CO e COV nos 

efluentes gasosos e a necessidade de grande quantidade de água desmineralizada, que é 
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liberada para a atmosfera (uma turbina de 4 MW necessita, por ano, de aproximadamente 4 

milhões de litros de água (FERREIRA et al., 2000)). 

 

 Combustão em leito fluidizado 
Conforme já descrito no item III.3.3 a combustão em leito fluidizado é um tipo de 

processo de combustão aplicado à queima de carvão de vários tipos. O leito fluidizado 

apresenta várias vantagens ambientais, entre elas: 

-  flexibilização quanto ao emprego de diferentes tipos de carvão; 

-  possibilidade de dessulfurização conjunta com a adição de calcário; 

-  devido à baixa temperatura de combustão produz menor emissão de NOx, da ordem 

de 70-80% (ANEEL, 2002 a); 

-  pode empregar outro tipo de combustível sólido conjuntamente, como biomassa e 

resíduos sólidos urbanos; 

-  menor gasto com diminuição do tamanho do combustível. 

Existem dois tipos básicos de leito fluidizado: 

-  leito convencional (borbulhante); 

-  leito circulante, atmosférico ou pressurizado. 

O leito fluidizado atmosférico convencional é empregado para carvões de baixa e 

média qualidade.  Possui eficiência semelhante às caldeiras convencionais. 

O leito fluidizado circulante apresenta maior flexibilidade quanto à qualidade do 

carvão e é empregado para queimar carvões com alto teor de cinzas e de enxofre. 

O leito fluidizado pressurizado apresenta 10% de eficiência a mais do que o 

atmosférico. 

Na Tabela 3.13 (Capítulo III) estão indicadas as eficiências na redução das emissões 

de NOx através de diferentes tecnologias de combustão de carvão. 

V.1.2  Métodos de controle pós-combustão (corretivos) de NOx 
 
 Redução não catalítica seletiva 

A redução não catalítica seletiva (selective noncatalytic reduction – SNCR) é uma 

técnica de pós-combustão que envolve injeção de amônia ou uréia em zonas de temperatura 

específicas, na parte superior da caldeira ou na passagem convectiva. A amônia ou uréia 

reage com o NOx presente no efluente gasoso para produzir nitrogênio, gases e vapores 

d’água como sub-produtos, sem a utilização de catalisador. A eficácia do SNCR depende da 

temperatura onde os reagentes são injetados; da mistura do reagente no efluente gasoso, do 

tempo de residência do reagente na temperatura requerida para a reação, da proporção do 

reagente para o NOx e do teor de enxofre no combustível que possibilita a formação de 
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composto sulfúrico e deposição à jusante do equipamento. Não existe muita experiência 

comercial que possa embasar a eficácia do sistema em diversos tipos de caldeira, 

entretanto, em aplicações limitadas, foram atingidas reduções de NOx de 25 a 40% (EPA, 

1998a). 

Segundo LORA (2000), esse tipo de sistema de controle só se aplica a gases de 

exaustão na faixa entre 800o a 1000oC, com um máximo de eficiência na faixa de 967 ± 

50oC.  É um tipo de controle aplicável a caldeiras que utilizam óleo combustível, Diesel e gás 

natural como combustível.  

A reação química da amônia (NH3) e do NO é a seguinte: 

NO + NH3 + 1/4 O2  →  N2 + 3/2 H2O 

A temperaturas superiores a 1.100º C, ocorre a reação da amônia com o oxigênio e a 

formação de NO, conforme a seguinte reação: 

 NH3 + 5/2 O2  → 2 NO + 3 H2O 

A Figura 5.6 traz um fluxograma do processo de injeção não-catalítica de amônia. 

 
Figura 5.6 - Esquema do Processo de Injeção Não Catalítica de Amônia 

 
Fonte: LORA, 2000. 
 
 Redução catalítica seletiva (SCR) 

Os sistemas de redução catalítica seletiva (SCR) reduzem as emissões de NOx pela 

injeção de amônia (NH3) na corrente de gás da exaustão, a montante do catalisador. Os 

óxidos de nitrogênio, a amônia (NH3) e o oxigênio (02) reagem sobre a superfície do 

catalisador e formam moléculas de nitrogênio (N2) e de água.  

A principal reação química presente nesse processo é: 
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2 NH3 + 2 NO + 1/2 O2  →   2 N2 + 3H2O 

O reator SCR pode ser alocado em várias posições no processo, antes ou depois do 

aquecedor de ar ou do sistema de controle de material particulado, ou depois do sistema de 

dessulfurização do produto da queima. A eficiência do SCR é influenciada pela temperatura 

do gás da exaustão, pelo teor de enxofre no combustível, proporção entre a amônia e o NOx, 

concentração de entrada de NOx, velocidade dos fluxos e do tipo de catalisador. Para o SCR 

funcionar bem, o gás da exaustão deve conter uma quantidade mínima de oxigênio (O2) e 

estar na faixa de temperaturas de 230 °C a 450 °C  (EPA, 1998a). 

O intervalo ótimo de temperaturas para operação do SCR é determinado pelo 

material catalítico empregado. Geralmente, os catalisadores são feitos de óxidos metálicos 

básicos, como de vanádio e titânio, ou então de zeólita. A eficiência de abatimento de NOx 

pelo SCR, funcionando adequadamente, pode atingir valores de 65 % a 90 %. Quando a 

temperatura do gás da exaustão ultrapassa o limite superior de 450 °C, os NOx e a amônia 

passam pelo sistema catalítico sem reagir. A emissão de amônia, chamada - NH3 fugitiva 

(slip) pode ser um problema a ser considerado no momento da especificação de um sistema 

SCR. Segundo FERREIRA et al. (2000), por essa razão, esse método tem sido limitado a 

ciclos que possuem sistemas de recuperação de energia dos gases de combustão, como, os 

ciclos combinados, com suas caldeiras de recuperação. 

A amônia, tanto na forma de amônia anídrica líquida como na forma de hidróxido de 

amônia aquoso, é armazenada no local e injetada na corrente dos gases da exaustão a 

montante do catalisador. Embora o sistema SCR possa operar só, é tipicamente usado em 

conjunto com um sistema de injeção de água/vapor ou com um sistema de pré-mistura 

pobre. No caso dos sistemas combinados de SCR e de injeção de água, as concentrações 

de NOx nas emissões, a 15 % de oxigênio, podem ser reduzidas a menos de 10 ppm. 

Quando o sistema SCR for utilizado em turbina com gás de aterros sanitários e de 

biodigestores, é indispensável um rigoroso pré-tratamento do combustível para eliminação 

dos contaminantes traços que podem envenenar o catalisador. Por isso, as tecnologias de 

controle catalítico não são muito apropriadas para as turbinas a gás de lixo e de 

biodigestores. 

Os catalisadores (e o abrigo necessário) usados nos sistemas SCR tendem a ser 

muito grandes e densos (em termos da razão da área superficial e volume) por causa do 

grande volume do fluxo dos gases da exaustão e do longo tempo de residência necessário 

para os NOx, o oxigênio e a amônia reagirem sobre o catalisador. A maior parte dos 

catalisadores é construída de placas paralelas, na forma de colméia, para maximizar a razão 

área superficial/volume do catalisador. Algumas instalações de sistemas SCR dispõem de 

redutores de NOx juntamente com um módulo catalítico de oxidação de CO, assim fazem o 

controle simultâneo de CO e NOx. 
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Os catalisadores de CO são mais aplicados em turbinas que usam a injeção de H2O 

para abater os NOx, visto que esse método de controle tende a aumentar as concentrações 

de CO e de hidrocarbonetos na exaustão. Os catalisadores de CO estão, inclusive, sendo 

usados para reduzir as emissões dos COV e dos HAP orgânicos. Os catalisadores de CO 

são, em geral, feitos de metal nobre, tais como platina, paládio ou ródio, mas são usados, 

igualmente, outros materiais para as emissões que contêm compostos clorados. 

Quando o fluxo de emissão passa pelo leito catalisador, os catalisadores de CO 

promovem a oxidação de CO em CO2 e dos compostos de hidrocarbonetos em CO2 e água. 

O processo de oxidação ocorre, continuamente, sem a necessidade de injeção de reagente. 

Nas turbinas a gás, o desempenho desse processo de oxidação catalítica resulta no controle 

de mais de 90 % das emissões de CO e de 85 % a 90 % das emissões de formaldeído. Além 

disso, são esperadas reduções equivalentes dos poluentes do grupo HAP. 

 

 Outros sistemas catalíticos 
Outras tecnologias de redução catalítica para turbinas a gás foram desenvolvidas e, 

hoje, estão sendo demonstradas comercialmente. Dentre essas novas tecnologias 

destacam-se o sistema SCONOxTM e o sistema XONONTM ambos foram projetados para 

abater as emissões de CO e de NOx. O sistema SCONOxTM se aplica às turbinas a gás 

natural. Está baseado na integração única da tecnologia de absorção e da oxidação 

catalítica. O CO e o óxido nítrico (NO) são oxidados cataliticamente e se transformam em 

CO2 e NO2. As moléculas de NO2 são, em seguida, absorvidas sobre a superfície tratada do 

catalisador SCONOxTM. Os fabricantes do sistema garantem emissões de 1 ppm de CO e de 

2 ppm de NOx. O sistema SCONOxTM não necessita do uso da amônia, eliminando desse 

modo a possibilidade do escapamento de amônia para o meio ambiente, evento que pode 

ocorrer nos atuais sistemas SCR. Segundo a EPA, ainda há poucos dados disponíveis de 

turbina a gás equipada com o sistema SCONOxTM, os quais não bastam para comprovar o 

que declaram os fabricantes (EPA, 1998a).  

O sistema XONONTM é aplicável à combustão difusa e de pré-mistura magra. Essa 

tecnologia está sendo demonstrada com a assistência dos principais fabricantes de turbinas 

a gás. O sistema emprega um processo de combustão sem chama, em que o ar e o 

combustível reagem sobre uma superfície catalítica, evitando a formação de NOx, enquanto 

consegue baixos níveis de emissão de hidrocarbonetos (HC) não queimados e de CO. O 

processo consiste da queima parcial do combustível no módulo catalisador, que não gera 

NOx, e a combustão é completada a jusante do catalisador numa reação homogênea sem 

chama que quase não produz NOx. O sistema fica todo contido no combustor e não é um 

processo para limpar a exaustão da turbina a gás. Os fabricantes garantem que o sistema 
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XONON pode abater as emissões de NOx para níveis abaixo de 3 ppm e as emissões do CO 

e dos hidrocarbonetos para concentrações inferiores a 10 ppm. (EPA, 1998a). 

Os custos de controle do NOx variam muito dependendo da tecnologia adotada.  A 

Tabela 5.2 traz uma faixa de variação de custos de alguns sistemas de remoção de NOx 

(LORA, 2000). 
Método Custo US$/MW Custo Operação 

Queimadores com baixa emissão NOx 6.555 - 
Recirculação de gases 11.950 US$265/ano/MW 
Redução seletiva não catalítica 4.439 US$800/t NOx removido 
Redução seletiva catalítica 12.433 US$1.100/t NOx removido 

Tabela 5.2 - Custos Médios de Remoção de NOx na Geração Elétrica 
Fonte: LORA, 2000 

V.2  Métodos de Controle de SOx (Óxidos de Enxofre) 

 Devido aos impactos ambientais das emissões de óxidos de enxofre e as 

preocupações com a qualidade do ar, as normas ambientais estão cada vez mais restritivas 

quanto ao teor desse elemento nos combustíveis comercializados no mundo e no país. 

Assim, as especificações dos óleos combustíveis e Diesel vêm sofrendo alterações, além do 

que tem sido exigido de algumas UTE’s a substituição do combustível, por exemplo, por 

óleos menos densos ou de óleo para gás natural. Nos itens a seguir, serão enfatizados os 

sistemas de controle mais utilizados quando se dá a utilização do carvão mineral, nas fases 

de pré-combustão e combustão. Os sistemas de controle pós-combustão podem ser usados 

em UTE’s que usam qualquer tipo de combustível. 

  V.2.1 Métodos de controle pré-combustão de SOx  
Os sistemas de controle na pré-combustão baseiam-se em técnicas de lavagem física 

ou de beneficiamento do carvão com o objetivo de reduzir os teores de enxofre do minério.  

O enxofre está presente no carvão em duas formas distintas: pirítica e orgânica. A 

maior concentração está na forma pirítica, presente como pirita ferrosa (FeS2). O carvão  que 

sai da mina é triturado, a pirita, por ser mais pesada que o carvão, é separada através de 

lavagem seguida de flotação ou outro método gravimétrico. Através desse processo de 

beneficiamento, é possível a redução de 10 a 60% do teor de enxofre pirítico do carvão, 

possibilitando ainda a redução do teor de cinzas e, conseqüentemente, o aumento do poder 

calorífico do carvão (SCHECHTMAN et  CECCHI, 1994). 

 O enxofre na forma orgânica, presente como diversos compostos químicos 

sulfurosos, é removido através de processos químicos e biológicos, tecnologias ainda pouco 

difundidas em termos comerciais. 

V.2.2 Métodos de controle de SOx durante a combustão  
O controle de SOx durante a combustão, pode ser efetuado através do emprego de 

adsorventes  na fornalha para reação com os compostos de enxofre.  
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Em combustores de leito fluidizado do carvão, o calcário (CaCO3) ou dolomita 

(CaCO3 . MgCO3) podem ser injetados diretamente no combustor. O combustor de leito 

fluidizado é composto de um leito de material inerte que é suspenso ou fluidizado por um 

fluxo de ar. O carvão é injetado e queimado nesse leito. O calcário é também injetado no 

leito onde é calcinado para formar cal que reage com o SO2 para formar sulfato de cálcio. O 

material particulado, emitido na caldeira, é geralmente capturado num ciclone e re-circulado 

ou separado como rejeito. Equipamentos adicionais de controle de MP são usados após o 

ciclone, como precipitadores eletrostáticos ou filtros manga. Para a utilização energética do 

carvão mineral, essa tecnologia é considerada uma tecnologia limpa de combustão, com o 

menor impacto ambiental e sem perdas de eficiência térmica (EPA, 1998a, LORA, 2000; 

ANEEL, 2002 a). 

As reações que ocorrem são: 

CaCO3  CaO + CO2   Calcinação (a partir de 7500 C) 

CaO + SO2 + ½ O   CaSO4 

No caso da utilização da dolomita, ocorre a seguinte reação de decomposição a 

6200C: 

CaCO3 . MgCO3  CaCO3  +  MgCO3 

As variáveis que causam maior influência no processo de dessulfurização são: tipo de 

solvente, granulometria das partículas do solvente, quantidade de solvente, altura do leito e 

velocidade de fluidização, temperatura e pressão do leito. LORA, (2000) compilou vários 

resultados de estudos, mostrando a influência dessas variáveis na eficiência de retenção do 

enxofre, podendo variar de 40 a 95%. 

Na Tabela 3.13 (Capítulo III), estão indicadas as eficiências na redução das emissões 

de SOx através de diferentes tecnologias de combustão de carvão. 

V.2.3 Métodos de controle pós-combustão de SOx 

O Quadro 5.2 mostra os métodos de controle pós-combustão do carvão mais 

freqüentemente usados para a redução das emissões de SOx.  As técnicas de 

dessulfurização dos gases de exaustão (FGD – flue gas desulfurization) são as mais 

utilizadas nas UTE's em operação. As diferentes possibilidades de dessulfurização dos 

gases de exaustão estão mostradas na Figura 5.7, ou seja, esses podem ser tratados por via 

úmida, semi-seca ou seca. Segundo a EPA (1998a), o tratamento dos gases por via úmida, 

utilizando meio absorvente alcalino, é mais comumente usado com eficiência maior que 90%.  

No processo úmido, os gases de exaustão são injetados no absorvedor em contra 

corrente com a polpa ou solução do absorvente (cal, calcário ou carbonato de sódio). O gás 

limpo passa então por um separador de umidade. 
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Quadro 5.2 - Sistemas de Controle de SOx mais Utilizados nas UTE’s por Tipologia de 

Combustível e Tecnologia de Geração 
Fonte: Elaboração própria com as informações EPA, 1998a 
Notas: S- enxofre; CE - Combustão externa (Caldeira); CI – Combustão interna; NE– Não especificado o tipo de 
sistema de controle. FDG - Dessulfurização dos gases de exaustão. 
(a) Mais atrativo, pois gera poucos resíduos e produz produtos de enxofre vendáveis. 
(b) Mais utilizado, geralmente utilizando borras alcalinas (alkali slurries) como meio absorvente. 
(c) Base seca com descarte dos produtos da reação ou com recuperação do absorvente. 
(d) O uso de compostos com carbono (tais como, carbonato de sódio ou cálcio) aumentam as emissões de CO2. 

As emissões de NOx, CO e compostos orgânicos podem ser absorvidas no lavador. 
(e) Todas outras biomassas. 

 

 
Figura 5.7 -  Principais Processos de Dessulfurização dos Gases de Exaustão  

Fonte: RIBEIRO, 2003 
Nota: FGD – Flue Gas Desulfurization 
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No processo do tipo secador spray, a solução ou pasta de material alcalino é 

aspergida no tanque de reação como fina névoa e mistura-se com os gases de exaustão da 

combustão.  O SO2 reage com a solução alcalina para formar sais na fase líquida. A pasta é 

seca pelo calor latente do gás de exaustão a aproximadamente 1% de umidade, e continua a 

reagir com o SO2 para formar sais sulfatos e sulfitos. O material particulado restante é 

retirado em um filtro tipo manga ou em um precipitador eletrostático. 

 Injeção de calcário, cal hidratada ou carbonato de sódio 

As principais reações químicas na dessulfurização com calcário são (LORA, 2000): 

1. SO2 + H2O  → H2SO3     Absorção 

2. CaCO3 + H2 SO3 → CaSO3 + CO2 + H2O                          Neutralização 

3. CaSO3 + ½ O2 → CaSO4                                                Oxidação 

4. CaSO3 + ½ H2O     → CaSO3 . ½ H2O                                  Cristalização  

5. CaSO4 + 2 H2O      → CaSO4 + 2 H2O                                  Cristalização  

6. CaSO3 + H2 SO3     →        Ca(HSO3)2                                Controle de pH 

 

 Injeção de óxidos/hidróxidos de magnésio  
O processo de dessulfurização, empregando-se o óxido de magnésio baseia-se nas 

seguintes reações químicas: 

MgO + SO2   → MgSO3 (sulfeto de magnésio) 

MgSO3 + SO2 + H2O → Mg(HSO3)2 

Mg (HSO3)2 + MgO → 2 MgSO3 + H2O (neutralização) 

 

 Método alcalino duplo (bi-sulfeto de sódio)  
É um método que ocorre apenas a 40oC.  A reação química é a seguinte:  

Na2SO3 + SO2 + H2O    ↔     2NaHSO3 

A solução de sulfeto-bisulfeto de sódio é levada a um evaporador-catalisador, durante 

um aquecimento de 110oC e ocorre a dissociação do bisulfeto em sulfeto de sódio e em SO2.  

Os vapores de SO2 e H2O condensam-se e formam o ácido sulfúrico H2SO4. 

A Tabela 5.3 mostra os custos de sistemas de dessulfurização para uma termelétrica 

de 1000 MW que queima carvão mineral, com 4% de enxofre, e eficiência de controle de 

90% . 
Processo Custo Total de Investimento ($/KW)1 Custo Total Anual  

(Centavos US$/KWh)1 

Calcário 165 0,67 
Cal hidratada 188 1,0 
Secador spray com cal 125 0,38 
MgO 302 0,96 

Tabela 5.3 - Custos do Processo de Dessulfurização  
Fonte: BENITEZ, 1993 em LORA, 2000 
Nota: (1) US$ de 1990. 
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V.3  Métodos de Controle de Material Particulado  

As usinas termelétricas produzem materiais particulados com qualquer tipo de 

combustível utilizado. O material particulado é um dos poluentes que deve ser controlado 

pela legislação ambiental brasileira. A quantidade emitida e a ser controlada varia com a 

tecnologia e com o tipo de combustível. 

Existe   uma variada gama de tecnologias de controle para material particulado, 

algumas delas bastante antigas e tradicionais. Os diferentes sistemas de controle de 

particulados empregam princípios diversos entre si para retirar a partícula dos gases de 

combustão. Os diferentes tipos de equipamentos utilizados e respectivos princípios físicos 

estão relacionados no Quadro 5.3. 

 
Separador Forças principais de separação Superfícies de separação 

Câmara de sedimentação Gravitacional Plana 
Separador ciclônico Centrífuga Cilíndrica 
Filtro eletrostático Eletrostática Plana ou cilíndrica 
Filtros de mangas Intercepção direta Cilíndrica composta de um 

material têxtil e cake de partículas 
Lavador de gás (scrubber) Inercial 

Difussional 
Intercepção direta 

Esférica ou irregular 

Quadro 5.3 -  Princípios Físicos do Sistema de Controle de Particulados 
Fonte: LORA, 2000 

 

As tecnologias de controle de MP mais utilizadas nas usinas termelétricas são a 

substituição/alteração do combustível ou uso de  tecnologias de controle pós-combustão, 

utilizando os equipamentos listados na Figura 5.3 (essa figura está no início do capítulo). 

A escolha da tecnologia a ser usada vai depender dos seguintes fatores: 

  caracterização física e físico-química das partículas: distribuição granulométrica, 

abrasividade, corrosividade, periculosidade (incêndios e explosões), etc; 

 caracterização química das partículas: composição química e inflamabilidade; 

 condições do processo: umidade, temperatura, pressão, vazão (dimensão do 

equipamento), ciclos operacionais - variabilidade, representatividade das condições 

escolhidas e eficiência;  

 parâmetros locacionais e de projeto: traçado da rede de dutos, velocidade de transporte, 

materiais, espaço, e layout; 

 parâmetros administrativos e financeiros: dados da literatura, condições de fornecimento 

do mercado nacional e internacional, dados operacionais, assistência técnica e suporte 

logístico, histórico de falhas, consumo de energia, custo operacional e de investimento. 
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No Quadro 5.4, estão relacionadas as vantagens e desvantagens de alguns tipos de 

sistema de controle. 

 
Tipo de Separador 

Avaliação Ciclones Lavadores de Gás Filtros de 
Mangas 

Precipitadores 
Eletrostáticos 

  
  
  
  
Vantagens 
 
  
  

• Baixo custo 
investimento,  
• Operação a altas 
temperaturas, 
• Baixo custo de 
manutenção (não tem 
partes móveis).  
• Resistência à 
corrosão  
 
  
  
  
  

• Podem tratar 
particulados  
inflamáveis e 
explosivos,  
• Absorção e remoção 
de particulados no 
mesmo equipamento, 
• Variada eficiência de 
remoção,  
• Neutralização de 
gases e particulados 
corrosivos;  
• Resfriamento dos 
gases. 

• Alta eficiência,  
• Podem separar 
uma grande 
variedade  
de particulados;  
• Projeto modular;  
• Baixa queda de 
pressão. 
  
  
  
  

• Alta eficiência,  
• Podem tratar grandes 
volumes de gases com uma 
pequena queda de pressão,  
• Separação seca e úmida,  
• Ampla faixa de 
temperaturas de operação,  
• Baixos custos de  
operação.  

  
  
  
Desvantagens 
  
  
  
  
  

• Baixa eficiência para 
partículas pequenas   
(d <5-10µm),  
• Alto custo de  
operação (queda  
de pressão),  
• Excessivo desgaste 
por abrasão.  
  

• Corrosão,  
• Poluição secundária  
(efluente líquido a 
tratar),  
• Contaminação das  
partículas (não 
recicláveis).  
  
  
  
  

• Ocupam uma 
área  
considerável,  
• Dano às mangas  
por altas  
temperaturas e  
gases corrosivos;  
• As mangas não  
operam em  
condições úmidas, 
• Perigo de fogo e 
explosão.  

• Alto custo de investimento,  
• Não controlam as 
emissões gasosas,  
• Pouca flexibilidade,  
• Ocupam um grande 
espaço,  
• São afetados pela 
resistividade das cinzas. 

Quadro 5.4 - Comparação Qualitativa de Separadores de Particulados 
 
Fonte: LORA, 2000,  completado com informações de MOREIRA, 2002, RIBEIRO, 2003. 
 

Do ponto de vista de eficiência do processo de controle, as dimensões  das partículas 

constituem o parâmetro mais relevante na escolha do tipo de equipamento mais adequado.  

A Figura 5.8 traz a indicação de cada tecnologia aplicada a diferentes tamanhos de 

partículas e a Tabela 5.4 mostra a variação da eficiência de vários equipamentos para 

diferentes faixas de diâmetro das partículas. Pela análise da figura e tabela, conclui-se que 

os precipitadores eletrostáticos e filtros de tecido são tecnologias com alta eficiência para 

todas as faixas de diâmetro.  No caso de partículas muito finas (0,1 a 1,0 µm), a remoção das 

partículas é por difusão browniana e os equipamentos mais indicados são os lavadores e 

filtros de tecido, para partículas >1,0µm a remoção é por impacto e a eficiência da coleta 

aumenta com  o aumento do diâmetro da partícula. A definição do tipo de coletor depende da 

eficiência mínima requerida, zona de transição entre difusão browniana e impacto 

(MOREIRA, 2002). 
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Figura 5.8 - Tecnologias de Controle de Partículas em Função do Tamanho das Partículas 

Fonte: LORA, 2000 
Nota: At – Atmosfera 

 

 

 

 
Faixas de Diâmetros (µm)  

Tipo de Equipamento 0-5  5-10  10-20 20-44 > 44  
Câmara de sedimentação  7,5  22,0  43,0  80,0  90,0  
Ciclone de baixa pressão  12,0 33,0  57,0  82.0  91,0  
Ciclone de alta pressão  40.0 79,0  92,0  95,0  97,0  
Multiciclone  25.0 54,0  74,0  95,0  98,0  
Lavadores de média energia  80,0 90,0  98.0  100,0 100,0 
Lavadores Venturí (lavador de alta energia) 95,0 98,5  100.0 100.0 100.0 
Filtro de tecido (filtro de mangas) 99,0 100,0 100,0 100,0 100.0 
Precipitador eletrostático 97,0 99,0  99,5  100,0 100.0 

Tabela 5.4 - Tecnologias de Controle para Material Particulado - Variação das Eficiências com a 
Granulometria 

Fonte: MOREIRA, 2002 
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Em geral, quanto maior a eficiência de separação, maior será o custo de tratamento. 

As Tabelas 5.5 e 5.6 mostram mais alguns dados úteis, publicados em distintas referências, 

para a seleção do sistema de controle de material particulado. 

 
custo tipo de 

equipamento Investimento 
(x 10.000 US$) 

Operação 
(US$/h) 

Eficiênciac 
(%) 

130a 38a Precipitador 
Eletrostático 493b 380b 80 – 99,9 

73,6a 58 a Filtro Manga 
330b 580b 92 – 99,5 

213a 41a Lavador 
1574,1b 410b 80 – 99,5 

Cicloned 61,5a 48a 50 
Multicloned 269,1b 481b 96 

Tabela 5.5 - Ordem de Grandeza dos Custos de Controle de Material Particulado  
Fonte: MOREIRA, 2002 
Notas: US$ - Dólar americano. 
(a) Valores para vazões de 105 Nm3/h. 
(b) Valores para vazões de 106 Nm3/h. 
(c) Varia com a granulometria. 
(d) Ciclones têm baixa eficiência para coletar partículas com diâmetro < 3µm. 
 

 
Equipamento 

 
 
 

Dimensões 
das 

partículas 
(µm) 

Queda 
de 

pressão 
(mm 
H2O) 

 

Grau de limpeza 
esperado 

 
 

Eficiência 
global 

para um 
pó típico 

(%) 

Temp. 
máxima 

do gás, (oC 
) 

Inv. 
capitala 

 
 

Custo 
de 

operaçãoa 

Ciclones   >10 
 
 
 

25-75 
 
 
 

80% em 
partículas 
< 20 µm 

e mais de 95% 
para 

partículas > 50 
µm. 

85 
 
 
 

500 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

Torres de  
atomização 

  
  

>3 
 
 
 

50-175 
 
 
 

98% em 
partículas 
> 5 µm e 
50% para 
partículas 
< 3 µm. 

95 
 
 
 

200-250 
 
 
 

2 
 
 
 

2-3 
 
 
 

Lavadores tipo 
Venturi  

  

>0,3-1,0 
 
 

375-750 
 
 

90-95% para 
partículas < 5 µm. 

99 
 
 

200-250 
 
 

2-3 
 
 

3-4 
 
 

Filtros de  
mangas  

  

>0,5-1,0 
 
 

25-250 
 
 

95-99% para 
partículas < 5 µm. 

99 
 
 

200-250 
 
 

8-10 
 
 

2-3 
 
 

Precipitadores  
Eletrostáticos  

  
  

>0,001 
 
 
 

6-12 
 
 
 

Desde 80% até 
mais 

de 99,9% para 
todas 

as partículas 
< 5 µm. 

99 
 
 
 

500 
 
 
 

10-15 
 
 
 

1-2 
 
 
 

Tabela 5.6 -  Dados para a Seleção de Equipamentos de Controle para Material Particulado 
 
Fonte: HANLY et PETRONKA, 1993 e SILVA et HERVAS, 1998 em LORA, 2000 
Nota: (a)  Custo relativo: 1 é o menor valor e 10 é o máximo. 
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A EPA (1998a) analisa as técnicas de controle mais utilizadas por tipologia de 

empreendimento. No caso das usinas termelétricas no Quadro 5.5 estão sintetizadas 

aquelas mais utilizadas por tipo de combustível e tecnologia de produção. 

 

 

Sistema de Controle 
Combustível Tecnologia de 

Geração Tipo Observação 
Óleo 

combustível  
Combustão 
externa - 
Caldeira 

-Mudança da especificação do 
combustível 
- Controle pós-combustão: 
coletores mecânicos; 
precipitadores eletrostáticos, 
filtros de tecido, lavadores, etc 

 

Óleo Diesel Combustão 
externa 
(Caldeira) e 
interna (TG) 

NE  

Gás natural 
(MP < 1µm) 

Combustão 
externa 
(Caldeira) e 
interna (TG) 

NE  

-Controles pós-combustão:  
-Coletores mecânicos   Em geral multiciclones - instalados em 

série, o primeiro remove as partículas 
maiores e o segundo remove as 
partículas menores.Ef. sistema 25 a 65%. 

- Lavadores úmidos Normalmente tipo venturi – Ef. >85%. 
- Precipitadores eletrostáticos 
(PE) 

Quando requerido Ef. 90 a 99%. 

- Filtro de areia eletrostático Ef.>80% 

Biomassa- 
madeira 

Combustão 
externa - 
Caldeira 

- Filtros de tecido (manga) Pequena utilização devido risco incêndio- 
presença cinzas voláteis. Problema pode 
ser sanado com instalação de coletores 
mecânicos (para partículas maiores) 
antes dos filtros. 

- Coletores mecânicosa Ciclones simples, duplos ou múltiplos. EF 
– 20 a 60% 

- Lavadores úmidos Tipos interceptação diretab (Ef. 90%) e 
venturi (Ef. >90%) 

Biomassa – 
bagaço de cana 

Combustão 
externa - 
Caldeira 

- Filtros de tecido e PE Pouco usado, devido aos maiores custos, 
quando comparados com sistemas 
descritos acima, e risco de incêndio nos 
filtros. 

- Precipitadores eletrostáticos Ef. - 99,5 
- Filtros de tecido (manga) Ef. - 99,5 

Carvão linhitoa Todos os tipos 
de combustão 

- Coletores mecânicos ou  
lavadores 

Utilizados sozinhos ou em série, com 
PE ou filtros manga Ef – 60 a 80% 

Quadro 5.5 - Sistema de Controle de MP mais Utilizado nas UTE’s por Tipologia de Combustível e 
Tecnologia de Geração 

 
Fonte: Elaboração própria com as informações EPA, 1998a 
Notas: MP - material particulado; NE – Não especificado o tipo de sistema de controle; Ef. – eficiência; PE - 
precipitador eletrostático;  
TG - Turbina a gás 
(a) Devido à natureza abrasiva das cinzas voláteis, o desempenho do coletor pode deteriorar-se com o tempo se 

a manutenção não é bem feita. 
(b) Lavador do tipo interceptação direta é mais usado devido ao menor consumo de energia e menores 

problemas operacionais e de manutenção. 
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V.3.1 Equipamentos de controle de material particulado 
•   Ciclones  

O princípio de funcionamento do ciclone é o estabelecimento de um movimento 

rotatório no gás, de modo que a força centrífuga aplicada às partículas seja maior que as 

forças de coesão molecular e da gravidade, fazendo com que as mesmas sejam lançadas de 

encontro às paredes, retirando-as da massa gasosa em escoamento. É usado para coletar 

as partículas de maior tamanho e elevado peso específico, funcionando como pré-coletor, de 

modo a reduzir a carga de coleta no coletor principal. As partículas coletadas são 

sedimentadas em um silo de particulados (Figura 5.9) . 

Os separadores ciclônicos podem se classificar como: 

- ciclone com entrada tangencial e fluxo em retorno; 

- ciclone de fluxo axial; 

- ciclone de entrada axial e fluxo em retorno. 

A especificação do ciclone vai depender de vários parâmetros, tais como, 

características do fluxo de efluente (vazão, velocidade, composição, etc), das eficiências 

desejadas, custos, espaço físico, etc. Os ciclones podem ser classificados segundo a 

eficiência: ciclones de baixa eficiência têm perda de carga entre 50 e 100 mmCA (mm de 

coluna d’água); ciclones de média  eficiência têm perda de carga entre 100 e 200 mmCA, e 

ciclones de alta eficiência têm perda de carga acima de 200 mmCA. A eficiência do ciclone 

tipo tangencial  é maior que a do tipo axial. A disposição de vários ciclones em paralelo, 

designados de multiciclones, aumenta a eficiência com menores diâmetros e maiores 

velocidades de entrada do gás (LORA, 2000, MOREIRA, 2002). 

 
Figura 5.9 -  Esquema de Funcionamento do Ciclone 

Fonte: LORA, 2000 
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 Lavador de gás (scrubbers)  
Esses equipamentos separam os particulados do gás por meio de lavagem do 

efluente com solução líquida, aspergida em pequenas partículas. A solução líquida, 

geralmente composta de água e reagente, neutraliza e estabiliza os poluentes. 

 Os lavadores de gás podem ser classificados em (LORA, 2000): 

-  torres de nebulização; 

-  instalações de leito empacotado (bandejas); 

-  lavador Venturi. 

O esquema de funcionamento do lavador consiste no bombeamento da solução 

líquida até o distribuidor localizado no topo do leito de recheio. O líquido de lavagem desce 

por gravidade através do recheio, umedecendo-o continuadamente. Os gases poluídos são 

forçados em contracorrente através desse recheio. Como o meio líquido possui mais 

afinidade com os poluentes do que com os gases, esses poluentes passam dos gases para o 

líquido de lavagem.  

A eficiência do lavador de gás é função das concentrações e propriedades dos 

poluentes, tamanho e tipo de material de enchimento e reagentes/aditivos do líquido de 

lavagem, profundidade do recheio, etc.  

A Figura 5.10 traz um esquema geral do lavador de gás do tipo Venturi. 

 

 
Figura 5.10 -  Lavador de Gás do Tipo Venturi 

Fonte: LORA, 2000 
 



 

173 

 Filtro de tecido  
 Os filtros de tecido podem ser do tipo manga, mais usual na indústria, do tipo 

envelope (bolsa) ou do tipo cartucho. O princípio de funcionamento baseia-se na passagem 

forçada da mistura gasosa que contém as partículas através de um elemento filtrante de 

tecido especial. O gás atravessa os poros do tecido e as partículas, na sua maioria, ficam 

retidas na sua superfície. No início do processo de filtragem, a coleta se inicia com a colisão 

das partículas contra as fibras do meio filtrante e a sua posterior aderência às mesmas. À 

medida que o processo continua, uma fração das partículas fica, permanentemente, ligada 

ao tecido formando o chamado cake ou torta de filtro, aumentando a eficiência do processo. 

De tempos em tempos, essa camada tem que ser retirada para evitar a formação de uma 

camada muito espessa, que dificultaria a passagem do gás (aumento da perda de carga). 

