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1. INTRODUÇÃO 

Em meados de 2001, o setor elétrico brasileiro viveu momentos difíceis. A 

escassez de energia elétrica tornou necessária à prática de racionamento, que 

além de afetar a vida de milhões de brasileiros, teve conseqüências negativas 

no ritmo da produção econômica. Hoje, mesmo havendo passado o risco de 

déficit de energia em curto prazo, essa experiência pode servir para que o país 

aprenda algumas lições importantes. 

As dificuldades enfrentadas durante o período de racionamento trazem a tona à 

importância do planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro. Nesse 

sentido, a equipe de transição do novo governo federal (gestão 2002-2005) 

apresentou sua visão, através do documento: Diretrizes e Linhas de Ação para 

o Setor Elétrico Brasileiro (ROSA et al, 2002): 

 Construir uma capacidade de planejamento de longo prazo do setor, 
integrando geração e transmissão com vistas a ampliar a sinergia 
entre regiões de hidraulicidades distintas, bem como o uso racional 
da água e demais fontes de energia; 

 Adotar o conceito de planejamento regional, levando em conta os 
problemas ambientais e os benefícios do empreendimento à região e 
às populações atingidas, estimulando ao mesmo tempo um processo 
de participação popular ampla na elaboração desse planejamento. 

 
 
No que tange especificamente as questões ambientais, vale ressaltar que nos 

últimos anos esforços vêm sendo realizados no sentido de incorporar essas 

questões no planejamento da expansão do setor elétrico brasileiro. Entretanto, 

no caso das usinas termelétricas, há uma notável carência de instrumentos 

para a realização de planejamento ambiental. 

Esta dissertação tem como objetivos principais apresentar uma discussão 

sobre as questões ambientais associadas à expansão da termeletricidade no 

Brasil, destacar a necessidade de incorporação da variável ambiental no 
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planejamento desta expansão e apresentar diretrizes para elaboração de 

instrumentos e procedimentos para a realização de planejamento. 

A abordagem utilizada enfatiza os projetos a gás natural, pois a expansão do 

parque termelétrico brasileiro nas próximas décadas deve basear-se 

principalmente em novas plantas projetadas para utilizar este combustível. No 

capítulo 2, encontra-se uma breve introdução sobre os principais aspectos das 

usinas termelétricas e as tecnologias disponíveis para controle de emissões 

atmosféricas. 

O capítulo 3 apresenta uma breve discussão sobre as principais ações das 

usinas termelétricas que causam impactos sobre o meio ambiente: emissões 

atmosféricas, consumo de água, efluentes líquidos, resíduos sólidos, emissões 

térmicas, riscos, ruído e efeitos estéticos. Dentre essas questões, ganharam 

maior destaque às emissões de poluentes atmosféricos e o uso consumtivo da 

água, por se tratarem das principais causas de complicações nos processos de 

licenciamento ambiental de novos projetos. 

Com relação aos poluentes atmosféricos, vale destacar a problemática 

associada às emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), que representam os 

principais poluentes emitidos por usinas termelétricas a gás natural. Esses 

gases podem resultar em efeitos diretos e indiretos. De forma direta, ocorre 

formação de dióxido de nitrogênio (NO2), um poluente tóxico que causa danos 

à saúde humana e a população. Os efeitos indiretos das emissões de NOx 

estão associados à formação de ozônio e outros oxidantes fotoquímicos. 

Em um futuro próximo, não é difícil de se imaginar a ocorrência de um grupo de 

UTEs localizadas próximas entre si, principalmente nas regiões metropolitanas 

dos grandes centros urbanos brasileiros, pois as usinas termelétricas 

normalmente são implantadas perto dos centros de carga. Nestes casos, o 

passivo ambiental da região tem que ser levado em consideração, pois é a 

somatória da poluição que deve ser o alvo da análise e não somente este ou 

aquele empreendimento, isoladamente. O capítulo 4 apresenta uma discussão 

sobre a problemática associada aos impactos cumulativos de um conjunto de 
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usinas termelétricas localizadas em uma mesma região. Como subsídio para a 

discussão, apresentam-se os resultados dos estudos realizados pela FEEMA 

(CAVALCANTI e SALES, 2002) da influência de um conjunto de sete usinas 

termelétricas na qualidade do ar, em uma região localizada no perímetro 

metropolitano da cidade do Rio de Janeiro. Este capítulo contém ainda uma 

breve introdução sobre o fenômeno de dispersão de poluentes na atmosfera e 

os modelos computacionais usados para simular este processo. 

Outra grande questão ambiental associada às usinas termelétricas é o 

aumento do efeito estufa, uma vez que se trata de um assunto que vêm 

ganhando crescente importância no contexto internacional, devido às graves 

conseqüências que as mudanças climáticas podem trazer para o planeta. Essa 

questão é abordada no capítulo 5, através da realização de estimativas de 

emissões de gases de efeito estufa do parque termelétrico brasileiro, 

comparando os resultados obtidos com o total das emissões brasileiras na 

queima de combustíveis fósseis. 

Além disso, também é analisada a questão das emissões de gases de efeito 

estufa no planejamento da expansão termelétrica no Brasil, com destaque para 

a valorização da importância de iniciativas de redução e controle de emissões e 

seus possíveis benefícios, principalmente em função da obtenção de créditos 

de carbono. 

Após as importantes questões tratadas nos capítulos anteriores, o cerne do 

trabalho encontra-se no capítulo 6, que defende a necessidade de inserção da 

variável ambiental no planejamento da expansão termelétrica no Brasil. Em 

relação a esse aspecto, identificou-se a carência de um instrumento de 

planejamento ambiental que promova a ruptura com a tendência de ações 

corretivas e individualizadas e apresente uma postura preventiva, mais pró-

ativa, com a participação dos órgãos de meio ambiente, da sociedade e dos 

empreendedores interessados na expansão da termeletricidade. 

Dessa forma, foram elaboradas bases metodológicas que podem servir de 

referência para a criação desse instrumento proposto, que em linhas gerais, 
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consistem na elaboração de um estudo sobre a expansão termelétrica em uma 

região selecionada. O estudo é dividido em quatro etapas: diagnóstico da 

região, avaliação das condições para a expansão termelétrica, formulação de 

alternativas de expansão e avaliação das alternativas para a tomada de 

decisão. 

O capítulo 7 (conclusões) apresenta a síntese dos principais resultados, a 

validade dos estudos, as limitações e as perspectivas e desdobramentos da 

pesquisa. 
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2 CARACTERIZAÇÃO GERAL DA EXPANSÃO TERMELÉTRICA NO 

BRASIL 

Este capítulo apresenta um breve resumo sobre o parque termelétrico brasileiro 

e as tecnologias disponíveis para geração termelétrica, com ênfase para os 

projetos a gás natural. 

 
 
2.1 PARQUE TERMELÉTRICO BRASILEIRO 

As usinas termelétricas em operação no Brasil são de diversos portes, 

tecnologias e combustíveis. Essa diversidade de características é devida à 

finalidade de atendimento, quantidade de demanda, disponibilidade de preço e 

oferta de combustível no local de geração. Segundo ANEEL1, o parque 

termelétrico brasileiro compreende 15421 MW instalados, que representam 

18,49% da atual capacidade de geração do país (figura 2.1). 

 
Figura 2.1 – Síntese do Parque Gerador Instalado no Brasil 

Tipo Quantidade
Potência 
Instalada 

(kW)
%

UHE 138 64991632 77,91
UTE 726 15420987 18,49
UTN 2 2007000 2,41
PCH 211 894081 1,07

OUTROS 164 107.915 0,13
TOTAL 1241 83421615 100

UHE
UTE
UTN
PCH
OUTROS

 
Fonte: http://www.aneel.gov.br (Acesso em 08/05/2003). 
 
 
Na região Norte, com exceção das capitais, os sistemas isolados são atendidos 

quase que em sua totalidade, por pequenos grupos geradores ciclo Diesel. 

Nesse contexto de geração distribuída, as enormes distâncias e as pequenas 

demandas fazem com que o óleo Diesel seja a alternativa mais viável. Essas 

usinas são favorecidas pela CCC (conta de consumo de combustíveis), um 

                                            
1 http://www.aneel.gov.br (Acesso em 08/05/2003) 
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subsídio concedido ao combustível usado para a geração termelétrica em 

sistemas isolados. 

As demais regiões são abrangidas pelo sistema interligado de geração e 

transmissão de energia, onde até pouco tempo atrás o parque termelétrico era 

composto principalmente por centrais a carvão mineral, óleo combustível e 

centrais termonucleares (tabela 2.1). Recentemente, novas usinas foram 

implantadas em função da execução de dois programas governamentais: 

Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) e Programa Emergencial da 

CBEE2. 