 O sistema de filtragem, montado numa estrutura fechada, é constituído de vários 

elementos filtrantes (mais usual no formato de mangas) e do sistema de limpeza. Os 

mecanismos de coleta podem ocorrer por impactação inercial, difusão e intercepção e o 

sistema de limpeza pode se dar por vibração mecânica, fluxo reverso de ar, jato pulsante e 

acústica. 

A eficiência na remoção das partículas depende das características do filtro: 

estrutura, tipo de material do meio filtrante e dimensionamento da área de filtragem e das 

características do material particulado: composição química e distribuição granulométrica das 

partículas, suas características físico-químicas (tais como, coesão e resistividade elétrica das 

partículas). Depende, também, das características operacionais do sistema, sendo que os 

parâmetros que podem afetar a eficiência da coleta incluem a vazão, temperatura e umidade 

do fluxo gasoso, a vazão do ar reverso, perda de pressão de operação, seqüência de 

limpeza, intervalo entre limpezas e intensidade da limpeza (EPA, 1998a, MOREIRA, 2002).  

As principais vantagens dos filtros de tecido são: alta eficiência na retenção de 

partículas  (entre 90 a 99,9%), coleta de material a seco e em forma reutilizável, operação 

simples, normalmente, utilizando o tipo de tecido adequado não apresentam problemas de 

abrasão ou corrosão, permitem uma variedade de configurações,  perda de carga não 

excessiva; a eficiência é insensível às flutuações da concentração do pó e da vazão dos 

gases e custo de operação moderado.   

As principais desvantagens são: custo de manutenção geralmente alto, necessidade 

de controle de temperatura dos gases, exige espaço médio para sua instalação, exige 

material filtrante ou controles especiais quando há possibilidade de condensação de umidade 

no filtro (entupimento), dependendo da natureza do material podem produzir explosões 

(MOREIRA, 2002, RIBEIRO, 2003)  A Figura 5.11 mostra o esquema do filtro de tecido do 

tipo manga. 
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Figura 5.11 -  Esquema Geral do Filtro de Manga 

Fonte: LORA, 2000 
 

  Precipitadores Eletrostáticos 
Os precipitadores eletrostáticos são equipamentos que capturam o material 

particulado do fluxo de gás através da eletricidade. O processo se inicia com a formação de 

íons pela descarga  corona (região de ionização dos gases) de alta voltagem no eletrodo de 

descarga. As partículas sólidas e/ou líquidas são carregadas eletricamente pelo 

bombardeamento dos íons gasosos ou elétrons. O campo elétrico existente entre o eletrodo 

de descarga e o eletrodo de coleta faz com que a partícula carregada migre para o eletrodo 

de polaridade oposta e descarregue a sua carga. Há deposição das partículas nos eletrodos 

coletores, a remoção das mesmas é feita por golpes seco (sacudimento) dos eletrodos ou 

lavagem com água e o material é  coletado na tremonha de recolhimento, localizada na parte 

inferior da unidade, de onde é transportada para o local de armazenamento, para posterior 

condicionamento, reutilização ou deposição final.  As forças de remoção somente atuam 

sobre as partículas, não operando sobre os demais componentes dos gases de combustão. 

A eficiência de um precipitador eletrostático é muito variável, para as partículas pequenas  

em geral da ordem de 99%, mas dependendo da configuração pode chegar a 99,95% 

(MOREIRA, 2002; BANCO MUNDIAL, 1999; LORA, 2000). 

A  Figura 5.12 mostra o esquema de funcionamento dos precipitadores eletrostáticos. 
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Figura 5.12 -  Esquema de Funcionamento dos Precipitadores Eletrostáticos 

 
Fonte: JUNIOR, 2004 

 

Os precipitadores eletrostáticos mais difundidos são: 

 de placa e arame (utilizados em caldeiras a carvão, fornos de cimento e incineradores de 

resíduos); 

 de placa plana (aplicação em pequena escala); 

 úmido (para partículas com características aglomerantes). 

No precipitador de placa e arame, vide Figura 5.13, o fluxo de gás passa entre placas 

metálicas paralelas, e os arames entre as placas constituem os eletrodos de descarga de 

alta voltagem. Ao inverter a polaridade negativa, os íons seguem as linhas de campo elétrico 

até as placas coletoras de polaridade positiva . 

 
Figura 5.13 - Precipitador Eletrostático de Placa e Arame 

Fonte: LORA, 2000 
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As principais vantagens dos precipitadores eletrostáticos são: tratamento de grandes 

vazões de gases, com ampla faixa de concentração e em altas temperaturas (até cerca de 

650º C); utilização para fluxos com pressão até 10 kg/cm2;  alta eficiência de coleta para 

partículas pequenas (a eficiência pode ser aumentada pelo acréscimo de mais módulos); 

baixo custo de operação e manutenção (poucas peças móveis); operação contínua com 

pouca parada para manutenção;  baixa perda de carga, em geral não excede 25 mm CA; 

coleta partículas sólidas ou líquidas, difíceis de serem coletas por outros equipamentos, 

coleta o material seco e têm vida longa (pode ser > 20 anos). Já as desvantagens são: custo 

inicial elevado e necessita grande espaço físico para sua instalação (principalmente para 

precipitadores quentes, maior volume de gases); riscos de explosão quando processa gases 

ou partículas explosivas; exige medidas de segurança devido às altas voltagens; alguns 

materiais são difíceis de serem coletados por apresentarem resistividade muito alta ou muito 

baixa; não são adequados quando há grande variação das condições dos fluxos 

gasosos,exigindo controle automático fino (MOREIRA, 2002; JUNIOR, 2004;  LORA, 2000). 

Para as usinas termelétricas a carvão e biomassa são indicados  os precipitadores 

eletrostáticos por apresentarem alta  eficiência de remoção do MP. 

V.4 Métodos para Redução dos Níveis de CO2 na Atmosfera 

Os métodos que podem ser utilizados para a redução dos níveis de CO2 na atmosfera 

são (IEA,1993, 1994a e b, 1995, 2001, 2002; LORA, 2000): 

- Eficiência e conservação de energia (na extração de energia primária, na 

conversão de energia primária em secundária, na distribuição da energia, na 

conversão e consumo em serviços), 

- Substituição dos combustíveis por outros com menores concentrações de 

carbono, por exemplo, gás natural em vez de óleo combustível, 
- Utilização de fontes energéticas com muito pequenas taxas de emissão, tais 

como, fontes renováveis de energia ou energia nuclear, 
- Aumento da capacidade das fontes naturais de captura de CO2, por exemplo, 

florestas, solo e oceano, que seqüestram o CO2 da atmosfera,  

- Captura e estocagem do CO2 produzido na combustão, 
- Utilização do CO2 na indústria química. 
Considerando o nível de desenvolvimento tecnológico, algumas das tecnologias são 

aplicáveis na atualidade, outras estão ainda em fase de desenvolvimento para utilização num 

horizonte de médio para longo prazo. Mesmo assim, a escolha do método a ser usado 

depende de muitos fatores, incluindo as metas de redução desejáveis, custos, 

disponibilidade de fontes energéticas, impactos ambientais e fatores sociais.  A seguir, serão 

abordados alguns dos métodos listados acima. 
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V.4.1 Eficiência e conservação de energia 
Medidas visando o aumento da eficiência e conservação da energia, nas diversas 

etapas de utilização da energia, vêm sendo implementadas em todo mundo e no Brasil com 

muito sucesso.  

A eficiência da conversão da energia térmica dos combustíveis em eletricidade nas 

termelétricas evoluiu de aproximadamente 5% (primeiras termelétricas) para 40% nas 

instalações mais modernas e de 45 a 50% nas usinas com ciclo combinado. A introdução 

das células combustíveis eleva a eficiência das termelétricas a até 60% (LORA, 2000).  

Por outro lado, a introdução de sistemas de controle de outros poluentes pode reduzir 

a eficiência das instalações, conforme mostrado na Tabela 5.7. Os dados da tabela refletem 

as tecnologias em uso em grandes fontes estacionárias nos países da OCDE (IPCC, 1996 e 

EPA, 1999a).  

A melhoria da eficiência é praticamente proporcional ao potencial de redução das 

emissões de gases de efeito estufa e dos outros gases poluentes, pois representa menor 

consumo de combustível pela mesma quantidade de energia gerada. Ou seja, maior 

aproveitamento da energia contida no combustível, seja pela maior eficiência na conversão 

ou pelo maior somatório dos serviços finais da energia.  

A Tabela 5.8 mostra algumas tecnologias de geração térmica, as respectivas 

eficiências e fatores de emissão. Segundo o IPCC (1995), para um mesmo combustível 

fóssil, o ganho de eficiência relacionado à tecnologia, implica em menores custos de 

consumo de combustíveis e pode compensar o maior investimento. 
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Tecnologia 
Perda de 
Eficiência 

(%) 

Redução 
de CO 

(%) 

Redução 
de CH4 

(%) 

Redução 
de NOx 

(%) 

Redução 
de N2O 

(%) 

Redução de 
NMCOV’s 

(%) 
Data da 

Tecnologiab 

BEA  - 0,5 + + 15 ND ND 1970 
OFA -carvão 0,5 + + 25 ND ND 1970 
OFA - gás 1,25 + + 40 ND ND 1970 
OFA -  óleo 0,5 + + 30 ND ND 1970 
LNB - carvão 0,25 + + 35 ND ND 1980 
LNB - queima tangencial 0,25 + + 35 ND ND 1980 
LNB - óleo 0,25 + + 35 ND ND 1980 
LNB - gás 0,25 + + 50 ND ND 1980 
Modificação da 
combustão em ciclone 0,5 ND ND 40 ND ND 1980 

Injeção de amônia 0,5 + + 60 ND ND 1985 
RCS - carvão 1 8 + 80 ND ND 1985 
RCS - óleo 1 8 + 80 ND ND 1985 
RCS - gás 1 8 + 80 60 ND 1985 
Injeção de água - TG cs 1 + + 70 ND ND 1975 
RCS - TG 1 + + 80 60 ND 1985 
Melhoria  BEA - 0,5 + + 15 ND ND 1970 
Melhoria OFA - carvão 0,5 + + 25 ND ND 1970 
Melhoria OFA  - gás 1,25 + + 40 ND ND 1970 
Melhoria OFA - óleo 0,5 + + 30 ND ND 1970 
Melhoria LNB - carvão 0,25 + + 35 ND ND 1980 
Melhoria LNB - óleo 0,25 + + 35 ND ND 1980 
Melhoria LNB - gás  0,25 + + 50 ND ND 1980 
QFS 0,5 + + 30 ND ND 1975 

Tabela 5.7 -  Desempenho dos Sistemas de Controle das Emissões nas Usinas Termelétricas  
 
Fonte: Radian, 1990 em IPCC, 1996 e EPA,1999a 
Notas: BEA- Baixo excesso de ar (low excess air – LEA); OFA – ar super aquecido (overfire air); TG – turbina a 
gás; cs – ciclo simples, RCS- redução catalítica seletiva; QFS – queimadores fora de serviço (burners out of 
service); LNB – queimadores Low NOx. 
A indicação (+) significa que a redução é negligenciável. 
(a)Perda da eficiência como percentagem da eficiência de conversão da energia para o consumidor final (razão 
da energia de saída para a energia de entrada para cada tecnologia) devido a adição de tecnologia de controle 
das emissões. Valores negativos indicam melhoria da eficiência. 
(b)Data que a tecnologia foi assumida como comercialmente disponível. 
 
 

Sistema Tecnologia Eficiência 
(%) 

Geração de 
Eletricidade 

(%) 
Fator de Emissão  

(g C/kWh) 

Fonte Primária: Carvão 
TV Média convencional 34  325 
TV A melhor disponível 39  280 

CPLF  42  260 
TV – co-geração Média convencional 78 50 175 
TV – co-geração A melhor disponível 83 60 145 

CPLF – co-geração  86 65 135 
Fonte Primária: Óleo 

TV Média convencional 38  230 
TV - CC A melhor disponível 48  180 

TV – co-geração A melhor disponível 81 60 130 
Fonte Primária: Gás Natural 

TV - CC Média  36  175 
TV - CC A melhor disponível 45  140 

TV  c/ injeção de vapor- CC  75 80 90 
TV – CC – co-geração A melhor disponível 77 100 85 

Tabela 5.8  - Tecnologias de Geração Térmica, Respectivas Eficiências e Fatores de Emissão.   
 

Fonte: IPCC, 1995 em  ABDALAD, 2000 
Notas: CPFL- combustão pressurizada em leito fluidizado; TV- turbina a vapor; CC- ciclo combinado 
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 O Programa Nacional de Conservação de Energia  (PROCEL) tem como objetivo 

principal combater o desperdício de energia elétrica, tanto no lado da produção como no do 

consumo, concorrendo para a melhoria da qualidade de produtos e serviços, reduzindo os 

impactos ambientais e fomentando a criação de empregos. As metas de longo prazo do 

PROCEL estão consignadas no Plano Decenal 2015, essas prevêem uma redução de 

demanda de energia elétrica da ordem de 130 bilhões de kWh em 2015, evitando a 

instalação de 25.000MW (cerca de duas usinas hidrelétricas de ITAIPU). O ganho líquido 

para o País será de R$ 34 bilhões (ELETROBRÁS, 2004).  

V.4.2 Substituição de combustíveis  e utilização de fontes renováveis de energia 
A estratégia de substituição de combustíveis com alto teor de carbono, como o carvão 

mineral e o petróleo, por combustíveis com baixo ou nenhum teor de carbono, como o gás 

natural, a biomassa e os combustíveis nucleares, apresenta-se como grande potencial para 

a redução das emissões globais de CO2. Na Tabela 5.9,  estão indicados os fatores de 

emissão de carbono de vários combustíveis e as reduções percentuais, caso sejam 

substituídos por gás natural. 

Combustível  Fator de Emissão 
(kg C/G J) 

Redução pela substituição por 
GN (%) 

Gás Natural (GN) 15,3 - 
Diesel 20,2 24,3 
Óleo Combustível 21,1 27,8 
Carvão 25,8 40,7 
Coque 29,5 44,4 

Tabela 5.9 -  Fatores de Emissão de Carbono de Vários Combustíveis e as Reduções Percentuais 
caso Sejam Substituídos por Gás Natural 

 
Fonte: IPCC, 1995 em ABDALAD, 2000 

 

Com o objetivo de avaliar as possibilidades para a redução nas emissões de GEE das 

UTE’s brasileiras, foi elaborado  pelo Centro Nacional de Referência em Biomassa – 

CENBIO trabalho específico patrocinado pela ANEEL  em que foram analisadas diferentes 

possibilidades tecnológicas, desde a mais simples, como a substituição de combustíveis 

fósseis utilizados por outros, com menor teor de carbono, até aquelas mais complexas, como 

a utilização de tecnologias ainda em desenvolvimento, como a gaseificação de carvão e 

biomassa (COELHO et al., 2000).  

Na primeira fase do estudo, não foi incluída a análise econômica das alternativas 

propostas. O estudo considerou os seguintes cenários para o ano de referência 1997:  

 cenário I - substituição de combustíveis fósseis (óleo Diesel e óleo combustível)  por gás 

natural, nas regiões onde há disponibilidade desse combustível; 



 

180 

  cenário II - substituição de combustíveis fósseis (óleo Diesel e óleo combustível)  por gás 

natural, com a introdução de tecnologias mais eficientes, nos sistemas isolados a 

utilização de motores ou turbinas a gás de pequeno porte operando em ciclo simples ou 

STIG (steam injection gas turbine); nos sistemas interligados o uso e sistema de turbina  

a gás em ciclo combinado e para as UTE’s a carvão o sistema gaseificação de carvão / 

turbina a gás em ciclo combinado (CIG/CC – coal integrated gasifier with combined cycle) 

e STIG; 

  cenário III – substituição de combustíveis fósseis por biomassa (cana de açúcar, 

resíduos agrícolas, resíduos de madeira, óleos vegetais). 

O trabalho mostra que o cenário I apresenta uma redução das emissões de carbono 

de 28,61% (não considerando as emissões dos outros GEE); o cenário II adotando 

tecnologias de eficiência média, uma redução de 35 e 60 %, respectivamente para o sistema 

isolado e interligado; com alta eficiência, uma redução de 98 e 91%. O cenário III representa 

a redução de 100% das emissões de carbono (considera a utilização de toda biomassa 

produzida de forma sustentável). Finalmente, o trabalho apresenta as barreiras tecnológicas, 

políticas, institucionais, econômicas e financeiras ainda existentes para a implementação das 

tecnologias eficientes e renováveis para a redução dos GEE na geração elétrica no país. 

O Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica – PROINFA foi 

criado pela Lei Nº 10.438 de 26/04/2002 com o objetivo de aumentar a participação da 

energia elétrica produzida por empreendimentos de Produtores Independentes Autônomos, 

concebidos com base em fontes eólica, pequenas centrais hidrelétricas e biomassa, no 

Sistema Elétrico Interligado Nacional (BRASIL,2002b). 

V.4.3 Aumento da capacidade das fontes naturais de captura de CO2, florestas, solo e 
oceano, que seqüestram o CO2 da atmosfera  

Todas as plantas verdes, a grande maioria das algas marinhas e algumas bactérias 

produzem a fotossíntese com a ajuda da energia solar, processo onde o dióxido de carbono 

pode ser quimicamente reduzido para hidrocarbonetos. O processo conduz ao seqüestro 

líquido de  CO2 da atmosfera. É importante salientar que o aumento da fixação do carbono 

pela fotossíntese sozinha não é suficiente. O carbono deve ser fixado em reservatórios com 

longa vida. Caso contrário, pode-se simplesmente alterar o tamanho dos fluxos do ciclo do 

carbono, não aumentando o seqüestro do carbono. 

O gerenciamento eficiente das fontes naturais para o seqüestro de CO2 da atmosfera, 

para compensar as emissões provenientes da combustão de combustíveis fósseis, é uma 

alternativa de controle das concentrações de CO2 na atmosfera.  

O seqüestro do carbono nos  ecossistemas terrestres pode ser definido como o saldo 

líquido de remoção de CO2 da atmosfera para os reservatórios de carbono de  vida longa 

(por exemplo, a quantidade de carbono que é emitida na combustão de um tipo de 
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combustível e quanto uma composição vegetal pode armazenar). Os efeitos dos materiais 

particulados quanto ao forçamento radiativo são tanto pela absorção da radiação e alteração 

na formação das nuvens, quanto afetando a refletividade (isto é, albedo) da Terra. 

É importante lembrar que, enquanto muitos processos ocorrem no nível molecular 

(isto é, fotossíntese, formação e proteção da matéria orgânica do solo, etc), programas 

visando a aumentar o seqüestro do carbono serão implementadas em escala que afeta a 

paisagem. Nessa escala, os ecossistemas são as unidades-chave funcionais para estimar a 

produtividade e o seqüestro do carbono, e para avaliar, potencialmente, os impactos 

associados com os esforços para aumentar o carbono nos ecossistemas (ORNL, 2004). 

A formação de florestas permanentes, somente com a função de armazenar o 

carbono, vem sendo apresentada como uma das mais importantes medidas para diminuir os 

riscos de mudanças climáticas, com expectativas de que responda por cerca de 15% do total 

das emissões a serem eliminadas, segundo o Protocolo de Kyoto (NOGUEIRA et al., 1999). 

Assim, as florestas podem ser usadas de forma passiva, para seqüestrar o carbono 

atmosférico (depósito permanente de carbono), ou de forma ativa para substituir as emissões 

devidas aos combustíveis fósseis, produção de energia (energia renovável).  

A IEA (1995), no relatório - Utilização do CO2, faz uma avaliação tecnico-econômica 

da implementação das alternativas de utilização das florestas de forma passiva e ativa, nos 

países industrializados e em desenvolvimento. A análise da alternativa de plantio de florestas 

nativas em países tropicais, para compensação das emissões de CO2, mostra que: os custos 

são da ordem de $12/t C seqüestrado, não considerando  o custo da terra (custos menores 

que a melhor tecnologia de captura e estocagem de CO2);  um potencial de remoção da 

atmosfera da ordem de 0,70 Gt C/ano, num período mínimo de 50 anos com impactos 

ambientais mínimos, dificuldades sociais e políticas para a implantação dos projetos nos 

países tropicais e incertezas quanto à permanência das florestas plantadas por mais de 100 

anos. Já os resultados da avaliação do plantio de culturas rotativas para a produção de 

energia (energia renovável com biomassa), mostram que: é uma alternativa mais adequada, 

os custos envolvidos são atrativos, para os países em desenvolvimento, potencial para evitar 

emissões da ordem de 0,56G t C/ano. A análise do uso conjunto dos dois sistemas tem um 

potencial de evitar  emissões de carbono da ordem de 1,3 Gt C/ano, valor significativo em 

termos da taxa da época de acúmulo na atmosfera, da ordem de 3,4 Gt C/ano. 

No Brasil, já vêm sendo implantados projetos voltados para o plantio de florestas 

nativas visando à proteção e à recuperação de áreas degradadas e da vegetação ciliar em 

bacias hidrográficas, promovendo a recuperação florestal no país e, ao mesmo tempo 

criando grandes reservatórios naturais de carbono que possam compensar as emissões de 

carbono de usinas termelétricas.  
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A quantidade de CO2 emitida por uma termelétrica a gás em ciclo combinado, com 

capacidade de 1000 MW é maior que 860 k t C/ano, ou maior que 21,5 M t C ao longo de 

uma vida útil de 25 anos.  

Segundo SCHAEFFER  (2001), o reflorestamento de áreas abandonadas e/ou 

degradadas com florestas nativas não homogêneas permite a absorção de 7-8 tC/ha/ano em 

média, por 25 anos. Os estudos mostram que o plantio de 100.000 a 120.000 mil hectares, 

ou 4000 a 5000 ha/ano, podem compensar as emissões de carbono de uma térmica a gás 

de 1000 MW. O custo do reflorestamento é estimado em US410/tC ou US$1/MWh .  

Segundo o pesquisador, são vários os benefícios sociais e ambientais advindos da 

implantação de tais projetos, os custos parecem aceitáveis e os projetos apresentam 

potencialidade de autofinanciamento via MDL. 

Outro trabalho brasileiro avalia as emissões de poluentes na geração termelétrica a 

óleo Diesel nos sistemas isolados do interior do Estado do Amazonas  e a demanda teórica 

vegetal necessária para garantir o seqüestro de carbono emitido nessa atividade, e 

elegibilidade de implantação do projeto como MDL (SANTOS,  SOUZA e MACÊDO, 2002). 

V.4.4  Captura do CO2 
A viabilização da captura do CO2 está associada às grandes fontes fixas de emissão, 

tais como as usinas termelétricas, que atualmente contribuem com cerca de um terço das 

emissões globais. Existem duas opções para a captura de CO2 nas UTE’s, na pós-

combustão e na pré-combustão. Com o desenvolvimento das tecnologias de captura e 

estocagem uma substancial quantidade de UTE’s novas terá potencial para inclusão do 

sistema de captura e estocagem de CO2. Nas usinas existentes,  os aprimoramentos 

necessários para incluir o sistema exigiriam grandes modificações, só viáveis 

economicamente se ainda tiverem um  longo período de vida para amortização dos custos 

de investimento (IEA, 2001).   

• Captura na pós-combustão 
Conforme mostrado na Tabela  5.15, o CO2 constitui uma pequena parcela  no fluxo 

das emissões gasosas lançadas na atmosfera pelas UTE’s . Outros gases estão presentes 

como nitrogênio, oxigênio e vapor d’água. A estocagem de todo o fluxo de emissões seria 

impraticável devido ao espaço requerido e energia necessária para comprimir todo o volume. 

Tipo de UTE Concentração de CO2 nas emissões 
(% vol, aproximado) 

Combustão de carvão pulverizado 14 
Combustão de carvão gaseificado (IGCC) 9 
Ciclo Combinado a Gás Natural 4 

Tabela 5.10 - Concentrações de  CO2  no Fluxo das Emissões Gasosas de Algumas Termelétricas 
 
Fonte: IEA, 1993 e 2001 
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Vários processos apresentam potencialidade para serem usados para a remoção do 

CO2 dos gases de exaustão das usinas termelétricas. A tecnologia mais viável é a lavagem 

do fluxo de gases utilizando como solvente a amina (existem várias instalações industriais 

que utilizam o método) (IEA, 1994b). Após a lavagem, a solução resultante é aquecida para 

liberar o CO2 com grande pureza, e a amina recuperada (sem CO2) é reutilizada. 

 A Figura 5.14 mostra um diagrama simplificado de uma usina, turbina a gás com 

ciclo combinado, com o sistema de captura de pós-combustão. Tal técnica pode ser utilizada 

nas UTE’s a carvão com sistemas adicionais de limpeza dos efluentes gasosos. Plantas de 

separação demonstraram ser viável a remoção de 98% de CO2, o que permite a obtenção de 

fluxos com altas pressões de CO2, concentrado para serem transportados para o local de 

disposição.  

As desvantagens do processo são: necessidade de grandes e caros equipamentos 

para o tratamento de grande volume de gases, necessidade de utilização de poderosos 

solventes, para captura de baixos teores de CO, grande quantidade de energia para a 

recuperação do solvente; impactos ambientais devido ao poder mais oxidante dos efluentes 

(pequena parte do solvente é carreada com o efluente), produção de solventes degradados 

no processo que devem ser destruídos/estocados, obstáculos políticos e legais, monitoração 

e medição do CO2 estocado ao longo dos anos (IEA, 2001). 

Outros processos para separação do CO2  pós-combustão  que estão sendo 

pesquisados envolvem a criogenia, separação com membranas e adsorção em sólidos, etc. 

 

 
Figura 5.14 - Diagrama de uma Turbina a Gás com Ciclo Combinado com o Sistema de Captura de CO2  

Pós-combustão 
Fonte: IEA, 2001 

 

• Captura na pré-combustão 
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O método envolve a reação do combustível com o oxigênio e/ou vapor para formar, 

principalmente, o monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H2). O monóxido de carbono 

reage com o vapor num reator catalítico (shift converter) para formar CO2 e mais hidrogênio. 

O CO2 é, então, separado e o hidrogênio é usado como combustível numa usina com turbina 

a gás de ciclo combinado.  

A Figura 5.15 mostra o diagrama simplificado do processo para uma usina a carvão 

(IGCC) com o sistema de captura de CO2 na pré-combustão. O processo é semelhante para 

usinas que utilizam como combustível o óleo ou gás natural. Essa tecnologia já é 

tecnicamente comprovada para algumas instalações industriais. A utilização do H2 como 

combustível nas UTE’s, ainda, não é uma tecnologia comercialmente comprovada para 

utilização. Deve ser viabilizada a queima de H2 nas turbinas a gás, com a introdução de 

pequenas modificações. Outra alternativa sendo pesquisada seria a geração de eletricidade 

pela utilização do H2 produzido em células combustíveis (IEA, 2001). 

 
Figura 5.15 -  Diagrama Simplificado do Sistema de Captura de CO2 na Pré-combustão para Usina a 

Carvão (IGCC) 
Fonte: IEA, 1991 
 

V.4.5 Transporte do CO2 

Após a captura, o CO2 deve ser transportado para o local de estocagem intermediária 

ou definitiva. O CO2 por ser inerte, pode ser manuseado facilmente e, também, transportado 

por gasoduto em altas pressões. O transporte terrestre de CO2 por gasoduto já vem sendo 

feito há vários anos nos EUA, para distâncias acima de 800 km, com o objetivo de utilização 

nos processos de melhoria da recuperação de óleo (EOR). Princípios similares deverão ser 

aplicados para o transporte do CO2 capturado.  

O CO2, em altas concentrações, é asfixiante e, por ser mais pesado que o ar, ele 

tende a se concentrar nas depressões. Os riscos advindos de vazamentos são pequenos, 

mas devem ser avaliados quando do traçado do gasoduto. Os procedimentos de estocagem 



 

185 

intermediária e as medidas de segurança podem ser implementados usando as atuais 

tecnologias de estocagem de gás natural, etileno ou GLP . 

O custo do transporte do CO2, na fase líquida ou fase gasosa densa (compressão 

acima do ponto crítico, 72,8 bar e 31º C), é  também  baixo se for feito em grande escala 

($2/t CO2 ou $7/ t C). O transporte marítimo deverá ser feito por tubulação submersa no mar 

ou por navios tanque (tanker), similares aos usados para transporte de GLP. Não se 

esperam problemas de projeto, tendo em vista que já existem tecnologias disponíveis e em 

utilização no mundo (IEA,1994a e 2002). 

V.4.6 Estocagem de CO2 

As principais opções existentes para a estocagem do CO2 produzido na combustão, 

são: 

- Estocagem do CO2 no solo; 

- Estocagem do CO2 no fundo dos oceanos. 

 

V.4.6.1 Estocagem de CO2 no solo 

As  opções mais viáveis para a estocagem de CO2 no solo segundo a IEA (1994, 

2001) são: 

- estocagem nos reservatórios exauridos de gás e óleo; 

- estocagem no fundo dos aqüíferos salinos; 

- estocagem em minas de carvão inviáveis de exploração; 

-     estocagem como sólido em depósitos isolados. 

 

A Figura 5.16  mostra as opções para estocagem subterrânea do CO2. 
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Figura 5.16 - Opções para Estocagem Subterrânea do CO2  

Fonte: IEA, 2001 
 

Os reservatórios exauridos de gás e óleo consistem de rochas porosas cobertas por 

revestimento impermeável, em geral na forma de uma cúpula. Após mais de um século de 

intensa exploração, milhares de campos de óleo e gás estão próximos da exaustão, final da 

vida econômica produtiva. Alguns desses campos podem ser efetivos locais para a 

estocagem de CO2. São muitas as vantagens de tal solução: custos de exploração podem 

ser pequenos, tendo em vista terem aprisionado líquidos e gases por milhões de anos, esses 

reservatórios são provados estanques, têm a sua geologia muito bem conhecida e existe o 

potencial de re-uso de algumas partes dos equipamentos, anteriormente utilizados na 

exploração do petróleo, para o transporte e injeção do CO2.  

Outra vantagem seria a possibilidade de recuperação do óleo ainda residual presente 

nos reservatórios através da injeção de  CO2, técnica atualmente muito utilizada chamada - 

melhoria da recuperação do óleo com CO2  (CO2 - EOR). O óleo recuperado pode, em certas 
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circunstâncias, mais que compensar o custo da captura e injeção de CO2. Depósitos 

exauridos de gás natural, também, podem ser facilmente adaptados para a estocagem de  

CO2, utilizando procedimentos semelhantes aos que vêm sendo adotados pela indústria de 

gás para a estocagem de gás natural. (IEA, 2001). 

Os aqüíferos que apresentam potencialidade para serem usados para a  estocagem 

de  CO2 estão no profundo subterrâneo, contêm água salgada e são inadequados para 

suprimento de água potável. O CO2 irá se dissolver parcialmente na água do aqüífero e, em 

algumas formações, irá reagir lentamente com os minerais para formar carbonatos, que irão 

aprisionar permanentemente o CO2.  

Os aqüíferos apropriados deverão ter revestimento rochoso de baixa permeabilidade 

para minimizar as fugas de CO2. Os procedimentos de injeção de CO2 nos aqüíferos  

deverão ser semelhantes às técnicas utilizadas para injeção de CO2 nos reservatórios 

exauridos de gás e óleo. A técnica já vem sendo usada experimentalmente no Mar do Norte 

para estocagem de CO2 natural em conjunção com a produção de gás no campo de Sleipner 

Vest Norte (cerca de um milhão de toneladas por ano de CO2 na profundidade de 800m). O 

fluxo de CO2 injetado em Sleipner está sendo monitorado e modelado como parte de um 

projeto internacional com a participação da IEA (IEA, 2001). 

Outro método potencial de estocagem de CO2 pode ocorrer em minas de carvão 

inviáveis de exploração. O CO2 será absorvido pelo carvão, bloqueando-o permanentemente. 

Além disso, o CO2, preferencialmente, desloca o metano existente no carvão. O metano já é 

extraído dos leitos de carvão pelo processo de despressurização, que recupera 50% do gás 

existente. A injeção de CO2 possibilita que mais metano seja extraído e, ao mesmo tempo, 

seqüestra o CO2. O carvão pode absorver, aproximadamente, o dobro em volume de CO2 

mais que o metano. Assim, mesmo que o metano recuperado seja queimado, o CO2 

resultante é re-injetado, e o leito de carvão apresentará um saldo  de estocagem positivo. 

Também essa tecnologia já está sendo testada nos EUA, e, acima de 100.000 t de CO2 foi 

injetada num leito de carvão, há mais de três anos.  

Com a participação da IEA, um outro projeto internacional está em desenvolvimento 

no Alberta Research Council visando à recuperação do metano utilizando o CO2 e 

compostos de nitrogênio (IEA, 2001).   

Vários outros métodos para estocagem do CO2 já foram pesquisados, mas nenhum 

demonstrou competitividade econômica quando comparado com os já descritos acima, a 

saber: cavernas subterrâneas, como minas de sal, sólidos de CO2 (gelo seco) isolados 

termicamente, reações do CO2 com silicatos de magnésio para formar carbonatos que 

poderiam ser estocados permanentemente (a massa de mineral necessária seria 

substancialmente maior que a de CO2), etc.  
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A Tabela 5.11 mostra o potencial global para estocagem subterrânea de CO2 

estimado pela IEA, comparado com o total de emissões projetadas pelo IPCC (projeção 

IS92a) no cenário business as usual para o período de 2000 a 2050. 
Capacidade Global Opções de Estocagem G t CO2 % de emissões até 2050 

Reservatórios exauridos de gás e 
óleo 920 45 

Reservatórios  salinos profundos 400 – 10.000 20 - 500 
Minas de carvão inviáveis de 
exploraçãoa > 15 > 1 

Tabela 5.11 - Capacidade dos Reservatórios Naturais Apropriados para Estocagem de CO2 
Fonte: IEA, 2001 
Notas: (a) Estimativa feita no início da década de 90. Recentes estimativas sugerem que os reservatórios 
geológicos no noroeste da Europa, sozinhos, tem capacidade de estocar 800 G t CO2 (a maioria em reservas 
salinas profundas). Pesquisas adicionais são requeridas para sua viabilização. 

 

Muitas das tecnologias de transporte e estocagem de gases são bem desenvolvidas e 

já são usadas atualmente. Tal fato fornece subsídios para inferir que os novos métodos de 

estocagem subterrânea de CO2 podem ser implementados de maneira segura e confiável. 

No entanto, algumas questões ambientais deverão ser aprofundadas, considerando que o 

CO2 é asfixiante e mais pesado que o ar, tais como: possibilidade de ocorrerem vazamentos, 

lentos ou repentinos, devido a rupturas estruturais provadas por abalos sísmicos; 

vazamentos devidos à perda da estanqueidade dos poços de petróleo e gás provocada 

durante o processo de perfuração e extração do gás e óleo; reações químicas entre o CO2 

injetado e minerais subterrâneos que têm como efeito positivo o seqüestro do CO2, mas tais 

reações podem provocar impactos na integridade do revestimento rochoso; aprofundamento 

das avaliações  geológicas dos reservatórios subterrâneos salinos profundos. 

Nos estudos elaborados pela IEA considerando quatro tipos de UTE’s, o custo de 

captura e estocagem subterrânea do CO2 é da ordem de $50 / t de CO2 seqüestrado.  É 

salientado que os custos da estocagem são menores que os de captura de CO2. Para 

viabilização do processo, projetos de pesquisa e desenvolvimento deverão, também, focar a 

redução  dos custos de captura (IEA, 2001).  

 

V.4.6.2 Estocagem de CO2 nos oceanos 

Relatório específico da IEA (2002) avalia os aspectos mais relevantes ligados à 

captura do CO2 das principais fontes fixas e sua injeção no fundo dos oceanos, baseados em 

conceitos técnicos ligados ao ciclo do carbono, o papel dos oceanos como o maior 

reservatório natural de carbono e de que forma os oceanos removem naturalmente o CO2 da 

atmosfera (taxa de 2 G t C/ano). São avaliados, também, os aspectos científicos e 

ambientais relacionados com a injeção do CO2, ressaltadas as pesquisas necessárias para a 

implementação dessa opção de estocagem.  
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O relatório avalia, do ponto de vista técnico e econômico as três alternativas 

mostradas na Figura 5.17 e cita uma quarta possibilidade de viabilidade mais remota: 

- a dispersão do CO2 nos oceanos em profundidade intermediária (> 1500m);  

- a dispersão do CO2 nos oceanos em profundidades superiores a 3000m; 

- a dispersão do CO2 nos oceanos como blocos sólidos de CO2; 

- fertilização dos oceanos com nutrientes adicionais para aumentar o fluxo de CO2 

da atmosfera para os oceanos. 

Existem, no entanto, obstáculos legais e políticos para viabilizar esses métodos . 

Muitos países subscreveram a Convenção de Londres de 1972 que bane o lançamento no 

mar de resíduos industriais e o protocolo de 1996 que permite o lançamento no mar, através 

de  navios e plataformas, de somente substâncias aprovadas. A Convenção das Nações 

Unidas, no item relativo à Lei do Mar, estabelece obrigações para todos os países do litoral 

para controlar e regular as descargas de tubulações dentro de suas Zonas de Exclusão 

Econômica. Além do que, a aplicação do princípio  da precaução, previne que uma opção 

ambiental, que tem potencial perigo, só seja colocada em operação quando seu impacto for 

totalmente quantificável (IEA, 2002). 

 
Figura 5.17 - Opções para estocagem de CO2  nos Oceanos 

Fonte: IEA, 2001 
 

Na primeira opção, a injeção do CO2 através de difusores fixos tem que ser em 

profundidades maiores que 1500m,  para minimizar os impactos ambientais nas águas  

superficiais dos oceanos. Os modelos mostram que, com a cuidadosa seleção do local de 

injeção, os períodos de retenção do CO2 são de várias centenas de anos após a injeção 

nessa profundidade (acima de 1000 anos). Segundo o relatório, vários estudos de 
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modelagem predizem que, com os difusores projetados adequadamente, todo o CO2 irá se 

dissolver nas águas adjacentes numa altura de 100m acima do difusor. Após o que a água 

do mar rica em CO2 irá se diluir com a dispersão horizontal, ajudada pelas correntes.  

Um método para agilizar a dispersão da água do mar rica em CO2 envolve a injeção 

do CO2 por uma tubulação pendurada verticalmente num navio em movimento. Essa 

tecnologia  provoca um  tempo de retenção do CO2 no oceano similar ao do difusor fixo, mas 

apresenta a vantagem de minimizar os impactos na vida marinha.  

A densidade do CO2 líquido é maior que a da água em profundidades superiores a 

3000m. Tal propriedade permite ser considerada, como método alternativo, a injeção do CO2 

nessas profundidades para a sua dispersão,  pois uma piscina submarina de CO2 líquido 

poderá se formar nas cavidades  da superfície submarina. A dissolução do CO2 nas águas 

oceânicas superiores poderá ser reduzida significativamente pela formação de CO2 - 

hidratos, formando uma estrutura como o gelo, pela combinação  de CO2 e água. Como 

resultado, e devido à grande profundidade, o tempo de retenção do CO2 no oceano deverá 

ser muito maior que na alternativa descrita  anteriormente. Uma tubulação (de 1m de 

diâmetro) fixada numa plataforma será requerida para  acessar profundidade até 5000m. 

Outro método que está sendo analisado, mas logisticamente mais difícil e caro, é a 

produção de blocos sólidos de CO2. Com densidade de 1,5 t/m3 os blocos irão afundar 

rapidamente no mar e, se estruturados como projéteis, poderão penetrar na camada de 

sedimentos. Cálculos de transferência de calor, suportados com dados experimentais,  

mostram que, em queda livre, 50% de um bloco de CO2 de 4m  irão permanecer intactos a 

3000m de profundidade. 

Do ponto de vista ambiental, a fundamentação é de que o uso do oceano para 

seqüestro de mais CO2  é meramente uma aceleração do processo natural , tendo em vista 

que os oceanos já contêm grande quantidade de CO2. Essa  aceleração poderá ajudar na 

proteção do ambiente na atmosfera e na Terra.  

De qualquer forma o relatório aponta algumas preocupações relacionadas com as 

mudanças no pH da água do mar, complexidade da ecologia do oceano, especialmente a 

biodiversidade, rotas de migração diária e sazonal e impactos na vida marinha e identifica a 

necessidade de aprofundamentos da avaliação desses impactos. 

Utilizando as tecnologias existentes atualmente, no curto para médio prazo, a 

dissolução e dispersão do CO2 nos oceanos, em profundidade intermediária (> 1500m) é o 

método mais viável. Os custos totais de captura e transporte do CO2, para locais no oceano 

distantes 500km da costa, devem ser da ordem de $40-60$/t CO2. Melhorias nas tecnologias 

de captura e o aumento na escala da operação deverão reduzir os custos significativamente.  
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Segundo a IEA (2002), o método de fertilização dos oceanos com nutrientes 

adicionais para aumentar o fluxo de CO2 da atmosfera para os oceanos apresenta maior 

número de incertezas que os métodos acima descritos. 

V.4.6.3 Utilização do CO2 na indústria química e exploração de petróleo 

Há uma grande variedade de uso do CO2 na indústria química. Muitas delas podem 

absorver uma quantidade muito pequena de CO2 e logo não apresentam como alternativa 

para a redução global das emissões de CO2. Segundo a IEA (1995), a troca do CO2, utilizado 

na indústria por gás recuperado, poderia evitar emissões da ordem de 0,089 Gt/ano.  

Os processos com o potencial de uso de CO2 são: 

- como oxidante na conversão de pequenas cadeias de alcanos em aromáticos; 

- para captura ou união por oxidação (oxidative coupling) do metano; 

- formação de polímeros a partir de policarbonatos; 

- produção de di-metil-carbonatos (já produzido comercialmente); 

- substituição de outros produtos químicos e solventes em operações comerciais; 

- utilização mais intensa na melhoria da recuperação do petróleo (EOR). O 

potencial global de uso do CO2 no processo EOR, em todas as reservas provadas 

era estimado em 61 G t CO2 e, se aplicado nas reservas em exploração, na época 

do relatório, a taxa de utilização de CO2 seria de 1,4 G t CO2/ano. 

V.5 Aspectos Legais Relacionados a Padrões de Qualidade do Ar e de 
Emissões Aéreas 

A Constituição Brasileira no seu Artigo 23, item VI, estabelece que é competência da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio-ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas. E no Artigo 24, item VI, estabelece que 

compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar, concorrentemente, sobre a 

proteção do meio ambiente e controle da poluição (BRASIL,1988).  

A Lei Nº 6.938 de 31/08/1981 dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, que 

tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à 

vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos 

interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos 

vários princípios, cabendo ressaltar: racionalização do uso da água e do ar; planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos ambientais; proteção dos ecossistemas; controle das 

atividades potencial ou efetivamente poluidoras e acompanhamento do estado da qualidade 

ambiental. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, entre outros, o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; avaliação de impactos ambientais; o 

licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras; os incentivos à 

produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltadas para 
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a melhoria da qualidade ambiental; e as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não 

cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental 

(BRASIL,1981). 

 Assim, a participação do estado como gestor constitucional do meio ambiente cabe 

entre várias atividades elaborar as regulamentações aplicáveis, licenciar e fiscalizar, 

monitorar a qualidade ambiental, criar incentivos, etc. O arcabouço legal / regulatório do país 

torna-se importante para sustentar o processo de licenciamento ambiental, e assim de forma 

preventiva; minimizar ou mesmo evitar os impactos ambientais de qualquer atividade ou 

empreendimento potencialmente poluidor, e garantir a qualidade de vida em um cenário de 

sustentabilidade. 

As usinas termelétricas se caracterizam como atividade que direta ou indiretamente 

podem provocar a degradação da qualidade ambiental, e assim estão sujeitas ao processo 

de licenciamento ambiental, conforme estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 237/1997.  

A crescente demanda de energia tem exigido a construção de novas usinas de 

geração elétrica, principalmente termelétricas, como já explicado no Capítulo II. As questões 

ambientais relacionadas com todas as fases do empreendimento, viabilização, construção, 

operação e descomissionamento são avaliadas pelos órgãos ambientais responsáveis, 

durante o processo de licenciamento, de acordo com a legislação em vigor, e o atendimento 

dos requisitos ambientais adicionais julgados relevantes e demandados pela sociedade. 

Conforme já apresentado no Capítulo IV, os poluentes emitidos na atmosfera pelas 

UTE’s podem provocar a alteração adversa das características do meio ambiente: mudanças 

climáticas; redução da visibilidade e radiação solar; danos à saúde de seres humanos e 

animais, danos ao solo, à vegetação e aos bens materiais. Em termos de escala espacial 

estes efeitos podem ser locais, regionais e globais. Coerentemente com o exposto nos 

outros capítulos, esse capítulo focará somente os aspectos legais relacionados às emissões 

aéreas. As UTE’s são muitas vezes, por questão estratégica, são instaladas perto dos 

grandes centros consumidores e urbanos, esses quase sempre já enfrentando problemas 

ligados à qualidade do ar. Esses empreendimentos, principalmente devido às emissões 

aéreas, podem representar o agravamento da situação.  

O nível de qualidade do ar, ou nível de poluição atmosférica, é medido pela 

quantificação das substâncias poluentes presentes no ar. A alteração da composição da 

atmosfera pode ocasionar danos reais ou potenciais ao meio ambiente, conforme já 

abordado no Capítulo IV.  

A atmosfera urbana pode estar contaminada por centenas de diferentes poluentes. 

Relativamente somente alguns têm sido identificados como tendo potencial para causar 

efeitos adversos na saúde devido às exposições normalmente encontradas no meio 

ambiente. Uma das medidas para gestão da qualidade do ar é a regulamentação, voltada 
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diretamente para as emissões. Na elaboração das regulamentações e na falta dessas no 

país os órgãos ambientais nacionais se recorrem ao estabelecido por instituições 

internacionais, como a EPA, a OMS, Banco Mundial, OCDE, etc.  

No trato das questões ligadas à poluição atmosférica nos EUA os poluentes são 

classificados em dois grupos, criteria poluentes (Pb, MP10, CO, SOx, NOx e O3) e PPA (189 

compostos cancerígenos e não cancerígenos, a maioria são COV’s), já descritos no item  

IV.5.1.4 (USA, 1990; EPA, 2003b). A regulamentação para esses poluentes se baseia em 

avaliações do risco à saúde provenientes de comprovadas avaliações científicas. O relatório 

da EPA (1998b) estuda as emissões de poluentes perigosos em usinas termelétricas.  

Segundo GODISH (1991), tendo em vista que, os dados referentes à saúde não são 

definitivos, as regulamentações atuais se fundamentam em julgamento científico e político, 

considerando a realidade econômica. Os padrões de qualidade do ar baseados na saúde 

levam em conta os valores limites abaixo dos quais não ocorrerá nenhum dano a saúde, 

acrescidos de margens de segurança. O fator de segurança pode ser de 1/2, 1/3, 1/10 da 

concentração que é a melhor evidência para o estabelecimento do limite, ou efeito crítico 

para a saúde. Na maioria das vezes, os padrões de qualidade do ar são estabelecidos para 

proteger a saúde de grupos receptores mais sensíveis (recém-nascidos; idosos, indivíduos 

com históricos de cardiopatia e de doenças respiratórias).  

Por outro lado existe muito questionamento sobre a existência de um valor limite para 

materiais tóxicos, ou seja, qualquer nível acima do zero poderia potencialmente causar 

danos a alguém. Assim, maiores margens de segurança seriam desejáveis. O autor salienta 

que, por outro lado, se os padrões forem baseados em percepção de risco, os esforços para 

a proteção da saúde do público poderão ser excessivos ou inadequados. O regulador estará 

sempre no dilema aos estabelecer os padrões de qualidade do ar, pois a exposição ao ar 

poluído não é uma ação voluntária (como fumar), mas esses limites podem impor reais 

custos econômicos.   

Outras divergências levantadas por MOREIRA (2002) dizem respeito ao 

estabelecimento de patamares ou limites que assegurem a proteção  aos efeitos de longo 

prazo, caso típico do ozônio. e quanto ao estabelecimento dos níveis de corte 

(granulometria) das partícula em suspensão, discussão   quanto à efetividade de cortes em 

10 e 2.5 micra, em contraponto à contagem do número de partículas. 

Apesar dessas controvérsias todos os países adotam níveis de referência para 

diferenciar a atmosfera poluída da não poluída. Do ponto de vista legal, esses níveis de 

referência são denominados Padrão de Qualidade do Ar e Padrão de Emissão de um dado 

poluente. 

Os padrões de qualidade do ar e os padrões de emissões de poluentes são 

estabelecidos levando-se em conta os efeitos dos poluentes nos receptores (seres humanos, 
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outros animais, plantas e materiais) como resultado final do processo de lançamento deste 

poluente na atmosfera, pelas fontes de emissão, e suas interações na atmosfera, do ponto 

de vista físico (diluição) e químico (reações químicas).  

V.5.1 Padrões de qualidade do ar 
Os Padrões de Qualidade do Ar são níveis de referência legal para diferenciar a 

atmosfera poluída da não poluída. Assim um padrão de qualidade do ar define um limite 

máximo para a concentração de um componente atmosférico que garanta a proteção da 

saúde humana e do bem estar das pessoas, durante um período definido. São valores limites 

estabelecidos com margem de proteção dos potenciais riscos. 

A legislação ambiental brasileira sofreu grande influência da legislação da Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos – EPA (Environment Protection Agency) que adota 

os padrões nacionais de qualidade do ar (National Ambient Air Quality Standards – NAAQS) 

para os poluentes atmosféricos mais comumente prejudiciais para a saúde e bem estar dos 

seres humanos, criteria poluentes. Para estes poluentes, CO, SO2, O3, NO2, PM10, PM2.5, Pb, 

foram estabelecidos, a nível nacional, os limites ou patamares de concentração no ar 

mostrados na Tabela 5.12, valores esses que diferenciam a atmosfera poluída da não 

poluída (ou remota). Existem os padrões de nível local (estadual ou municipal), mais 

rigorosos que os nacionais, que atendem às necessidades e peculiaridades da região de 

interesse, cabendo destacar a legislação do estado da Califórnia para controle de smog 

fotoquímico. 

Na Tabela 5.12 estão também mostrados os padrões recomendados pelo Banco 

Mundial, para uso nas avaliações ambientais de projetos, para os países que não tem 

padrões locais de qualidade do ar.  

A legislação a nível nacional sobre a matéria é a Resolução CONAMA No 03/90, que 

estabelece para todo território nacional dois Padrões de Qualidade do Ar, o primário e o 

secundário; os métodos de amostragem e os Níveis de Qualidade do ar para elaboração do 

Plano de Emergência para Episódios Críticos de Poluição do Ar. 

O padrão primário de qualidade do ar é definido como a concentração de poluente 

que ultrapassada poderá afetar a saúde humana. Sendo assim representa os níveis 

máximos toleráveis de concentração de poluentes atmosféricos para a proteção da saúde 

pública, constituindo-se em metas de curto e médio prazo. O padrão secundário de 

qualidade do ar é definido como a concentração de poluente atmosférico abaixo da qual se 

prevê o mínimo efeito adverso na população, fauna e flora. Pode-se entendê-lo como o nível 

desejado da concentração do poluente para proteção do meio ambiente em geral e do bem-

estar da população, constituindo-se como meta de longo prazo.   
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Poluente Tempo de Amostragem Padrão Primário(1) (µg/m3) 

Média de 24 horas (2) 150 (a) Partículas Inaláveis (MP10) 
Média aritmética Anual 50 (a) 
Média de 24 horas (2) 65 (b) Material Particulado (MP2,5) 
Média aritmética Anual 15 (b) 
Média de 24 horas  230 (c) Material Particulado Total 
Média aritmética Anual 80 (c) 
Média 24 horas 150 (c) Dióxido de Nitrogênio 
Média aritmética Anual  100 (b) 
Média de 24 horas (2) 365 (b)  150 (c) Dióxido de Enxofre 
Média aritmética Anual 80 (a) 
1 hora (2) 40.000 (35 ppm) (b) Monóxido de carbono 

 8 horas (2) 10.000 (9 ppm) (b) 
1 hora (2) 235 (0,12 ppm) (b) Ozônio(4) 

8 horas (3) 157 (0,08 ppm) (b) 
Chumbo Média Aritmética Trimestral 1,5 (b) 
Tabela 5.12 -  Padrões de Qualidade do Ar Estabelecidos pela EPA e pelo Banco Mundial. 

FONTE: (a) USA (1990)  e World Bank (1998)  (b) USA (1990)   (c) World Bank (1998). 
Notas: (1) Designado pela EPA como Padrões Nacionais de Qualidade do Ar (National Ambient Air Quality Standards 
– NAAQS), (2)  Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano, (3)  Uma região atende ao padrão de 8 horas de O3 se a 
média de três anos do quarto valor mais alto (máximas diárias da média de 8h) de cada ano for menor ou igual a 0,08 ppm, (4) 
Estudos científicos demonstraram que a exposição a níveis moderados de ozônio por longos períodos pode causar mudanças 
irreversíveis nos pulmões. Por essa razão a EPA (2003b) revisou os padrões de qualidade do ar para o ozônio, mas esses 
novos limites estão ainda em avaliação legal. Além do que a EPA continua a monitorar a qualidade do ar para identificar 
aquelas áreas do país que são incapazes de atender tanto os atuais limites quanto os futuros limites. Ações adicionais deverão 
resultar visando a redução das emissões de poluentes que contribuem para a formação do ozônio. 

 

A Tabela 5.13 apresenta os padrões de qualidade do ar vigentes no Brasil que foram 

estabelecidos pela Resolução CONAMA N
o
 03/90 para material particulado em suspensão, 

dióxido de enxofre, partículas inaláveis, monóxido de carbono, ozônio, dióxido de nitrogênio 

e fumaça.  

O Artigo 5o da Resolução CONAMA N
o
 03/90 estabelece que a monitoração da 

qualidade do ar é atribuição dos Estados. Já anteriormente, a Resolução CONAMA Nº 05/89, 

que instituiu o PRONAR- Programa Nacional de Controle da Qualidade do AR, previa a 

implementação pelo Estado da Rede Nacional de Monitoramento. No entanto a maioria dos 

estados ainda não instalou com a amplitude desejada o estipulado e atualmente vem 

transferindo para os novos empreendedores, como é o caso das novas termelétricas, a 

obrigação de instalar estações de monitoração da qualidade do ar em locais de influência 

direta e indireta do empreendimento. 

É importante ressaltar que a EPA dos EUA avalia duas espécies de tendências para a 

qualidade do ar. Uma baseada nas monitorações reais das concentrações dos seis criteria 

poluentes no ambiente externo, em pontos de monitoração estrategicamente selecionados 

em todo o país. O segundo baseado em estimativas técnicas do total de toneladas emitidas 

para atmosfera em cada ano. A despeito do progresso feito nos últimos 30 anos, a EPA 

(2003b) informa que milhões de pessoas moram no país em áreas identificadas como 

insalubres em relação a um ou mais dos seis criteria poluentes. 
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A resolução CONAMA Nº 03/90 também estabelece os níveis de qualidade do ar para 

elaboração do plano e emergência para episódios críticos de poluição do ar, visando 

providências dos governos de Estado e dos Municípios, assim como de entidades privadas e 

comunidade em geral, com o objetivo de prevenir grave e eminente risco à saúde da 

população. Consideram-se episódios críticos de poluição do ar a presença de altas 

concentrações de poluentes na atmosfera em curto período de tempo, resultante da 

ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos mesmos. Foram 

definidos três níveis de atuação: atenção, alerta e emergência, de acordo com as condições 

enumeradas na Tabela 5.14. As providências a serem tomadas a partir da ocorrência dos 

dois primeiros níveis têm por objetivo evitar que seja atingido o nível de emergência. 

A Tabela 5.15 mostra os padrões primários para a qualidade do ar (em µ g/m3)  

estabelecidos em vários países da América, inclusive no Brasil (Resolução CONAMA N
o
 

03/90), e nos guias da Organização Mundial da Saúde - OMS para o ozônio, SO2, NO2, CO, 

partículas totais em suspensão – PTS, PM10 e chumbo. Já a Tabela 5.16 apresenta os 

padrões primários para a qualidade do ar (em ppmv, 1h) para países de todos os 

continentes. 

 

 
Parâmetro Padrão Concentração Média Anual 

(µg/m3) 
Concentração Máxima hora(8) 

(µg/m3) 
Primário 80 (3) 365 (5) Dióxido de Enxofre (SO2) Secundário 40 (3) 100 (5) 
Primário 80 (4) 240 (5) Partículas Totais em 

Suspensão (1) Secundário 60 (4) 150 (5) 
Primário 50 (3) 150 (5) Partículas inaláveis (2) Secundário 50 (3) 150 (5) 
Primário 100 (3) 320 (6) Dióxido de Nitrogênio 

(NO2) Secundário 100 (3) 190 (6) 
Primário 60 (3) 150 (5) Fumaça Secundário 40 (3) 100 (5) 
Primário - 40.000 (6) 

10.000 (7) Monóxido de Carbono 
(CO) Secundário - 40.000 (6) 

10.000 (7) 
Primário - 160 (6) Ozônio (O3) Secundário - 160 (6) 

 Tabela 5.13 -  Padrões Nacionais de Qualidade do Ar - Brasil 
Fonte: Resolução CONAMA Nº 03/90 
Notas: (1) São partículas com diâmetro menor que 100 µm; (2) São partículas com diâmetro menor que 10 µm; 
(3) Média aritmética; (4) Média geométrica; (5) Média durante 24 horas; (6) Média durante 1 hora; 
(7) Média durante 8 horas; (8) A concentração máxima em 24 h não deverá ser excedida mais de uma vez por 
ano. 
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Parâmetro1 Atenção2 Alerta2 Emergência2 

SOx (µg/m3) - md 24 h 800 1.600 2.100 
PTS (µg/m3) - md 24 h 375 625 875 
SO (µg/m3) x  PTS (ug/m3) - md 24 h 65.000 261.000 393.000 
CO (ppmv) - md 8h  15 30 40 
O3 (µg/m3) - md 1h 400 800 1.000 
Pi (µg/m3) - md 24 h 250 420 500 
Fumaça (µg/m3) - md 24 h 250 420 500 
NOx (µg/m3) - md 1h 1.130 2.260 3.000 
Tabela 5.14 - Níveis de Qualidade do Ar para Elaboração do Plano de Emergência para Episódios 

Críticos de Poluição do Ar - Brasil 
Fonte: Resolução CONAMA N

o
 03/90  

Notas:     
(1) md- média; Pi – Partículas Inaláveis; PTS – Partículas Totais em Suspensão; 
(2) Nível de Atenção ou Alerta ou Emergência será declarado quando, prevendo-se a manutenção das emissões, 
e condições meteorológicas desfavoráveis à dispersão dos poluentes no período especificado, for atingido uma 
ou mais condições identificadas nas respectivas colunas da tabela. 

 

Alguns estados possuem legislação específica sobre padrões de qualidade do ar. No 

Estado de São Paulo, que possui a maior concentração de indústrias e maior número de 

habitantes, vigora a Lei Estadual Nº 977 de 31/05/76 que regulamenta o Decreto 8.468 de 

28/09/76 (SÂO PAULO,1976 a, b). 

 Este Decreto estabelece os padrões de qualidade ambiental; os padrões de emissão 

de tipos específicos de poluentes; as atribuições do órgão de licenciamento do Estado, que é 

a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB; o sistema de 

licenciamento de fontes de poluição e as sanções aplicáveis às infrações cometidas. 

No caso do Estado do Rio de Janeiro a Deliberação do Conselho Estadual de 

Controle Ambiental CECA N0 21 de 15/03/78 aprovou a Nota Técnica NT 603. R4 que 

estabelece os critérios e padrões de qualidade do ar ambiente, como parte integrante do 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras - SLAP36 (CECA,1978). As legislações 

estaduais citadas seguem o estabelecido pela Resolução CONAMA Nº 03/90, razão pela 

qual não serão apresentados neste relatório os limites estabelecidos pelas mesmas. 

 

                                                 
36 O Decreto do Estado do Rio de Janeiro  Nº 1633 de 21/12/77 cria e define o objetivo do SLAP:  “ disciplinar a implantação e 
funcionamento de qualquer equipamento ou atividade que forem considerados poluidores ou potencialmente poluidores, bem 
como de qualquer equipamento e combate à poluição do meio ambiente, no Estado”. São instrumentos de controle do SLAP a 
Licença prévia (LP), a Licença de Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO). 
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 Tabela 5.15 - Normas Nacionais de Qualidade do Ar de Vários Países da América e Guias da OMS 

(em µ g/m3)  
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POLUENTE (em ppmv, 1h) PAÍS CO SO2 O3 NO2 
OMS 26 0.13 0.08 0.21 
EUA 35 0.14 (24 h) 0.08 (8 h) 0.05 (média anual) 

Brasil 35 0.14 (24h) 0.08 (1h) 0.05 (média anual) 
Austrália 30 0.17 0.12 0.16 

Nova Zelândia 35 0.05 (24) 0.06 0.11 
Canadá 13 0.17 0.08 0.21 
México 13 (8h) 0.13 (24 h) 0.11 0.21 
Austria 35 0.08 (30 min) 0.06 (30 min) 0.11 (30 min) 
Suíça 7  (24h) 0.04 (30 min) 0.06 0.05 (30 min) 

Holanda 35 0.32 0.06 0.09 
Israel 52 (30 min) 0.19 (30 min) 0.12 (30 min) 0.50 (30 min) 

Polonia 4  (30 min) 0.23 (30 min) 0.05 (30 min) 0.27 (30 min) 
Repúblicas Soviéticas 18 - 0.05 0.05 

Hungria 9 (30 min) 0.19 (30 min) 0.03 (30 min) 0.05 (30 min) 
Japão 20 (8 h) 0.10 0.06 0.04 

Tabela 5.16 -  Padrões Horários para a Qualidade do Ar para Diversos Países  
Fonte: Pitts & Pitts, 2000 (Ano Base - 1992; para EUA - 1998) 
Nota: OMS – Organização Mundial de Saúde 

V.5.2 Padrões de emissão aérea 

Os Padrões de Emissão são limites máximos estabelecidos legalmente para a 

emissão de poluentes pela fonte geradora . Estes podem ser expressos em 

concentração (ex.: mg/Nm3 base seca a 12% de oxigênio), em taxa de emissão (ex.: 

kg/hora) ou em função de um parâmetro da fonte (ex.: kg/tonelada consumida).  

Segundo Godish (1991) o conceito de melhor nível praticável (best practicable 

means) é comumente usado para o estabelecimento dos padrões de emissão. O 

termo praticamente engloba as viabilidades econômica, política e tecnológica na 

implementação de controle, para atingir os limites estabelecidos pelos padrões. 

Implicitamente com este enfoque, os padrões de emissão tornam-se mais restritivos 

com o desenvolvimento tecnológico dos sistemas de controle. O conceito de - melhor 

nível praticável - é a essência das exigências referentes à limitação das emissões que 

requerem tecnologias de controle razoavelmente disponível (Reasonably Available 

Control Technology – RACT). Em contraste com melhor tecnologia de controle 

disponível (Best Available Control Technology - BACT), onde a ênfase é a redução das 

emissões baseada no estado da arte sem maiores considerações com os custos de 

investimento e de operação.  

A legislação brasileira, através da Resolução CONAMA N.º 08, de 06 de 

dezembro de 1990, estabelece os limites máximos de emissão de poluentes do ar 

(padrões de emissão) para processos de combustão externa em fontes novas fixas de 

poluição com potências nominais totais até 70 MW e superiores. De toda tipologia 

industrial a primeira atividade a ter emissões regulamentadas, em nível nacional, foi o 

processo de combustão externa por constituir no maior contingente de fontes fixas de 
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poluentes atmosféricos. Esse mecanismo, em nível nacional, tornou-se na época no 

mais eficaz instrumento de controle da poluição atmosférica. 

Na ocasião foram definidos como - fontes novas de poluição - aqueles 

empreendimentos que não tinham obtido a licença prévia do órgão ambiental 

licenciador na data de publicação da Resolução. Esta especificou processo de 

combustão externa em fontes fixas como toda a queima de substâncias combustíveis 

realizadas nos seguintes equipamentos: caldeiras; geradores de vapor; centrais para a 

geração de energia elétrica; fornos, fornalhas, estufas e secadores para a geração e 

uso de energia térmica incineradores e gaseificadores.  

Os poluentes gerados nesses equipamentos vão depender essencialmente do 

combustível utilizado, tipo de equipamento e configuração da instalação, sendo os 

principais: óxidos de enxofre (SOx), material particulado (MP), monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HCs), óxidos de nitrogênio (NOx) e 

oxidantes fotoquímicos. O fator de emissão e quantidade liberada para a atmosfera vai 

depender das condições de operação, sistemas auxiliares de controle , regime de 

operação e fator de capacidade. 

O termo - Limite Máximo de Emissão - foi definido pela Resolução CONAMA Nº 

05, de 15.06.89, que instituiu o Programa Nacional de Controle da Qualidade do AR –

PRONAR, como a quantidade de poluentes permissível de ser lançada por fontes 

poluidoras para a atmosfera. Esses limites máximos de emissão são diferenciados em 

função da classificação de usos pretendidos para as diversas áreas,ou seja, de acordo 

com a classe da área de localização da instalação, a saber: 

Classe I são áreas atmosfericamente preservadas, tais como os Parques 

Nacionais e Estaduais, áreas de turismo, estâncias climáticas, hidrominerais e 

hidrotermais. Nessas áreas é proibida qualquer atividade econômica que gere poluição 

do ar. 

Classe II são áreas onde o nível de deterioração da qualidade do ar é limitado 

pelo padrão secundário de qualidade do ar, ou seja, áreas de conservação. 

Classe III são áreas de desenvolvimento onde o nível de deterioração da 

qualidade do ar é limitado pelo padrão primário de qualidade do ar. 

De acordo com o especificado na Resolução CONAMA Nº 08/1990 encontram-

se na Tabela 5.17 os padrões de emissão de SO2 e partículas totais, em fontes fixas 

que utilizam como combustível o óleo combustível e o carvão mineral. Para outros 

combustíveis, cabe aos Órgãos Estaduais de Meio Ambiente o estabelecimento de 

limites máximos de emissão para partículas totais, dióxido e enxofre e, se for o caso, 

outros poluentes, quando do licenciamento ambiental do empreendimento. 
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A verificação do atendimento aos limites máximos de emissão fixados através 

da Resolução CONAMA Nº 08/90, quando do fornecimento da LO - Licença de 

Operação, poderá ser realizada pelo órgão ambiental licenciador ou pelo 

empreendedor, desde que com acompanhamento do referido órgão ambiental 

licenciador. 
Padrão 

G/Milhão de Kcal Areas/ Classe Potência Parâmetro 
Óleo Carvão 

Partículas Totais 120 - 
I (*) <70 MW SO2 2.000 - 

 Partículas Totais 350 1.500 
< 70 MW SO2 5.000 5.000 

II 
E 
III 

 Fumaça Ringelmann Nº 01(**) Ringelmann Nº 01 (**) 
Partículas Totais 120 800 
SO2 2.000 2.000 III > 70 MW 
Fumaça Ringelmann Nº 01(**) Ringelmann Nº 01 (**) 

Tabela 5.17 -  Padrões de Emissão de Poluentes do Ar em Fontes Fixas - Brasil 
Fonte: Resolução CONAMA Nº 08/1990 
Notas:   
(*) Somente nas áreas a serem atmosfericamente conservadas para laser, turismo, estâncias climáticas, 
hidrominerais e hidrotermais.  Nas Unidades de conservação, com exceção das Áreas de Preservação 
Ambiental -APA`s, são proibidas qualquer atividade econômica que gere poluição do ar. 
(**) Exceto na operação de ramonagem e na partida do equipamento.  

 

Em geral, os padrões de emissão especificados nas regulamentações são 

fixados por unidade calórica do combustível (por exemplo µg/kcal), como os dados 

expressos na Tabela 5.17. No entanto, a avaliação de emissões das usinas nessa 

base pode induzir a resultados equivocados, uma vez que essas taxas não 

consideram a tecnologia de conversão utilizada e, portanto, não levam em conta a 

eficiência da usina. 

Cabe também aos órgãos Estaduais de Meio Ambiente propor aos governos de 

seus respectivos estados o enquadramento de suas áreas em Classe I e III, conforme 

já previsto na Resolução CONAMA Nº 05/89 e Resolução CONAMA Nº 03/90. 

O atendimento aos limites máximos de emissão estabelecidos pela Resolução 

CONAMA 08/90 , não exime o empreendedor do atendimento de eventuais exigências 

de controle complementares, conforme a legislação vigente. 

 A resolução 08/90 prevê que os limites máximos de emissão fixados sejam 

passíveis de uma primeira revisão dentro de dois anos, e em seguida a cada 05 

(cinco) anos, quando também podem ser, eventualmente, acrescentados outros 

poluentes gerados nos processos de combustão externa em fontes fixas. Mas até o 

momento não houve nenhuma alteração nos limites de emissão estabelecidos pela 

Resolução CONAMA Nº  08/90. 
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Os órgãos ambientais estaduais podem fixar padrões de emissão mais 

restritivos que a legislação federal, como é a caso da Fundação Estadual de Proteção 

Ambiental Henrique Luis Roessler do Rio Grande do Sul - FEPAM-RS, que acordou 

com a concessionária de energia elétrica, para as novas termelétricas à carvão a 

serem construídas no Rio Grande do Sul, os seguintes limites (FEPAM,2001): 

- Material Particulado – 80 mg/Nm3; 

- SO2 – 400 mg/Nm3; e 

- NOx – 400 mg/Nm3.   

Já o Decreto No 8.468/ 76 do Estado de São Paulo aborda no Título III a  -

Poluição do Ar -, e na Seção III deste os - Padrões de Condicionamento e Projeto para 

Fontes Estacionárias Emissão. Estabelece no Artigo 34 que o lançamento de efluentes 

provenientes da queima de combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos deverá ser 

realizado através de chaminé, mas não fixa padrões de emissão. No entanto 

determina no Artigo 41 que as fontes de poluição para as quais não foram 

estabelecidos padrões de emissão devem adotar sistemas de controle de poluição do 

ar baseados na melhor tecnologia prática disponível para cada caso. Determina 

também que as fontes novas de poluição do ar, que pretendam instalar-se ou 

funcionar, serão obrigadas a comprovar que as emissões provenientes da instalação 

ou funcionamento não acarretarão, para a região ou sub-região tida como saturada, 

aumento nos níveis dos poluentes que as caracterizam como tal (São Paulo, 1976a). 

Como síntese da avaliação da legislação brasileira frente à expansão da 

geração termelétrica, devem ser ressaltados os seguintes pontos principais: 

- além dos padrões mostrados na Tabela 5.17 devem ser considerados os 

limites de concentração de certos poluentes estipulados nas especificações 

dos combustíveis, como por exemplo, os teores de enxofre, conforme já 

discutido no item III.1; 

- a legislação não fixa os padrões de emissão para o gás natural; 

- não inclui padrões de emissão para o NOx, poluente mais crítico na 

combustão de gás natural. Cabe ressaltar que os Estados Unidos, a 

Comunidade Européia e o Banco Mundial estabelecem limites para este 

poluente; 

- não exige a monitoração das emissões de CO2; e 

- não vem sendo implantado o zoneamento ecológico-econômico segundo 

critérios fixados pela Resolução CONAMA Nº 05/90, nas classes I, II e III. 

Já o Banco Mundial estabelece para os novos empreendimentos termelétricos 

e aqueles que serão remodelados o  atendimento aos padrões sintetizados na Tabela 

5.18. 
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Também foram avaliados alguns Estudos de Impacto Ambiental – EIA’s de 

algumas usinas termelétricas que estão sendo implantadas no Brasil e verificou-se a 

consideração nos projetos dos limites estipulados pelo Banco Mundial, principalmente 

no que tange às usinas a gás. Outro mecanismo que vem sendo utilizado é a 

aplicação de modelos de dispersão das emissões estimadas para as usinas 

verificando, em seguida, se as emissões resultantes atendem aos padrões de 

qualidade do ar definidos pela legislação. Estes mecanismos têm sido utilizados 

devido às lacunas da própria legislação brasileira. 