 
Tabela 2.1 - Usinas Termelétricas do Sistema Interligado Não 

Pertencentes aos Programas PPT e Emergencial 

USINA EMPRESA COMBUSTÍVEL* UF POTÊNCIA 
(MW) 

Angra I ELETRONUCLEAR Nuclear RJ 657 
Angra II ELETRONUCLEAR Nuclear RJ 1309 
Aracruz ARAC. CELULOSE S/A Biomassa ES 83 
Carioba CPFL Óleo Combustível SP 36 
Cuiabá I ENRON Óleo Combustível MT 480 
Equipav EQUIPAV S/A Biomassa SP 38 
Igarapé CEMIG Óleo Combustível MG 131 
Piratininga EMAE Óleo Combustível SP 472 
R. Silveira FURNAS Gás Natural RJ 32 
Santa Cruz FURNAS Óleo Combustível RJ 608 
Santa Adélia ST. Adélia LTDA Biomassa SP 34 
Brasilia CEB Óleo Diesel DF 10 
Alegrete GERASUL Óleo Combustível RS 66 
Charqueadas GERASUL Carvão Mineral RS 72 
Figueira COPEL Carvão Mineral PR 20 
Jorge Lacerda I e II GERASUL Carvão Mineral RS 232 
Jorge Lacerda III GERASUL Carvão Mineral RS 262 
Jorge Lacerda IV GERASUL Carvão Mineral RS 363 
Nutepa CGTEE Óleo Combustível RS 24 
Presidente Médici CGTEE Carvão Mineral RS 446 
São Jerônimo CGTEE Carvão Mineral RS 20 
Uruguaiana AES URUGUAIANA Gás natural RS 600 
Camaçari CHESF Óleo Combustível BA 290 
TOTAL    6285 

Fonte: (CCPE, 2002). 
 

                                            
2 CBEE - Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial. 



 

 

7

O Programa Prioritário de Termeletricidade foi uma iniciativa do Ministério das 

Minas e Energia para viabilizar a expansão da geração termelétrica e 

possibilitar o atendimento do aumento da demanda de energia compreendida 

no período de 2000 – 2003. Diversos projetos de interesse da iniciativa privada 

foram avaliados e na concepção original do programa, 49 empreendimentos 

foram selecionados (MME, 2000). 

Com o decorrer do tempo as dificuldades foram aparecendo, com destaque 

para problemas contratuais e no licenciamento ambiental de alguns projetos. 

Entretanto, mesmo com toda a desorganização do setor elétrico, muitos 

projetos foram implantados e outros estão com suas obras em andamento 

(tabela 2.2). 

 
Tabela 2.2 - Usinas do PPT em Operação ou Construção 

USINA EMPRESA COMBUSTÍVEL UF ESTÁGIO* POTÊNCIA 
(MW) 

W. Arjona GERASUL Gás Natural MS Operação 120 
W. Arjona (Ampl.) GERASUL Gás Natural MS Operação 63 
Canoas PETROBRAS Gás Natural RS Operação 160 
Eletrobolt SOC. FLUM. LTDA Gás Natural RJ Operação 350 
Juiz de Fora JUIZ DE FORA S/A Gás Natural MG Operação 103 
Macaé Merchant EL PASO Gás Natural RJ Operação 870 
Termobahia TERMOBAHIA LTDA Gás Natural BA Construção 190 
Termoceará TERMOCEARÁ LTDA Gás Natural CE Operação 220 
Fafen PETROBRAS Gás Natural BA Operação 54 
Ibirité IBIRITERMO S/A Gás Natural MG Operação 240 
Termopernanbuco TERMOPER. S/A Gás Natural PE Construção 500 
Araucária U.G.E. ARAUC. LTDA Gás Natural PR Operação 480 
Nova Piratininga PETROBRÁS Gás Natural SP Construção 400 
Norte Fluminense N. FLUMINENSE S/A Gás Natural RJ Construção 778 
Três Lagoas PETROBRÁS Gás Natural MG Construção 240 
Camaçari CHESF Gás Natural BA Operação 350 
Termorio TERMORIO S/A Gás Natural RJ Construção 1036 
Fortaleza CGT FORT. S/A Gás Natural CE Construção 307 
Corumbá TERMOCOR. LTDA Gás Natural MS Construção 90 

Fonte: (CCPE, 2002). 
* Atualizado em 08/05/03 com base em dados da ANEEL (http://www.aneel.gov.br) 
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O Programa Emergencial da CBEE (Tabela 2.3) constitui-se de usinas 

termelétricas contratadas para a ofertar energia no curto prazo para as regiões 

Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Essas usinas operam a partir da utilização 

de óleo combustível, óleo diesel e biomassa. Os contratos são temporários, 

prevendo uma data para a retirada desses empreendimentos do sistema. 

 
Tabela 2.3 - Programa Emergencial da CBEE (31/10/02) 

POTÊNCIA INÍCIO TÉRMINO
USINA TOTAL EMPRESA ESTADO DE SITUAÇÃO* DE

(MW) OPERAÇÃO OPERAÇÃO
ALTOS 13,0 ENGUIA GEN PI LTDA PI jul/02 OP dez/04
AQUIRAZ 13,0 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
ARACATI 11,4 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/04
BAHIA I 30,6 UTE BAHIA I CAMAÇARI LTDA BA out/02 OP dez/05
BATURITÉ 11,4 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/04
BREITENER 153,8 BREITENER ENERGÉTICA S/A CE nov/02 CT dez/04
CABO 4,9 CONSÓRCIO TERMO GCS LTDA PE mar/02 OP dez/05
CAGECE 14,4 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE mai/02 OP dez/05
CAMPO MAIOR 13,0 ENGUIA GEN CE LTDA CE jul/02 OP dez/04
CARAPINA BRASYMPE 40,0 BRASYMPE ENERGIA S/A ES mai/02 OP dez/05
CARRAPICHO GEBRA 18,6 GEBRA - BRAS. GER. DE ENERGIA SE jun/02 OP dez/04
CAUCAIA 13,1 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/04
CIVIT BRASYMPE 20,0 BRASYMPE ENERGIA S/A ES jun/02 OP dez/05
COCAL 18,3 COCAL TERMELÉTRICA S/A SP mar/02 OP dez/05
COLUNA 9,0 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
CRATO 13,1 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/04
DAIA 44,1 ENGEBRA LTDA GO nov/02 CT dez/05
DISTRITO INDUSTRIAL I 19,0 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
DISTRITO INDUSTRIAL II 19,0 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
ENGUIA PECÉM 13,1 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/05
GIASA 18,0 GRAMAME - IND.. AGRÍCOLA S/A PB jun/02 OP dez/04
IGUATU 13,1 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/04
IPOJUCA 4,9 CONSÓRCIO TERMO GCS LTDA PE mar/02 OP dez/05
ITAENGA 20,0 TERMOEÉTRICA ITAENGA LTDA PE nov/02 CT dez/05
JABOTI 12,8 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
JAGUARARI 100,4 ENGUIA GEN BA LTDA BA jun/02 OP dez/04
JARDIM BRASYMPE 60,0 BRASYMPE ENERGIA S/A SE ago/02 OP dez/05
JB 18,0 DESTILARIA JB LTDA PE jul/02 OP dez/04
JUAZEIRO DO NORTE 13,1 ENGUIA GEN CE LTDA CE abr/02 OP dez/04
LAGARTO GEBRA 14,4 GEBRA - BRAS. GER. DE ENERGIA SE jun/02 OP dez/04
MARAMBAIA 13,0 ENGUIA GEN PI LTDA PI jul/02 OP dez/04
MARANGUAPE 16,0 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
MARITUBA GEBRA 15,5 GEBRA - BRAS. GER. DE ENERGIA AL jul/02 OP dez/04
NAZÁRIA 13,1 ENGUIA GEN PI LTDA PI jul/02 OP dez/04
NE GENERATION 168,5 NORDESTE GENERATION LTDA BA nov/02 CT dez/04
PACAJUS 9,0 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
PARAIPABA 12,8 CEARÁ GERADORA DE ENERGIA S/A CE abr/02 OP dez/05
PARNAMIRIM 93,0 PARNAMIRIM ENERGIA S/A RN jul/02 OP dez/04
PERI-PERI GEBRA 15,5 GEBRA - BRAS. GER. DE ENERGIA AL jun/02 OP dez/04
PETROLINA 128,0 CIA ENERGÉTICA DE PETROLINA PE out/02 OP dez/05
PIE-RP 19,5 PIE-RP TERMELÉTRICA S/A SP out/02 OP dez/04
PÓLO GEBRA 15,5 GEBRA - BRAS. GER. DE ENERGIA AL jun/02 OP dez/04
PONTA DO UBU BRASYMPE 40,0 BRASYMPE ENERGIA S/A ES jun/02 OP dez/05
PORTO 4,9 CONSÓRCIO TERMO GCS LTDA PE mar/02 OP dez/05
POTIGUAR - TEP 48,0 TERMOELÉTRICA POTIGUAR S/A RN jul/02 OP dez/05
PRAZERES 4,9 CONSÓRCIO TERMO GCS LTDA PE mar/02 OP dez/05
RIO FORMOSO 4,9 CONSÓRCIO TERMO GCS LTDA PE mar/02 OP dez/05
RIO LARGO BRASYMPE 168,0 BRASYMPE ENERGIA S/A AL ago/02 OP dez/05
SETE LAGOAS 64,0 CUMMINS BRASIL LTDA MG set/02 OP dez/04
SUAPE 4,9 CONSÓRCIO TERMO GCS LTDA PE mar/02 OP dez/05
TERMOCABO 48,0 TERMOCABO LTDA PE set/02 OP dez/05
TUBARÃO BRASYMPE 40,0 BRASYMPE ENERGIA S/A ES fev/02 OP dez/05
WILLIAM ARJONA 4 e 5 ** 62,5 TRACTEBEL MS jul/02 OP dez/04
XAVANTES 48,0 ARUANÃ ENERGIA S/A GO jul/02 OP dez/05
TOTAL (MW) 1824,9  
Fonte: (CCPE, 2002). 
* OP - Operação    CT - Construção 
** Usinas do PPT 
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A figura 2.2 apresenta a localização das usinas termelétricas brasileiras que 

fazem parte do sistema interligado. 