Segundo Cohen (2002) da EPA nos EUA o requerido para as UTE’s em termos 

de padrões de emissão segue princípios distintos se a usina é nova ou antiga. Para as 

usinas novas exige-se a instalação das melhores tecnologias de controle disponíveis 

(Best Available Control Technology - BACT) e menor taxa de emissão realizável 

(Lowest Achievable Emission Rate – LAER). Para as usinas já existentes exige-se a 

implementação dos melhores aperfeiçoamentos tecnológicos disponíveis (Best 

Available Retrofit Technology – BART) e de tecnologias de controle razoavelmente 

disponível (Reasonably Available Control Technology – RACT). 

Analisando as conclusões dos seminários realizados recentemente para 

discutir o licenciamento de empreendimentos termelétricos no Brasil pode-se inferir 

que a tendência no Brasil é de se adotar no processo de licenciamento das novas 

UTE’s a mesma diretriz atualmente utilizada nos EUA (SMA/SP, 2002, PETROBRAS & 

IBAMA, 2001). 

No próximo Capítulo será apresentado o diagnóstico da situação das usinas 

termelétricas brasileiras em operação e em planejamento quanto as características 

tecnológicas e ambientais. 

 
Tabela 5.18 -  Padrões de Emissão para Usinas Termelétricas Estabelecidos pelo Banco Mundial 
Fonte: World Bank, 1998 
Nota: tpd - tonelada métrica por dia (metric ton per day);  
          Ng/Nm3 - ninigrama por m3 normal (Normal a pressão de 1 atm e 00 C) 
          (a) carvão com teor de material volátil menor que 10% . 
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CAPÍTULO VI 

VI DIAGNÓSTICO DAS CARACTERÍSTICAS DAS USINAS 
TERMELÉTRICAS BRASILEIRAS EM OPERAÇÃO E EM 
PLANEJAMENTO - TECNOLÓGICAS E AMBIENTAIS37 

Neste capítulo será inicialmente apresentada a metodologia utilizada para a 

análise exploratória, levantamento dos dados, do parque termelétrico brasileiro, em 

operação e em planejamento, e posteriormente será apresentada a análise dos 

resultados compilados nos questionários. 

VI.1 Metodologia da Análise Exploratória para Levantamento dos Dados 
das Usinas Termelétricas Brasileiras 

Quando se iniciaram os trabalhos, no ano 2000, os dados disponíveis do 

parque termelétrico brasileiro  em operação e em planejamento não eram suficientes 

para a elaboração de um diagnóstico das suas emissões aéreas e análise das suas 

tendências. Foi então realizada uma consulta, através de questionários, às empresas 

proprietárias de usinas termelétricas em operação, em construção e em planejamento.  

A metodologia empregada para a pesquisa constituiu-se das seguintes etapas 

principais: 

 Confecção do questionário; 

 Reuniões preparatórias com os órgãos interessados, MCT e a ANEEL; 

 Compilação dos empreendimentos termelétricos; 

 Consolidação da amostra de empreendimentos para consulta; 

 Sistemática de envio dos questionários;  

 Seleção das empresas para visita e resultados obtidos; 

 Consolidação dos resultados obtidos; 

 Tratamento e análise dos dados. 

Nos itens a seguir são descritas cada etapa realizada. 

VI.1.1 Confecção do questionário e reuniões preparatórias 
A versão final do questionário (Anexo 6) incorporando os comentários do MCT 

e da ANEEL, foi enviada aos proprietários dos empreendimentos termelétricos. O 

objetivo do questionário consistiu na obtenção dos seguintes dados: 

 Identificação do Empreendimento: nome; dados do proprietário; dados da 

localização do empreendimento;  

                                                 
37 Este capítulo contém metodologia desenvolvida e utilizada no projeto - Monitoração de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa em Usinas Termelétricas no Brasil – Fase de Diagnóstico- desenvolvido pela PPE/COPPE/UFRJ para o MCT, 
no qual foi efetuado o levantamento de informações junto às UTE’s em operação e em planejamento (Xavier et al., 
2003, Magrini et al. 2001, Magrini et al. 2002a e b). 
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 Dados técnicos da central geradora: sistemas de geração; características e 

respectivos consumos do combustível principal e secundário; dados técnicos dos 

equipamentos principais; tipos de ciclos térmicos e de resfriamento; sistemas de 

controle e monitoração das emissões aéreas; gases controlados e monitorados e 

respectivas tecnologias utilizadas. 

 Informações ambientais relevantes: sistema de meteorologia e sistema de 

monitoração da qualidade do ar ambiente;  

 Identificação dos responsáveis pela área de meio ambiente e pelo fornecimento 

das informações. 

VI.1.2 Compilação dos empreendimentos termelétricos  
A lista dos empreendimentos termelétricos, em operação e em planejamento, e 

respectivas empresas proprietárias, endereços e contatos, foi elaborada através da 

consolidação das informações fornecidas pela ANEEL e obtidas nas publicações e 

contatos junto às empresas do setor, como Eletrobrás e concessionárias. 

Os dados compilados foram então agrupados por empresa, vide Anexos 4 e 5, 

constituindo-se assim o Banco de Dados de Referência das UTE’s em Operação e em 

Planejamento utilizado para pesquisa junto às empresas. 

Para cada empresa foram elaboradas listagens específicas, com identificação 

de todas as usinas termelétricas, em operação e em planejamento, sob sua 

responsabilidade. 

VI.1.3 Consolidação da amostra de empreendimentos para consulta 
Optou-se pela aplicação dos questionários ao conjunto de todas as usinas 

relacionadas no Banco de Dados, partindo-se do pressuposto de que a pesquisa 

assim concebida poderia fornecer um quadro importante da situação 

tecnológica/ambiental do parque termelétrico. 

Tendo em vista a não disponibilidade dos endereços de todas as empresas o 

universo total de UTE’s consultadas teve que ser reduzido para 86% dos 

empreendimentos. 

A análise das características da amostra está apresentada no itens a seguir. 

VI.1.4 Sistemática de envio dos questionários  
A sistemática de encaminhamento dos questionários estabelecida foi o envio 

conjunto de cartas da ANEEL e da COPPE/UFRJ apresentando o propósito da 

pesquisa, acompanhado da listagem das UTE’s por empresa, através de via postal e 

correio eletrônico. Para facilitar o processo de preenchimento do referido questionário, 

foi disponibilizado o acesso do mesmo no formato digital em endereço da internet, 
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bem como fornecido endereço de correio eletrônico específico, para o envio das 

respostas.  

VI.1.5 Seleção das empresas para visita e resultados obtidos  
Na fase inicial de diagnóstico, foram realizadas duas visitas a 

empreendimentos de geração termelétrica. 

 Atendendo sugestão da ANEEL foi realizada a primeira visita a usina 

termelétrica do Oiapoque, de 3 MW a óleo Diesel, pertencente à  Companhia de 

Eletricidade do Amapá (CEA). Essa visita deu-se junto com pesquisadores da 

Universidade de Manaus e teve como objetivo uma primeira avaliação da possibilidade 

de monitoração de emissões aéreas em empreendimentos do mesmo porte e de 

mesma tecnologia. 

 Uma segunda visita foi realizada na Empresa PETROFLEX, localizada no 

Município de Duque de Caxias, RJ. Faz parte da instalação uma unidade térmica de 

25 MW que utiliza o óleo combustível 7A como insumo principal e resíduos industriais 

como insumos secundários. A unidade possui um sistema para o controle das 

emissões de alguns gases e executa, semestralmente, a monitoração dos efluentes 

aéreos. Foi demonstrado pela direção da empresa o interesse em participar como 

piloto de um futuro programa de monitoração das emissões aéreas. 

VI.1.6 Consolidação, tratamento e análise dos resultados obtidos 
A consolidação das respostas obtidas através dos questionários enviados pelas 

empresas resume-se na análise quantitativa dos dados obtidos. 

Para a realização da análise exploratória visando a caracterização do parque 

termelétrico brasileiro foram encaminhados 582 questionários para 196 empresas.  

Por não ter sido possível a obtenção do endereçamento de todas as empresas 

proprietárias de UTE’s não foram consultados 92 empreendimentos. A maior parte 

destas UTE’s está em operação, com faixa de potência menor que 100 MW, 

dedicadas a autoprodução de energia e portanto entende-se que não afetaram os 

resultados da pesquisa. 

Na Tabela 6.1 estão sintetizados todos os dados da pesquisa. Foram recebidos 

217 questionários respondidos, de 61 empresas proprietárias de UTE’s38. As respostas 

representam 37% dos empreendimentos consultados e 32% das UTE’s de todo o 

banco de dados de usinas implementadas e em planejamento. Todos os dados dos 

                                                 
38 Após a compilação dos dados dos questionários, ou seja, após a data estipulada para envio das 

respostas, foram recebidos mais 125 questionários respondidos de 8 empresas proprietárias de 

UTE’s. 
 



 

207 

 

questionários foram compilados e uniformizados numa planilha para que fosse 

viabilizada a elaboração das tabelas e gráficos de resultados. 

 

 

Tipo de UTE Fase 
Empreendimentos e Empresas No 

Serviço 
Público 

Produtor 
Indepen- 

dente 
Autoprodutor Operação 

(*) Planejamento 

Número Total de UTE's 
675 189 263 223 611 64 

Número Total de UTE's 
Consultadas  

582 188 243 151 532 50 

Número Total de UTE's 
Responderam Questionário  

217 74 120 23 192 25 

Número Total de Empresas da 
Planilha 288 

Número Total de Empresas 
Consultadas 196 

Número Total de Empresas 
Responderam ao Questionário 61 

Tabela 6.1 - Síntese do Resultado da Pesquisa através de Questionários 
Nota: (*) Inclui nove UTE’s  em operação  que possuem  unidades em planejamento 

 

Dos resultados obtidos identificou-se que 34% das respostas foram de usinas 

concessionárias do serviço público; 55% de produtores independentes e 11% de 

autoprodutores de energia elétrica, conforme representado na Tabela 6.1 e no Gráfico 

6.1. 

 
Gráfico 6.1 - Total de UTE´s que Responderam ao Questionário por Tipo de Geração 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

Analisando a representatividade das respostas em relação ao total de 

empreendimentos dentro de cada categoria, obtiveram-se 39% de respostas das 

UTE’s do serviço público; 49% das de produção independente; 15,2% das de 

autoprodução; 36% das UTE’s em operação e 50% das UTE’s em planejamento. 



 

208 

 

Quanto à fase de implantação das unidades geradoras, 192 questionários 

respondidos (Gráfico 6.2) referem-se a unidades em operação e 25 unidades em 

planejamento. 

 
Gráfico 6.2 - Total de UTE´s que Responderam ao Questionário por Fase de Implantação 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

O Gráfico 6.3 consolida os resultados apresentados anteriormente. 

 
Gráfico 6.3 - Total de UTE´s que Responderam ao Questionário por Fase de Implantação e por Tipo 

de Geração 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 

  

Os dados referentes ao tipo de combustível empregado nas unidades, que 

responderam ao questionário, estão representados na Tabela 6.2 e no Gráfico 6.4. 

Quanto à classificação por tipo de combustível utilizado, verifica-se pelos dados 

mostrados na Tabela 6.3, que, em termos absolutos o retorno de respostas é bastante 

representativo, chegando a 60, 42 e 33% do total de UTE´s a carvão, óleo Diesel e 

gás natural, respectivamente. 
Tipo de 

Combustível(*) 
Gás 

Natural 
Óleo 

Diesel 
Óleo 

Combustível Carvão Biomassa Outros 

No de UTE’s em 
Operação 7 148 7 2 20 8 

No de UTE’s em 
Planejamento 17 0 0 4 1 3 

No Total de 
UTE’s 24 148 7 6 21 11 

Tabela 6.2 - Síntese do Resultado da Pesquisa através de Questionários por Tipo de 
Combustível Principal  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
Nota: (*) Algumas UTE’s operam com mais de um combustível. 
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Gráfico 6.4 - Total de UTE´s que Responderam ao Questionário por Fase de Implantação e por Tipo 

de Combustível 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

 
Tipo de 

Combustível Carvão Óleo 
Diesel 

Gás 
Natural 

Óleo 
Combustível Biomassa Outros 

Combustíveis 
No de UTE´s – 
Banco de Dados 10 356 72 24 170 43 

No de UTE´s - 
Questionários 6 148 24 7 21 11 

% Respostas 60 42 33 29 12 26 
Tabela 6.3 - Análise da Representatividade das Respostas dos Questionários com Relação 

ao Tipo de Combustível 
Fonte: Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

Os dados referentes às unidades por faixa de potência estão dispostos na 

Tabela 6.4. 

No caso da avaliação por faixa de potência das unidades geradoras, os 

questionários respondidos mostram a representatividade da amostra, pois analisando 

a Tabela 6.5, em todas as faixas de potência chega-se a valores acima de 20% do 

total UTE’s em operação e em planejamento. Esta representatividade chega a 50, 43 e 

33%, respectivamente, para as faixas de potência superiores a 1000 MW; de 500 a 

999 MW e inferiores a 10 MW. 

 

Faixa de Potência (MW) <10 10 a 49 50 a 99 100 a 499 500 a 999 >1000 Sem Potência Definida 

 
No de UTE’s em Operação 158 18 3 5 3 0 5 

 
No de UTE’s em Planejamento 1 2 3 5 8 1 5 
 
No Total de UTE’s  159 20 6 10 10 1 10 

Tabela 6.4 - Síntese do Resultado da Pesquisa através de Questionários por Faixa de 
Potência 

Fonte: Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
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Faixa de Potência <10 10<x<49 50<x<99 100<x<499 500<x<999 >1000 
Sem 

Potência 
Definida 

No de UTE´s - 
Questionários 160 20 6 10 10 1 10 

No de UTE´s – Banco 
de Dados (Total 675) 489 79 23 48 23 2 11 

% Respostas 33 25 26 21 43 50 91 
Tabela 6.5 - Análise da Representativa das Respostas dos Questionários com Relação à 

Faixa de Potência 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

A distribuição geográfica dos empreendimentos termelétricos por regiões do 

país é mostrada na Tabela 6.6 e no Gráfico 6.5. 

 
POR REGIÃO NORTE NORDESTE SUDESTE CENTRO-OESTE SUL 

No de UTE’s em Operação 106 7 29 41 9 
No de UTE’s em Planejamento 0 3 9 3 10 

No Total de UTE’s  106 10 38 44 19 
 Tabela 6.6 - Síntese do Resultado da Pesquisa através de Questionários por Região 

 Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 
 

 
Gráfico 6.5 - Total de UTE´s que Responderam ao Questionário por Fase de Implantação e por 

Região do País 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 

 

Os resultados demonstram, em termos absolutos, o predomínio das respostas 

de unidades situadas na região Norte do país com 106 centrais, na região centro-oeste 

com 44 e sudeste com 38 centrais. A Tabela 6.7 e o Gráfico 6.6 apresentam a 

distribuição das unidades geradoras por tipo de ciclo térmico e por situação 

operacional. 
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Tipo de Ciclo 
Térmico Co-geração CTS CTC CTS/CTC  Sem Tipo de 

Ciclo Definido 

No de UTE’s em 
Operação 21 158 4 0 9 

No de UTE’s em 
Planejamento 1 8 9 3 4 

No Total de UTE’s  22 166 13 3 13 
Tabela 6.7 -  Síntese do Resultado da Pesquisa através de Questionários por Tipo de Ciclo 

Térmico 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
Notas:  CTS- Ciclo Térmico Simples 
           CTC- Ciclo Térmico Combinado 

 

 
Gráfico 6.6 - Total de UTE´s que Responderam ao Questionário por Situação Operacional e por 

Ciclo Térmico 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 

  

Conforme pode ser observado a maioria do retorno dos resultados encontra-se 

nas unidades em operação, que empregam o ciclo térmico simples com 166 centrais, 

seguidas pelas unidades de co-geração com 22 centrais. 

A Tabela 6.8 sintetiza todos os dados apresentados nas tabelas anteriores e 

mostra a síntese dos dados compilados nos questionários, distribuição das UTE’s por 

situação operacional (em operação e planejamento), faixa de potência, tipo de 

combustível e região do país. 
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VI.2 Resultados da Análise Exploratória Através dos Questionários 

VI.2.1 Situação geral para as UTE’s em operação 
Para as UTE’s em operação, num total de 192 unidades que responderam ao 

questionário, pode-se, com base nos resultados, concluir o seguinte: 

a -  Quanto à existência de sistemas de controle das emissões aéreas – 51% 

das unidades não informaram a situação existente; 35% das unidades 

informaram não ter nenhum sistema de controle de emissões aéreas; e 14% das 

unidades possuem algum tipo de controle, envolvendo principalmente material 

particulado, enxofre, CO, NOx e CO2.  

b - Quanto às tecnologias de controle das emissões aéreas – 88% das unidades 

não declararam a tecnologia de controle; 12% das unidades empregam 

tecnologias variadas, dependendo do gás e material controlado, tais como 

controle de queima, ciclones, precipitadores eletrostáticos, lavadores de gases, 

filtro manga, restrição de enxofre no combustível, etc.  

c - Quanto à eficiência de controle de emissões aéreas – 94,4% das unidades 

não declararam a eficiência ou declararam como indefinida; 5,6% responderam 

indicando eficiências de controle variando de 3,3% (para SO2) e 30% a 99,9% 

(material particulado). Nenhuma informou a eficiência de controle do CO e de 

NOx;. 

d - Quanto à periodicidade da monitoração das emissões aéreas - 46% das 

respostas não continham nenhum tipo de informação; 40% responderam que não 

realizam monitoração das emissões aéreas; e 14% responderam que fazem 

monitoração com periodicidade variando de diárias a anuais.  

e - Quanto aos gases monitorados – 85% das respostas não contêm qualquer tipo 

de informação; os restantes 15% monitoram CO, CO2, MP, SOx, NOx.  

f - Quanto às tecnologias de monitoração dos gases – 88% das respostas não 

declararam qualquer tecnologia de monitoração da poluição aérea; 12%39 das 

unidades usam técnicas variadas, havendo, entretanto predominância do uso 

dos métodos de amostragem/análise de emissões aéreas da CETESB e da 

FEEMA.  

g - Quanto à monitoração da qualidade do ar – 52% das unidades realizam por 

conta própria a monitoração da qualidade do ar; 46% não realizam qualquer tipo 

de monitoração e 2% não declararam qualquer tipo de informação. 

                                                 
39 Os valores percentuais podem variar entre um quesito e outro tendo em vista respostas incompletas ou ausência da 
informação no questionário 
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h - Quanto aos parâmetros de monitoração da qualidade do ar – 48% das 

unidades não declararam qualquer tipo de informação; 45% monitoram a fumaça 

negra; 7% monitoram os gases e partículas exigidas pela legislação ambiental 

vigente (Partículas Totais, SO2 e Fumaça). 

i - Quanto ao número de pontos de qualidade do ar amostrados – 92% das 

unidades não informaram qual o número de pontos de qualidade do ar 

monitorados; 8% das unidades consultadas informaram a existência de entre 1 e 

5 pontos de amostragens instalados. 

j - Quanto à existência de estação meteorológica própria – 47% das unidades 

não informaram qualquer tipo de dado; 46% não possuem estação meteorológica 

própria e 7% das unidades possuem estações do tipo automática ou do tipo 

manual.  

k - Quanto à existência de estação meteorológica na área de influência da 
unidade – 61% das unidades não informaram; 31% das unidades responderam 

que não existe nenhuma estação na área de influência; 8% das unidades 

confirmam a existência de estação meteorológica (manual ou automática) na sua 

área de influência.  

VI.2.2 Situação Geral para as UTE’s em Planejamento 
As análises das respostas das unidades termelétricas em planejamento 

basearam-se em 25 questionários recebidos podendo-se concluir:  

a - Quanto aos sistemas de controle das emissões aéreas – 20% das unidades 

só irão controlar as emissões de NOx; 20% das unidades ainda não definiram o 

tipo de controle, tendo em vista que o empreendimento está em fase de projeto; 

12% não declararam qualquer tipo de informação; 8% controlarão NOx / CO / HC; 

8% controlarão SOx / NOx / MP; 8% controlarão apenas SOx e MP; outros 24% 

somados controlarão algum tipo de gás ou material particulado. 

b - Quanto às tecnologias de controle das emissões aéreas – 44% não 

declararam qualquer tipo de informação; 36% vão empregar a tecnologia Low 

NOx ou Dry Low NOx para emissões de óxidos de nitrogênio; outros 20% 

somados empregarão precipitador eletrostático para material particulado; adição 

de calcário e leito fluidizado para emissão de SOx; queimadores tangenciais para 

NOx; Flue Gas Dessulfurization - FGD para SOx, controle de queima para NOx, 

BACARA para CO2. 

c - Quanto à eficiência de controle de emissões aéreas – 68% não informaram a 

eficiência; 8% controlarão o NOx com eficiência de 15% das emissões; outros 
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24% declararam as eficiências variadas (12% de controle de CO2; 85% de 

controle de SOx e 99% de material particulado).  

d - Quanto à periodicidade da monitoração das emissões aéreas – 32% não 

declararam qualquer tipo de informação; 24% farão monitoração contínua das 

emissões; 16% farão monitoração contínua e amostragens semestrais 

simultaneamente; 8% não realizarão qualquer tipo de monitoração; 8% ainda não 

se definiram quanto à periodicidade; 12% restantes realizarão monitoração 

semanal, anual ou anual/semestral.  

e - Quanto aos gases monitorados – 44% das unidades não declararam qualquer 

tipo de informação; 8% irão monitorar SOx e MP; 8% irão monitorar SOx / NOx / 

CO / CO2 / MP / HC; 8% irão monitorar SOx / NOx / CO / MP; 5% irão monitorar 

NO e CO; 5% irão monitorar NOx / CO / CO2; 5% irão monitorar NOx / CO / CO / 

HC / O3; 5% irão monitorar NOx / CO / MP; 4% irão monitorar NOx / CO / O2 

opacidade; 4% irão monitorar SOx / NOx / CO / CO2 / MP; 4% irão monitorar SOx / 

NOx / CO / MP / HC e os 4% restantes irão monitorar SOx / NOx / MP. 

f - Quanto às tecnologias de monitoração dos gases – 72% das unidades não 

declararam qualquer tipo de informação; 8% irão empregar analisadores de 

gases para SOx e método da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT 

para particulados; 20% não definiram ainda a técnica de monitoração. 

g - Quanto à monitoração da qualidade do ar – 32% não declararam qualquer tipo 

de informação; 28% não vão realizar monitoração da qualidade do ar; 24% vão 

realizar monitoração da qualidade do ar; 12% estão com previsão para realizar a 

monitoração da qualidade do ar; 4% estão indefinidos.  

h - Quanto aos parâmetros de monitoração da qualidade do ar – 68% das 

unidades não declararam qualquer tipo de informação; 8% irão monitorar CO / 

NO2 / O3 / HC; 4% irão monitorar O3 / Partículas Totais Suspensas - PTS / 

Partículas Totais Inaláveis - PTI; 4% irão monitorar SO2 e PTS; 4% irão monitorar 

SO2 / CO / NO2 / O3 / Fumaça e PTI; 4% irão monitorar SO2 / CO / NO2 / O3 /PTS; 

4% irão monitorar SO2 / NO2 / CO / O3 / PTS e PTI; 4% irão monitorar SOx e MP. 

i - Quanto ao número de pontos de qualidade do ar amostrados – 76% não 

declararam qualquer tipo de informação; 8% declararam possuir 4 pontos; 8% 

declararam possuir 2 pontos; 4% declararam possuir 5 pontos e 4% declararam 

possuir um ponto.  

j - Quanto à existência de estação meteorológica própria – 52% das unidades 

responderam que não haverá estação própria; 28% não declararam qualquer tipo 

de informação; 8% estão indefinidos; 8% irão utilizar estação automática própria 

e 4% irão utilizar estação manual própria. 
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k - Quanto à existência de estação meteorológica na área de influência do 
projeto – 28% não declararam qualquer tipo de informação; 32% declararam não 

existir estação meteorológica; 16% declararam existir estação automática; 8% 

declararam existir estação manual; 8% não sabem; 4% indefinidos e 4% 

declararam existir estação, porém não identificaram se automática ou manual.  

VI.2.3 Situação geral por tipologia de UTE 
Os Gráficos 6.7 e 6.8 mostram, respectivamente, a síntese dos resultados 

relativos à existência de sistemas de controle das emissões aéreas nas UTE’s em 

operação e em planejamento e por faixa de potência. 

Analisando os resultados por faixa de potência observa-se que: 

 Das unidades até 10 MW, 159 unidades responderam ao questionário, das quais 

85 (53%) não especificaram a existência de qualquer tipo de controle; 60 (38%) 

não têm sistemas de controle e 14 declararam a existência de algum controle (9%); 

 Na faixa de potência de 10 a 49 MW, 20 usinas responderam ao questionário, das 

quais 11 usinas (55%) têm sistemas de controle; 5 (25%) não têm sistemas de 

controle e 4 unidades (20%) nada especificaram; 

 Na faixa de potência de 50 a 99 MW, 6 usinas responderam ao questionário, das 

quais 5 usinas (84%) possuem sistemas de controle e 1 (16%) não tem sistemas 

de controle; 

 Entre 100 e 499 MW de potência, 10 usinas responderam ao questionário, das 

quais 8 usinas (80%) têm projeto de sistemas de controle; 1 usina não tem controle 

e 1 usina não especificou; 

 Na faixa de potência de 500 a 999 MW, 11 usinas responderam ao questionário, 

das quais 7 (64%) usinas possuem projetos de sistemas de controle; 2 (18%) não 

têm sistemas de controle e 2 (18%) não especificaram; 

 Na faixa de potência superior a 1000 MW a única unidade que respondeu ao 

questionário tem sistema de controle. 
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Gráfico 6.7 - Situação dos Sistemas de Controle de Emissões Aéreas das UTE's por Situação do 
Empreendimento 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

Gráfico 6.8 - Sistemas de Controle de Emissões Aéreas por Faixa de Potência das UTE's  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

O Gráfico 6.9 mostra a síntese dos resultados com relação ao tipo de 

combustível utilizado na usina. Analisando a existência do sistema de controle das 

emissões aéreas em relação à esse quesito observa-se que: 

 148 UTE’s (68% do total) a óleo Diesel responderam ao questionário, 87 destas 

(59%) não especificaram a existência ou não de sistemas de controle, 57 (38%) 

não têm sistemas de controle 4 (3%) tem projeto de sistema de controle. 
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 24 UTE’s (16% do total) a gás natural responderam o questionário, observa-se que 

17 delas (71%) têm algum tipo de projeto de controle, 6 (25%) não têm sistema de 

controle  e 1 (4%) nada especificou. 

 21 UTE’s (14% do total) a biomassa responderam ao questionário, sendo que, 15 

usinas (71%) têm sistema de controle, 4 (19%) não têm sistemas de controle e 2 

(10%) nada especificaram.  

 As outras 15 UTE’s (8% restantes do total) correspondem a usinas que utilizam 

óleo combustível e outros tipos de combustíveis, sendo que destas, 8 (53%) 

possuem sistemas de controle. 

 Todas as UTE’s a carvão mineral que responderam o questionário (4 unidades) 

têm sistemas de controle. 

 

Gráfico 6.9 - Sistemas de Controle de Emissões Aéreas de UTE's por Tipo de Combustível 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 

  

Quanto aos gases e materiais controlados no total 96 UTE’s (44% do total) 

responderam que fazem controle de algum tipo de gás/material: 28 fazem controle de 

material particulado, 22 de CO, 14 de CO2, 19 de NOx, 2 de hidrocarbonetos, 10 de 

SOx e 1 unidade faz controle de H2SO4. O Gráfico 6.10 ilustra esta distribuição, o 

resultado retrata uma maior preocupação no atendimento do especificado na 

legislação brasileira. 
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Gráfico 6.10 - Sistemas de Controle de Emissões Aéreas por Tipo de Gás/Material Controlado 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 

 

O Gráfico 6.11 sintetiza o cruzamento das informações das unidades por tipo 

de gás e material controlado versus o tipo de combustível empregado. 
 

 

Gráfico 6.11 - Síntese das UTE's por Tipo de Combustível e Tipo de Gás/Material Controlado 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

A compilação dos resultados da pesquisa sobre o comportamento das 

diferentes tipologias de UTE’s em relação à existência de sistemas de monitoração 

das emissões aéreas, de acordo com o estágio de implementação do 

empreendimento, é mostrada no Gráfico 6.12. A análise das respostas ao questionário 

mostra que das 192 UTE’s, em operação, que responderam ao questionário: 86 usinas 
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(45% das respostas) não responderam ao quesito sobre a presença de sistema de 

monitoração; 27 unidades (14% das respostas) não têm nenhum tipo de sistema de 

monitoração e 79 unidades (41% das respostas) não têm sistema de monitoração.  
No caso das usinas em planejamento que responderam ao questionário, 25 

unidades no total, 14 unidades (60% das respostas) têm sistemas de monitoração já 

incorporados no projeto, 8 unidades (32% das respostas) não responderam ao quesito 

e 2 unidades (8% das respostas) não têm sistema de monitoração. 

Gráfico 6.12 - Sistemas de Monitoração de Emissões Aéreas por Estágio de Implementação nas 
UTE's 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

O Gráfico 6.13 mostra os dados da pesquisa quanto à análise da existência de 

sistemas de monitoração agrupados por faixa de potência das UTE’s. A análise dos 

resultados mostra que: 

 até 10 MW, das 159 centrais que responderam, 78 unidades (49%) não 

preencheram ao quesito sobre a presença de sistema de monitoração, 70 (44%) 

não têm sistemas de monitoração e 11 (7%) monitoram algumas emissões aéreas; 

 de 10 a 49 MW, das 20 usinas que responderam ao questionário, 10 (50%) têm 

sistema de monitoração, 7 usinas (35%) não têm sistemas de monitoração e 3 

unidades (15%) não especificaram sobre a existência do sistema; 

 de 50 a 99 MW, das 6 usinas que responderam ao questionário, 1 (17%) não tem 

sistema de monitoração e 5 (83%) relataram a existência de alguma monitoração; 
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 de 100 a 499 MW, das 10 usinas que responderam ao questionário, 7 (70%) 

monitoram algumas emissões aéreas, 2 (20%) não monitoram nada e 1 usina 

(10%) não especificou; 

 de 500 a 999 MW, das 11 usinas responderam ao questionário, 8 (73%) monitoram 

algumas emissões aéreas, 2 (18%) não têm sistemas de monitoração e 1 usina 

(9%) não especificou; 

 superior a 1000 MW, a única unidade que respondeu ao questionário possui 

sistema de monitoração das emissões aéreas. 

Gráfico 6.13 - Sistemas de Monitoração de Emissões Aéreas por Faixa de Potência das UTE's (MW) 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

O Gráfico 6.14 mostra a representação gráfica do resultado da avaliação das 

respostas ao questionário correlacionando o tipo de combustível empregado nas 

centrais termelétricas e a existência de sistemas de monitoração. A análise desses 

resultados mostra que das 148 unidades que empregam óleo Diesel, 80 (54%) não 

responderam ao quesito sobre a presença de sistema de monitoração, 64 (43%) não 

têm sistemas de monitoração e 4 (3%) monitoram algumas emissões aéreas. 

Quanto às unidades a gás das 24 que responderam ao questionário, 13 (54%) 

fazem algum tipo de monitoração; 6 (25%) não têm sistema de monitoração e 5 (21%) 

não responderam ao quesito. 

Já com relação às usinas que utilizam biomassa como combustível, das 21 

respostas, 9 usinas (43%) têm sistema de monitoração de algumas emissões aéreas; 

10 (47%) não fazem nenhuma monitoração e 2 (10%) não especificaram.  
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Das 6 unidades que utilizam carvão mineral e responderam ao questionário, 4 

(67%) fazem alguma monitoração e das outras duas unidades (33%) uma não 

especificou e outra  não faz monitoração  

Das 14 unidades termelétricas que utilizam óleo combustível (7 unidades) e 

outros combustíveis (7 unidades), 11 unidades (79%) fazem monitoração e 3 unidades 

não têm sistema ou não especificaram. 

Analogamente aos sistemas de controle, em termos relativos, as unidades que 

empregam óleo Diesel são aquelas que menos possuem sistemas de monitoração e 

as que empregam carvão mineral, óleo combustível e gás natural são as unidades que 

têm maior preocupação com a monitoração. 

Gráfico 6.14 - Sistemas de Monitoração de Emissões Aéreas e Tipo de Combustível Empregado 
nas UTE's 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
 

O Gráfico 6.15 mostra a relação entre as usinas classificadas por tipo de 

combustível e as respectivas emissões aéreas monitoradas. As principais emissões 

aéreas monitoradas nas unidades são: CO e material particulado (31 usinas); NOx (28 

usinas); SOx (24 usinas); e  CO2 (19 usinas). Neste último caso as monitorações 

objetivam o controle da combustão.  
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Gráfico 6.15 - Gases/Materiais Monitorados por Tipo de Combustível Empregado nas UTE's 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
Nota: TRS – traço de substâncias; MP- material particulado. 
 
 

Finalmente analisaram-se as principais emissões aéreas que são monitoradas 

nas unidades termelétricas que responderam ao questionário, agrupadas por região 

geográfica do país. Das 106 usinas localizadas na região Norte somente 4 unidades 

(4%) fazem alguma monitoração; das 10 unidades da região Nordeste somente 3 

unidades (30%) fazem a monitoração; das 38 unidades da região Sudeste 20 usinas 

(53%) fazem a monitoração e das 44 unidades da região Centro-Oeste 3 unidades 

(7%) fazem a monitoração e das 19 unidades localizadas na região Sul 12 unidades 

(63%) fazem a monitoração. 

O Gráfico 6.16 mostra o número de unidades que monitora cada emissão 

aérea por região do país. 
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Gráfico 6.16 - Gases e Materiais Monitorados por Região Geográfica do País 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados compilados nos questionários. 
Nota: TRS – traço de substâncias; MP- material particulado. 

 

Quanto à região geográfica do país, a região Norte (menor densidade 

demográfica) é aquela que tem menor quantidade de unidades com sistemas de 

monitoração e a região Sudeste (maior densidade demográfica) é a que tem maior 

quantidade de unidades com sistemas de monitoração das emissões aéreas.  

Como síntese da avaliação dos resultados da análise exploratória do parque 

termelétrico brasileiro, através de pesquisa através de questionário, pode-se concluir 

que: 

a) Em relação à existência de Sistemas de Controle das Emissões Aéreas: 

 Uma grande quantidade das unidades em operação não soube especificar se 

existiam ou não sistemas de controle das emissões aéreas; 

 Das unidades em planejamento, a maioria incorpora em seus projetos a previsão 

de instalação de sistemas de controle das emissões aéreas, 

 Das unidades em operação que declararam ter sistemas de controle, 88% das 

respostas não definiram qual o tipo de tecnologia que possuem; 

 Em regra geral, com o aumento da potência das unidades, há uma tendência 

crescente da existência de sistemas de controle das emissões aéreas nas 

unidades. 
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 A síntese dos resultados por tipologia de combustível mostra que em termos 

relativos, as unidades que empregam óleo Diesel são aquelas que menos 

empregam sistemas de controle de emissões aéreas, por serem de pequena 

potência e terem sido instaladas em locais isolados há vários anos. As usinas a 

gás natural, predominantemente as novas UTE’s, já apresentam a tendência de 

incorporarem sistemas de controle (principalmente NOx) e todas as UTE’s a carvão 

mineral têm sistemas de controle, tendo em vista as características dos carvões 

brasileiros empregados que possuem alto teor de cinzas e enxofre. 

b) Em relação à existência de Sistemas de Monitoração das Emissões Aéreas: 

 Cerca de 60% das unidades em planejamento que encaminharam respostas 

afirmam possuir sistemas de monitoração de emissões aéreas; 

 Já nas unidades em operação este valor cai para cerca de 14%; 

 As unidades de pequeno porte (até 10 MW), em maior número, têm cerca de 28% 

de plantas com sistemas de monitoração; 

 Analogamente aos sistemas de controle, há uma maior tendência de existência de 

sistemas de monitoração proporcionalmente com o aumento de potência das 

unidades. 

 Analogamente aos sistemas de controle, as unidades que empregam o óleo Diesel 

são aquelas que têm menor participação relativa de existência de sistemas de 

monitoração e as que empregam carvão mineral são as unidades que tem maior 

participação relativa; 

 Quanto à região geográfica do país, a região Norte é aquela que tem menor 

quantidade de unidades com sistemas de monitoração e a região Sudeste é a que 

tem maior quantidade de unidades com sistemas de monitoração da emissão 

aérea. 
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CAPÍTULO VII 

VII METODOLOGIA PARA ESTIMATIVA DAS EMISSÕES AÉREAS  

Neste capítulo serão descritos, inicialmente, os métodos mais utilizados para 

estimativas das emissões aéreas e, posteriormente, a metodologia a ser usada nesse 

trabalho para o inventário das emissões das UTE’s brasileiras e o desenvolvimento do 

programa computacional que possibilita a execução dos cálculos para todo o parque 

termelétrico brasileiro, considerando diferentes cenários e variáveis operacionais. 

VII.1 Métodos Utilizados para a Estimativa das Emissões Aéreas 

As emissões de poluentes aéreos podem se originar de várias fontes numa 

instalação. As estimativas das emissões dos poluentes, em qualquer tipo de indústria 

podem ser muito simples ou extremamente difíceis, dependendo do tamanho da 

instalação, da natureza e do número de processos envolvidos, da presença de 

equipamentos de controle, do tipo de poluente e do nível de precisão desejado. 

Para estimativas das emissões aéreas numa usina termelétrica adiciona-se aos 

elementos anteriores a influência do conhecimento de vários fatores 

intercorrelacionados de cada instalação, incluindo as características do combustível, 

as tecnologias e condições operacionais da combustão, a existência de sistemas de 

controle de emissões, a sistemática de manutenção, tamanho e idade do 

equipamento. As emissões de cada tipo de poluente podem ser dependentes de um 

ou mais dos parâmetros citados.  Como exemplo, as emissões de CO2 são 

dependentes do conteúdo de carbono no combustível, e podem ser determinadas em 

função da energia gerada com alguns ajustes, como a consideração do carbono não 

oxidado. Diferentemente do CO2, a elaboração de inventários de outros poluentes, 

como CH4; N2O; NOx; SOx; CO e NMCOV, requer o conhecimento de vários fatores, 

como será mostrado neste capítulo (IPCC, 1997).  

No capítulo IV foram descritos os processos de formação dos principais 

poluentes por tipologia de combustível e características tecnológicas das UTE’s. 

A literatura sugere abordagens distintas para se fazerem estimativas de 

emissões  - de cima para baixo (top-down) - ou - de baixo para cima (bottom-up), 

simples ou detalhadas (IPCC, 1996; EPA, 1999b). 

O tipo de abordagem top-down significa o desenvolvimento de estimativa de 

emissão baseado na produção de uma dada atividade extraída de dados gerais, em 

nível nacional, regional e/ou setorial. Por exemplo, tendo-se o consumo total de um 

dado combustível pelo setor elétrico e o fator de emissão de dado poluente por 

energia gerada, podem-se estimar as emissões totais devido à combustão desse 



 

227 

combustível por esse setor. Tal abordagem é utilizada quando não há disponibilidade 

de dados específicos por fonte, rapidez dos cálculos, custo reduzido e quando o 

objetivo final dos resultados não justifica a realização da estimativa detalhada por 

fonte. Um problema potencial com essa abordagem é que as estimativas de emissão 

não são precisas, devido às incertezas associadas e à falta de representatividade dos 

dados para cada fonte específica. 

O tipo de abordagem bottom-up significa o desenvolvimento de estimativas de 

emissões baseadas nas fontes individuais e na soma de todas as fontes para 

obtenção, por exemplo, das emissões de um dado setor ou em uma dada região, etc. 

Essa metodologia é muito usada para o inventário de fontes pontuais, podendo ser 

utilizada para inventário de uma área quando é possível coletar os dados necessários 

de cada fonte, o que requer maior volume de recursos para obtenção dos mesmos. Os 

resultados obtidos são mais precisos que os obtidos com a abordagem top-down.   

As estimativas de emissões baseada na metodologia top down são mais 

indicadas para avaliação de impactos globais, como os gases causadores do efeito 

estufa, mas mostra-se  não apropriado para avaliação de impactos locais e regionais, 

que dependem de maior precisão das estimativas das emissões das fontes fixas e 

móveis, além das características locacionais e condições meteorológicas. 

O IPCC (1996) designa como método simples (Tier 1) aquele em que as 

emissões de todas as fontes de combustão são estimadas com base no consumo de 

combustível e fatores de emissão médios. Já no método detalhado, (Tier 2/3) as 

estimativas de emissão são baseadas em informações detalhadas do 

combustível/tecnologia. 

Segundo a EPA (1999b), independentemente do uso da abordagem top-down 

ou bottom-up, os inventários podem ser compilados utilizando as emissões reais, 

emissões permissíveis ou emissões potenciais, dependendo também do propósito de 

utilização dos resultados. As emissões reais de um dado poluente por uma fonte (ou 

unidade de emissão da fonte) são calculadas usando as horas reais de operação, a 

taxa de produção e quando aplicável, a quantidade de combustível queimado durante 

o período de interesse. As emissões permissíveis são o produto de um fator de 

emissão média conhecido e o planejamento operacional antecipado. Emissões 

potenciais são aquelas que a fonte tem capacidade potencial de emitir, considerando 

os equipamentos de controle instalados. São baseadas na capacidade máxima de 

operação de uma fonte, depois de levar em consideração todas as condições 

permissíveis para isso, tais como o tipo de material queimado ou processado e o 

número de horas anuais possíveis de operação. 
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Para a elaboração do inventário de emissões pode-se partir de vários métodos 

para a obtenção da base de dados. A escolha do método vai depender de vários 

fatores, o que será abordado a seguir. Foram compiladas as seguintes metodologias 

para se fazer o inventário de emissões, algumas das quais estão em evolução e vêm 

sofrendo contínuas melhorias (IPCC, 1996; EPA, 1999a;  1999b; 2000;  2001a  e 

2001b; COOPFURNAS/ SENAI-RJ, 2002), como as que se seguem. 

 Inventário de emissões com base em dados de monitor de emissão contínua, 

instalado na fonte fixa. 

 Inventário de emissões com base em monitorações preditivas de emissões 

(correlação entre emissões e parâmetros dos processos). 

 Inventário de emissões com base em dados de monitoração esporádica da fonte 

fixa. 

 Inventário de emissões com base em dados de monitoração de fontes similares. 

 Inventário de emissões com base no balanço de massa. 

 Inventário de emissões utilizando fatores de emissão disponíveis na literatura, por 

exemplo, por tipologia de combustível e tecnologia de combustão. 

 Inventário de emissões com base nas características do combustível. 

 Inventário utilizando modelos de estimativa de emissões com base em equações 

de processo desenvolvidas empiricamente. 

 Inventário de emissões utilizando dados levantados através de pesquisa e 

questionários. 

 Inventário de emissões utilizando dados obtidos através de avaliação de 

engenharia. 

Para a seleção do método mais apropriado para o preparo de relatórios de 

inventário devem ser ponderados os vários fatores abaixo (EPA,1999b e 2002b): 

  poluente a ser inventariado;  

  disponibilidade e confiabilidade dos parâmetros necessários aos cálculos; 

  tipos de emissões a serem compiladas, isto é, reais, potenciais ou permissíveis; 

  operacionalidade do uso do método para uma determinada categoria de fonte; 

  uso pretendido dos resultados obtidos; 

  relevância do tipo de poluente em relação à fonte a ser avaliada; 

  tempo disponível para se fazer o inventário; 

  compulsoriedade de se fazer o inventário em atendimento à legislação; 

 variação das emissões devido à alteração do processo normal ou condições 

anormais de operação; 

 custos e recursos disponíveis para análise e determinação dos níveis de poluição. 
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A Figura 7.1 mostra a correlação entre algumas das metodologias utilizadas 

para inventário de emissões, custos envolvidos e confiabilidade dos resultados (EPA, 

2001b). Por esse gráfico, conclui-se que, onde existe alto risco de efeito adverso ao 

meio ambiente ou limites rígidos estabelecidos na legislação, referentes a padrões de 

emissão, torna-se necessária a utilização de métodos mais sofisticados e onerosos, 

tais como o monitor de emissão contínua, a monitoração paramétrica ou esporádica da 

fonte. Reciprocamente, onde os riscos são baixos, podem ser aceitos métodos menos 

onerosos, tal como o uso de fatores de emissão.  

É importante ser frisado que, definitivamente, é quase impossível desenvolver 

um inventário de emissões sem alguma incerteza. É muito importante ter-se uma idéia 

da magnitude do nível de incerteza, desejado pela organização interessada no 

inventário. Em geral, os custos tendem a ser muito altos, caso se queira a redução da 

incerteza a nível muito baixo. O Banco Mundial (2003) salienta que, por exemplo, para 

atender ao exigido pela USEPA, é importante investir na qualidade dos inventários de 

emissões, dado que as indústrias podem ser penalizadas caso os padrões 

estabelecidos sejam violados.  

A legislação brasileira ainda não estabeleceu nenhum requisito relativo à 

estimativa de emissões de gases e material particulado.  

Várias organizações internacionais (tais como, IPCC – Intergovernmental Panel 

on Climate Change, United Nations Environment Programme; IEA – International 

Energy Agency; EPA - United States Environmental Protection Agency, EEA – 

European Environment Agency; CORINAIR – The Core Inventory of Air Emissions in 

Europe; etc) e nacionais (Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas - criado em 2000;  

Comissão Interministerial de Mudança do Clima, universidades e institutos brasileiros) 

têm trabalhado no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos métodos de estimativa de 

emissões de gases de efeito estufa, visando melhor adequação às diretrizes do 

Protocolo de Kioto.  

Alguns GEE emitidos na combustão podem ser liberados para a atmosfera de 

maneira não planejada ou deliberada. Essas emissões são chamadas de fugitivas, 

significando liberações, intencionais ou não, de gases das atividades antropogênicas. 

Em particular, elas podem surgir da produção, processamento, transmissão, 

estocagem e uso dos combustíveis e incluem emissões da combustão somente onde 

ela não está correlacionada com a atividade produtiva (ex. queima no flair dos gases 

naturais nas instalações de produção de óleo e gás). O GEE mais significativo nessa 

categoria é o metano, emitido nas minas de carvão e em unidades contendo óleo ou 

gás. Existem também emissões de outros gases, tais como CO2 e NMCOVs como 

emissões fugitivas ou sub-produto de sistemas de energia. Para o cálculo das 
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emissões fugitivas são utilizados fatores de emissão relacionados com a quantidade 

de combustível produzido ou distribuído (IPCC,1997). A metodologia desenvolvida e 

utilizada neste trabalho não contempla a contabilização das emissões fugitivas durante 

o transporte e estocagem dos combustíveis utilizados para a geração elétrica. 

Nos próximos itens serão descritos os principais métodos para a elaboração de 

inventário de emissões. 

 
Figura 7.1 - Metodologias Utilizadas para Inventário de Emissões, Custos Envolvidos e 

Confiabilidade dos Resultados. 
Fonte: EPA, 2001b 
Nota: AP-42, EPA - Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Fifth Edition (EPA, 2001c). Os índices 
de confiabilidade dos fatores de emissão da EPA variam com o processo de obtenção dos mesmos: A é 
considerado excelente; B = acima da média; C= Média; D= abaixo da média; e E= pobre. 

 

VII.1.1 Inventário das emissões com base em dados de monitor de emissão 
contínua  

Algumas instalações industriais possuem monitores de emissão contínua 

(continous emissions monitor) permanentemente instalados nas chaminés. Esses 

monitores medem continuamente (tempo - médio muito pequeno) e registram as 



 

231 

emissões em tempo real, durante o período de tempo em que estiverem operando. 

Assim, podem gerar medidas 24-horas no dia ou podem ser usados para monitoração 

das emissões durante um determinado período de testes (por exemplo, 1 a 4 horas). 

Os dados obtidos podem ser usados para o cálculo das emissões em diferentes 

condições operacionais e maiores tempo - médio.  Esses monitores são muito usados 

para medir as concentrações de CO2; CO; SO2; NOx e hidrocarbonetos totais nos 

gases liberados em chaminés. 

Para o cálculo das emissões de um dado poluente “p”, oriundo da 

combustão de um dado combustível numa instalação, emprega-se a 

metodologia que se segue: 

 
a) Cálculo das médias das medidas de emissões 
Os valores medidos num dado instante “m”, e em determinadas condições de 

operação, devem ser, entre outros: 

- pC m = concentração do poluente “p” em partes por milhão no volume de 

ar seco (ppmv seco) ou em (kg/m3); 

- Q m = vazão do gás seco na chaminé (m3/ min) (valor também pode ser 

calculado). 

 

Calcula-se, então, a média das medidas no período para se obter: 

-  pC  = a concentração média do poluente “p” em partes por milhão no 

volume de ar seco (ppmv seco) ou (kg/m3); 

- Q  = vazão média do gás seco na chaminé (m3/ min). 

b) Cálculo das emissões anuais do poluente “p” numa dada instalação 
Podem-se calcular as emissões anuais do poluente “p” pela seguinte equação: 

               ( pC  x PMp x Q   x 60 ) x  (H x f c) 

E p= -------------------------------------------------------- (t / ano)     (Equação 7.1) 
                              (Vp x 109)  

 

onde:  

Ep = Emissões anuais do poluente “p”   (t/ ano) 

pC  = Concentração média de dado poluente “p” em partes por milhão no 

volume de ar seco (kg/m3) 
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PM p= Peso Molecular do poluente “p” em kg / kg-mol (por exemplo, para o SO2 

= 64 kg / kg-mol) 

Q  = Vazão média do gás seco na chaminé (m3/ min) 

Vp= Volume molar do poluente ‘p” 40 (m3 / kg-mol) (por exemplo para o SO2 =  

22 m3 /kg-mol à 68º F e 1 atm)  
H  = Número de horas no ano = 365 dias x 24 horas 

fc = Fator de capacidade da instalação no ano  (%). 

 

c) Cálculo do fator de emissão do poluente “p” 
                                     Ep 

fep= ----------       (kg / kcal)   (Equação 7.2) 
                                  (Cc x Pc) 

 

Onde: 

fep = Fator de emissão do poluente ”p” 

Pc = Poder calorífico inferior do combustível  (kcal/kg) 

Cc  = Consumo de combustível  no ano (t / ano)41 

VII.1.2 Monitoração esporádica da fonte (fonte padrão) 

As instalações que não possuem monitor de emissão contínua podem fazer a 

monitoração das emissões da fonte em curtos períodos, normalmente através de 

coletores e equipamentos portáteis instalados em uma chaminé ou abertura. Os dados 

obtidos são usados para cálculo dos fatores de emissão de cada poluente, que podem 

ser expressos em função da massa do combustível ou vazão do gás na chaminé.  Os 

resultados podem ser usados para determinada unidade e/ ou unidades similares e 

podem ser extrapolados para maiores períodos de tempo.  

Da mesma forma que o procedimento descrito no item acima, calcula-se a 

média das medidas de concentração de cada poluente e a média da vazão de saída 

do gás seco na chaminé (m3 seco/ min) num dado período. Podem-se calcular as 

emissões anuais do poluente “p” pela seguinte equação: 

Ep = pC  x Q   x 60 x H x fc x 10-3 (t / ano)   (Equação 7.3) 

Onde: 

Ep = Emissões anuais do poluente “p” (t/ ano) 

                                                 
40 O volume é calculado usando a equação da lei dos gases ideais, PV = nRT. 
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pC  = Concentração média do poluente “p” no ar seco (kg/m3) 

Q  = Vazão média do gás seco na chaminé (m3 / min) 

H  = Número de horas no ano = 365 dias x 24 horas 

fc= Fator de capacidade da instalação no ano  (%) 

 

VII.1.3 Monitoração preditiva das emissões 
O método de monitoração preditiva das emissões (MPE) é baseado no 

desenvolvimento da correlação entre as taxas de emissão de um poluente e 

parâmetros do processo. A EPA (2001a) considera que o método é um híbrido da 

monitoração contínua, fator de emissão e monitoração esporádica da fonte. Teste de 

correlação deve ser executado, preliminarmente, para o desenvolvimento do fator de 

correlação de acordo com parâmetros do processo, por exemplo, medidas das 

emissões na chaminé em várias condições operacionais. Parâmetros, tais como, 

consumo de combustível, produção de vapor/eletricidade e temperatura de combustão 

são monitorados durante os testes. Emissões posteriores podem ser, então, estimadas 

ou previstas usando o fator de correlação. 

VII.1.4 Balanço de massa  
Esse método é usado quando os dados de uma fonte padrão, os fatores de 

emissão ou outro método não são disponíveis e quando medidas precisas podem ser 

feitas de todos os parâmetros do processo: quantidade de material que entra no 

processo; quantidade de material que sai do processo e quantidade de material que é 

incorporado no produto. Para dimensionamento ou para a avaliação da eficiência da 

combustão, também, é utilizado o balanço de massa e energia nos processos de 

combustão. 

Esse procedimento não deve ser usado quando o material reage para formar 

produtos secundários ou sofre significativas mudanças químicas. 

A maioria dos combustíveis industriais é composta de carbono, hidrogênio e 

enxofre (este em pequena proporção). As reações estequiométricas de combustão dos 

componentes elementares do combustível com o oxigênio do ar atmosférico (podendo 

receber ou não tratamento especial, por exemplo, secagem, filtração e aquecimento) 

são: 

C + O2 => CO2 + calor (reação completa) 

2 C + O2 => 2 CO + calor (reação incompleta) 

2 H2 + O2 => 2 H2O + calor  

                                                                                                                                            
41 O cálculo do consumo de combustível no ano está descrita no item 7.2.2.1 do trabalho, equação 7.8. 
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S + O2 => SO2 + calor 

A partir das reações de combustão, e conhecendo o calor liberado nas mesmas 

(obtido na literatura ou em laboratórios), calcula-se o volume de ar teórico, “Vao”, que  

é a quantidade de ar teoricamente necessária para a combustão total de 1 kg de 

combustível. Na prática, é preciso administrar um volume de ar “Va” maior que o “Vao” 

teórico por causa da dificuldade de garantir a mistura perfeita do ar com o combustível 

e do tempo limitado de permanência deste na câmara de combustão. Assim, excesso 

de 100% e até 500% são comuns na queima de combustíveis sólidos. Por outro lado, 

quando se queimam combustíveis líquidos e gasosos, pode-se limitar esse excesso a 

percentagens baixas, como 10% a 3%. Na prática, a quantidade de ar de combustão é 

regulada pela otimização da combustão desejada (COOPFURNAS/ SENAI-RJ, 2002). 

A reação sintetizada de combustão de um dado combustível com o ar 

atmosférico pode ser esquematizada como (CORTEZ et LORA, 1997): 

Combustível + Va= (VCO2 + VSO2 + VH2O) + (VN2 + VO2 + VVA)+ (VCO + VH2 + VCH4) 

Equação 7.4 

Sendo que: 

1 -“Va” corresponde ao volume de ar injetado no processo de combustão.  

2 - Cada parênteses corresponde respectivamente a: 

 2.1 - Volumes dos produtos da oxidação completa (CO2, SO2, H2O). A 

proporcionalidade de formação desses produtos vai depender do tipo de combustível, 

por exemplo, na combustão da biomassa, o teor de SO2 é muito inferior ao teor de 

CO2. Dependendo do objetivo dos cálculos, muitas vezes, assume-se que o volume de 

gases triatômicos (R02=CO2 +SO2) é igual a do CO2. 

2.2 - Volume do ar em excesso da combustão (VN2 + VO2), e umidade do 

combustível e do ar (VVA). 

2.3 - Volume dos produtos da oxidação incompleta, sendo VCO > VH2 > VCH4 . 

Altas concentrações desses gases são um indicador de que a combustão procedeu 

em regime inadequado. 

Assim, conhecendo-se os parâmetros da combustão, as características e a 

quantidade consumida de combustível, é possível calcular quantitativamente os 

produtos da combustão. 

VII.1.5 Fatores de emissão 
Os fatores de emissão são indicadores que correlacionam a fração em que 

determinado poluente é liberado para a atmosfera como resultado de algum processo 

físico-químico. Desenvolvidos para determinadas tipologias de fontes, representam 

valores típicos dessa tipologia e permitem o desenvolvimento de estimativas genéricas 
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de emissões de uma determinada fonte. Os fatores de emissão são baseados em 

valores médios de emissão de outros processos similares, os quais, não 

necessariamente, têm características tecnológicas idênticas àquelas da atividade que 

se está avaliando. 

Existem várias referências bibliográficas com dados sobre fatores de emissão 

de poluentes, como a EPA (1995a; 2000; 2001c), IPCC (IPCC, 1996), EMEP 

(2003),CORINAIR (1996), etc. Porém fatores de emissão confiáveis ainda não são 

disponíveis para todas os tipos de fontes emissoras e nem para todos poluentes. 

Fatores de emissão para alguns poluentes, como CO2 e SOx, também podem ser 

calculados desde que se conheçam as características do combustível, como será 

mostrado no item VII.2.2.1.  

Para fontes fixas de combustão externa e interna, os fatores de emissão 

disponíveis na literatura, são em geral específicos para um dado combustível e 

tecnologia, incluindo ou não, a redução das emissões por tecnologia de controle. No 

entanto, ainda representam valores possíveis devido à influência dos diversos fatores 

citados no início do capítulo. Infelizmente, o desvio padrão dos fatores de emissão é 

raramente reportado nos bancos de dados disponíveis na literatura. Um estudo mostra 

que, quando considerado, a variação do fator de emissão em uma dada atividade 

energética varia grandemente, de 20% a mais de 50% (IPCC,1996). 

Por esse método, as estimativas de emissões aéreas, provenientes da 

combustão de um dado combustível em uma instalação termelétrica, são calculadas a 

partir do conhecimento da geração elétrica e/ ou quantidade de combustível 

consumido e do fator de emissão disponibilizado na literatura ou calculado para esta 

tipologia de fonte. O fator de emissão pode estar expresso como massa do poluente 

por unidade de energia térmica gerada (ex. kg N2O / T J), ou massa do poluente por 

unidade de energia elétrica gerada (ex. kg CO2 / MWh) ou como massa do poluente 

por unidade de combustível consumido (ex. kg N2O/ t combustível).  

O detalhamento da metodologia e as equações aplicáveis estão descritos no 

item VII.2.2.2 a seguir. 

VII.1.6 Análise do combustível 
Essa metodologia para predizer emissões se baseia na aplicação das leis da 

conservação. A presença de certos elementos no combustível pode ser usada para 

predizer sua presença nos fluxos de emissões. Por exemplo, as emissões de CO2 

podem ser estimadas tomando por base a concentração de carbono no combustível e 

admitindo completa conversão do carbono para CO2; para cada grama de carbono 
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queimada (peso molecular igual a 12g) são emitidos (44/12) gramas de CO2 (peso 

molecular igual a 44g).  

O detalhamento da metodologia e as equações aplicáveis estão descritos no 

item VII.2.2.1 a seguir. 

 

VII.1.7 Modelos de estimativa de emissões42 
Os modelos de estimativa de emissões são equações de processo 

desenvolvidas empiricamente e são usadas para estimativas de emissões de certas 

fontes, por exemplo, compostos orgânicos voláteis em tanques de estocagem de 

combustível. Esses modelos são desenvolvidos quando os cálculos de emissão são 

muito complexos e as combinações de vários parâmetros, que afetam as emissões, 

tenham sido identificadas, mas individualmente não é possível fazer uma correlação 

direta.  

VII.1.8 Levantamento de dados através de pesquisa e questionários 
O método de levantamento de dados através de pesquisa e questionários é 

comumente usado para obtenção de dados específicos de dada instalação e suas 

fontes. 

VII.1.9 Avaliação de engenharia 
A estimativa das emissões por avaliação de engenharia é o último recurso a 

ser usado, somente se nenhum dos métodos descritos acima puder ser usado, e 

mesmo assim, quando estiver disponível conhecimento sólido dos processos 

envolvidos. 

VII.2 Metodologia a ser usada para a estimativa das emissões das UTE’s 
brasileiras 

Através do inventário da evolução das emissões aéreas das UTE’s do parque 

termelétrico brasileiro, considerando alguns cenários, é possível mostrar quais tipos de 

UTE’s irão contribuir para os impactos ambientais mais significativos. Através desses 

resultados, podem ser estabelecidas diretrizes e programas visando à redução de 

emissões de poluentes, onde o potencial de redução for maior e onde os custos forem 

menores, bem como subsidiar o planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro 

e as políticas do governo, no sentido de, por exemplo, reduzir as emissões de GEE e o 

estabelecimento de estratégias individuais, visando elegibilidade como projeto de 

MDL. 

                                                 
42 A EPA (1999b) descreve vários modelos desenvolvidos pela agência para estimativas de emissões.  
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A metodologia utilizada segue as etapas identificadas no fluxograma mostrado 

na Figura 7.2. As etapas mostradas são necessárias ao planejamento de coleta, 

manipulação e relato das estimativas de emissão de qualquer poluente. 

Neste trabalho, como parte das atividades preliminares de planejamento, foram 

considerados: 

 O objetivo é o uso dos resultados pelo setor elétrico, no sentido de conhecer a 

contribuição individual de cada UTE para as emissões de CO2; a evolução da 

contribuição das emissões das UTE’s em operação e em planejamento; a 

contribuição de cada tipologia de combustível; a evolução das emissões em cada 

região e em cada estado do país.  

 A utilização da abordagem bottom-up, com estimativas de emissões permissíveis. 

 O escopo das estimativas focado nas emissões provenientes da combustão dos 

combustíveis, liberadas através das chaminés ou dutos de escape de gases (não 

levando em conta outras fontes de emissão das instalações). 

 A identificação dos poluentes a serem inventariados.  

 A precisão desejada das estimativas para decisão do método de cálculo. 

 A disponibilidade e possibilidade do uso dos dados das UTE’s em operação e as 

planejadas, compilados conforme o descrito no Capítulo VI. Esses dados foram 

coletados de informações fornecidas pela ANEEL, relatórios do setor elétrico 

(Eletrobrás e MME) e das respostas aos questionários enviados aos proprietários 

das UTE’s. 

 Utilizando a conceituação do IPCC o programa desenvolvido poderá fazer as 

estimativas tanto pelo método simples (Tier 1) quanto pelo detalhado (Tier 2 e 3), 

dependendo dos dados de entrada utilizados.  

Para melhor entendimento, serão detalhadas nos próximos itens as seguintes 

etapas: 

 Compilação dos dados de entrada. 

 Modelos de Cálculo das Emissões do  poluente “p”. 

 Desenvolvimento de programa computacional para cálculo das emissões. 

 Resultados dos cálculos das emissões do poluente “p” pelas UTE’s (Capítulo VIII). 
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Figura 7.2 - Metodologia para Inventário das Emissões das UTE’s 

Fonte: Adaptação da metodologia adotada pela EPA  (1999b e 2001b) 
Notas: 
(1) O detalhamento da metodologia de compilação, consolidação e extrapolação dos dados das UTE’s  e 
das características dos combustíveis e tecnologias de geração está mostrado nas Figuras 7.3 e 7.4. 
(2) O detalhamento do modelo de cálculo está mostrado na Figura 7.5. 

VII.2.1 Compilação dos dados de entrada 
Nas Figuras 7.3 e 7.4, estão os fluxogramas, com os passos auto-explicativos 

utilizados na fase de compilação, consolidação, seleção e extrapolação dos dados das 

UTE’s,  para a elaboração de: 

 Banco de Dados das UTE’s que responderam ao Questionário; 

 Banco de Dados das UTE’s que não responderam ao Questionário; 

 Planilha com Características dos Combustíveis;  
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 Planilha com Características dos Ciclos Térmicos; 

 Planilha com Características dos Sistemas de Controle. 

 
Figura 7.3 - Detalhamento da Metodologia de Compilação de Dados Empregada no Cálculo das 
Emissões 
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Figura 7.4 - Esquema para Elaboração das Planilhas 
Fonte: Elaboração Própria. 

 

O objetivo da elaboração desse conjunto separado de dados foi a concepção 

do modelo de cálculo, estruturado para possibilitar a utilização do programa 

computacional, com diferentes cenários, através da mudança de alguns parâmetros 

(análise paramétrica). 

Na consolidação dos bancos de dados das UTE’s, foram adotadas as 

premissas seguintes: 

 Todas as UTE’s, sem definição de potência, foram consideradas com potência 

zero, ou seja não geram energia elétrica no período considerado de 2001 a 2010. 

 Apesar dos dados dos questionários fornecerem, em alguns casos, as 

características específicas do combustível utilizado na UTE, tipo de óleo, tipo de 

carvão ou composição da biomassa, é possível também a elaboração dos cálculos 

considerando as UTE’s agrupadas dentro das tipologias gerais mostradas na 

Tabela 7.3, por exemplo, considerando a queima do mesmo óleo combustível em 

todas UTE’s. 

 Para todas as UTE’s, que forneceram nos questionários dados indicativos de 

consumo específico de combustível (unidade de massa / unidade de energia) e / 

ou heat rate (unidade de energia calorífica / unidade de energia elétrica), foram 

calculadas as eficiências dos ciclos térmicos utilizando um ou ambos indicadores. 

Analisaram-se os resultados individuais frente às variações de dados compilados 

na literatura e os muito discrepantes foram abandonados.  
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 Dentro do possível, foram calculadas as médias dos valores compilados acima. 

Esses valores podem ser usados no programa computacional considerando todas 

UTE’s com a mesma base de dados, ou somente para as UTE’s para as quais não 

se conhece essa informação (aquelas constantes do banco de dados das usinas 

que não responderam ao questionário e aquelas que não forneceram a informação 

no questionário). 

  Todas as informações compiladas nos questionários foram convertidas, em 

campos específicos, para a mesma base de unidades, por exemplo, potência em 

(kW), poder calorífico em (kJ/kg), etc. 

  Informações discrepantes ou duvidosas constantes dos questionários foram 

checadas com informações disponibilizadas em documentos do setor elétrico e/ ou 

consultas aos empreendedores. Assim, tornou-se possível corrigir, completar e 

harmonizar os dados constantes dos bancos de dados. 

 Na busca de maior precisão nos cálculos das emissões, foi incorporado nas 

planilhas das UTE’s o mês de entrada em operação (após janeiro 2001), real ou 

prevista, obtida no endereço eletrônico da ANEEL (2002a). 

As Tabelas 7.1 e 7.2 mostram a síntese dos resultados compilados nos 

questionários referentes ao poder calorífico inferior de cada combustível, eficiências 

dos ciclos térmicos e das tecnologias de controle. Já as Tabelas 7.3 a 7.5 mostram a 

síntese dos dados consolidados das características dos combustíveis e dos ciclos 

térmicos. Essa consolidação dos dados relevantes para a estimativa das emissões dos 

poluentes foi baseada nas respostas dos questionários (tabelas 7.1 e 7.2) e nos dados 

compilados na literatura, conforme fluxograma mostrado na Figura 7.3.  

Na Tabela 7.1 estão relacionados os valores informados, mínimos, máximos e 

médios calculados (média aritmética), para o poder calorífico inferior dos diversos tipos 

de combustíveis (Pci). Esses valores foram comparados com os dados compilados na 

literatura, e foram consolidados os valores mostrados na coluna 2 da Tabela 7.3, que 

serão adotados para extrapolação dos dados para as UTE’s, que não responderam ao 

questionário.  

Também, na Tabela 7.1, estão os valores compilados de eficiência dos ciclos 

térmicos, valor mínimo, máximo e  médio calculado (média aritmética) com base no 

consumo específico médio e no heat rate. O valor adotado para extrapolação dos 

dados para todas as UTE’s, que não responderam ao questionário, estão indicados na 

Tabela 7.5. 

Os dados da Tabela 7.4 referentes ao teor de enxofre nos combustíveis foram 

compilados somente na literatura consultada, pois essa informação não foi solicitada 

nos questionários. 
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Além das considerações descritas no item acima cabe ressaltar o que se 

segue: 

 Foram considerados os valores do poder calorífico inferior dos combustíveis43, a 

exemplo das metodologias utilizadas pelo IPCC (1996).  

 Todos os valores compilados, quando referidos como poder calorífico superior, 

foram transformados em poder calorífico inferior, utilizando os fatores 

recomendados pelo IEA, ou seja, 5% menores para óleo e carvão e 10% menores 

para gás natural (IPCC, 1996). 

 Todas as UTE’s, que utilizam como combustível o gás de alto forno, o gás de 

processo, o enxofre ou o gás de alto forno, foram consideradas com emissão zero 

de poluentes, tendo em vista  tratar-se de aproveitamento de gases que seriam de 

qualquer forma liberados para a atmosfera. 

 As referências específicas, com relação à origem de cada dado, estão listadas nas 

notas abaixo das Tabelas 7.3 a 7.5. 

 Foi considerado que toda a biomassa e gás natural utilizados nas UTE’s são sem 

umidade (base seca). 

 Nas UTE’s que utilizam biomassa há grande variação na eficiência do ciclo térmico 

com a potência da instalação, razão pela qual, na Tabela 7.5, foram considerados 

valores distintos para três faixas de potência. 

 Algumas UTE’s, que responderam ao questionário, declararam o consumo de 

combustível primário e secundário. Neste trabalho foi considerada toda a geração 

elétrica de todas as UTE’s através do consumo somente do combustível primário. 

 Não serão computadas no trabalho as emissões fugitivas de CH4 (o CH4 oxida na 

atmosfera para formar o CO2). Essas emissões ocorrem principalmente nas UTE’s 

que utilizam o gás natural. 

 Na Tabela 7.2 está compilada a síntese das principais tecnologias de controle 

instaladas nas UTE s brasileiras, identificadas por poluente e tipologia de 

combustível, e respectivas eficiências térmicas declaradas nos questionários. Nas 

Tabelas, Quadros e Figuras do Capítulo V, estão mostrados alguns dados 

compilados na literatura.  

                                                 
43 O conteúdo calorífico de muitos combustíveis varia com a fonte, ano e tipo de consumo. Exceto para o 

carvão, cujos valores podem variar em cada mina e de ano para ano, a biomassa (vide Tabela 5.15) e para os produtos 
de misturas de petróleo (blended petroleum products), estas variações tendem a ser muito pequenas. Várias 
referências bibliográficas fornecem os valores dos poderes caloríficos superior e inferior dos combustíveis.  

 
 



 

243 

 
Tabela 7.1 - Valores Compilados nos Questionários – Poder Calorífico dos Combustíveis e 

Eficiências dos Ciclos Térmicos 
Notas: HR – heat rate                              (1) Utilizado na extrapolação dos dados para as UTE’s que não 

responderam ao questionário. 
Pci – Poder Calorífico Inferior (kJ/kg) CTC – ciclo térmico combinado (2) UTE’s que não responderam ao questionário.  

Ef – Eficiência do Ciclo Térmico (%) CTS – ciclo térmico simples  (3) Computadas todas as UTE que responderam ao 
questionário (342 UTE). 