 
Figura 2.2 - Usinas Termelétricas do Sistema Interligado 

 
Fonte: (CCPE, 2002). 
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2.2 TECNOLOGIAS DAS USINAS TERMELÉTRICAS 

Usinas Termelétricas são unidades de geração de eletricidade através da 

utilização de máquinas térmicas, que fazem a conversão de parte da energia 

contida em um combustível para energia elétrica. 

Os combustíveis mais utilizados nestas plantas normalmente são de origem 

fóssil, como por exemplo: carvão mineral, óleo diesel, óleo combustível, gás 

natural, entre outros. Entretanto, também existem tecnologias disponíveis para 

a utilização de combustíveis alternativos, com destaque para biomassa, 

principalmente no aproveitamento de resíduos agrícolas como o bagaço de 

cana e a palha de arroz. 

Em linhas gerais, a segunda lei da termodinâmica considera que, na conversão 

de uma forma de energia para outra, parte dela se perde sob a forma de calor 

de baixa temperatura, energia que não pode ser convertida em trabalho 

mecânico. Dessa forma, mesmo sob condições ideais, uma máquina térmica 

não pode converter em energia mecânica toda a energia térmica a ela suprida. 

Define-se como eficiência térmica de uma máquina (η) a razão entre a energia 

útil aproveitada (que pode ser transformada em trabalho mecânico) e a energia 

do combustível que é consumida. 

O ciclo de Carnot (figura 2.3) representa o limite máximo ideal para a operação 

de qualquer máquina térmica. Independente do fluido de trabalho utilizado, este 

ciclo possui sempre os mesmos quatro processos básicos. São eles: 

 Processo isotérmico (A-B): calor é produzido no sentido do estado A 
para o estado B, devido à queima de combustíveis; 

 Processo de expansão adiabático (B-C): a temperatura do fluido de 
trabalho diminui do estado B (quente) para o estado C (mais frio). 

 Processo isotérmico (C-D): calor é retirado da máquina térmica do 
estado C para o estado D, fazendo a exaustão de calor do fluido de 
trabalho. 
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 Processo de compressão adiabático (D-A): a temperatura do fluido 
de trabalho passa do estado D (mais frio) para o estado A (mais 
quente). 

 
 

Figura 2.3 – Diagrama de Temperatura x Entropia para o Ciclo de Carnot 

 
 
 
A partir da figura 2.3 podem ser definidos os seguintes parâmetros: 

 Ti - Temperatura máxima presente no ciclo da máquina; 

 Tf – Temperatura do fluido de trabalho após extraído o trabalho 
mecânico; 

 Qin – Calor fornecido (Área ABEF); 

 Qout – Calor rejeitado (Área DCEF); 

 W – Trabalho Mecânico = Qin - Qout (Área ABCD). 
 
 
A eficiência térmica de uma máquina é dada por: 

 

 
in

out

in

outin

in Q
Q

Q
QQ

Q
W

−=
−

== 1η  

 
 
 

(2.1)
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Dessa forma, a partir da figura 2.3 pode-se obter que para o ciclo de Carnot, 

 
f

i

T
T

ABEFÁrea
ABCDÁrea

−=−= 1
)(
)(1η  

 
Devido principalmente as transferências de calor através da carcaça da 

máquina térmica e aos atritos entre as partes móveis e fixas, não há 

possibilidades de se construir uma máquina térmica que opere segundo o ciclo 

de Carnot. Entretanto, este ciclo teórico é interessante, pois permite estimar o 

limite máximo de eficiência para uma máquina térmica operando entre dois 

limites de temperatura. 

Na prática, as plantas de geração termelétrica utilizam ciclos termodinâmicos 

reais, que buscam uma aproximação do ciclo de Carnot de máxima eficiência. 

Os itens a seguir fazem uma breve apresentação dos ciclos mais comumente 

empregados, com ênfase para a utilização de gás natural, em plantas de ciclo 

Brayton e ciclo combinado, pois estas tecnologias são as mais importantes 

para o atual contexto de expansão termelétrica no Brasil. 

 
 
2.2.1 Ciclo Rankine 

O ciclo Rankine utiliza o calor da queima dos combustíveis para aquecer água 

e convertê-la em vapor. A energia térmica contida no vapor é transformada em 

trabalho mecânico através de uma turbina. A queima do combustível e a 

transferência do calor resultante para a produção de vapor ocorrem 

normalmente em uma caldeira, que pode ser projetada para a utilização de 

diversos tipos de combustíveis, tais como: carvão mineral, óleo combustível, 

óleo diesel, gás natural, bagaço de cana, entre outros. 

A figura 2.4 apresenta um diagrama simplificado do ciclo Rankine. A água é 

normalmente bombeada para uma caldeira (processo 1–2). A caldeira é o local 

onde ocorre a queima do combustível e a troca de calor com a água, que é 

(2.2)
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convertida em vapor (processo 2–3). O vapor, que deixa a caldeira sob alta 

pressão e temperatura média de 560oC, aciona a turbina (processo 3-4), que 

por sua vez, aciona o gerador de eletricidade. Após passar pela turbina, o 

vapor é encaminhado ao condensador, onde troca calor com uma fonte fria 

(processo 4-1), retornando a seu estado líquido para ser bombeado e 

novamente utilizado no processo. Apesar do ciclo ser fechado, normalmente 

ocorre uma adição regular de água, em pequenas quantidades, para suprir as 

perdas nos processos. 

 
Figura 2.4 – Diagrama Simplificado do Ciclo Rankine 
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2.2.2 Ciclo Brayton – Turbinas a Gás 

As turbinas a gás (figura 2.6) são máquinas térmicas que realizam a conversão 

da energia do combustível em propulsão, trabalho no eixo ou geração elétrica. 

Inicialmente projetadas para indústria aeronáutica, as turbinas a gás vêm 

sendo cada vez mais utilizadas para a geração termelétrica. 

A figura 2.5 ilustra uma turbina a gás. As principais vantagens da utilização 

desta tecnologia são:  

 Simplicidade do sistema; 

 Custo de investimento relativamente baixo ($/kW); 

 Montagem compacta; 

 Baixa relação peso por potência (kg/kW); 

 Ocupação de uma área reduzida (m3/kW). 
 
 

Figura 2.5 – Ilustração de uma Turbina a Gás 

 
Fonte: http://technoelearning.sites.uol.com.br (acesso em 01/03/03). 
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A figura 2.6 apresenta um diagrama simplificado do ciclo Brayton, os principais 

componentes são: 

 Compressor – equipamento que faz a sucção do o ar e o comprime até a 
pressão de combustão (processo 1-2); 

 Câmara de Combustão – equipamento onde é injetado o combustível 
que, em contato com o ar comprimido entra em processo de combustão 
(processo 2-3); 

 Turbina – equipamento que converte parte da energia contida no 
combustível em energia mecânica na rotação axial do eixo, que por sua 
vez, aciona o gerador elétrico. Este processo ocorre através da 
expansão dos gases de exaustão, acionando as palhetas da turbina. 

 
Figura 2.6 – Diagrama Simplificado do Ciclo Brayton 

COMPRESSOR TURBINA

CÂMARA DE
COMBUSTÃO

AR

GERADOR

EXAUSTÃO

COMBUSTÍVEL

T

S

1

2

3

4

1 2 3 4

Ti

Tf

 
 



 

 

16

Normalmente, uma turbina a gás é composta de vários estágios de expansão. 

Os primeiros estágios são os de alta pressão, que fornecem o trabalho 

responsável pelo acionamento do compressor. Os estágios posteriores, 

denominados turbina de baixa pressão, são os que acionam o gerador elétrico. 

Existem também plantas que utilizam eixos independentes para o compressor 

(alta pressão) e para a turbina de potência (baixa pressão). Nestes casos, há 

maior controle sobre o ciclo, pois é possível variar a rotação da turbina do 

compressor sem variar a rotação da turbina do gerador. 

De maneira geral, a turbina a gás é máquina térmica bastante versátil no que 

se refere à utilização de combustíveis. Podem ser utilizados: gás natural, óleo 

Diesel, álcool, biogás, óleo combustível, entre outros. Vale ressaltar que, para 

não danificar o equipamento, é importante controlar a presença de alguns 

contaminantes contidos nos combustíveis, tais como: resíduos carbonosos, 

cinzas, enxofre, sódio, potássio, aromáticos, chumbo, entre outros. 

 
 
2.2.3 Ciclos Combinados 

Em geral, apesar dos avanços tecnológicos ao longo do tempo, as usinas 

termelétricas que utilizam ciclos simples apresentam limitações no que tange a 

eficiência termodinâmica. As plantas que utilizam os ciclos Brayton e Rankine 

apresentam eficiência média em torno de 35%. Os motores mais eficientes em 

ciclo Diesel ficam na casa dos 40%. Ou seja, mais da metade da energia 

contida no combustível não é convertida em trabalho mecânico, perdendo-se 

normalmente sob a forma de calor dos gases de exaustão. No caso específico 

do ciclo Brayton, a temperatura dos gases emitidos na saída das chaminés fica 

em torno dos 500oC. 

O ciclo combinado consiste basicamente em tirar proveito de parte da energia 

contida no calor desses gases, através de uma caldeira de recuperação onde 

ocorre a produção de vapor para acionar uma turbina em ciclo Rankine. A 

configuração mais comum deste ciclo é a utilização conjunta dos ciclos Brayton 
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e Rankine, que obtém uma eficiência média em torno de 55%. A figura 2.7 

apresenta um exemplo típico de uma planta operando em ciclo combinado. 