CEM- Consumo Específico Médio Mtp- motor a pistão  
 

Poluente Tecnologia de Controle Eficiência (%) Tipo de Combustível 
CO/CO2 CC NE j 

 RG 99,9 d 
MP MC 50-90 a; b; d 

 LG 90-99,8 a, b 
 PE 90-99,8 a, b, e, f, i, 
 FM NE - 99 g, h 

SOx PE 20-NE a, g 
 AC/LG 85-90 b, h 
 OT 50 i 

NOx DLN 25 ppm 15ºC c 
 IA NE c 
 CT NE b, d, i 
 LG NE g 

 

Tipo de combustível / nota Tecnologias de Controle / Sigla1 
Biomassa (todas) a Adição de calcáreo AC 
Carvão b Adição de calcáreo / Lavagem de gases AC/LG 
Gás Natural c Controle combustão CC 
Gás de Refinaria d Controle de Temperatura CT 
Óleo Combustível e Dry Low NOx DLN 
Óleo Diesel f Filtro Manga FM 
Gás de processo g Injeção de água IA 
Xisto betuminoso h Lavagem gases LG 
Licor Negro i Multiciclones MC 
Todos combustíveis j Não - especificado NE 

Oxidação Térmica OT 
Precipitador Eletrostático PE 

 Regenerador de Gases (CO) RG 
Tabela 7.2 - Valores Compilados nos Questionários - Síntese das Principais Tecnologias 

de Controle Instaladas nas UTE’ s Brasileiras 

Nota: (1) Computados todas as UTE que responderam ao questionário (342 UTE). 
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Combustíveis 
Poder 

Calorífico 
Inferior "Pci" 

Teor de 
Carbono 

Total 
“tC 

i” 
Densidade 

Frações de 
Oxidação do 
Carbono "fo

i" 

Fatores de Emissão 
de Carbono da 

Bibliografia 
“feb 

i 

 (kJ/kg) ( %/100 
massa) 

 (%/100) (t de C/ JxE+12) 

Biomassa      
Biomassa - 
Resíduos de 17748,00 f, t 0,49 f  0,99 c 29,9 a 

Biomassa - Bagaço 
de cana 17330,00 f, t 0,45 f  0,99 c 29,9 a 

Biomassa - Casca 
de arroz 14168,00 g, t 0,41 f  0,99 c 29,9 a 

Biomassa - Mistura  11270,00 g, t 0,47 f  0,99 c 29,9 c 

Combustível Fóssil      
Óleo Diesel 45887,00 i 0,8734 j 0,862 kg/l j 0,99 a 20,2 a 

Óleo Combustível 40659,00 j 0,8896 j 1,017 kg/l j 0,99 a 21,1 a 

Óleo Ultraviscoso 40181,00 j 0,8894 j  0,99 a 22 a 

Gás de refinaria 37681,00 j 0,75 b  0,995 b 15,3 c 

Gás Natural 47446,00 l 0,75 p 0,74 kg/m3 u 0,995 a 15,3 a 

Carvão Mineral 15906,75 j 0,4 q  0,98 a 25,8 a 

Mistura 
Combustível Fóssil  40659,00 m 0,8896 m  0,99 a 21,1 c 

Outros      
Licor Negro 12812,00 n 0,37 n  0,99 c 20 e 

Gás de Processo 4518,00 l ND s  0,99 b 0 d 

Gases de 
combustão de 7337,00 r ND s  0,99 b 0 d 

Efluente Gasoso 4518,00 l ND s  0,99 c 0 d 

Gás siderúrgico 3349.44 o ND s  0,99 c 0 d 

Xisto Betuminoso 35043,52 l 0,8896 m  0,99 c 20 c 

Tabela 7.3 - Características dos Combustíveis Utilizadas para Cálculo das Emissões dos 
Poluentes 

Notas: (a) Fonte: IPCC, 1996; (b) Valor assumido igual ao gás natural; (c) Valores assumidos; (d) Valores 
assumidos como zero por se tratar de aproveitamento de gases que seriam de qualquer forma liberados 
para a atmosfera.; (e) Fonte: ROSA et al. (1998); (f) Fonte: CORTEZ et LORA (1997); (g) Fonte: COELHO 
et al. (2000); (h) Fonte: MME (1981); (i) Fonte: SANTOS (2000); (j) Fonte: ELETROBRÁS (2003); (l) Valor 
médio compilado das respostas ao questionário; (m) Valor assumido igual ao óleo combustível; (n) Fonte: 
CORTEZ, MAGALHÃES et HAPPI (1992); (o) Fonte: CSN (2003); (p) Valor total de carbono calculado dos 
dados de composição do gás natural, publicados na BIODINÂMICA (1996); (q) Fonte: ELETROBRÁS 
(2003), média dos valores para o carvão (r ) Fonte: REDENERGIA (2003); (s) Valor não disponível (ND), 
mas desnecessário para os cálculos, vide item “d” acima; (t) Todas UTE's com biomassa foram 
considerados na base seca, (u)  Nas condições de 20º C e 1 atm (ANP, 2001a). 
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Tabela 7.4 - Teor de Enxofre nos Combustíveis 
Notas: ND- não disponível;   NG- negligenciável;   NU- não utilizado;   S- enxofre; RS – Rio Grande do 
Sul; SC- Santa Catarina; PR- Paraná. 
(a) Valores sugeridos pelo IPCC (1996) quando não disponível dados mais confiáveis; (b) SANTOS 
(2000); (c) CORTES et LORA (1997); (d) valor calculado com base em RIOGEN (2000); (e) Documentos 
da ANP: (e1) valor calculado com base em ANP (2002); (e2) ANP (1999); (e3) ANP (2001b); (f) 
COOPFURNAS/ SENAI-RJ (2002); (g) valor calculado com base em GASPETRO (2003); (h) Diesel para 
transporte; (i) Web sites da PETROBRAS (i1) PETROBRAS (2003a); (i2) PETROBRAS (2003b); (i3) 
PETROBRAS (2003c); (j)  Combustíveis usados nos inventários da CORINAIR  (2002) para vários países 
da Europa; (k) Valor para óleo combustível leve / Diesel; (l) MCT (2003) - dados para carvão lavado; (m) 
FEPAM (2001); (n) Na falta de dados específicos foi assumido que o gás de refinaria e de processo 
contêm o mesmo teor de enxofre que o gás natural; (o) NUNES E BONOMI (2002); (p) SCHAEFFER  et 
SZKLO (2001); (q) Valor sugerido pela EPA (1998a)  quando não disponível a composição do 
combustível; (r) Este valor foi adotado para as UTE’s que utilizam mistura de combustível fóssil; (s) 
Sepetiba (2000); (t) Para UTE’s localizadas em grandes municípios; (u) Para UTE’s localizadas em 
pequenos municípios; (v) CONAMA Nº 321/03- especificação para veículos automotores; (x) 
REDENERGIA (2003). 
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Combustíveis “i” Eficiência Térmica (%) 

Em função da Faixa de Potência 

  UTE< 10 MW 10< UTE < 100 MW UTE > 100 
MW 

1.1 Biomassa    
1.1.1 Biomassa - Resíduos de madeira 17 a 17 a 31 a 

1.1.2 Biomassa - Bagaço de cana 8 a 17 a 31 a 

1.1.3 Biomassa - Casca de arroz 10 a - - 

1.1.4 Biomassa - Mistura  8 a 17 a 31a 

Em função do Tipo de Ciclo Térmico 
  CTS CTC MtP 

1.2 Combustível Fóssil    
1.2.1 Óleo Diesel 29 a  29 a 

1.2.2 Óleo Combustível 30 a 38 a - 

1.2.3 Óleo Ultraviscoso 30 b  - - 

1.2.4 Gás de Refinaria 20 d 20 d 20 d 

1.2.5 Gás Natural 36 a 54 a - 

1.2.6 Carvão Mineral 29 a 40 a - 

1.2.7 Mistura Combustível Fóssil  20 d - 20 d 

1.3 Outros    

1.3.1 Licor Negro 17 a - 17 

1.3.2 Gás de Processo 20 c - 20 c 

1.3.3 Gases de Combustão de Enxofre 20 c - 20 c 

1.3.4 Efluente Gasoso 20 c - 20 c 
1.3.5 Gás Siderúrgico 20 c - 20 c 
1.3.6 Xisto Betuminoso 20 c - 20 c 

Tabela 7.5 - Características dos Ciclos Térmicos 

Notas:  
CTS - Ciclo  Térmico Simples 
CTC - Ciclo Térmico Combinado 
MtP - Motor pistão 
(a) Valor médio, calculado dos dados informados nos questionários, referentes ao consumo específico de 

combustível e /ou heat rate.
(b) Valor assumido igual ao óleo combustível 
(c ) Valor assumido somente para cálculo do consumo de combustível 
(d) Valor assumido 

 
 

VII.2.2 Modelo de cálculo das emissões dos poluentes emitidos pelas UTE’s 
No Quadro 7.1, estão listados os principais combustíveis que são utilizados nas 

UTE’s brasileiras e os poluentes atmosféricos que podem ser emitidos na combustão 

dos mesmos. Para os criteria poluentes (indicados pela notação “a”) estão, também, 

indicados os respectivos níveis de emissão (alto, médio, baixo e insignificante) por 

tipologia de combustível. No entanto, é importante ressaltar que as quantidades 

emitidas vão depender de outros fatores, por exemplo, da composição dos 
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combustíveis, tecnologia e configuração da combustão, existência ou não de sistema 

de controle, etc. 

 

Poluentes1 Combustíveis 

SOx
 

(a) 

NOx
 

(a) 

CO 

(a) 

MP10
 

(a)
 

Pb 

(a) 

COV 

(a) 

PPA 

 

N2O 

(b) 

CH4 

(b) 

CO2 

(b) 

Diesel (Comb. 
Interna) 

x 

A 

x 

M 

x 

A 

x 

M 

x 

ND 

x 

A 

x 

ND 

x x x 

Óleo Combustível x 

M 

x 

A 

x 

A 

x 

A 

x 

ND 

x 

A 

xc 

ND 

x x x 

GN (comb. Externa 
e interna 

xc 

B 

x 

M 

x 

A 

x 

I 

x 

ND 

x 

B 

xc 

ND 

x x x 

Carvão x 

A 

x 

A 

x 

B 

x 

A 

x 

ND 

x 

B 

x 

ND 

x 

 

x 

 

x 

 

Biomassa - 
Bagaço 

x c 

I 

x c 

I 

x 

I 

x 

M 

? x 

I 

x 

ND 

x x x 

Biomassa - 
madeira 

x 

I 

x 

I 

x 

I 

x 

M 

xc 

ND 

x 

I 

x 

ND 

x x x 

Quadro 7.1 - Principais Poluentes Atmosféricos Emitidos pelas UTE’s em Função do 
Combustível Utilizado

 
Fonte: Elaboração própria com base nas seguintes referências: EPA, 2001a, b, c, d; 1999b; 1998. 
Notas:  
COV – compostos orgânicos voláteis (percursores do ozônio). 
PPA -  Poluentes Perigosos do Ar. A EPA (1990 e 2001b) lista 189  poluentes perigosos do ar. Estão 
agrupados nessa lista, entre outros, os seguintes elementos e compostos que podem ser emitidos na 
combustão, dependendo do tipo de combustível: antimônio e compostos; benzeno; berilo e compostos; 
cádmio e compostos; cloreto de hidrogênio; fluoreto de hidrogênio,cromo e compostos; compostos de 
cobalto; dioxinas e furanos; etilbenzeno; formaldeido; chumbo e compostos; manganês e compostos; 
mercúrio e compostos; níquel e compostos; tolueno; xilenos. 
MP10 – Material Particulado de diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 micrometros. 
(1) A EPA (1999b) fornece somente uma sinalização da quantidade relativa de emissão do poluente, com 
o seguinte significado:  A-alta, M-Média, B-Baixa, I-Insignificante e ND- não disponível. Nem todos os 
poluentes estão listados na tabela. 
(a) Poluentes Controlados nos EUA (criteria pollutants para padrões de qualidade do ar) 
(b) GEE 
(c)Traços 

 

No Quadro 7.2, estão relacionados os métodos, preferenciais e alternativos, 

para estimativa das emissões dos seguintes poluentes CO2, CH4, N2O, NMCOV, SOx, 

NOx, CO, MP e Pb sugerido na literatura consultada, e os métodos possíveis de serem 

usados com a metodologia desenvolvida neste  trabalho, escolha que se baseou na 

disponibilidade de dados para a elaboração das estimativas.  
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Poluente Método Preferencial 

para Estimativa de 
Emissões 

Método Alternativo 
para Estimativa de 

Emissõesa 

Método que pode ser usado 
com os dados dos 

questionários e extrapolação d 

SOX  (SO2+ SO3) - Dados da 
monitoração contínua  
- Monitoração preditiva 
das emissões 

- Análise do 
combustívelb 
- Dados de 
Amostragem da 
chaminé 
- Fator de emissão 

- Análise do combustível, 
- Fator de emissão da literatura – 
EPA; 

NOx - Dados da 
monitoração contínua  
- Monitoração preditiva 
das emissões 

- Dados da 
amostragem da 
chaminé 
- Fator de emissão 

- Fatores de emissão da 
literatura IPCC e EPA; 

N2O - Fatores de emissão - Fatores de emissão - Fatores de emissão da 
literatura IPCC e EPA; 

CO - Dados da 
monitoração contínua  
- Monitoração preditiva 
das emissões 

- Dados da 
amostragem da 
chaminé 
- Fator de emissão 

Fatores de emissão da literatura 
IPCC e EPA; 

CO2 - Dados da 
monitoração contínua  
- Monitoração preditiva 
das emissões 

- Análise do 
combustível 
- Dados da 
amostragem da 
chaminé 
- Fator de emissão 

- Análise do combustível; 
- Fator de emissão da literatura 
IPCC e EPA; 

COVc - Dados da 
amostragem da 
chaminé 
 

- Fator de emissão - Fator de emissão da literatura 
EPA; 

Hidrocarbonetos 
Totais 

- Dados da 
monitoração contínua  
- Monitoração preditiva 
das emissões 

- Dados da 
amostragem da 
chaminé 
- Fator de emissão 

- Fator de emissão da literatura - 
EPA; 
 

MP /MP10 / MP2 / 
MPcondensável 

- Dados da 
amostragem da 
chaminé 
 

- Fator de emissão - Fator de emissão da literatura- 
EPA; 

CH4 - Dados da 
amostragem da 
chaminé 

- Fator de emissão - Fatores de emissão da 
literatura IPCC e EPA. 

Metais pesados - Análise do 
combustível 

- Dados da 
amostragem da 
chaminé 
- Fator de emissão 

- Fatores de emissão da 
literatura - EPA 

Quadro 7.2 - Métodos preferenciais, alternativos e escolhidos para estimativa das 
emissões das UTE’s 

Fonte: Elaboração própria com informações da EPA (1999a,2001a,2002b) 
Notas: COV- Compostos Orgânicos Voláteis ; MP – Material Particulado 
a Em muitos casos, existem vários métodos alternativos para estimativa das emissões. 
b Pode ser usado quando não existe equipamento de controle de SO2. 
c COV é definido pela EPA (1999a) como aqueles compostos orgânicos voláteis que são foto -reativos e 
contribuem para a formação de ozônio. Não existe método para medida direta de COV. Existem dois 
procedimentos para determinar as concentrações dos COV: o primeiro é pela medição do maior número 
possível de compostos orgânicos individuais e adição do formaldeído e o segundo procedimento é pela 
medição dos hidrocarbonetos totais, subtração do metano e etano e adição do formaldeído. O segundo 
procedimento de estimativa de COV é considerado mais aceitável. Quando se usa fator de emissão para 
COV e para outros compostos orgânicos, deve ser notado que a soma de compostos orgânicos 
individuais pode exceder o calculado pelo fator de emissão de COV devido às diferenças nos métodos de 
teste e, também, da disponibilidade de dados de teste para cada poluente. 
d Os dados dos questionários serão utilizados como base de referência em todos os casos. Na medida do 
possível, o ideal é utilizar dois métodos para o cálculo das estimativas de emissões. Para as emissões de 
CO2 será priorizado o cálculo com as características dos combustíveis e fatores de emissão. Na seleção 
dos fatores de emissão de CO2, foi dada preferência à utilização daqueles recomendados pelo IPCC (vide 
Tabela 7.3), tendo em vista a utilização dos mesmos em vários relatórios e estudos. Para alguns 
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poluentes só será possível o cálculo das emissões utilizando os fatores de emissão da EPA, tendo em 
vista a não disponibilidade dos mesmos pelo IPCC e a impossibilidade do cálculo com as características 
do combustível. 
 

Na Figura 7.5, está detalhado o procedimento utilizado no desenvolvimento do 

modelo de cálculo das emissões dos poluentes atmosféricos pelo parque termelétrico 

em operação e em planejamento no Brasil. Esse modelo poderá ser usado para a 

estimativa de qualquer poluente, levando em consideração, também, a existência de 

sistemas de controle para a redução das emissões. 

As principais etapas do cálculo do inventário das emissões aéreas de cada 

UTE, em um dado ano, podem ser resumidas como se segue. 

 Identificação da UTE, combustível utilizado e características do combustível. 

 Cálculo da energia gerada no ano (MWh) e combustível consumido. 

 Identificação das principais emissões da UTE. 
 Escolha do método a ser usado para cálculo das emissões de cada poluente. 
 Cálculo da emissão de cada poluente. 
 Identificação da existência de sistema de controle na UTE. 

 Aplicação de índice de redução das emissões devido ao sistema de controle. 

 Soma das emissões de cada poluente de todas as UTE’s.  

 

 
Figura 7.5 -  Modelo de Cálculo das Estimativas das Emissões dos Poluentes das UTE’s 

 

A seguir, estão descritos os métodos selecionados para o cálculo das emissões 

de cada poluente. 
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VII.2.2.1 Cálculo das Emissões do Poluente “p” Utilizando as Características do 
Combustível 

No item VII.1.6 acima, encontra-se a descrição geral do método de estimativa 

de emissões aéreas através das características do combustível.  

De acordo com o Quadro 7.2, com os dados disponíveis é possível fazer o 

inventário das emissões de CO2 e SO2 utilizando as características do combustível e 

tecnologias utilizadas nas UTE’s brasileiras (Tabelas 7.1 a 7.5).  

A metodologia elaborada para este trabalho permite calcular as emissões, caso 

exista sistema de controle instalado (Tabela 7.2), ou se quiser analisar as reduções 

das emissões com vários cenários de implantação de sistemas de controle. Nas 

Tabelas, Quadros e Figuras do Capítulo V estão identificados os sistemas de controle 

mais utilizados nas UTE’s, por tipologia de combustível e tecnologia de geração e 

respectivas eficiências, compilados na literatura consultada. 

As etapas para o cálculo das emissões anuais de dado poluente de uma dada 

usina termelétrica, com combustível “i”, podem ser divididas em: 

 estimativa da geração de energia produzida no ano a partir da potência instalada 

da UTE, da eficiência do ciclo térmico e do fator de capacidade no ano; 

 estimativa do consumo de combustível no ano;  

 cálculo das emissões do poluente “p” (unidade de massa do poluente “p”). 

As emissões do poluente “p” (CO2 ou SO2) pela UTE “l”, com combustível ‘i” no 

ano “n” serão calculadas pela equação: 

 

G l,n x fep
i
 x fo 

i x P Mp x (1- rt
p) 

Ep
l, n = 

                P Me 
(kg de “p” no ano)  (Equação 7.5) 

 
Sendo a geração elétrica da UTE “l” no ano “n” (Gl,n) calculada pela equação: 

Gl, n = Pl n x 10-3 x fcl, n x 365 x 24 (MWh) (Equação 7.6) 

 

E o fator de emissão do poluente “p” pelo combustível “i” (fep
i) é calculado pela 

equação : 
             te

i 

fep
i = 

2,78 x 10 –7x Pci x efj      (kg de C ou S / MWh) (Equação 7.7) 

 

 

Com os dados disponíveis, pode-se também calcular o consumo do 

combustível “i” no ano “n” na UTE “l” ( Cci, n, l) pela seguinte equação: 
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     Pl n x 10-3 x fcl, n x 365 x 24  
Cci, l,n  = 

    2,7778 x 10-7 x Pci x ef j 
     (kg/ano) (Equação 7.8) 

 

 

As emissões anuais e acumuladas no período de todas as UTE’s serão 

calculadas, respectivamente, pelas seguintes equações: 

Ep
n = ∑l E pl,n        (kg de “p” no ano) (Equação 7.9) 

e 

E 
p  = ∑n Ep n        (kg de “p”  no período) (Equação 7.10) 

 

Onde: 

Cci,l,n  = Consumo do combustível  “i”, na UTE “l”, no ano (kg / ano); 

E p
 l,n = Emissões do poluente “p”, pela UTE “l”, no ano “n” (kg do poluente 

“p”/ano); 

Ep
n = Emissões anuais de “p” por todas as UTE’s (kg de ”p” no ano); 

E 
p = Emissões acumuladas do poluente “p” de todas as UTE’s (kg de “p” no 

período); 

efj = Eficiência do ciclo térmico “j” (% /100); 

fcl , n =Fator de capacidade da UTE “l”  no ano “n” (% / 100); 

fep
i = Fator de emissão do poluente “p”  calculado, para combustível “i” (kg / 

MWh); 

foi
 = Fração de oxidação do carbono ou enxofre presente no combustível “i” 

(%/100) (vide Tabela 7.3, para o enxofre, por falta de dados, deve ser considerado 

igual a um); 

Gl,n
 = Geração elétrica da UTE “l” no ano “n” (MWh / ano); 

Pl,n = Potência instalada da  UTE “l” , no ano “n”  (kW); 

Pci = Poder calorífico inferior do combustível i (kJ/kg); 

PMp = Peso molecular do poluente “p” emitido (p. ex. SO2 ou CO2) (g/g-mole); 

PMe = Peso molecular do elemento “e” no combustível “i” (p. ex. S ou C) (g/g-

mole); 

rs
p = Eficiência estimada do sistema de controle “s” para redução das emissões  

do poluente “p” (%/100), caso não exista sistema de controle, como para CO2, rs
p=0; 

tei = Concentração do elemento “e” no combustível “i” (p. ex. S ou C)  (%/100). 
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VII.2.2.2 Cálculo das emissões do poluente “p” utilizando fator de emissão 

 

O método de estimativa de emissões aéreas utilizando fatores de emissão já foi 

descrito no item VII.1.5.  

Para o cálculo da estimativa das emissões de CO2 utilizando o fator de emissão 

foram compilados na literatura (IPCC, 1996; EPA, 1998 a, 2001c) os dados mostrados 

na Tabela 7.6. Os dados referenciados nas tabelas como recomendados pelo IPCC 

são aqueles padrões para os cálculos simplificados (Tier 1). As citadas referências 

sugerem também fatores de emissão para SOx; N2O; NOx, CO, COV, CH4 e MP de 

acordo com a tipologia de combustível e de geração, bem como no caso da existência 

de sistemas de controle.  

As etapas para o cálculo das emissões de cada poluente “p” das usinas 

termelétricas, utilizando fatores de emissão da literatura, podem ser divididas em: 

 estimativa da geração de energia produzida no ano ou consumo do combustível no 

ano, levando em consideração a eficiência do ciclo térmico e o fator de capacidade 

da usina; 

 cálculo das emissões do poluente “p” utilizando o fator de emissão disponibilizado 

na literatura (t do poluente “p”);   

 conversão das emissões para unidade equivalente de massa do composto (Ex de 

C para CO2), considerando fator de oxidação, fator de redução pelo sistema de 

controle, etc. 

 

Assim, quando o fator de emissão estiver expresso em unidades de massa do 

poluente por energia gerada, as emissões do poluente “p” pela UTE “l”, com 

combustível ‘i” no ano “n” serão calculadas pela equação: 

 

 E l,n 
p = Gl,n x fep

i
 x foi x (1- rs

p) (kg de “p” no ano) (Equação 7.11) 

  

Quando o fator de emissão estiver expresso em unidades de massa do 

poluente por unidade de combustível consumido, as emissões do poluente “p” pela 

UTE “l”, com combustível ‘i” no ano “n” serão calculadas pela equação: 
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E p l,n = Cc
i,l,n x fep

i
 x  foi x (1- rt

p) (kg de “p”/ ano) (Equação 7.12) 

 

Onde: 

E p
l,n = Emissões do poluente “p”, pela UTE “l”, no ano “n” (kg do poluente  

“p”/ano); 

fep
i = Fator de emissão, da literatura, para poluente “p” e combustível ‘i” (kg / 

MWh ou kg / kg de combustível); 

foi
 = Fração de oxidação do carbono no combustível “i” (%/100) (este fator é 

diferente de um somente para as emissões de CO2, conforme Tabela 7.3); 

Gl,n
 = Geração elétrica da UTE “l” no ano “n”  (MWh / ano) (vide Equação 7.5 

acima); 

rs
p = Eficiência estimada do sistema de controle “s” para redução das emissões  

do poluente “p” (%/100). Caso não exista sistema de controle ou o fator de emissão já 

leve em conta a redução das emissões devido à presença de sistema de controle  rs
p= 

0; 

Cc i,l,n = Consumo de combustível “i” , na UTE “l”, no ano “n” (kg / ano) (vide 

Equação 7.8 acima);. 

As emissões anuais e acumuladas de todas as UTE’s serão calculadas, 

respectivamente, pelas seguintes equações: 

Ep
n = ∑l E p

l,n  (kg de “p”/ ano) (Equação 7.13) 

Ep  = ∑n E pn  (kg de “p”/ período) (Equação 7.14) 

Onde : 

E p
n = Emissões anuais de todas as UTE’s (kg de “p” / ano),  

E 
p  = Emissões acumuladas do poluente “p” de todas as UTE’s (kg de “p” / 

período).  

 

Para estimativas de emissões com mais precisão a EPA (1999b) recomenda 

ainda a utilização do - Fator de Ajuste Operacional – FAO, para ajuste dos valores da 

eficiência dos sistemas de controle, normalmente fornecido pelos fabricantes desses 

sistemas. A utilização desse fator tem como objetivo compensar os desvios do 

equipamento de controle em desempenhar o papel para ele projetado devido ao 

período de inoperância do equipamento de controle, a operação do equipamento fora 

da especificação ou falhas de processo. Esse fator é função da eficiência do 
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equipamento de controle, da adequação do processo de manutenção do equipamento, 

da confiabilidade do equipamento e estabilidade do processo, e deve ser determinado 

pela análise dos registros operacionais do sistema de controle. Devem ser 

computados os períodos de tempo do sistema de controle em operação, o número de 

falhas de processo e a quantidade de poluente emitido fora do especificado no referido 

período. 

Nas equações deste trabalho, não foram considerados tais ajustes por falta das 

informações necessárias. 

 
Tabela 7.6 -  Fatores de Emissão para Cálculo das Emissões de CO2 

Fonte: EPA, 1998a e 2001c; IPCC, 1996 
Notas: 
 ND- não disponível nas referências citadas abaixo, NL –não levando na citada referência, M- milhões. 
a) Os valores originalmente se referiam ao poder calorífico superior; eles foram convertidos pelo IPCC 
para poder calorífico inferior assumindo uma diferença de 5% no valor calorífico para o carvão e óleo e de 
10% para o gás natural. Esses ajustes percentuais são os valores recomendados pelo IEA para 
conversão de poderes caloríficos superior e inferior.  
b) Valor médio de todos os carvões: sub-betuminoso ao antracito. 
c) Valor médio de 20,7 para óleo combustível leve (óleo comb. nº 4 nos EUA) ao óleo combustível residual 
(óleo comb. nº 6 nos EUA). 
d) Valor médio usando teor de carbono de 74,6 ± 2 % com base na tonelada de carvão equivalente. 
e) Valor fixado até que outro valor seja estabelecido. 
f)  Baseado no pressuposto de que 50% do carbono na biomassa é convertido para metano. 
g) Baseado no poder calorífico inferior. O IPCC 1996  não diferencia o fator de emissão com a tecnologia 
de combustão. 
h) Calculado 13,61 t C/TJ com dados do Brasil. 
i) Foram utilizados para conversão de unidades os fatores recomendados na fonte citada. As letras entre 
parênteses  representam os índices de confiabilidade dos fatores de emissão da EPA e variam com o 
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processo de obtenção dos mesmos: (A) é considerado excelente; (B),  acima da média; (C), Média; (D), 
abaixo da média; e (E), pobre. Os fatores de emissão para turbinas a gás consideram a operação da 
mesma com alto fator de capacidade. 
j) Biomassa – bagaço de cana, base úmida (50% umidade), sem sistema de controle. As emissões de CO2 
irão aumentar caso haja a lavagem úmida com reagentes do tipo carbonato de sódio ou de cálcio.  
k) Foi utilizado para conversão das unidades o poder calorífico do gás natural como de 51.935 (kJ/kg) 
(1020 BTU/ft3), conforme sugerido na referência consultada. Os fatores de emissão poderão ser 
convertidos para outros valores de poder calorífico do gás natural multiplicando-os pela razão entre o 
poder calorífico considerado e o novo valor a considerar. Para conversão para unidade de massa, foi 
considerada a densidade do GN igual a 0,74 kg/m3. Baseado no teor de carbono de 75% e na conversão 
de 100% do carbono para CO2 no caso de combustão externa e 99,5% de conversão nas turbinas a gás. 
l) TG - Turbina a gás operando com fator de capacidade maior que 80%.  
m) EPA assume teor de carbono no Diesel de 87%; o fator de oxidação do carbono para CO2 de 99%; 
poder calorífico de 19.300 BTU/lb (45.248 kJ/kg) e consumo específico de combustível na parada (brake-
specific fuel comsuption) de 7.000BTU/hp-hora. 
n) Combustão externa. Foi considerado o fator de emissão do óleo combustível nº 6 dos EUA, tendo em 
vista as semelhanças das especificações com o óleo combustível tipo 1 e 2  brasileiro com poder 
calorífico de 40.659 9 (kJ/kg) e densidade de 1,017 kg/l.   
o) Combustão externa. Foi considerado o fator de emissão do óleo combustível nº 2 dos EUA, tendo em 
vista as semelhanças das especificações com o óleo do Diesel brasileiro com poder calorífico de 45.887 
(kJ/kg) e densidade de 0,86 kg/l.  
p) Mesmo fator de emissão para diferentes configurações de combustão do carvão, onde C representa o 
teor de carbono no carvão (%). 
q)  Combustão em caldeira. Fator de emissão para madeira seca ou úmida, sem ou com controle de MP. 
Para as conversões de unidades foi considerado o poder calorífico da madeira igual a 17.748 kJ/kg.  
 

VII.3 Desenvolvimento do Programa Computacional 

Para os cálculos das emissões de todos os poluentes presentes nas emissões 

aéreas das usinas do parque termelétrico brasileiro, foi desenvolvido para este 

trabalho o programa computacional designado como - EMUTE - Emissões das UTE’s, 

utilizando o editor visual basic do EXCEL44. 

O programa foi concebido procurando viabilizar a realização dos cálculos das 

emissões dos principais poluentes de todas as UTE’s, todas as tipologias de 

combustível e tecnologias, tomando por base as equações, descritas  no item anterior, 

e utilizando: 

a)  Como variáveis: 

-  UTE (l); 

-  Ano (n); 

-  Tipo de combustível (i); 

-  Tipo de ciclo térmico (j); 

-  Tipo de poluente (p); 

-  Tecnologia do sistema de controle (s);  

-  Fator de capacidade da UTE “l” no ano (fcl,n);  

-  Eficiência dos ciclos térmicos. 

b) Como dados de entrada, os valores compilados nas planilhas: 

-  Banco de Dados das UTE’s que responderam ao Questionário; 
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-  Banco de Dados das UTE’s que não responderam ao Questionário;  

-  Planilhas com as Características dos Combustíveis (Tabelas 7.1; 7.3; e 7.4) ;  

-  Planilha com as Características dos Ciclos Térmicos (Tabela 7.5); 

-  Planilha com as Características dos Sistemas de Controle (Tabela 7.2). 

Os resultados obtidos podem ser agrupados: 

a) Por tipologia de combustível:  

-  Fatores de emissão para cada combustível;  

- Taxa de consumo do combustível “i” na UTE “l” (kg/MWh).   

b) Por geração elétrica e consumo de combustível (valores anuais e totais no 

período) : 

-  Geração elétrica da UTE “l” (MWh);  

-  Consumo do combustível “i” na UTE “l”. 

c) Por poluente (valores anuais, totais e acumulados): 

-  Emissão do Poluente “p”  por UTE; 

-  Emissão do Poluente “p” por tipo de combustível; 

-  Emissão do Poluente “p” por região, estado ou município; 

-  Emissão do Poluente “p” por característica de produção; 

-  Emissão  do Poluente “p” por faixa de potência; 

-  Emissão do Poluente “p”  por situação operacional da UTE. 

                                                                                                                                            
44 ATTENHOFER  citado em LUCON (2003) defende a utilização de planilhas Excel e a utilização da linguagem Visual 
Basic para a realização de inventários. 
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CAPÍTULO VIII 

VIII ESTUDO DE CASO - ESTIMATIVA DAS EMISSÕES DE CO2  

Neste capítulo, serão apresentados, como estudo de caso, os cálculos das 

emissões de CO2 pelas UTE’s brasileiras em operação e em planejamento 

considerando várias premissas. A seguir, apresentam-se as principais razões da 

elaboração de estimativas de emissões para esse poluente:  

 Testar a metodologia apresentada no capítulo VII e checar os cálculos pela 

utilização dos métodos de análise do combustível e fatores de emissão da 

literatura. No mesmo capítulo encontram-se os dados que possibilitam os cálculos 

das emissões de CO2 por esses métodos. 

 A elaboração do cálculo para todos os poluentes, além de extensa, implicaria a 

necessidade de avaliação de um número muito grande de resultados, o que não 

cabe no presente trabalho. 

 No Brasil, existem vários estudos que abordam estimativas de emissões de GEE 

do setor termelétrico utilizando distintas metodologias, base de dados, horizonte de 

avaliação e com propósitos particulares (MCT, 2002; ESPARTA et MARTINS 

JR,2002; SCHAEFFER et al., 2000, SCHAEFFER et SZKLO, 2001; COELHO et 

al., 2000; ECONOMIA&ENERGIA, 2000; ABDALA, 2000; LA ROVERE et 

AMERICANO, 1999; ROSA et al., 1998; LA ROVERE et al., 1994). Nenhum 

desses trabalhos, entretanto, parte de dados reais levantados junto às usinas. 

 Alguns estudos não consideram as quantidades emitidas de CO2 provenientes da 

combustão da biomassa, por partirem da premissa de que a biomassa é utilizada 

de forma sustentável, ou seja, as emissões correspondem à mesma quantidade 

absorvida de CO2 durante o crescimento dos vegetais (COELHO, 2000, ROSA et 

al., 1998). Neste trabalho serão analisadas ambas opções, considerando o cultivo 

e a exploração da biomassa de forma sustentável e não sustentável. 

 Optou-se por elaborar diferentes cenários, tendo em vista que, os dados 

compilados nos questionários e na literatura mostrarem uma grande dispersão dos 

valores de alguns parâmetros relevantes para os cálculos das emissões (vide 

Tabela 7.1). Conforme as equações do Capítulo VII, os parâmetros relevantes para 

os cálculos são: os fatores de capacidade e eficiência das usinas, e as 

especificações do combustível, poder calorífico e composição química. 
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 Os cenários por fator de capacidade serão elaborados considerando que todas as 

UTE’s operam com o mesmo fator de capacidade (70, 50 e 30%) no período 

analisado (2001-2010). O aprofundamento da análise, para outros indicadores 

além da geração elétrica e emissões anuais, será feito somente para os fatores de 

capacidade de 30 e 50%, por se acreditar mais próximos da realidade brasileira 

com uma matriz essencialmente hidrelétrica. 

 As emissões serão também analisadas por situação operacional das usinas, 

tipologia de combustível e região do país. O programa computacional desenvolvido 

permite também a avaliação das emissões para cada usina, para diversas usinas 

agrupadas por características de produção (serviço público, produtor independente 

ou autoprodução), por empresa, por estado, município e  por tecnologia de 

geração. 

 Para efeito de comparação do cálculo das emissões de CO2, serão utilizados como 

fatores de emissão da literatura somente os do IPCC, por serem os mesmos 

utilizados no Brasil em vários estudos voltados para análise de mudanças 

climáticas. 

Antes da apresentação dos resultados cabem ainda algumas considerações 

teóricas sobre as emissões de CO2. 

As estimativas das emissões de carbono são elaboradas em função da energia 

gerada, ou seja, do combustível consumido, do teor de carbono presente e da fração 

de carbono não oxidado. A conversão das emissões de carbono elementar para 

massa de CO2 faz-se pela razão dos pesos moleculares do CO2 e do carbono 

elementar (44/12). As equações de cálculo apresentadas no Capítulo VII incorporam 

os fundamentos teóricos descritos acima. 

A quantidade de combustível consumido vai depender da eficiência 

(rendimento) do ciclo, quanto maior a eficiência, menor será o consumo de 

combustível para a produção da mesma quantidade de energia elétrica45. 

O método de estimativa das emissões de CO2 pela análise do combustível 

contabiliza todo carbono emitido para a atmosfera como emissões de CO2, mesmo 

que uma pequena porção do carbono tenha sido emitida como outro gás46. 

Reportando às emissões dessa forma, as estimativas do CO2 irão refletir o 

carregamento total de carbono para atmosfera.  

                                                 
45 Rendimento (eficiência) é a relação entre a quantidade de energia útil à saída de um sistema e a quantidade de 
energia fornecida à entrada. O rendimento de uma usina termelétrica será o quociente entre o equivalente calorífico de 
1 kWh e o consumo médio de calor por kWh num determinado intervalo de tempo, normalmente expresso em 
percentagem, podendo ser bruto ou líquido (CBCME, 2001). 
46 Segundo trabalho elaborado para o governo (Economia&Energia, 2000), no caso particular do carvão mineral de alto 
teor de cinzas, como o brasileiro, faltam ainda estudos quantitativos sobre a retenção nessas cinzas de carbono não - 
queimado e de outros compostos como os de enxofre. 
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Assim, o conteúdo de carbono no combustível representa a quantidade de 

carbono que poderia ser emitida se cem por cento fosse liberada para a atmosfera. O 

conteúdo de carbono varia consideravelmente entre os vários tipos de combustíveis, 

conseqüentemente há uma variação do conteúdo de carbono inserido no combustível 

por unidade de energia produzida. Por exemplo, o carvão, contém uma quantidade 

alta de carbono por unidade de energia. Enquanto que em relação ao petróleo, a 

quantidade de carbono por unidade de energia está em torno de 80% e, no gás 

natural, ela está em torno de 55%. Mesmo dentro de um tipo semelhante de 

combustível, a concentração de carbono irá variar, por exemplo, carvão com menor 

qualidade (como carvão linhito e sub-betuminoso) tem uma maior concentração de 

carbono, ou seja, mais carbono emitido por unidade de energia.  

Existem similares variações de carbono contido entre diferentes tipos de 

combustíveis líquidos e gás natural. O gás natural é constituído principalmente de 

metano, podendo incluir, também, pequenas quantidades de etano, propano, butano e 

outros hidrocarbonetos mais pesados, CO2 e outros gases. As proporções relativas 

desses gases variam com o local de produção do gás. O gás natural queimado no 

local de produção (flair) contém maiores quantidades de hidrocarbonetos diferentes do 

metano. Já os gases processados a seco, contêm, principalmente, metano. 

Nos derivados do petróleo, o conteúdo de carbono, por unidade de energia, é 

usualmente menor em produtos refinados leves, tais como na gasolina, do que em 

produtos pesados, como no óleo combustível. 

Outro ponto relevante, que deve ser considerado nos cálculos das emissões, é 

que uma pequena parte do carbono contido no combustível, usado na combustão, não 

se oxida para formar o CO2. A oxidação incompleta ocorre devido às ineficiências 

surgidas no processo de combustão que deixam algum carbono não - queimado, ou, 

parcialmente, oxidado, na forma de material particulado, fuligem ou cinzas. Essa 

quantidade deve ser excluída dos totais de emissões de GEE, pois se admite que o 

carbono que permanece não oxidado é estocado indefinidamente (IPCC, 1996).  

A quantidade de carbono não - queimado varia em função de uma série de 

fatores, incluindo o tipo e qualidade do combustível consumido, tipo de tecnologia de 

combustão (principalmente para o carvão), idade do equipamento e procedimentos de 

operação e de manutenção. Na Tabela 8.1, estão compilados os valores 

recomendados pelo IPCC para as frações de oxidação do carbono "fo” durante a 

queima de combustível. Esses dados representam a média global e são 

fundamentados em resultados de estudos realizados por vários pesquisadores em 

todo o mundo (IPCC, 1996). 
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Combustível Fator de Oxidação 
Carvão a 0,98 
Óleo e produtos do óleo 0,99 
Gás 0,995 
Resíduos vegetais para geração de eletricidade  0,99 

(a) Estes dados representam a média global, mas variam para diferentes tipos de carvão, e pode ser menor 
que 0,91. A EPA recomenda 0,99 para os combustores de carvão nos EUA 

Tabela 8.1 -  Fator de Oxidação do Carbono  
Fonte: IPCC 1966, EPA 1999a 
 

VIII.1 Resultados e análise das estimativas de emissões de CO2  
Serão consideradas as seguintes premissas  e identificações no desenvolvimento 

dos cálculos para a montagem dos cenários: 

 1ª Premissa: utilizando a base de dados da Tabela 7.3 (colunas 2,3 e 5) e da 

Tabela 7.5 para todas UTE’s, identificação utilizada “A”. 

 2ª Premissa: utilizando a base de dados das Tabelas 7.1 – Pc“i” mínimo (coluna 

2); 7.3 (colunas 3 e 5) e 7.5 para eficiências dos ciclos, identificação utilizada “B”. 
 3ª Premissa: utilizando a base de dados das Tabelas 7.1 - Pc“i” médio (coluna 1); 

7.3 (colunas 3 e 5) e 7.5 para eficiências dos ciclos, identificação utilizada “C”. 

 4ª Premissa: utilizando a base de dados das Tabelas 7.1 - Pc“i” máximo (coluna 

3); 7.3 (colunas 3 e 5) e 7.5 para eficiências dos ciclos, identificação utilizada “D”. 

 5ª Premissa: utilizando a base de dados compilados nos questionários para as 

UTE’s que responderam ao questionário e dados das Tabelas 7.3 (colunas 2,3 e 5) 

e da Tabela 7.5, para as UTE’s que não responderam ao questionário, 

identificação utilizada “E”. 

 6ª Premissa: utilizando os fatores de emissão do IPCC, Tabela 7.3 (colunas 6), 

identificação utilizada “I”. 

 7ª Premissa: computando as emissões das UTE’s a biomassa e considerando a 

compensação pelo ciclo de crescimento das plantas (cultivo e exploração 

sustentável - saldo nulo de emissões) identificação utilizada “N”. 

 8ª Premissa: computando as emissões das UTE’s a biomassa, cultivo e 

exploração não sustentável, identificação utilizada “S”. 

Quando o resultado for dependente do fator de capacidade (FC), após as siglas 

de identificação do cenário, será colocado o respectivo fator de capacidade utilizado 

(30, 50 ou 70%).  

No Quadro 8.1 estão identificados os cenários estruturados com as premissas 

acima. Nos itens a seguir serão analisados os resultados dos cálculos de emissão de 

CO2 para alguns desses cenários. 

Para que se tenha maior confiabilidade nos resultados de estimativas de 

emissões, é importante a utilização de dados mais próximos da realidade do país e, 

mais especificamente, de cada UTE. Como já descrito nos capítulos anteriores, não foi 
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possível o levantamento completo dos dados de todas as UTE brasileiras. Para 

possibilitar uma  melhor extrapolação dos dados obtidos nos questionários e 

compilados na literatura, inicialmente, foram  calculados os fatores de emissão por 

tipologia de combustível, segundo diferentes premissas, de forma  a possibilitar a sua 

avaliação frente aos recomendados pelo IPCC. 

Base de Dados UTE’s a Biomassa 
Cultivo e exploração 

sustentável 
Cultivo e exploração 

não sustentável 

N S 

PREMISSAS 

← 
 

        ↓ 

 
 
 

PREMISSAS 

        → 
 

↓ 

UTE’s que 
responderam 

ao 
questionário 

UTE’s que 
não 

responderam 
ao 

questionário 
30 50 70 30 50 70 

Fator de 
Capacidade 

(%) 

A Dados das Tab.: 7.3 (col. 2, 
3 e 5) e 7.5 AN30 AN50 AN70 AS30 AS50 AS70 

B 
Dados das Tab.: 7.1 (Pci 
mínimo), 7.3 (col. 3 e 5) e 

7.5 
BN30 BN50 BN70 BS30 BS50 BS70 

C Dados das Tab.: 7.1 (Pci 
médio), 7.3 (col. 3 e 5) e 7.5 CN30 CN50 CN70 CS30 CS50 CS70 

D 
Dados das Tab.: 7.1 (Pci 

máximo), 7.3 (col. 3 e 5) e 
7.5 

DN30 DN50 DN70 DS30 DS50 DS70 

E 

Respostas 
dos 

questionários 
e Tab.: 7.3 
(col. 3 e 5) 

Dados das 
Tab.: 7.3 

(col. 2, 3 e 5) 
e 7.5 

EN30 EN50 EN70 ES30 3S50 ES70 

I Fatores de emissão do 
IPCC (Tab. 7.3 )  IN30 IN50 IN70 IS30 IS50 IS70 

C
EN

Á
R

IO
S 

Quadro 8.1 – Cenários para o cálculo das emissões de CO2 
Fonte: Elaboração Própria. 
Nota: Tab. – tabela (s); col. – coluna (s); Pci – poder calorífico inferior 
  

 Na Tabela 8.2, estão mostrados os valores dos fatores de emissão calculados 

por tipologia de combustível, utilizando a Equação 7.7, com base nas características 

gerais de todos os combustíveis compiladas na Tabela 7.3 e nas eficiências dos ciclos 

compiladas na tabela 7.5 (Cenário A). Na última coluna da Tabela 8.2, estão listados, 

para comparação, os valores recomendados pelo IPCC (1996). Pela análise dos 

resultados mostrados nessa tabela, pode-se concluir que, para as premissas 

consideradas praticamente, não existem grandes divergências entre os fatores de 

emissão calculados e do IPCC.  
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Combustível 
Fator de emissão 

calculado  
(t de CO2/ MWh) 

Fator de emissão 
calculado  

(t de C / MWh) 

Fator de emissão 
calculado  
(T C / J) 

Fator de 
emissão IPCC 

 (T C / J)c 
Biomassa - Bagaço de 
Cana 4,28a 1,17a 25,97a 29,90 

Biomassa -Resíduos de 
Madeiraa 2,14a 0,58a 27,61a 29,90 

Biomassa – Misturab  6,88a 1,88a 41,70a ND 
Carvão Mineral 1,14 0,31 25,15 25,8 
Gás de Refinaria 1,31 0,36 19,90 ND 
Gás Natural 0,58 0,16 15,81 15,30 
Mistura Combustível 
Fóssil  1,44 0,39 21,88 ND 

Óleo Combustível 0,96 0,26 21,88 21,10 
Óleo Diesel 0,87 0,24 19,03 20,20 
Xisto Betuminoso 1,68 0,46 25,39 ND 

Tabela 8.2 - Fatores de Emissão de C e CO2 para UTE's - Cenário A  
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho e compilados.                
Notas: ND – não disponível; Cenário A: base de dados da Tabela 7.3 e 7.5. 
(a) As emissões de CO2  pelas UTE’s a biomassa, quando o cultivo e exploração é  sustentável, 
correspondem às mesmas quantidades absorvidas durante o ciclo de crescimento das plantas. Assim, no 
cenário AN o saldo das emissões é nulo e no cenário AS, as emissões devem ser computadas. 
(b) Mistura de biomassa e licor negro. 
(c) IPCC, 1966 – modelo simplificado (Tier 1). 
 

A maior divergência ocorreu em relação aos valores referentes à biomassa, o 

que já era esperado, tendo em vista a grande variação no poder calorífico desse tipo 

de combustível. O IPCC (1966) aponta, inclusive, para a necessidade de pesquisa 

visando ao estabelecimento de valores de emissão mais confiáveis para esse tipo de 

energético. 

Através dos valores compilados nos questionários, também, foi detectada a 

existência de uma grande faixa de variação nas eficiências dos ciclos térmicos e nas 

características de alguns combustíveis, principalmente os dados relativos aos poderes 

caloríficos (Tabela 7.1). Assim, foram, também, calculados os fatores de emissão por 

tipo de combustível (Equação 7.7), considerando os valores do poder calorífico 

mínimo, médio e máximo compilados, conforme resultados apresentados, 

respectivamente, nas Tabelas 8.3 a 8.5 (Cenários B, C e D). Esses resultados 

evidenciam a maior discrepância entre os fatores de emissão calculados e aqueles do 

IPCC, principalmente em relação à biomassa.  

Nas Tabelas 8.2 a 8.5, foram incluídos, também, os valores dos fatores de 

emissão por unidade de energia elétrica gerada (t CO2 / MWh) e (t C/ MWh), tendo em 

vista que várias referências bibliográficas do setor elétrico utilizam essa correlação. 

Os dados calculados e apresentados nas Tabelas 8.2 a 8.5 são relevantes para 

a avaliação da sensibilidade dos resultados das estimativas de emissões frente às 

mudanças dos dados de entrada (diferentes cenários), ou mesmo, possibilitam  a 

identificação da faixa de variações possíveis nas emissões anuais e acumuladas. 

Assim, os Gráficos 8.1 e 8.2 mostram, respectivamente, as diferentes curvas de 
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emissões anuais e acumuladas de CO2 (período de 2001 a 2010), calculadas segundo 

os fatores de emissão recomendados pelo IPCC (Cenário IS50 e utilização das 

equações 7.11 a 7.14) e aquelas estimadas utilizando os fatores de emissão 

calculados constantes das Tabelas 8.2 a 8.5 (utilização das Equações 7.5, 7.9 e 7.10 

para diferentes caracterizações dos combustíveis), e fator de capacidade de 50% - 

Cenários AS50; BS50; CS50 e DS50 . 
 

Premissa: Pci mínimo ( vide Tabela 7.1) (Cenário  B) 

Combustível 
Faixa 

Potência 
da UTE 

Tipo 
de 

ciclo 
Eficiência 
do Ciclo 

Fator de 
emissão 

calculado   
(t de CO2/ 

MWh) 

Fator de 
emissão 

calculado 
(t de C / 
MWh) 

Fator de 
emissão 

calculado  
(t C / T J) 

Fator de 
emissão 

IPCC 
(t C/ T J)a 

<10 0,08 10,95b 2,99b 66,36b 

10 a 50 0,17 5,15b 1,41b 66,36b Biomassa - 
Bagaço de Cana 

>100 

CTS 
 
 0,31 2,83b 0,77b 66,36b 

<10 0,17 6,98b 1,90b 89,91b Biomassa -
Resíduos de 
Madeira 10 a 100 

CTS 
0,17 6,98b 1,90b 89,91b 

29,9b 

 

<10 0,08 11,08b 3,02b 67,13b 

10 a 50 0,17 5,21b 1,42b 67,14b Biomassa – 
Mistura 

>100 
CTS 

0,31 2,86b 0,78b 67,14b 

ND 
 

Carvão Mineral  Todas CTS 0,29 2,14 0,58 46,94 25,8 

Gás de Refinaria  Todas CTS 0,20 1,49 0,41 22,62 ND 

CTS 0,36 0,79 0,22 21,50 
Gás Natural Todas 

CTC 0,54 0,53 0,14 21,50 
15,3 

Licor negro  Todas CTS 0,17 2,63 0,72 33,86 ND 

Mistura 
Combustível 
Fóssil  

 Todas CTS 0,20 1,56 0,42 23,57 ND 

CTS 0,30 0,98 0,27 22,27 
Óleo Combustível Todas 

CTC 0,38 0,77 0,21 22,27 
21,1 

Óleo Diesel  Todas Mtp 0,29 0,98 0,27 21,63 20,2 

Xisto Betuminoso  Todas CTS 0,20 2,55 0,69 38,60 ND 
Tabela 8.3 -  Fatores de Emissão de CO2 Calculados para UTE's (Cenário B) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho e compilados.                
Notas: Pci – Poder calorífico do combustível “i”; CTS- ciclo térmico simples; CTC- ciclo térmico 
combinado; Mtp - Motor a Pistão. 
(a) IPCC,1966–modelo simplificado (Tier 1). 
(b) As emissões de CO2  pelas UTE’s a biomassa, quando o cultivo e exploração é  sustentável, 
correspondem às mesmas quantidades absorvidas durante o ciclo de crescimento das plantas. Assim, no 
cenário BN o saldo das emissões é nulo e no cenário BS as emissões são computadas. 
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Premissa: Pci médio ( vide Tabela 7.1)  (Cenário C) 

Combustível 
Faixa 

Potência 
da UTE 

Tipo 
de 

ciclo 
Eficiência 
do Ciclo 

Fator de 
emissão 

calculado   
(t de CO2/ 

MWh) 

Fator de 
emissão 

calculado 
(t de C / 
MWh) 

Fator de 
emissão 

calculado  
 (t C / T J) 

Fator de 
emissão 

IPCC 

(t C/ T J)a 

<10 0,08 6,93b 1,89b 41,97b 

10 a 50 0,17 3,26b 0,89b 41,97b Biomassa - 
Bagaço de cana 

>100 

CTS 
 
 0,31 1,79b 0,49b 41,97b 

<10 0,17 2,69b 0,73b 34,63b Biomassa -
Resíduos de 
madeira 10 a 100 

CTS 
0,17 2,69b 0,73b 34,63b 

29,9b 

 

<10 0,08 8,59b 2,34b 52,07b 

10 a 50 0,17 4,04b 1,10b 52,07b Biomassa – 
mistura 

>100 
CTS 

0,31 2,22b 0,60b 52,07b 

ND 
 

Carvão Mineral  Todas CTS 0,29 
0,97 0,27 21,35 25,8 

Gás de refinaria  Todas CTS 0,20 
1,40 0,38 21,17 

ND 

CTS 0,36 0,57 0,16 15,57 Gás Natural Todas 
CTC 0,54 0,38 0,10 15,57 

15,3 

Licor negro  Todas CTS 0,17 
2,33 0,64 30,06 

ND 

Mistura 
Combustível 
fóssil  

 Todas CTS 0,20 1,56 0,42 23,57 ND 

CTS 0,30 0,97 0,26 22,05 Óleo 
Combustível Todas 

CTC 0,38 0,77 0,21 22,05 
21,1 

Óleo Diesel  Todas Mtp 0,29 0,89 0,24 19,65 20,2 

Xisto 
betuminoso  Todas CTS 0,20 1,83 0,50 27,77 ND 

Tabela 8.4 - Fatores de Emissão de CO2 Calculados para UTE's (Cenário C) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho e compilados.                                
Notas: Pci – Poder calorífico do combustível “i”; CTS- ciclo térmico simples; CTC- ciclo térmico 
combinado; Mtp_ Motor a Pistão. 
(a)  IPCC, 1966 – modelo simplificado (Tier 1). 
(b) As emissões de CO2  pelas UTE’s a biomassa, quando o cultivo e exploração é  sustentável, 
correspondem às mesmas quantidades absorvidas durante o ciclo de crescimento das plantas. Assim, no 
cenário CN o saldo das emissões é nulo e no cenário CS as emissões são computadas. 
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Premissa: Pci máximo ( vide Tabela 7.1) (Cenário D) 

Combustível 
Faixa 

Potência 
da UTE 

Tipo 
de 

ciclo 
Eficiência 
do Ciclo 

Fator de 
emissão 

calculado 
(t de CO2/ 

MWh) 

Fator de 
emissão 

calculado 
(t de C / 
MWh) 

Fator de 
emissão 

calculado  
(t C / T J) 

Fator de 
emissão 

IPCC 
(t C/ T J)a 

<10 0,08 4,17b 1,14b 25,29b 

10 a 50 0,17 1,96b 0,54b 25,29b Biomassa - 
Bagaço de cana 

>100 

CTS 
 
 0,31 1,08b 0,29b 25,29b 

<10 0,17 2,14b 0,58b 27,61b Biomassa -
Resíduos de 
madeira 10 a 100 CTS 0,17 2,14b 0,58b 27,61b 

29,9b 

 

<10 0,08 6,87b 1,87b 41,64b 

10 a 50 0,17 3,23b 0,88b 41,64b Biomassa – 
misturab  >100 

CTS 
0,31 1,77b 0,48b 41,64b 

ND 
 

Carvão Mineral  Todas CTS 0,29 0,44 0,12 9,65 25,8 
Gás de refinaria  Todas CTS 0,20 1,31 0,36 19,90 ND 

CTS 0,36 0,46 0,13 12,68 Gás Natural Todas CTC 0,54 0,31 0,08 12,68 15,3 

Licor negro  Todas CTS 0,17 2,18 0,59 28,05 ND 
Mistura 
Combustível 
fóssil  

 Todas CTS 0,20 1,56 0,42 23,57 ND 

CTS 0,30 0,95 0,26 21,68 Óleo 
Combustível Todas CTC 0,38 0,75 0,21 21,68 21,1 

Óleo Diesel  Todas Mtp 0,29 0,82 0,22 18,00 20,2 
Xisto 
betuminoso  Todas CTS 0,20 1,43 0,39 21,67 ND 

Tabela 8.5 - Fatores de Emissão de CO2 Calculados para UTE's  (Cenário D) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho e compilados.                
Notas: Pci – Poder calorífico do combustível “i”; CTS - ciclo térmico simples; CTC - ciclo térmico 
combinado; Mtp -  Motor a Pistão. 
(a) IPCC, 1966 – modelo simplificado (Tier 1). 
(b) As emissões de CO2  pelas UTE’s a biomassa, quando o cultivo e exploração é  sustentável, 
correspondem às mesmas quantidades absorvidas durante o ciclo de crescimento das plantas. Assim, no 
cenário DN o saldo das emissões é nulo e no cenário DS as emissões são computadas. 
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Gráfico 8.1 - Emissões Anuais de CO2 Alterando a Caracterização dos Combustíveis 

 
 
 

 
Gráfico 8.2 - Emissões Acumuladas de CO2 Alterando a Caracterização dos Combustíveis 
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Os resultados plotados nos Gráficos 8.1 e 8.2 mostram grande variação nos 

valores encontrados, dependendo dos dados de entrada utilizados. As emissões 

anuais, no ano de 2001, calculadas com os parâmetros compilados na Tabela 7.3 - 

Cenário AS50 (fatores de emissão calculados mostrados na Tabela 8.2); com os 

dados do poder calorífico médio - Cenário CS50 (fatores de emissão calculados 

mostrados na Tabela 8.4) e com os dados do poder calorífico mínimo – Cenário BS50 

(fatores de emissão calculados mostrados na Tabela 8.3), são, respectivamente, 

superiores em 1,7%, 22% e 75% àquelas, tomando como referência os resultados 

utilizando os fatores de emissão recomendados pelo IPCC- Cenário IS50. Já quando 

se calculam as emissões utilizando os valores máximos do poder calorífico dos 

combustíveis - Cenário DS50 (fatores de emissão calculados mostrados na Tabela 

8.5), os resultados são 11% menores para o ano de 2001. Essas divergências não 

apresentam os mesmos valores absolutos para todos os anos, pois dependem das 

tipologias de usinas (tipo de combustível) que entram ou saem de operação no 

período, mas apresentam a mesma tendência no período considerado.  

A mesma análise para os resultados das emissões de CO2 acumuladas mostra 

que no final do período em avaliação, ano de 2010, os resultados com os parâmetros 

compilados na Tabela 7.3 - Cenário AS50; com os dados do poder calorífico médio - 

Cenário CS50 e com os dados do poder calorífico mínimo - Cenário BS50 são, 

respectivamente, superiores em 1,6%, 14,3% e 67% àquelas obtidos tomando como 

referência os resultados utilizando os fatores de emissão recomendados pelo IPCC - 

Cenário IS50. Considerando os valores máximos do poder calorífico dos combustíveis 

- Cenário DS50, os resultados acumulados são 1,6% menores do que aqueles 

calculados com os fatores de emissão do IPCC. 

Decidiu-se continuar a avaliação das estimativas de emissão considerando os  

fatores de emissão calculados, com base nas características dos combustíveis 

compiladas na Tabela 8.2 - Cenário A, por expressarem uma maior aproximação da 

realidade, visto que refletem melhor as condições tecnológicas e operacionais das 

plantas termelétricas no país, pois foram levantadas em consultas diretas aos 

empreendedores bem como da literatura nacional.  

A Tabela 8.6 mostra a geração elétrica das UTE’s em operação e em 

planejamento, e respectivas estimativas de emissões anuais e acumuladas, para os 

cenários de operação com fator de 30%, 50% e 70% da capacidade nominal da usina, 

em todos os anos, não computando as emissões das UTE’s com biomassa – Cenários 

AN30, AN50 e AN70. Nesses casos, o saldo das emissões das UTE’s com biomassa 

são consideradas nulas, pois assume-se que, em curto prazo, no ciclo plantio-queima-
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replantio, as emissões de CO2 são compensadas pela absorção de CO2 no ciclo de 

crescimento das plantas pela fotossíntese, cultura e exploração sustentável. 

Já a Tabela 8.7 representa os resultados dos cálculos para os Cenários AS30, 

AS50 e AS70, ou seja, mesmas premissas descritas acima,  salvo pela consideração 

das emissões das UTE’s com biomassa, cultivo e exploração não sustentável. 

  
Geração Elétrica no Ano a  

(TWh) 
Emissões de CO2 - Fator de Emissão Calculado         

(Milhões de t de CO2) 

Ano 
UTE´s em 
Operação 

UTE´s em 
Planejamento 

Total 
Anual 

 UTE's em 
Operação 

 UTE's em 
Planejamento 

Total 
Anual 

Total 
 Acumulado 

Premissa Fator de Capacidade de 70% (Cenário AN70) 
2001 58,18 1,33 59,51 37,53 0,59 38,12 38,12 
2002 58,38 17,21 75,59 37,28 7,47 44,75 82,87 
2003 63,75 45,89 109,64 39,20 18,88 58,09 140,96 
2004 67,04 98,04 165,08 41,23 42,13 83,36 224,32 
2005 63,15 121,57 184,71 39,74 56,84 96,58 320,90 
2006 63,15 138,37 201,52 39,74 68,10 107,83 428,74 
2007 63,15 138,37 201,52 39,74 68,10 107,83 536,57 
2008 63,15 138,37 201,52 39,74 68,10 107,83 644,41 
2009 63,15 138,37 201,52 39,74 68,10 107,83 752,24 
2010 63,15 138,37 201,52 39,74 68,10 107,83 860,07 

         
Premissa Fator de Capacidade de 50% (AN50) 

2001 41,55 0,95 42,51 26,81 0,42 27,23 27,23 
2002 41,70 12,29 53,99 26,63 5,33 31,96 59,19 
2003 45,54 32,78 78,32 28,00 13,49 41,49 100,69 
2004 47,88 70,03 117,91 29,45 30,09 59,54 160,23 
2005 45,10 86,83 131,94 28,38 40,60 68,99 229,21 
2006 45,10 98,84 143,94 28,38 48,64 77,02 306,24 
2007 45,10 98,84 143,94 28,38 48,64 77,02 383,26 
2008 45,10 98,84 143,94 28,38 48,64 77,02 460,29 
2009 45,10 98,84 143,94 28,38 48,64 77,02 537,31 
2010 45,10 98,84 143,94 28,38 48,64 77,02 614,34 

                
Premissa Fator de Capacidade de 30% (AN30) 

2001 24,93 0,57 25,50 16,08 0,25 16,34 16,34 
2002 25,02 7,38 32,39 15,98 3,20 19,18 35,52 
2003 27,32 19,67 46,99 16,80 8,09 24,90 60,41 
2004 28,73 42,02 70,75 17,67 18,05 35,73 96,14 
2005 27,06 52,10 79,16 17,03 24,36 41,39 137,53 
2006 27,06 59,30 86,37 17,03 29,18 46,21 183,74 
2007 27,06 59,30 86,37 17,03 29,18 46,21 229,96 
2008 27,06 59,30 86,37 17,03 29,18 46,21 276,17 
2009 27,06 59,30 86,37 17,03 29,18 46,21 322,39 
2010 27,06 59,30 86,37 17,03 29,18 46,21 368,60 

Tabela 8.6 - Geração Elétrica das UTE’s em Operação e em Planejamento e Respectivas 
Estimativas de Emissões de CO2 – Cenário AN 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Nota: (a) Geração total de todo parque termelétrico. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
 -  N -cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
 - Fator de Capacidade - 30%. 
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Geração Elétricaa 
(TWh) 

Emissões de CO2 
Fator de Emissão Calculado  

      (Milhões de t de CO2) 
Ano 

UTE´s em 
Operação 

UTE´s em 
Planejamento Total  UTE's em 

Operação 
 UTE's em 

Planejamento 
Total    
Anual 

Total 
Acumulado 

Premissa fator de capacidade de 70% (Cenário AS70) 
2001 58,18 1,33 59,51 73,72 0,66 74,37 74,37 
2002 58,38 17,21 75,59 74,47 7,75 82,22 156,59 
2003 63,75 45,89 109,64 78,80 19,18 97,98 254,57 
2004 67,04 98,04 165,08 81,61 42,42 124,04 378,61 
2005 63,15 121,57 184,71 80,12 57,72 137,84 516,45 
2006 63,15 138,37 201,52 80,12 70,14 150,26 666,71 
2007 63,15 138,37 201,52 80,12 70,14 150,26 816,98 
2008 63,15 138,37 201,52 80,12 70,14 150,26 967,24 
2009 63,15 138,37 201,52 80,12 70,14 150,26 1117,50 
2010 63,15 138,37 201,52 80,12 70,14 150,26 1267,76 

 
Premissa fator de capacidade de 50% (Cenário AS50) 

2001 41,55 0,95 42,51 52,66 0,47 53,12 53,12 
2002 41,70 12,29 53,99 53,20 5,53 58,73 111,85 
2003 45,54 32,78 78,32 56,29 13,70 69,98 181,84 
2004 47,88 70,03 117,91 58,30 30,30 88,60 270,44 
2005 45,10 86,83 131,94 57,23 41,23 98,46 368,89 
2006 45,10 98,84 143,94 57,23 50,10 107,33 476,22 
2007 45,10 98,84 143,94 57,23 50,10 107,33 583,55 
2008 45,10 98,84 143,94 57,23 50,10 107,33 690,88 
2009 45,10 98,84 143,94 57,23 50,10 107,33 798,21 
2010 45,10 98,84 143,94 57,23 50,10 107,33 905,54 

 

Premissa fator de capacidade de 30% (Cenário AS30) 
2001 24,93 0,57 25,50 31,59 0,28 31,87 31,87 
2002 25,02 7,38 32,39 31,92 3,32 35,24 67,11 
2003 27,32 19,67 46,99 33,77 8,22 41,99 109,10 
2004 28,73 42,02 70,75 34,98 18,18 53,16 162,26 
2005 27,06 52,10 79,16 34,34 24,74 59,08 221,34 
2006 27,06 59,30 86,37 34,34 30,06 64,40 285,73 
2007 27,06 59,30 86,37 34,34 30,06 64,40 350,13 
2008 27,06 59,30 86,37 34,34 30,06 64,40 414,53 
2009 27,06 59,30 86,37 34,34 30,06 64,40 478,93 
2010 27,06 59,30 86,37 34,34 30,06 64,40 543,33 

Tabela 8.7 - Geração Elétrica das UTE’s em Operação e em Planejamento e Respectivas 
Estimativas de Emissões de CO2 - Cenário AS 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Nota : (a) Geração total de todo parque termelétrico. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
 -  S- Cultura e exploração da biomassa de forma não sustentável . - Fator de Capacidade - 30%. 
  

Com o objetivo de explicitar a influência da contabilização das emissões das 

UTE’s com biomassa nas estimativas das emissões do parque termelétrico brasileiro, 

no Gráfico 8.3 estão plotados os resultados estimados das emissões anuais e 

acumuladas para o fator de capacidade de 50%, no cenário sem as UTE’s com 
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biomassa – Cenário AN50 (resultados compilados na Tabela 8.6) e no cenário de 

contabilização de todas as UTE’s – Cenário AS50 (resultados compilados na Tabela 

8.7). Os resultados apresentados mostram que, considerando o fator de capacidade 

das UTE’s de 50%, a utilização da biomassa para fins energéticos de modo não - 

sustentável poderia representar um acréscimo de 50% das emissões acumuladas no 

final do período considerado. 

 
Gráfico 8.3 - Emissões Anuais e Acumuladas de CO2 (Cenários AN50 e AS50) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: A- Fator de emissão calculado com dados da Tabela 8.2. 
    -  N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável e S – não sustentável . 
    - Fator de Capacidade - 50%  

 

As análises, a serem feitas nos próximos parágrafos das estimativas de 

emissões de CO2 no período de 2001 a 2010, baseiam-se nos cenários de operação 

das UTE’s com fatores de capacidade de 30% e 50% (valor constante para todas as 

UTE’s em todo os anos analisados), considerando a cultura e exploração da biomassa 

de forma sustentável e utilização dos fatores de emissão calculados (Tabela 8.2) 

(Cenários AN30 e AN50).  

Primeiramente será analisado o cenário, considerando-se o fator de 

capacidade de 30%. 
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Como pode ser observado no Gráfico 8.4, para qualquer cenário com fator de 

capacidade de 30%, no ano de 2001, a geração termelétrica é de 26 milhões de MWh, 

basicamente com as UTE’s já em operação na referida data. 

 
Gráfico 8.4 - Geração Termelétrica Anual de Todas UTE’s (Cenários com FC = 30% ) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: -  A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 

     - Fator de Capacidade (FC) - 30%. 
 

Nos anos de 2002/2003, as térmicas em planejamento já iniciam sua operação 

incrementando a geração termelétrica que perfaz, em 2003, um total de cerca de 47 

TWh/ano. 

Porém, já no ano de 2004, com a entrada em operação de novas unidades 

térmicas, principalmente movidas a gás natural, faz com que a geração total passe 

para cerca de 71 TWh/ano, representando um aumento de 177% em relação ao ano 

de 2001, início do período de tempo analisado. 

Nos anos seguintes, a geração mantém-se constante, em torno de 86 

TWh/ano, tendo em vista que nenhum outro empreendimento novo irá entrar em 

operação no teríodo considerado.  

No Cenário AN30, as emissões de CO2, geradas pelas UTE’s, variam de um 

total de 16 milhões de toneladas, em 2001, para 46 milhões de toneladas, em 2010, 

representando um aumento de 182 % em relação ao valor inicial (ver Gráfico 8.5). 
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Gráfico 8.5 - Emissões Anuais de CO2  pelas Usinas Termelétricas (Cenário AN30)  

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2 

    - N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
    - Fator de Capacidade - 30% 

 
Nota-se que, a partir de 2006 e até 2010, as térmicas planejadas geram cerca 

de 59 TWh/ano, em torno de 119% a mais do que a energia elétrica gerada pelas 

térmicas já em operação, em torno de 27 milhões de MWh/ano. Entretanto as 

emissões anuais das usinas em planejamento (29,18 milhões de t de CO2) em relação 

às usinas em operação (17,03 milhões de t de CO2) é de somente 71%. Essa situação 

pode ser explicada pela majoritária opção por gás natural como combustível das novas 

unidades que apresentam um fator de emissão de CO2 por unidade de energia gerada 

menor que os outros combustíveis fósseis.  

O nível de emissões de CO2 nas térmicas em operação, no mesmo período de 

tempo analisado, vai de 16 milhões de toneladas até 17 milhões de toneladas de CO2.  

Quanto à regionalização das emissões, o Gráfico 8.6 mostra a geração 

termelétrica anual nas diversas regiões do país, para todos os cenários com fator de 

capacidade de 30%. Já os Gráficos 8.7 e 8.8 mostram, respectivamente, as emissões 

anuais e acumuladas de CO2 no período analisado para o Cenário AN30. As regiões 

Sudeste e Sul, com maior capacidade termelétrica instalada, contribuem com maior 

percentual das emissões anuais totais e acumuladas de CO2. Quase a totalidade das 

usinas termelétricas em planejamento, que entram em operação no período de tempo 

analisado, estão situadas nessas duas regiões.  
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Gráfico 8.6 - Geração Elétrica Anual de Todas UTE’s por Região do País (Cenários com FC = 30%) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 

    - Fator de Capacidade (FC) - 30%. 
 

 
Gráfico 8.7 -  Emissões Anuais de CO2 por Região do País (Cenário AN30) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A -Fator de emissão calculado, Tabela 8.2 
    - N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
     - Fator de Capacidade: 30% 
 

 
Gráfico 8.8 - Emissões Acumuladas de CO2 por Região do País (Cenário AN30) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2 
    - N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
    - Fator de Capacidade: 30% 
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As emissões totais, no ano de 2010, somam 46 milhões de toneladas de CO2, e 

a soma do total das emissões das regiões Sul e Sudeste representa 37 milhões, ou 

seja, 80% das emissões totais no referido ano. As emissões acumuladas no período 

são de 369 milhões de toneladas de CO2, sendo que 286 milhões de toneladas de CO2 

(78%) provenientes das UTE’s instaladas nas duas regiões. Nas demais regiões do 

país (Norte, Nordeste e Centro Oeste), as emissões de CO2 mantêm-se, praticamente, 

inalteradas no período de 2001 a 2010. 