 
 

Figura 2.7 - Ciclo Combinado 

 
Fonte: http://technoelearning.sites.uol.com.br (acesso em 01/03/03). 
 
 
Em muitos casos há ainda a utilização de queimadores suplementares na 

caldeira de recuperação. Essa queima suplementar aumenta a energia térmica 

dos gases de exaustão, possibilitando maior produção de energia elétrica na 

turbina a vapor. Vale ressaltar que com a queima suplementar, a eficiência 

térmica do ciclo combinado tende a reduzir conforme for a quantidade de 

combustível queimado a mais. 

No acoplamento, há redução de eficiência térmica de cada turbina. Para a 

turbina a gás ocorre um aumento da pressão na saída enquanto que na turbina 

a vapor, a temperatura em que começa a transformação de calor em trabalho 

na turbina a vapor é reduzida. 

Segundo (CECCHI e SCHECHTMAN, 1996), a geração de eletricidade 

utilizando ciclo combinado apresenta as seguintes vantagens: 

 Prazo de implementação relativamente curto; 

 Custo inferior ao ciclo vapor de mesma capacidade; 
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 Partida rápida de parte da instalação (relativa à turbina a gás); 

 Eficiência global elevada, em torno de 55%; 

 Baixo nível de emissão de poluentes, similarmente a turbina a gás; 

 Espaço ocupado relativamente pequeno; 

 Altos índices de disponibilidade e confiabilidade. 
 
 
Outra vantagem da utilização de plantas em ciclos combinados está associada 

à construção modular. O investidor pode optar por instalar em um primeiro 

momento somente as turbinas a gás, operando em ciclo simples. As turbinas a 

vapor, com respectivas caldeiras de recuperação podem ser instaladas 

posteriormente, como mostra a figura 2.8. 

 
 

Figura 2.8 - Construção Modular 

 
Fonte: http://technoelearning.sites.uol.com.br (acesso em 01/03/03). 
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2.2.4 Cogeração 

A cogeração pode ser definida como aproveitamento simultâneo de energia 

térmica e mecânica, a partir de uma mesma fonte primária de energia. Esse 

tipo de tecnologia vem ganhando cada vez mais aceitação na indústria em 

geral, principalmente pelo aumento de eficiência energética que proporciona. 

Os produtos de combustão a alta temperatura possuem uma grande 

disponibilidade para a conversão de sua energia interna em trabalho. Quando 

se utiliza essa energia em baixas temperaturas, (como calor para processo) 

esta disponibilidade é reduzida. A cogeração visa o aproveitamento deste 

potencial, obtendo uma forma de energia de maior qualidade termodinâmica 

(trabalho), abaixando a temperatura dos produtos de combustão que depois 

fornecem calor de processo. 

Do ponto de vista termodinâmico, a cogeração é perfeitamente justificável. A 

viabilidade econômica da cogeração deve ser verificada através da análise 

tecnico-econômica para uma determinada aplicação, considerando os custos 

dos equipamentos e os retornos e gastos durante a vida útil da usina, fator de 

capacidade da instalação, custo de combustível entre outros fatores. 
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3 IMPACTOS AMBIENTAIS NA GERAÇÃO TERMELÉTRICA 

Em uma análise detalhada, verifica-se que empreendimentos termelétricos 

provocam uma série de impactos ambientais, desde a fase de projeto, 

passando pela fase de implantação, operação, até a desativação da planta. Em 

geral, os impactos mais significativos ocorrem durante a fase de operação, por 

conseqüência dos efeitos das emissões atmosféricas, efluentes líquidos, 

resíduos sólidos e consumo de água. 

 
 
3.1 EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 

A emissão de poluentes para a atmosférica pode ser considerada a principal 

ação impactante de usinas termelétricas. Consiste na descarga de material 

particulado e gases resultantes do processo de combustão, cujas quantidades 

e composição variam conforme a tecnologia e o combustível utilizado. 

 
3.1.1 Efeitos das Emissões Atmosféricas 

Os efeitos das emissões atmosféricas são diversos, compreendendo três 

esferas: local, regional e global. Os efeitos locais são limitados ao entorno das 

fontes emissoras, como por exemplo, a degradação da qualidade do ar nos 

grandes centros urbanos. Os efeitos regionais compreendem um raio de 

centenas de quilômetros, como por exemplo, a formação de chuva ácida (item 

3.1.1.1). 

Os Efeitos Globais são aqueles que afetam todo o planeta (contribuição para o 

aumento do efeito estufa). O aquecimento global e a mudança climática 

representam um dos maiores desafios ambientais a serem enfrentados pela 

humanidade nos próximos séculos (item 3.1.1.2). 
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3.1.1.1 Chuva Ácida 

Chuva ácida é um termo comumente utilizado para as precipitações ácidas, 

formadas a partir de gases poluentes emitidos por atividades antrópicas. Os 

principais gases responsáveis pela formação de chuva ácida são os óxidos de 

nitrogênio (NOx) e o dióxido de enxofre (SO2). 

Depois de emitidos, esses gases reagem com vapor d’água na atmosfera 

(tabela 3.1), formando substâncias ácidas, que serão precipitadas junto com as 

chuvas. Convencionalmente, é considerada ácida a chuva que apresenta 

valores de pH menores do que 5,6. 

 
Tabela 3.1 – Reações Químicas da Chuva Ácida 

Óxidos de Enxofre (SOx) Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

I - Queima do enxofre:  

• S + O2 --> SO2 

II - Transformação do SO2 em SO3: 

• SO2 + ½ O2 --> SO3  

III - Reações dos óxidos com água: 

• SO2 + H2O --> H2SO3 

• SO3 + H2O --> H2SO4 

 

I - Reação entre N2 e O2 durante a combustão 

(devido à temperatura elevada): 

• N2 + 2O2 --> 2NO2 

II - Reação do óxido com água: 

• 2NO2 + H2O --> HNO2 + HNO3 

 

 

 

Fonte: http://www.e-meioambiente.com.br (acesso em 05/02/03). 
 
 
Existem amplas evidências dos efeitos danosos da chuva ácida, dentre os 

quais se destacam: 

 Acidificação de florestas e corpos d’água, principalmente lagos, com 
efeitos sobre fauna e flora; 

 Corrosão de estruturas expostas, com ênfase para os danos a 
monumentos ao ar livre (patrimônio histórico e cultural). 

 Toxicidade para as plantas. 
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Pelo fato da chuva ácida ser um fenômeno que ocorre muitas vezes, a 

distâncias consideráveis das fontes emissoras de óxidos de enxofre e 

nitrogênio (até 300 km), tornou-se alvo de grande preocupação na Europa e 

nos EUA. Neste último, a agência ambiental estatal USEPA3, implantou um 

intenso programa de monitoramento. No caso europeu, há ainda um agravante, 

pois devido à situação geográfica de proximidade entres os países, muitas 

vezes as chuvas ácidas decorrentes das emissões de termelétricas localizadas 

em um país podem afetar outros países gerando então, conflitos internacionais.  

Vale lembrar que essas questões não se restringem apenas a países distantes, 

uma vez que o Uruguai já enviou protestos diplomáticos ao Brasil, em virtude 

de efeitos de chuvas ácidas em seu território decorrentes de emissões de 

enxofre em termelétricas a carvão no sul do Brasil. 

 
3.1.1.2 Efeito Estufa e Mudanças Climáticas 

Chama-se de efeito estufa o fenômeno de absorção da radiação infravermelha 

terrestre por alguns gases presentes na atmosfera (gases de efeito estufa). 

Esse efeito é natural e contribui para manter a atmosfera cerca de 30oC mais 

aquecida, possibilitando a existência de vida no planeta (MCT, 1999). 

Recentemente, cientistas identificaram que a temperatura do planeta vêm 

aumentando significativamente. Nos últimos 70 anos registrou-se um aumento 

de 0,6oC na temperatura média da superfície do globo. 

Após muitas pesquisas, considera-se que a causa mais provável desse 

aumento de temperatura é um aumento da concentração atmosférica dos 

gases que causam o efeito estufa. Vale citar que os níveis de CO2, o principal 

gás de efeito estufa, aumentaram de 280 para 360 ppm, do início da revolução 

industrial até os dias de hoje. 

                                            
3 USEPA – United States Environmental Protection Agency. 
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O aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera se deve 

principalmente a ações recentes da humanidade, tais como a aceleração dos 

processos de desflorestamento e a queima de combustíveis fósseis, que 

passou a ser crescentemente praticada após a revolução industrial. 

 
Os principais gases causadores do efeito estufa são: 

 Dióxido de carbono (CO2); 

 Metano (CH4); 

 Óxido nitroso (N2O); 

 Clorofluorcarbonetos (CFCs). 
 
Segundo (HEVENGELD, 1995), as contribuições relativas dos gases estufa no 

aquecimento global são em torno de: 70% do CO2, 27% do CH4 e 3% do N2O. 

A tabela 3.2 apresenta dados sobre as concentrações atmosféricas e o tempo 

de residência destes gases. 

 
Tabela 3.2 – Dados Sobre os Principais Gases Estufa 

Gases Estufa 
Concentração média 

a 100 anos atrás 
(ppb) 

Concentração 
média atual 

(ppb) 

Tempo de residência 
médio na atmosfera 

(anos) 

Dióxido de carbono (CO2) 290.000 360.000 100 

Metano (CH4) 900 1.700 10 

Óxido Nitroso (N2O) 285 310 1790 

CFCs e outros halógenos 0 3 60 - 100 

Fonte: LORA (2000). 
 
Os principais efeitos adversos conseqüentes do efeito estufa são: 

 Aumento do nível do mar; 

 Alteração no suprimento de água doce; 

 Tempestades de chuva e neve mais fortes e mais freqüentes; 
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 Maior número de ciclones; 

 Ressecamento do solo e aumento dos processos de desertificação. 
 
 
3.1.2 Poluentes Atmosféricos Emitidos por Termelétricas 

Poluente atmosférico é toda e qualquer forma de matéria sólida, líquida ou 

gasosa que, presente em concentração acima do normal na atmosfera, pode 

causar danos ao meio ambiente. De acordo com sua origem, os poluentes 

gasosos são classificados em dois tipos: 

 Primários – lançados diretamente na atmosfera.(ex. NOx, SOx); 

 Secundários – formados por reações fotoquímicas que ocorrem na 
atmosfera, a partir de poluentes primários (ex. formação de ozônio no 
smog fotoquímico). 

 
Os poluentes atmosféricos gerados por termelétricas são conseqüência da 

emissão de gases e partículas resultantes da queima dos combustíveis. A 

seguir, apresentam-se os principais poluentes emitidos por termelétricas e seus 

efeitos no meio ambiente, com ênfases para os óxidos de nitrogênio e demais 

oxidantes fotoquímicos resultantes de sua emissão, devido a forte 

predominância do gás natural nos novos projetos termelétricos brasileiros4. 

 
3.1.2.1 Material Particulado 

Considera-se como material particulado qualquer substância, à exceção de 

água pura, que existe como líquido ou sólido na atmosfera e tem dimensões 

microscópicas ou submicroscópicas, porém maiores que as dimensões 

moleculares. 

 

                                            

4 As emissões de material particulado e enxofre são pouco significativas nas usinas a gás 

natural. 
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Os particulados presentes na atmosfera classificam-se em: 

 Finos, com diâmetro menor que 2,5 μm; 

 Grossos, com diâmetro maior que 2,5 μm; 

 Primários, originam-se diretamente das emissões; 

 Secundários, originam-se a partir de gases emitidos, que sofrem 
reações químicas na atmosfera, gerando compostos condensáveis. 

 

As partículas com diâmetro menor que 10 μm (PM-10) são as que mais 

causam efeitos adversos à saúde humana, pois tendem a depositar-se nas 

regiões traquio-bronquial e pulmonar. Segundo LORA (2000), a exposição 

humana a altas concentrações de particulados provoca: 

 Aumento da incidência de doenças respiratórias; 

 Bronquite crônica; 

 Constrição dos brônquios; 

 Diminuição da função pulmonar; 

 Aumento da mortalidade. 
 
3.1.2.2 Óxidos de Enxofre 

Alguns combustíveis fósseis, principalmente o carvão mineral, podem conter 

grande teor de enxofre. A quantidade de óxido de enxofre emitida será função 

da qualidade do combustível utilizado (teor de enxofre) e da tecnologia de 

controle de emissões adotada na planta. 

O principal produto da combustão do enxofre é o dióxido de enxofre (SO2). Em 

menor escala, há também a formação de SO3. Utiliza-se normalmente a 

terminologia SOX para representar esses elementos. 

O dióxido de enxofre é tóxico aos seres humanos, causando problemas no 

trato respiratório e podendo levar a morte, em concentração de 500 ppm 

(WAGENER, 1999). 
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Em alguns casos, dependendo da quantidade de SOx emitida e de alguns 

fatores meteorológicos, o SO2 pode reagir com vapor d’água, formando ácido 

sulfúrico (H2SO4), atingindo o solo sob a forma de chuva ácida. 

 
3.1.2.3 Óxidos de Carbono 

A maior parte do carbono contido nos combustíveis é emitido sob a forma de 

dióxido de carbono (CO2). A combustão incompleta leva também a formação 

de monóxido de carbono (CO) e compostos orgânicos. 

Conforme apresentado no item 3.1.1.2, o dióxido de carbono é o gás que mais 

contribui com o aumento do efeito estufa e conseqüente mudanças climáticas. 

Por isso, existe hoje um esforço mundial para reduzir suas emissões. 

Apesar do monóxido de carbono (CO) ser um gás tóxico aos seres humanos e 

contribuir para a poluição local, as concentrações no ambiente provenientes de 

fontes fixas, são em geral muito baixas. Este poluente não preocupa em UTE’s, 

mas é um problema em áreas urbanas de grande densidade de veículos e com 

trânsito congestionado. 

 
3.1.2.4 Óxidos de Nitrogênio e Compostos Orgânicos Voláteis 

Os óxidos de nitrogênio podem causar efeitos no meio ambiente de forma 

direta e indireta. Os efeitos diretos estão principalmente associados a sua 

transformação para o dióxido de nitrogênio (NO2), que se processa na 

atmosfera, podendo então ocasionar danos à saúde humana e a vegetação. Os 

efeitos indiretos estão relacionados à formação de ozônio e outros oxidantes 

fotoquímicos, onde também participam os compostos orgânicos voláteis (VOC), 

bem como em relação à deposição ácida, com o caso particular da chuva 

ácida. 

No caso da geração termelétrica a gás natural, não ocorrem emissões muito 

significativas de óxidos de enxofre e material particulado. Nestes casos, os 
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principais poluentes primários, com efeitos locais e regionais, são os óxidos de 

nitrogênio. 

A atmosfera é composta por aproximadamente 78% de nitrogênio (N2) e 21% 

de oxigênio (O2). A formação dos óxidos de nitrogênio, praticamente não 

depende da composição química do combustível, mas sim do processo de 

combustão, que ocorre no interior das turbinas e caldeiras (para a formação de 

NOx são necessárias altas temperaturas). 

Os óxidos de nitrogênio, depois de emitidos, podem reagir com outros 

compostos presentes no ar, dando origem a poluentes secundários conhecidos 

como oxidantes fotoquímicos, dentre os quais destacam-se o ozônio (O3), o 

peroxiacetil nitrato (PAN) e o dióxido de nitrogênio (NO2). Esses compostos são 

produzidos fotoquimicamente a partir de hidrocarbonetos e NO, na presença da 

luz solar. 

Os processos de formação do ozônio e outros oxidantes fotoquímicos são parte 

do ciclo fotoquímico, ilustrado na figura 3.1. As fontes poluidoras emitem óxidos 

de nitrogênio, NO e NO2, sendo a maior parcela de NO. Entretanto, quando na 

atmosfera, o NO reage e vai se transformando em NO2. Em certas condições 

meteorológicas, principalmente insolação forte, com a presença de raios 

ultravioleta, pode ocorrer a reação de quebra do NO2, por fotólise, voltando 

para o NO e liberando oxigênio atômico excitado (O*), que pode então reagir 

com o oxigênio molecular que existe na atmosfera (O2), formando então o 

ozônio (O3). O ozônio, por outro lado, é instável e pode voltar para o oxigênio 

molecular, liberando oxigênio atômico, que vai então proceder a reações 

químicas com produção do radical OH, um importante, senão efetivo sumidouro 

para gases como monóxido de carbono, metano, dióxido de enxofre e gás 

sulfídrico. O radical OH por outro lado pode formar novamente ozônio, outra 

substâncias, ou mesmo ser sumidouro par o NOx, produzindo compostos 

nitrogenados (ASSUNÇÃO e HASEGAWA, 2001). 
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Figura 3.1 - Ciclo Fotoquímico Esquemático 

 
Fonte: (ASSUNÇÃO e HASEGAWA, 2001). 
 
 
Segundo a CETESB (1997), a presença de oxidantes fotoquímicos na 

atmosfera tem sido associada à redução de capacidade pulmonar e ao 

agravamento de doenças respiratórias, como a asma. Estudos realizados em 

animais mostram que o ozônio causa o envelhecimento precoce, provoca 

danos na estrutura pulmonar e diminui a capacidade de resistir a doenças 

respiratórias. Estes efeitos não poupam nem mesmo às pessoas saldáveis, 

como os atletas, que têm se mostrado sensíveis aos efeitos do ozônio pela 

diminuição de capacidade de executar exercícios físicos. Quanto aos óxidos de 

nitrogênio, são capazes de penetrar profundamente no sistema respiratório, 

podendo dar origem a nitrosaminas, algumas das quais podem ser 

carcinogênicas. 

Em vegetais, uma concentração elevada de NO2 pode provocar danos 

irreversíveis ao tecido foliar. A exposição de uma pessoa a uma concentração 

de 50 a 100 ppm de dióxido de nitrogênio pode provocar inflamação no tecido 

pulmonar. Se a concentração for de 500 ppm, essa pessoa corre risco de morte 

(WAGENER, 1999). 
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Em alguns casos - dependendo da quantidade de NO2 formado e de alguns 

fatores meteorológicos - o NO2 pode reagir com vapor d’água, gerando ácido 

nítrico (HNO3), atingindo o solo sob a forma de chuva ácida. 

 
3.1.3 Tecnologias Disponíveis para Controle de Emissões 

O controle das emissões pode se dar através de três etapas: antes, durante ou 

após o processo de combustão. A decisão sobre a necessidade de utilização 

desses métodos é responsabilidade daqueles que projetam e operam usinas 

termelétricas, que podem optar pela abordagem mais apropriada, em função 

das características de cada planta e dos recursos disponíveis. 

 
3.1.3.1 Controle de Pré-Combustão 

Este tipo de controle resume-se basicamente no tratamento do combustível a 

ser utilizado. Sua maior aplicação está associada ao carvão mineral e consiste 

no emprego de técnicas de lavagem e beneficiamento, que visam eliminar do 

minério grandes quantidades de enxofre. A tabela 3.2 apresenta uma breve 

descrição dessas técnicas. 