A geração termelétrica anual por tipologia de combustível utilizado, para todos 

os cenários com o fator de capacidade de 30% em todo período, é mostrada no 

Gráfico 8.9. A principal fonte energética é constituída pelos combustíveis gasosos 

(quase que totalmente gás natural e parcela insignificante de gás de refinaria e de 

siderurgia). 

 No Cenário AN30 as emissões evoluem de cerca de 2 milhões de toneladas 

de CO2, em 2001, para cerca de 22 milhões de toneladas, em 2010, conforme 

mostrado no Gráfico 8.10.  

O Gráfico 8.11 apresenta o consumo anual estimado de cada combustível em 

milhões de toneladas para os Cenários AN30 ou AS30. Para a conversão para a 

mesma base de unidades, foram utilizados os dados da Tabela 7.3. 

 
Gráfico 8.9 - Geração Elétrica Anual de Todas UTE’s por Tipo de Combustível Empregado 

(Cenários com FC = 30%) 
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Nota: Todos gases – GN e gás de refinaria. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
                  - Fator de Capacidade (FC) - 30%. 
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Gráfico 8.10 - Emissões Anuais de CO2  por Tipo de Combustível Empregado (Cenário AN30) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Nota: Todos gases – GN e gás de refinaria. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
    -  N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
    - Fator de Capacidade - 30%. 
 
 

 
 

Gráfico 8.11 - Consumo Anual de Combustível  (Cenários AN30 ou AS30) 
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
    -  N - Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
    - Fator de Capacidade - 30%. 

 

 

Para todos os cenários com o fator de capacidade de 50% em todos os anos, o 

Gráfico 8.12 mostra que o nível de geração de energia elétrica no período de 2001-

2010 inicia-se com 42 TWh/ano, cresce no período 2002-2005 e estabiliza-se em 144 

TWh/ano a partir do ano de 2006  A figura mostra a geração nas usinas já em 

operação em 2001 e nas em planejamento, com início de operação até 2006. 
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Gráfico 8.12 - Geração Termelétrica Anual de todas UTE’s (Cenários com FC = 50%) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: Fator de Capacidade (FC) - 50% 

 

No cenário AN50, os valores calculados das emissões de dióxido de carbono, 

nos anos de 2001 a 2010, vão de 27 milhões de toneladas CO2 a 77 milhões de 

toneladas (cultura e exploração da biomassa de forma sustentável).  Em relação ao 

cenário com fator de capacidade de 30%, as emissões acumuladas nesse cenário são 

cerca de 67% maiores.  

As emissões das UTE’s em operação mantêm-se na faixa de 27 a 28 milhões 

de toneladas de CO2 no período 2001 - 2010,  enquanto as emissões das plantas 

planejadas vão de cerca de meio milhão de toneladas  em 2001 a 49 milhões em 2010 

(Gráfico 8.13). 

 
Gráfico 8.13 - Emissões Anuais de CO2 pelas Usinas Termelétricas (Cenário AN50)  

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A- Fator de emissão calculado, Tabela 8.2 
    -  N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável .. 
    - Fator de Capacidade - 50% 
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O Gráfico 8.14 indica a geração termelétrica anual nas diversas regiões do país 

para todos os Cenários com fator de capacidade de 50%.  

Quanto à avaliação das emissões por região do país, os Gráficos 8.15 e 8.16 

indicam, respectivamente, as emissões anuais e acumuladas de CO2 no período 

analisado para o Cenário AN50. As proporções das emissões são as mesmas do 

cenário como fator de capacidade de 30%, ou seja, a maior contribuição é proveniente 

das regiões sul e sudeste com 77% das emissões totais acumuladas no período. 

 

 
Gráfico 8.14 - Geração Elétrica Anual de Todas UTE’s por Região do País (Cenários com FC = 50%) 
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A  - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
 
 
 

 

Gráfico  8.15 - Emissões Anuais de CO2 por Região do País (Cenário AN50)  
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A -fator de emissão calculado, Tabela 8.2.  
    - N- Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 
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Gráfico  8.16 - Emissões Acumuladas de CO2 por Região do País (Cenário AN50) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A- Fator de emissão calculado, Tabela 8.2 
    - N - Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável . 

 
 

O Gráfico 8.17 mostra a geração elétrica anual por tipologia de combustível 

para todos os cenários com fator de capacidade de 50%. 

O Gráfico 8.18 mostra as emissões anuais de CO2 por tipo de combustível 

empregado (cenário AN50). As emissões do óleo combustível mantêm-se em um nível 

entre 8 milhões em 2001 e 11 milhões de toneladas de CO2 em 2010. As emissões 

derivadas do óleo Diesel mantêm-se inalteradas na faixa de 7 milhões de toneladas de 

CO2 no período analisado. Porém o maior crescimento das emissões é oriundo das 

UTE’s a gás, principalmente gás natural, que evoluem de 4 milhões de toneladas em 

2001 para 37 milhões de toneladas de CO2 em 2010, representando um acréscimo de 

825% no período analisado.  

Em 2001, a participação das fontes de combustíveis em relação à quantidade 

de CO2 emitido é a seguinte: biomassa (0%), carvão mineral (24%), óleo combustível 

(32%), óleo Diesel (25%), gases (15%), outros combustíveis (4%). 

Em 2010, a situação evolui para a seguinte composição percentual em relação 

à quantidade de CO2 emitido: biomassa (0%), carvão mineral (26%), óleo combustível 

(14%), óleo Diesel (9%), gases (48%), outros combustíveis (3%). 
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Gráfico 8.17 - Geração Elétrica Anual de Todas UTE’s por Tipologia de Combustível (Cenários com 

FC = 50%). 
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Nota: Todos gases – GN e gás de refinaria. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
                   - Fator de Capacidade - 50%. 

 

 
Gráfico 8.18 - Emissões Anuais de CO2  por Tipologia de Combustível (Cenário AN50) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Nota: Todos gases – GN e gás de refinaria. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2 
- N - Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável. 
- Fator de Capacidade - 50%. 

 

O Gráfico 8.19 mostra as estimativas de consumo anual de cada combustível 

utilizado na matriz termelétrica brasileira, com a premissa de dados dos combustíveis 

compilados na Tabela 7.3 e fator de capacidade 50%. 
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Gráfico 8.19 - Consumo Anual de Combustível (Cenários AN50 ou AS50) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas: - A - Fator de emissão calculado, Tabela 8.2. 
- N - Cultura e exploração da biomassa de forma sustentável e S – não sustentável . 
- FC -Fator de Capacidade. 

Finalmente, no Cenário ES50, foram feitas as estimativas das emissões, 

considerando a base dos dados reais informada por cada usina que respondeu ao 

questionário.  Para as UTE’s que não responderam ao questionário, foram utilizados 

os dados das Tabelas 7.3 e 7.5.  

Conforme já abordado, no capítulo VII, os dados transmitidos nos questionários 

permitem a estimativa das eficiências dos ciclos térmicos com base no consumo 

específico médio (CEM) e no heat rate (HR). Nem sempre os dois valores foram 

coincidentes para todas as usinas termelétricas (vide Tabela 7.1). Por essa razão, 

foram calculadas as emissões anuais e acumuladas, considerando os dois valores de 

eficiência com o objetivo de, também, avaliar as discrepâncias nas estimativas das 

emissões de CO2. No entanto, essas estimativas anuais e acumuladas de todas as 

UTE’s divergem somente de 1 a 2% em todo período analisado, ou seja, os resultados 

totais de emissões de todas as UTE’s são praticamente independentes de como é 

calculada a eficiência do ciclo. Decidiu-se então continuar a avaliação das emissões 

com base na eficiência calculada pelo CEM. 

Para possibilitar uma análise conclusiva considerando os vários cenários 

analisados, nos Gráficos 8.20 e 8.21 estão indicadas, respectivamente, as estimativas 

de emissões anuais e acumuladas de CO2 calculadas nos cenários ES50, AS50, IS50, 

EN50, AN50 e IN50 (identificados em vermelho no Quadro 8.1). Conforme já 

apresentado anteriormente tanto os cenários IN50 e AN50 quanto os cenários IS50 e 

AS50 apresentam praticamente os mesmos resultados. No entanto, as estimativas 

anuais e acumuladas das emissões feitas com os dados mais próximos da realidade, 

cenário EN50, apresentam valores de 3 a 5% superiores aos calculados nos cenários 

AN50 e IN50.  
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A mesma comparação, quando não se considera o cultivo e exploração da 

biomassa de forma sustentável (cenários ES50, AS50 e IS50), mostra uma maior 

divergência nos resultados das emissões anuais, da ordem de 30% em 2001 e 20% 

em 2010, o que comprova a maior incerteza nos dados publicados para a 

caracterização da biomassa. A diferença é decrescente no período 2001-2010, porque 

as fontes consideradas na compilação das UTE’s em planejamento não previam a 

inserção dessa tipologia de empreendimento, geralmente unidades autoprodutoras, 

assim, em 2001 a participação relativa da biomassa na matriz térmica é maior que em 

2010. 

 

Gráfico 8.20 - Emissões Anuais de CO2  (Cenários ES50, AS50, IS50, EN50, AN50 e IN50) 
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas:  
E - base de dados compilados nos questionários para as UTE’s que responderam ao questionário e 
dados extrapolados (Tabela 7.3 – colunas 2, 3 e 5 e da Tabela 5) para as que não responderam ao 
questionário.  
A - base de dados da Tabela 7.3 (colunas 2,3 e 5) e Tabela 7.5 para todas UTE’s. 
 I  - utilizando os fatores de emissão do IPCC- Tabela 7.3 (colunas 6).  
N - computando as emissões das UTE’s a biomassa e considerando a compensação pelo ciclo de 
crescimento das plantas (cultivo e exploração sustentável - saldo nulo de emissões). 
S-  computando as emissões das UTE’s a biomassa, cultivo e exploração não sustentável. 
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Gráfico 8.21 -  Emissões Acumuladas de CO2 (Cenários ES50, AS50, IS50, EN50, AN50 e IN50) 

Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho. 
Premissas:  
E - base de dados compilados nos questionários para as UTE’s que responderam ao questionário e 
dados extrapolados (Tabela 7.3 – colunas 2, 3 e 5 e da Tabela 5) para as que não responderam ao 
questionário.  
A - base de dados da Tabela 7.3 (colunas 2,3 e 5) e Tabela 7.5 para todas UTE’s. 
 I  - utilizando os fatores de emissão do IPCC- Tabela 7.3 (colunas 6).  
N - computando as emissões das UTE’s a biomassa e considerando a compensação pelo ciclo de 
crescimento das plantas (cultivo e exploração sustentável - saldo nulo de emissões). 
S-  computando as emissões das UTE’s a biomassa, cultivo e exploração não sustentável. 

 
 

Os resultados apresentados no trabalho possibilitam a calibração do modelo 

utilizado e identificam a faixa de variação das estimativas, anuais e acumulados, das 

emissões de CO2 pelo parque termelétrico brasileiro, quando se considera as 

diferentes premissas avaliadas.  

Os resultados apresentam evidências de que a precisão desejada no inventário 

deve orientar a escolha do cenário a ser considerado. Assim, para estimativas de 

emissões de uma dada usina ou para analisar os impactos locais de um o mais 

empreendimentos, dentro do possível, deve-se realizar o inventário das emissões 

utilizando os dados reais de cada usina (cenários E). 

As estimativas de emissões anuais e acumulads calculadas nos diferentes 

cenários identificados no Quadro 8.1 estão mostradas no Apêndice I.  

A avaliação dos resultados encontrados nesse trabalho frente as estimativas de 

emissões de CO2 publicadas em alguns artigos pesquisados é extremamente difícil, 

tendo em vista que as diferentes metodologias e premissas utilizadas nos cálculos 

(parque termelétrico, horizonte de tempo, características dos combustíveis, fatores de 
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emissão, etc.) muitas vezes não são explicitadas nas publicações.  A título informativo, 

foram compiladas as estimativas de alguns trabalhos nacionais sobre a matéria e, no 

Gráfico 8.22, estão plotados os resultados publicados dos trabalhos para o período de 

2000 a 2011.  A avaliação desse gráfico mostra que os resultados das estimativas 

desse trabalho, nos cenários com fator de capacidade de 30%, estão na mesma 

ordem de grandeza dos demais trabalhos.  

 
Gráfico 8.22 - Comparação das Estimativas de Emissões Anuais de CO2  Calculadas Nesse 

Trabalho com outras Publicadas em Relatórios Brasileiros 
Fonte: Elaboração própria com dados calculados no trabalho e compilados. 
Notas: a) Valores aproximados retirados da palestra, Cenários do Planejamento de Geração (PDG) 2002-
2011 (cenário B). Não está claro se foi considerado a geração das autoprodutoras. 
b) Toneladas equivalentes de CO2 (considera os GEE - CO2, N2O e CH4). 
c) Foi considerado que as estimativas feitas para 1997 não tenham variado muito até o ano de 2000, pois 
não houve no período expansão significativa do potencial total de geração termelétrica nacional. 
d) Emissões anuais de CO2 na geração de eletricidade em centrais do serviço público. No texto publicado 
as emissões estão expressas em Gg de CO2. Julgamos que houve engano para menos, mil, se tais 
resultados forem comparados com as estimativas desse trabalho e também dos outros publicados. Razão 
pela qual os dados aqui expressos já foram corrigidos. 
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Capítulo IX 

IX. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES DO TRABALHO E PROPOSIÇÕES 

IX.1 Conclusões 

O presente trabalho teve como resultado a estruturação dos Bancos de Dados 

das UTE’s em operação e em planejamento, o diagnóstico das características técnicas 

e ambientais do parque termelétrico instalado e planejado no país e o 

desenvolvimento de metodologia para a elaboração de estimativas das emissões 

aéreas, inventário, desse parque.  

O setor elétrico brasileiro sofreu nos últimos anos grandes mudanças 

estruturais, as quais têm viabilizado a inserção de vários empreendimentos 

termelétricos na matriz energética, até então, essencialmente hidrelétrica. A partir de 

2000, o governo criou vários dispositivos voltados para a viabilização desses 

empreendimentos no país, incrementando, principalmente, a utilização do gás natural, 

carvão e biomassa, trazendo repercussões diretas sobre o quadro de emissões aéreas 

advindas do setor elétrico brasileiro.  

Para avaliação desses impactos o presente trabalho levantou inicialmente, o 

perfil do parque termelétrico brasileiro em operação e em planejamento, elaborando 

um diagnóstico de suas características e formatando um banco de dados, cujas 

informações representam uma importante fonte de dados para outros estudos que 

venham a ser desenvolvidos no futuro.  

Dentre os aspectos levantados destacam-se os relativos aos sistemas de 

controle e monitoração de emissões aéreas, bem como um conjunto de informações 

adicionais relativas aos aspectos gerais e tecnológicos dessas usinas. Os resultados 

desta fase do trabalho estão reportados em Xavier (2004).   

Pelas informações coletadas, constatou-se que o parque termelétrico brasileiro, 

apesar de ter uma pequena participação na matriz de geração (13% em 1999), é 

constituído de unidades com ampla faixa de capacidades (10 kW a 1.300 MW) e utiliza 

uma grande diversidade de fontes energéticas. As tecnologias de geração implantadas 

também são bem diversificadas, consistindo de pequenas centrais com motor a pistão 

a óleo Diesel, usinas com ciclo a vapor Rankine e as  usinas mais novas com ciclo 

Brayton – turbinas a gás e com ciclo combinado. 

 Objetivando reunir informações que foram utilizadas no diagnóstico das usinas 

termelétricas, foram levantadas as informações técnicas dos vários combustíveis 

utilizados na matriz termelétrica brasileira e as tecnologias de geração elétrica 

comercialmente utilizadas ou em desenvolvimento. A partir dessas informações, foram 
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elaboradas tabelas de dados técnicos que foram utilizadas para avaliar as informações 

recebidas das empresas e extrapolar os dados para aquelas UTE’s que não 

responderam ao questionário.  

O parque termelétrico convencional (excluindo as nucleares), em operação em 

2001, perfazia uma capacidade instalada de 9767 MW (611 unidades), sendo 

constituído com 25% da capacidade instalada utilizando óleo Diesel como combustível 

principal (2.469 MW de potência em 356 unidades), 24% da capacidade instalada com 

óleo combustível pesado (2.312 MW de potência em 24 unidades), 14% da 

capacidade instalada com carvão (1.395 MW de potência em 6 unidades), 10% da 

capacidade instalada com gás natural (978 MW de potência em 18 unidades); 10% da 

capacidade instalada com biomassa (972 MW em 170 unidades) e os restantes 16% 

utilizando resíduos ou com combustível indefinido (1.640 MW em 37 unidades). 

O parque termelétrico planejado pelo governo federal previa uma capacidade 

instalada de 24.930 MW (acréscimo de 64 unidades) e direcionava-se 

predominantemente para a implantação de UTE’s a gás natural com 87% da 

capacidade a ser instalada (21.750 MW de potência em 54 unidades), seguido de 10% 

da capacidade a ser instalada utilizando o carvão mineral (2.460 MW de potência em 4 

unidades) e o restante 3% da capacidade a ser instalada com resíduo e outras 

unidades sem definição do tipo de combustível (720 MW de potência em 5 unidades). 

Após a consolidação dos bancos de dados, foram editadas resoluções do 

Comitê de Gestão da Crise de Energia – CGE que modificam o quadro de 

implementação de UTE’s prioritárias, as quais não foram contempladas neste trabalho. 

Ressalta-se ainda que, devido à crise de suprimento de energia elétrica, no ano de 

2002, houve uma grande expansão na instalação de pequenas unidades com 

geradores Diesel no país que contribuirão para o aumento das emissões aéreas. 

Do ponto de vista das tecnologias de geração e controle de emissões, 

concluímos que essas vêm registrando mundialmente avanços tecnológicos 

significativos, principalmente no que tange às melhorias de eficiência e à redução dos 

impactos ambientais negativos resultantes da geração termelétrica; cabe destaque 

para os avanços nas tecnologias de combustão do carvão mineral, alguns dos quais 

vêm sendo adotados também no Brasil. 

A operação das usinas termelétricas  resulta em vários impactos ambientais 

devido às emissões aéreas: gases - óxidos de enxofre (SOx), óxidos de nitrogênio 

(NOx), óxidos de carbono (CO2 e CO) - e material particulado (cinzas e parcela de 

hidrocarbonetos não queimados do combustível). Conforme analisado no Capítulo IV, 

as emissões de cada poluente estão diretamente relacionadas às características dos 

combustíveis utilizados, às tecnologias de geração  (principalmente eficiência do ciclo 
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térmico e tipo de combustão), aos procedimentos operacionais e de manutenção e às 

tecnologias de controle de emissões. Essas emissões contribuem para o aumento 

das concentrações desses poluentes no ar ambiente, afetando a qualidade do ar da 

região de influência e podendo ocasionar mudanças climáticas regionais e globais. 

Normalmente empregam - se nas usinas térmicas ações específicas de 

controle e mitigação para minimizar os impactos relacionados com os diferentes 

aspectos ambientais. No Capítulo V, observou-se que já existem, disponíveis no 

mercado, várias alternativas técnicas e outras em desenvolvimento que oferecem 

resultados práticos de controle e mitigação. O desdobramento das possibilidades e 

ação compulsória de implantação das diversas ações é diverso de país para país, em 

especial no Brasil onde a geração termelétrica tem característica de 

complementaridade. Por outro lado, as inovações tecnológicas são cada vez mais 

globalizadas pela integração econômica e cada vez mais implantadas nos projetos, a 

fim de garantir também o atendimento prévio às exigências e requisitos ambientais. 

A legislação brasileira define padrões de qualidade do ar para SO2, 

particulados, NO2, CO, O3 e fumaça; para as emissões aéreas, os padrões são 

estabelecidos somente para particulados, SO2 e fumaça e diferenciados para óleo 

combustível e carvão, não contemplando o gás natural. Entretanto, devido a essa 

fragilidade da legislação brasileira tem-se adotado, freqüentemente, no processo de 

licenciamento padrões e/ou requisitos de normas internacionais.  

Com relação mais especificamente ao diagnóstico das características 

tecnológicas e ambientais das usinas termelétricas brasileiras em operação e em 

planejamento, em especial, para avaliar o estado da arte dos sistemas de controle e 

de monitoração implantados e previstos, cabe destacar as seguintes conclusões: 

• Foram enviados questionários para 582 unidades em operação e em 

planejamento, obtendo-se um retorno de 217 respostas; outras 125 respostas 

chegaram após a elaboração da síntese apresentada no capítulo VI. No 

entanto, as informações dos mesmos foram compiladas para melhor 

caracterização técnica das unidades, subsídio importante na elaboração das 

estimativas de emissões. 

• A representatividade da amostra mostrou-se significativa, tanto em termos 

absolutos como em termos relativos (por sistema, por tipo de combustível, por 

faixa de potência, etc). O encaminhamento de uma carta de apresentação da 

ANEEL, junto com os questionários destaca-se como fato particularmente 

relevante para a obtenção do bom índice de retorno das informações 

solicitadas nos mesmos. 
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• As informações recebidas nos questionários foram compiladas na planilha 

designada como “Banco de Dados das UTE’s que responderam ao 

Questionário” com informações sobre os seguintes tópicos: identificação do 

empreendimento (nome e dados do proprietário); localização do 

empreendimento (endereço e coordenadas geográficas); dados técnicos da 

instalação (potência instalada; número de unidades geradoras; combustível 

principal, alternativos e  respectivos poderes caloríficos e consumos; consumo 

específico médio; fator de capacidade médio; fator de disponibilidade; heat 

rate; características dos geradores elétricos e dos equipamentos motrizes; tipo 

e características dos ciclos de resfriamento e térmico); dados técnicos dos 

sistemas de controle (tecnologias, poluentes controlados e respectivas 

eficiências); dados técnicos dos sistemas de monitoração das emissões e da 

qualidade do ar (poluentes monitorados; tecnologias e periodicidade de 

monitoração) e dados de sistemas de meteorologia (parâmetros registrados, 

tipo e localização da estação). 

• Tendo em vista a não uniformidade dos dados recebidos, foi necessária a 

análise de cada informação. Em cada campo os dados foram convertidos para 

a mesma  base de unidades. Os dados compilados  foram analisados frente às 

informações disponíveis nos relatórios e publicações do setor energético. 

Foram calculadas as eficiências de cada instalação pelo consumo específico 

de combustível e pelo heat rate. Os dados foram avaliados e sintetizados 

(agrupados)  segundo vários aspectos: fase de implantação, tipo de geração, 

tipologia de combustível, faixa de potência, região do país, ciclo térmico, 

existência de sistema de monitoração e de controle das emissões, tipologia de 

sistema de controle, gases e materiais monitorados e controlados.  

• Conforme já esperado, as usinas termelétricas de pequeno porte, em regra 

geral, não possuem sistema de controle e monitoração das emissões aéreas. 

As usinas mais novas e de maior capacidade, devido ao maior rigor no 

processo de licenciamento e, possivelmente, devido à necessidade de 

financiamento externo, por exemplo, do Banco Mundial, já  incorporam tais 

sistemas visando à redução dos impactos ambientais. 

• Cerca de 47 UTE’s em operação e planejamento já executam ou planejam 

executar a monitoração de alguns poluentes aéreos através de sistemas 

contínuos (18 unidades); diária (1 unidade); semanal (4 unidades); mensal (6 

unidades); semestral (11 unidades) e anual (7 unidades). Via de regra, as 

UTE’s brasileiras só fazem controle e monitoração de poluentes cujos padrões 

são estabelecidos pela legislação.  
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Uma vez efetuado o diagnóstico, fez-se um levantamento, em bibliografia 

especializada, sobre diferentes métodos e parâmetros considerados no cálculo de 

emissões. Foi então estruturada uma metodologia para inventariar as emissões dos 

poluentes aplicável às características do parque instalado e em planejamento no 

Brasil.   

Para a seleção do método mais apropriado, a fim de elaborar-se o inventário, 

foram analisadas, inicialmente, as várias possibilidades existentes e ponderados  

alguns fatores, tais como: poluente a ser inventariado, disponibilidade dos parâmetros 

necessários aos cálculos, compilação de emissões potenciais e operacionalidade do 

uso do método com os dados compilados.  

Assim, tendo em vista o  uso pretendido dos resultados,  tempo e recursos 

disponíveis para se fazer o inventário, decidiu-se pelo desenvolvimento de um modelo 

computacional para calcular o inventário das emissões dos poluentes emitidos pelas 

UTE’s do parque termelétrico brasileiro que pudesse utilizar tanto as características 

dos combustíveis e fatores de emissão calculados como os fatores de emissão 

compilados na literatura. Tal modelo foi designado como - EMUTE - Emissões das 

UTE’s, e utiliza o editor visual basic do EXCEL 

As estimativas das emissões foram realizadas utilizando os dados, 

operacionais e tecnológicos, reais de cada unidade (informados pelos proprietários 

das usinas termelétricas brasileiras), formulando diferentes cenários de operação até o 

ano de 2010 para diferentes fatores de capacidade prospectados. O método, também, 

permite avaliações de sensibilidade dos resultados e a possibilidade de agregação 

segundo algumas variáveis chave, tais como: da geração elétrica, do consumo de 

combustível e das emissões anuais e acumuladas de dado poluente (bottom-up) por 

UTE, por município, por estado, por região do país, por tipologia de combustível, 

tecnologia de processo e faixa de potência instalada, por situação operacional  e por 

tipo de serviço (público, autoprodução ou produção independente). O modelo pode 

ainda ser usado para o cálculo das emissões de séries históricas anteriores ou 

posteriores às consideradas, tomando como base dados reais ou previstos de 

consumo de combustível ou geração elétrica.  

A metodologia desenvolvida utilizou conceitos amplamente difundidos e 

referenciados na literatura, mas sua originalidade/inovação é dada por sua concepção 

que permite associar o método de cálculo a dados reais das UTE’s brasileiras (banco 

de dados de referência), além de possibilitar análises paramétricas e elaboração de 

cenários - cenarizações. 

A título de comparação, o mesmo modelo foi empregado na realização de 

cenários, utilizando dados de entrada (inputs) compilados na literatura. O confronto 
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dessas informações é relevante para o estabelecimento de políticas de gestão 

ambiental e energéticas, pois possibilita identificar a origem das emissões aéreas 

como também quantificá-las.  

Na aplicação da metodologia desenvolvida para o inventário de emissões das 

UTE’s brasileiras em operação e em planejamento foi escolhido, como estudo de caso, 

o cálculo das emissões de CO2. Conforme já mencionado, foram traçados alguns 

cenários utilizando diferentes fatores de capacidade, dados compilados na literatura e 

dados compilados nos questionários. Para esses cenários foram elaboradas 

estimativas de emissão utilizando as características dos combustíveis e cálculo dos 

respectivos fatores de emissão, bem  como estimativas utilizando os fatores de 

emissão recomendados pelo IPCC. Com base nos resultados obtidos, pode-se 

concluir que: 

• A geração termelétrica de todas as UTE’s, no ano de 2001, foi de 26 e 43 TWh, 

respectivamente, para os cenários com fator de capacidade de 30 e 50%. Já 

no final do período analisado, 2010,  a geração deverá atingir 86 e 144 TWh, 

respectivamente, para os cenários com fator de capacidade de 30 e 50%. 

• Não existem grandes divergências entre os fatores de emissão calculados,  

considerando a mesma base de dados para todas as UTE’s – Cenários A 
(caracterização dos combustíveis e eficiência do ciclo)  e aqueles 

recomendados pelo IPCC – Cenários I. Como era esperado, as maiores 

divergências ocorrem para as UTE’s a biomassa, pois o poder calorífico dos 

vários tipos de biomassa é dependente de vários fatores. 

• A análise de sensibilidade dos resultados de estimativas de emissões, quando 

se consideram diferentes valores compilados para o poder calorífico de cada 

tipologia combustível (máximos, médios e mínimos) – Cenários B, C e D, 
mostra que os resultados poderiam apresentar divergências  até da ordem de 

100%. Entende-se que os resultados obtidos, principalmente para as hipóteses 

que consideram os valores mínimos e máximos, podem ser, em alguns casos, 

absurdas, mas servem para mostrar a importância da adoção de valores mais 

próximos da realidade de cada usina. 

• É  importante ressaltar que, no caso das UTE’s a biomassa, conforme já 

mostrado por CORTEZ et LORA (1997) (vide tabela 3.11), estas discrepâncias 

são reais e dessa mesma ordem de grandeza. O IPCC (1966) também 

recomenda a realização de pesquisas visando o estabelecimento de fatores de 

emissão mais confiáveis para esse tipo de energético. 
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• As estimativas de emissões, considerando a cultura e exploração não 

sustentável da biomassa - Cenários S em relação a sustentável – Cenários N, 

assumindo o fator de capacidade de 50%, poderiam representar um acréscimo 

de 50% no total acumulado em 2010.  Já as emissões anuais aumentariam 

mais de 25,89 e 30,31 milhões de toneladas de CO2 em 2001 e 2010, 

representando um incremento de 95% e de 40%, respectivamente. Tais 

resultados refletem o pequeno incremento da capacidade instalada no período 

com usinas a biomassa, normalmente para autoprodução. Ressalta-se que a  

maioria dos trabalhos publicados no Brasil não inclui nas estimativas as 

emissões advindas da combustão da biomassa. 

• As estimativas feitas por cada UTE, com os dados compilados nos 

questionários e a extrapolação dos dados para as UTE’s que não responderam 

ao questionário – Cenário E, são as mais próximas da realidade, pois se 

baseiam em dados reais da ordem de 50% de todo o parque térmico em 

operação e em planejamento (50% das UTE’s responderam o questionário). No 

cenário EN50 as emissões são, respectivamente, de 29 e 80 Mt de CO2 nos 

anos de 2001 e 2010. As emissões das UTE’s em planejamento representam 

2% e 63% dessas emissões. Já no Cenário ES50 as emissões são, 

respectivamente, de 72 e 131 Mt de CO2 nos anos de 2001 e 2010. As 

emissões das UTE’s em planejamento representam 1% e 47% dessas 

emissões. Julgamos ser razoável considerar que as emissões reais do parque 

termelétrico estejam na faixa de emissões delimitada pelos cenários acima, 

para o fator de capacidade de 50%. 

• A divergência encontrada, comparando-se os resultados, anuais e acumulados, 

encontrados no cenário EN50 com as respectivas estimativas feitas, tanto 

utilizando o fator de emissão do IPCC - Cenário IN50, quanto aquelas com 

mesmos dados extrapolados para todas as UTE’s - Cenário AN50, foi na faixa 

de 3 a 5% a mais. Essa divergência aumenta para 20 a 30 % nos cenários que 

consideram as emissões da biomassa, cultivo e exploração não sustentável, ou 

seja, comparação do Cenário  ES50 com os Cenários IS50 ou AS50. 

• Os resultados comprovam que a realização de inventários de emissões de 

poluentes que ocasionam impactos de âmbito local / regional, subsidiam o 

processo de licenciamento ou envolvam comercialização de créditos de 

emissões, como CDM,  devem ser efetuados utilizando os dados reais de cada 

usina (cenários E). Para estimativas de emissões anuais e acumuladas de 

poluentes que provocam efeitos globais, quando se pode tolerar uma menor 
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precisão, a pequena diferença nos resultados indica a possibilidade de se 

utilizar  para o inventário as premissas constantes dos cenários I, A ou E. 

Finalizando, com o propósito de balizamento dos resultados encontrados em 

termos de emissão de CO2, tentou-se analisá-los comparando-os com os dados 

publicados na literatura consultada. Essa análise ficou prejudicada, tendo em vista que 

os parâmetros e hipóteses utilizados nos trabalhos consultados não foram 

suficientemente explícitos para uma comparação mais sistematizada.  

Como mais uma contribuição do trabalho, visualiza-se a possibilidade de uso 

da metodologia com diferentes fins. Setorialmente, o cálculo de emissões serve tanto 

para inventários do parque termelétrico existente como para o planejado. Os 

resultados podem ser incorporados nos estudos de planejamento de curto, médio e 

longo prazo do setor elétrico, análise das alternativas da matriz energética. Os 

resultados do inventário preditivo ou real das emissões poderão compor um sistema 

de indicadores ambientais relevantes no processo de decisão do setor, planejamento 

ambiental estratégico, bem como no processo de licenciamento das termelétricas,  nas 

fases de construção e operação. Podem também subsidiar os órgãos de governo, no 

nível federal, estadual ou municipal, com informações necessárias ao estabelecimento 

de estratégias, programas, acordos, protocolos, etc., em fóruns nacionais e 

internacionais, ou mesmo auxiliar os gerentes das usinas termelétricas no 

planejamento de ações e estabelecimento de metas relacionadas com a gestão 

ambiental de seus empreendimentos, principalmente quanto à conformidade no 

atendimento da legislação ambiental. 

Sintetizando, trata-se de contribuir para o melhor equacionamento das 

escolhas energéticas dentro do setor elétrico brasileiro e para as políticas de gestão 

da qualidade do ar, através do aperfeiçoamento de metodologias de emissões. 

IX.2 Limitações do trabalho e proposições 

O intuito do trabalho não foi o de esgotar o assunto. De fato a própria 

caracterização do parque termelétrico, as características dos diferentes combustíveis 

utilizados na matriz de geração termelétrica e o diagnóstico das medidas de controle 

adotadas para cada poluente poderão ser aperfeiçoados.  

Tendo em vista o grande volume de informações coletadas, teria sido, também, 

recomendável o tratamento estatístico dos dados compilados, utilizando técnicas de 

análise multivariada e/ou data mining, para permitir uma melhor extrapolação dos 

resultados para as UTE’s que não responderam ao questionário. 

Outro aperfeiçoamento relevante seria através da acoplagem do modelo de 

cálculo de emissões a algum modelo de previsão operacional do sistema elétrico, o 
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que possibilitaria a utilização de fatores de capacidade anual, de cada UTE, mais 

próximos da realidade do planejamento do setor elétrico brasileiro. 

De antemão, vislumbra-se, também, a possibilidade de incorporação na 

metodologia, de análise de custo-benefício e de efetividade, no sentido de subsidiar a 

proposição de instalação de sistemas de controle, visando à redução das emissões de 

certos poluentes. Tal aprimoramento permitiria a elaboração de inventário 

considerando projeções de emissões se instalado sistema de controle, avaliação dos 

custos envolvidos e ganhos ambientais, redução das emissões. 

Devem ser aprofundadas as análises dos fatores de emissão disponibilizados 

na literatura, em particular no que tange aos poluentes com impacto local e regional, 

considerando que  na maioria das vezes apresentam valores muito diferenciados, em 

função da tecnologia, tamanho e idade da instalação. 

Algumas UTE’s brasileiras possuem resultados de monitoração das emissões 

através de sistemas de monitoração contínua ou esporádica. Para aprimoramento da 

validação da metodologia e elaboração de estimativas mais precisas sugere-se ainda 

a elaboração de inventários com dados obtidos de programas de monitoração de 

emissões; o ideal seria a obtenção de informações de UTE’s com diferentes 

tamanhos, tecnologias de geração e tipologia de combustível. 

Finalmente, propõe-se a atualização do Banco de Dados das UTE’s para 

refletir as mudanças ocorridas após 2001, tanto nas UTE’s em operação, mas em 

particular aquelas referentes à real implementação das planejadas e  à inclusão das 

novas unidades inseridas nos planos de expansão do setor elétrico. 

Como recomendações de caráter geral e de cunho mais institucional cabe citar: 

- Necessidade de melhoria das especificações técnicas dos combustíveis 

empregados na matriz termelétrica, principalmente para os vários tipos de biomassa 

utilizados.  

- Necessidade de desenvolvimento de fatores de emissão balisadores que 

reflitam os processos e insumos utilizados no Brasil.  

- Necessidade de entendimentos entre os vários órgãos de governo visando 

rever a legislação ambiental relativa a emissões aéreas e licenciamento ambiental 

para o setor elétrico.  

- Incentivo a implementação de programas de monitoração das emissões 

aéreas nas UTE’s brasileiras, onde os resultados desses programas poderão contribuir 

para o aprimoramento dos inventários de emissões no país.  

- Criação de mecanismos de incentivo para a implantação de sistemas de 

controle de emissões aéreas, objetivando a redução das emissões pelas UTE’s. 
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