 
Tabela 3.3 – Controle Pré-Combustão 

Tipo de Controle Processos Envolvidos Principais Resultados 

Beneficiamento 
Convencional 

Processos baseados na limpeza física do 
carvão, tais como: britagem, pré-lavagem 
e uso de ciclones (meio denso e 
hidrociclones). 

Redução de 10 a 60% do teor de 
enxofre e redução no teor de cinzas. 

Beneficiamento 
Avançado 

Uso de agentes químicos ou de lixiviação 
bacteriana. 

Remoção de até 90% do teor de 
enxofre. 

Escolha do 
Combustível 

Utilização de combustíveis mais nobres 
(com menor teor de poluentes por 
unidade de energia), Co-queima de 
diferentes combustíveis. 

Possibilidade de controlar as emissões 
de poluentes em função das condições 
meteorológicas (dispersão atmosférica) 

Fonte: ROSA (1996). 
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3.1.3.2 Tecnologias de Controle na Combustão5 

Os métodos de controle de óxidos de nitrogênio (NOx) baseiam-se em 

interferências no processo de combustão para a diminuição da temperatura e 

concentração de oxigênio no núcleo da chama. Dentre os métodos 

empregados com essa finalidade pode-se destacar: 

 Recirculação dos produtos da combustão; 

 Combustão por etapas; 

 Queimadores com baixa emissão de NOx (LNB); 

 Combustão em leito fluidizado; 

 Injeção de água e vapor. 
 
Em especial, essa última técnica é bastante aplicável para turbinas a gás, 

principalmente em ciclo combinado, pois há produção de vapor, que pode ser 

injetado na turbina, reduzindo a produção de NOx e também melhorando o 

desempenho da própria turbina. 

 
3.1.3.3 Tecnologias de Controle Pós Combustão 

Material Particulado - Para o controle deste poluente, as duas tecnologias 

principais tecnologias disponíveis são: precipitadores eletrostáticos e filtros de 

tecido (filtros de manga). Essas são as mais antigas tecnologias de controle de 

emissões e atualmente a maioria das termelétricas a carvão no mundo utiliza 

esses equipamentos, em função das exigências previstas nas legislações 

ambientais. A tabela 3.3 apresenta as principais características. 

 

                                            
5 Alguns autores preferem considerar esses métodos como pré-combustão, mas neste texto 
entendeu-se que ocorrem durante o processo, justificando essa classificação. 
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Tabela 3.4 - Controle de Emissões de Material Particulado 
Precipitadores Eletrostáticos Filtros de Tecido 

 
Os precipitadores eletrostáticos vêm sendo 
empregados há muitos anos como meio efetivo 
para o controle de emissões atmosféricas na forma 
de partículas. 
 
A separação de partículas suspensas em uma 
corrente gasosa, pelo mecanismo da precipitação 
eletrostática, abrange três fases distintas: 

 O carregamento elétrico das partículas 
suspensas;  

 A coleta das partículas carregadas em 
uma superfície (placas de coleta);  

 A remoção das partículas coletadas. 
 
Utiliza-se do efeito corona para promover a 
transferência/carregamento de carga elétrica nas 
partículas. 
 

 
A filtração é um dos métodos mais antigos, simples 
e bastante eficiente para remoção de partículas de 
um fluxo gasoso. 
 
O meio filtrante pode ser de fio tecido ou feltrado, 
sendo que nos tecidos, inicialmente, forma-se uma 
torta de pó que se deposita na superfície da tecido 
onde a real coleta é exercida por essa camada de 
partículas. 
 
Um projeto de um filtro de tecido requer 
considerações de vários parâmetros, dos quais 
cita-se a área de filtragem, a perda de carga, o 
mecanismo de limpeza e configuração das 
mangas. 
 
As vantagens do emprego de filtros de tecidos são 
as seguintes: 

 Alta eficiência de coleta, inclusive para 
partículas finas; 

 Perda de carga não é excessiva; 

 Resistência à corrosão. 
 

Fonte: http://www.e-meioambiente.com.br (acesso em 05/02/03). 
 
 
Óxidos de Enxofre - Segundo ROSA (1996), existem sete tipos de tecnologias 

para a redução das emissões de óxidos de enxofre pós-combustão, que são 

empregadas comercialmente em usinas termelétricas de portes superiores a 

100 MW, são elas: processo de cal ou calcário por via úmida, processo 

Chiyoda Througbred CT-21, o processo duplo álcalis, o processo spray dryer, 

os processos que utilizam adição de cal por via seca (injeção no economizador 

e no duto de exaustão), o processo Wellman-Lord e o processo úmido de lama 

de magnésio (MagLime). 

 
Óxidos de nitrogênio - Após a combustão, o controle das emissões de óxidos 

de nitrogênio pode ser realizado por meio da utilização de substâncias 

químicas – principalmente amônia (NH3) – que reagem com o NOx, dando 

origem a compostos não voláteis, mais facilmente separáveis e recuperáveis. A 

tabela 3.4 apresenta as principais características dos métodos utilizados. 
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Tabela 3.5 - Controle de Emissões de Óxido de Nitrogênio Pós Combustão 
Método 

Utilizado 
Redução Catalítica Seletiva 

(Selective Catalytic Reduction) 
Redução Não Catalítica Seletiva 

(Selective Non-Catalytic Reduction) 

Reações 
Químicas 

2NH3 +  2NO + 1/2O2  →  2N2+ 3H2O 
2NH3 + NO2 + 1/2 O2  →  3/2N2+ 3H2O 

NO + NH3 + 1/4O2  →  N2 + 3/2H2O 
2NH3 + 5/2O2  →  2NO+ 3H2O 

Temperatura De 300 à 450oC  De 800 à 1000oC 

Redução de 
Emissões Varia de 80 a 90% Varia entre 30 a 70%, em função da 

temperatura dos gases 

 
 
3.1.4 Legislação Brasileira Sobre Qualidade do Ar 

A poluição do ar ocorre quando a alteração de composição da atmosfera 

resulta em danos reais ou potenciais. Dentro desse conceito, pressupõem-se a 

existência de níveis de referência para diferenciar a atmosfera poluída da não 

poluída. O nível de referência sob aspecto legal é denominado Padrão de 

Qualidade do Ar No Brasil, os Padrões de Qualidade do Ar vigentes foram 

estabelecidos pela Resolução CONAMA no 3, de 26/06/1990 (tabela 3.5). 

 
Tabela 3.6 – Padrões de Qualidade do Ar∗ 
Resolução CONAMA no 3, de 26/06/1990. 

Poluente Tempo de 
exposição 

Padrão 
Primário 
(μg/ m3) * 

Padrão 
Secundário 
(μg/ m3) * 

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

24 horas 
anual 

240 
80 

150 
60 

Partículas Inaláveis 
(MP-10) 

24 horas 
anual 

150 
50 

150 
50 

Fumaça 24 horas 
anual 

150 
60 

100 
40 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

24 horas 
anual 

365 
80 

100 
40 

Monóxido de 
Carbono (CO) 

1 hora 
8 horas 

40.000 
10.000 

40.000 
10.000 

Ozônio (O3) 1 hora 160 160 
Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1 hora 
anual 

320 
100 

190 
100 

 

                                            

∗ μg/ m3 significa micrograma do poluente por metro cúbico de ar. 
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3.2 CONSUMO DE ÁGUA 

Uma usina termelétrica pode demandar grandes volumes de água durante seu 

funcionamento, principalmente em função da tecnologia utilizada para o 

sistema de resfriamento do vapor das turbinas. Em alguns casos, esse 

consumo de água torna-se um impacto significativo. 

Na escolha de locais para implantação de novas centrais termelétricas, há uma 

tendência em buscar as proximidades dos grandes centros de cargas, que 

geralmente se situam em bacias hidrográficas densamente urbanizadas e 

industrializadas. Nesses locais, as disputas associadas aos múltiplos usos da 

água, decorrentes da redução da disponibilidade e da qualidade já causam 

problemas, ou se está caminhando nesta direção. 

Dessa forma, na escolha do local de instalação de uma usina termelétrica é 

fundamental avaliar se a disponibilidade de recursos hídricos é compatível com 

a tecnologia da planta, para evitar conflitos pelo uso da água com os demais 

usuários do corpo hídrico onde ocorrerá a captação. 

Os principais usos de água em usinas termelétricas são: 

 Sistema de resfriamento das usinas que operam com ciclo vapor; 

 Água desmineralizada para reposição do sistema de ciclo vapor; 

 Injeção de vapor na turbina a gás6; 

 Purga nos trocadores de calor; 

 Outros usos (água de serviço e potável). 
 
A figura 3.2 apresenta um exemplo de balanço do uso da água em uma usina a 

gás natural, ciclo combinado, com torres úmidas de resfriamento (UTE Riogen, 

1000 MW). Neste exemplo, é possível notar a importância do sistema de 

resfriamento, principal processo consumidor de água. 
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Figura 3.2 - Balanço do Uso da Água, UTE Riogen 

Fonte: Estudo de Impacto Ambiental UTE Riogen. 
 

                                                                                                                                
6 Essa prática ocorre nos ciclos HAT e LOW NOx, para melhorar o desempenho das turbinas a 
gás e minimizar a formação de poluentes (principalmente óxidos de nitrogênio). 

EFLUENTES DE 61,6 m3/h
PRÉ-TRATRAM. PRÉ-TRATAMENTO 1602,6 m3/h CAPTAÇÃO

1541 m3/h (cloração)

1,4 m3/h

ÁGUA 30,3 m3/h UNIDADE 30,3 m3/h TANQUE DE ÁGUA 
TRATADA DESMINERALIZADORA DESMINERALIZADA

1511 m3/h 1,4 m3/h 28,9 m3/h

EFLUENTES 18,9 m3/h TANQUE DE CALDEIRA DE 
TRATADOS NEUTRALIZAÇÃO RECUPERAÇÃO

1200 m3/h
17,5 m3/h 24 m3/h

26,9 m3/h
4 m3/h

RESFRIADOR 6,6 m3/h BLOWDOWN TURBINA A VAPOR
EVAPORATIVO 1224,1 m3/h (2 x 160 MW)

22,9 m3/h PERDAS PELOS 1200 m3/h

RESPIROS

TURBINA 4,9 m3/h DESAERADOR 1229 m3/h CONDENSADOR
A GÁS

1483,8 m3/h TORRE DE
RESFRIAMENTO

CIRCUITO DE VAPOR
CIRCUITO DE RESF.
ÁGUA CAPTADA BLOWDOWN 296 m3/h
ÁGUA CLORADA
ÁGUA DESMINERALIZADA
EFLUENTES EVAPORAÇÃO 1187,8 m3/h
PERDAS

BALANÇO DO USO DA ÁGUA          REPOSIÇÃO          DESCARTE            CONSUMO
     m3/h % m3/h %        m3/h %

ÁGUA DE RESFRIAMENTO 1484 92,59 296 78,62 1188 96,88
CIRCUITO DE VAPOR 30 1,89 19 5,02 11 0,93
VAPOR PARA A TURBINA A GÁS 27 1,68 0 0,00 27 2,19
EFLUENTES DE PRÉ-TRATAM. 62 3,84 62 16,36 0 0,00
TOTAIS 1603 100,00 377 100,00 1226 100,00

TOTAIS      m3/h %
TOTAL CAPTADO 1603 100,00
TOTAL DESCARTADO 377 23,49
TOTAL CONSUMIDO 1226 76,51
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3.2.1 Tecnologias de Resfriamento e Consumo de Água 

Em geral, a tecnologia utilizada para o resfriamento é o fator determinante 

sobre a quantidade de água captada e consumida por uma usina termelétrica. 

Os itens a seguir apresentam as principais tecnologias de resfriamento. 

 
3.2.1.1 Circulação Aberta 

O sistema de circulação aberta é caracterizado pela captação de um grande 

volume de água de uma fonte natural (rio, lago ou oceano), que é usada para 

troca de calor com o circuito de vapor, através do condensador da central 

termelétrica. Depois de absorver o calor latente do vapor da turbina, a água é 

descartada diretamente a sua fonte original. 

Apesar de simples e econômica, se comparada aos outros sistemas de 

resfriamento, esta opção é diretamente limitada pela capacidade do corpo 

hídrico de fornecer a vazão necessária. Além disso, o despejo da água - após a 

troca de calor com o condensador – eleva a temperatura da água do corpo 

receptor no local de descarte, possivelmente causando danos aos 

ecossistemas aquáticos (item 3.5). 

Segundo GALLO (1997), os valores de captação de água em circulação aberta 

de centrais termelétricas são da ordem de: 

 Ciclo simples:  26 (l/s) / MW    ou    93,6 (m3/h) / MW; 

 Ciclo combinado: 11 (l/s) / MW    ou    39,6 (m3/h) / MW. 
 
 
3.2.1.2 Circulação Semi-Aberta (c/ Torres Úmidas) 

Nesse sistema, ao contrário da refrigeração a ciclo aberto, a água do sistema 

de resfriamento não é descartada logo após ser utilizada na troca de calor com 

o condensador, sendo conduzida para uma torre de resfriamento (torre úmida), 

para ser resfriada e novamente utilizada. 
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O resfriamento utilizando torres úmidas se destaca pelo uso da água, pois a 

maior parte da água captada é consumida, não retornando a sua fonte original 

(rio, lago, etc.). Este consumo pode tornar-se um limitante à instalação de 

usinas com torres úmidas em regiões com problemas de escassez ou conflito 

pelo uso da água. 

No sistema de circulação semi-aberta a água consumida se destina à 

reposição das perdas, que ocorrem principalmente por evaporação, arraste na 

corrente de ar e purga.  

Normalmente, as torres úmidas contêm potentes ventiladores para a geração 

de um fluxo de ar ascendente (torres de tiragem mecânica)7. Sob a forma de 

gotículas, a água percorre uma trajetória do topo a base da torre, trocando 

calor diretamente com o ar ao longo do caminho. As perdas por evaporação e 

arraste pela corrente de ar neste processo ocorrem na faixa de 1,5 a 2,5 %. 

Para evitar o aumento das concentrações dos sais presentes na água – que 

podem levar a incrustações que prejudiquem o processo de troca de calor e 

conseqüentemente diminuam a eficiência da planta - parte do líquido que 

circula no sistema de resfriamento é constantemente purgado (descarga de 

fundo de torre). Desta forma, se retira uma quantidade de água, que pode 

chegar a 20% do volume captado. 

 
3.2.1.3 Resfriamento a Ar com Circulação Fechada (c/ Torres Secas) 

Nos sistemas que operam com circulação fechada, a água de resfriamento não 

entra em contato direto com o ar, evitando perdas por evaporação e as purgas 

constantes que ocorrem nas torres úmidas. Dessa forma, é uma excelente 

alternativa para minimizar a quantidade de água consumida e a descarga dos 

efluentes. 

                                            
7 Existe também um tipo de torre úmida que não necessita de ventiladores (torre de tiragem 
natural). Apresenta menor consumo de energia e ruído. Entretanto é uma estrutura maior e 
mais cara do que a torre úmida com tiragem mecânica. 
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As torres secas são rodeadas por radiadores, compostos por tubos de pequena 

espessura, recobertos por alhetas, para facilitar a troca de calor com o ar. São 

utilizados ventiladores de grande porte para gerar um fluxo de ar ascendente, 

enquanto a água desce do topo da torre percorrendo os tubos. A troca de calor 

ocorre na parede da tubulação, principalmente nas alhetas. 

 
3.2.1.4 Sistema Híbrido 

Um Sistema de resfriamento híbrido contém elementos do tipo seco e do tipo 

úmido, que podem operar separadamente ou em série, permitindo se trabalhar 

com ambos os sistemas, de acordo com a temperatura e umidade relativa. Este 

tipo de sistema é projetado para estabelecer buscar máxima eficiência no 

resfriamento, levando em conta uso de água, desempenho no condensador e o 

mínimo consumo de energia da planta. 

A vantagem de se utilizar um sistema híbrido esta associada à otimização da 

operação de acordo com as condições meteorológicas. Em dias de muita 

umidade, pode-se optar por uma maior utilização de torres úmidas, uma vez 

que o ar estará próximo de sua saturação, não haverá tantas perdas por 

evaporação e arraste. Em dias muito quentes ou secos, é mais recomendável 

intensificar o uso das torres secas. 

Este sistema é uma opção intermediária entre as torres úmida e seca quanto 

ao uso da água. É recomendável também, para áreas urbanas onde haja 

restrição quanto à formação de plumas. 

 
3.2.2 Comparação do Consumo de Água dos Sistemas de Resfriamento 

A tabela 3.6 apresenta uma comparação entre o resfriamento com torres 

úmidas e secas, em relação aos valores de captação de água. Em todos os 

casos, o resfriamento da turbina a vapor foi o principal responsável pelo volume 

de água captada, entretanto nota-se uma significativa redução desse volume 

no emprego de torres secas. Nas usinas que empregam ciclo combinado, o 
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consumo de água para resfriamento é função da participação do ciclo vapor na 

potência total da planta. 

 
Tabela 3.7 - Captação de Água para Usinas Termelétricas 

Ciclo Torre Eficiência
(%) 

Água p/ turbina a 
vapor  

(m3/h) / MW 

Água p/ sistema 
de resfriamento 

(m3/h) / MW 

Total de água 
captada  

(m3/h) / MW 

Úmida 42 0,043 1,800 1,843 Simples 

Seca 40 0,043 0,216 0,259 

Úmida 52 0,029 0,900 0,929 Combinado 

Seca 50 0,029 0,072 0,101 

Fonte: (GALLO, 1997). 
 
 
3.3 EFLUENTES LÍQUIDOS 

A produção de efluentes líquidos ocorre com maior intensidade em usinas que 

empregam ciclo a vapor. As fontes mais comuns são a purga da água do 

tambor da caldeira, tratamentos de água da usina e água de lavagem da 

caldeira. Nas usinas a carvão pulverizado, existem ainda os efluentes 

decorrentes do sistema de arraste hidráulico de cinzas. A seguir, apresenta-se 

uma breve descrição sobre as principais origens e composições dos efluentes 

líquidos em usinas termelétricas. 

 
3.3.1 Efluente do Sistema de Tratamento de Água para o Ciclo Vapor 

Usinas que empregam ciclo a vapor necessitam de sistema de tratamento de 

água específico. A água utilizada neste ciclo deve atender a um alto padrão de 

pureza – em termos de pH, condutividade, sílica, gás carbônico e oxigênio 

dissolvidos – para se evitar variações no perfil aerodinâmico das palhetas das 

turbinas a vapor, corrosão ou incrustação de material sólido nas paredes da 

tubulação, da caldeira e demais partes do sistema. 

Sólidos em suspensão, minerais dissolvidos, substâncias orgânicas e gases 

são removidos por uma série de processos físico-químicos nas estações de 
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tratamento. O processo de tratamento de água envolve floculação, decantação, 

filtragem, desmineralização, descarbonização e desoxidação. 

O efluente resultante do tratamento contém hidróxidos e outros reagentes 

químicos de baixo grau de toxicidade, que normalmente são descartados no 

corpo receptor após diluição ou encaminhado ao tanque de neutralização, junto 

com os outros efluentes da usina. Como o sistema de vapor da usina opera em 

ciclo fechado, o tratamento de água envolve apenas pequenas quantidades 

para a reposição, não gerando grandes volumes de rejeitos. 

 
3.3.2 Descarte da Água do Sistema de Resfriamento 

A água utilizada para resfriamento das usinas que empregam ciclo a vapor, 

tanto no ciclo aberto, quanto nas torres de resfriamento, também recebe 

tratamento apropriado. Esse tratamento tem a finalidade de evitar incrustações 

devidas a organismos aquáticos e controlar o crescimento de limo nas 

tubulações e nos bancos de tubos dos condensadores. 

Em geral, os tratamentos mais adotados baseiam-se na adição de cloro e 

aditivos anti-corrosivos. Para a água com alto pH, utiliza-se tratamento com 

clarificadores e bases, tais como calcário, soda, coagulantes, polímeros e 

óxidos de magnésio. 

Nas usinas que operam em ciclo aberto de resfriamento, o volume de água 

descartada é muito grande. Esta água descartada contém as substâncias 

usadas no tratamento (cloro, aditivos, etc.), que podem levar a danos nos 

ecossistemas aquáticos. 

 
3.3.3 Purga de Caldeiras 

A purga basicamente é um processo de drenagem contínua do tambor da 

caldeira, para tirar a sílica dissolvida na água do tambor, para melhorar a 

eficiência térmica da planta. (quanto menos sílica, menor a deposição e melhor 

a eficiência da caldeira e da turbina). A água do tambor da caldeira recebe 
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injeção química de fosfato ou hidróxido (sódio, potássio) que visa elevar o pH e 

evitar a deposição de sílica nas paredes. 

 
3.3.4 Outras Fontes 

A purga e os processos de drenagem nos equipamentos e ambientes que 

compõem a planta também podem gerar efluentes líquidos. Alguns exemplos 

são listados a seguir: 

 Drenos químicos; 

 Purga de caldeiras de recuperação; 

 Água de lavagem de equipamentos e drenos do piso; 

 Drenagem do pátio de estocagem de combustível (carvão); 

 Drenagem do sistema de arraste hidráulico de cinzas (carvão); 

 Efluentes sanitários. 
 
 
3.4 RESÍDUOS SÓLIDOS 

Na termeletricidade a gás natural, óleo combustível ou diesel, a geração de 

resíduos sólidos é pouco significativa, quase que se restringindo ao lodo da 

estação de tratamento de água. No caso da biomassa, a produção de cinzas e 

de matéria sólida proveniente do tratamento de efluentes líquidos é relevante. 

As usinas a carvão são as que produzem a maior quantidade de resíduos 

sólidos. Incluem cinzas leves ou secas (“fly ash”), cinzas pesadas ou úmidas e 

lama de sistema de dessulfuração de gases, quando existe tal sistema. Há 

ainda, em menor escala, sedimentos do sistema de tratamento de efluentes 

líquidos e eventuais resíduos na preparação dos combustíveis. 

KRAUSE (1990) chama atenção para o problema da deposição de cinzas em 

grandes pátios, levando a problemas de poluição visual, ocupação de terras e 

contaminação do solo e lençóis freáticos. Esse problema é mais grave no caso 
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de cinzas pesadas, usualmente transportadas em meio hidráulico, podendo 

apresentar características percolantes em relação ao solo. 

Uma solução para o problema da destinação final das cinzas é a sua 

comercialização. As cinzas secas, devido a suas propriedades químicas (SiO2, 

Al2O3, CaO, MgO), físicas (granulometria, densidade relativa) e propriedades 

pozolâmicas tem excelente aceitação por parte da indústria de cimento, além 

de também poderem ser utilizadas na fabricação de cerâmica, vidro e tintas. 

SANTOS (2000) lista as seguintes aplicações para as cinzas secas: 

 Fabricação de cimento; 

 Fabricação de pré-moldado leve; 

 Pavimentação de rodovia; 

 Fabricação de lã de rocha; 

 Fabricação de cerâmica e vidro; 

 Tratamento de água; 

 Fabricação de plásticos 

 Fabricação de tintas 

 Agricultura. 
 
Apesar da existência de um mercado consumidor, nem sempre é possível 

vender toda a cinza seca produzida, assim como é impossível estocar toda a 

produção nos silos. A quantidade de cinza seca não comercializada é 

convertida em cinza úmida e transportada para áreas de deposição de cinza. 

No Brasil, até hoje, as cinzas úmidas ou pesadas têm sido depositadas em 

aterros (bacias), mas estudam-se alternativas para o destino final desses 

resíduos. 

Os rejeitos provenientes do sistema de dessulfuração de gases são produzidos 

a partir de produtos químicos que são introduzidos junto aos gases de 

exaustão para remoção de enxofre. Dependendo do processo utilizado, os 
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subprodutos gerados possuem valor comercial, como no caso do gesso, 

enxofre e ácido sulfúrico. 

 
 
3.5 EMISSÕES TÉRMICAS 

Devido à segunda lei da termodinâmica, na conversão de uma forma de 

energia para outra, parte dela se perde sob a forma de calor de baixa 

temperatura, energia que não pode ser convertida em trabalho mecânico. 

Dessa forma, mesmo nas plantas mais eficientes, a maior parte do calor 

gerado no processo não é convertido em energia elétrica, sendo rejeitado para 

o meio ambiente, principalmente através das chaminés, da água do sistema de 

resfriamento ou das torres de resfriamento. Em menor escala, parte do calor é 

perdido através da purga de líquidos e vapor, do resfriamento das cinzas da 

combustão e das perdas radiativas nas tubulações e equipamentos. 

Nas usinas que empregam turbinas a gás ciclo simples ou motores 

estacionários, o calor é rejeitado diretamente para a atmosfera com a descarga 

dos gases de exaustão pela chaminé. 

Nas usinas que empregam ciclo a vapor, são necessários condensadores para 

resfriar a massa de vapor que vem da turbina e retorná-la a caldeira sob a 

forma líquida. Conforme apresentado no item 2.2., a tecnologia de resfriamento 

varia conforme a disponibilidade de recursos hídricos, podendo ser de ciclo 

aberto ou utilizar torres de resfriamento úmidas ou secas. 

Segundo ROSA (1996), o lado negativo das torres úmidas são as nuvens de 

vapor formadas acima da torre que, além do impacto estético, tendem a 

aumentar a umidade na vizinhança da usina. O fluxo de calor rejeitado para a 

atmosfera é rapidamente dispersado, não possuindo implicações ambientais 

conhecidas. 

Nos locais onde é possível captar o volume de água necessário, utiliza-se o 

ciclo aberto. Após passar pelos condensadores, a água do circuito de 
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resfriamento é descartada no corpo receptor a uma temperatura entre 7 a 10oC 

superior a que foi captada. Este é o maior potencial de impacto em termos de 

emissões térmicas, pois o aumento de temperatura nas proximidades do local 

de descarga pode trazer danos ao ecossistema aquático ali existente. 

 
 
3.6 RISCOS 

“Risco é uma medida de danos às pessoas, ao meio ambiente ou 

perdas financeiras, tanto em termos de freqüência, como na magnitude 

das conseqüências, que se pode esperar da operação de uma dada 

instalação” (LEAL, 2001). 

O processo de avaliação quantitativa de riscos parte da definição da 

abrangência e da identificação dos cenários de acidentes, com apoio de uma 

análise histórica detalhada. A partir daí, são feitas as seguintes avaliações: 

 Avaliação de freqüências (no de acidentes / ano); 

 Avaliação de conseqüências (no de mortes / acidente); 

 Quantificação do risco (no de mortes / ano). 
 
O risco também pode ser definido através da razão perigo / salvaguardas, 

onde: 

 Perigo: utilização de material inflamável, tóxico ou explosivo; 

 Salvaguardas: medidas ou sistemas para redução do risco. 
 
As principais causas de acidentes são explosões, incêndios e vazamentos. As 

mortes ocorrem principalmente por exposição à radiação térmica, exposição a 

substâncias tóxicas e sobrepressão, devida à onda de choque causada por 

uma explosão. Dessa forma, aqueles que trabalham nas usinas são os que 

correm maiores riscos em caso de acidentes. 
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O pior efeito dos acidentes no entorno das usinas é a formação de nuvens de 

gás inflamável devido a incêndios ou explosões, entretanto o risco para a 

população pequeno, pois o alcance das nuvens inflamáveis é curto. Segundo 

LEAL (2001), alguns efeitos de explosão podem estender-se a distâncias 

consideráveis – quilômetros para a quebra de vidros – Enquanto a morte por 

colapso de estruturas pode se estender a centenas de metros, a morte por 

ação direta da onda de choque, somente ocorre em pontos muito próximos do 

centro da explosão. 

 
 
3.7 RUÍDO 

Durante a operação normal de uma usina termelétrica, uma enorme quantidade 

de ruído é produzido. As maiores fontes são as máquinas de combustão 

interna (turbinas e motores estacionários) e em menor escala, outros 

equipamentos de grande porte (caldeiras, geradores, etc.). A atenuação dos 

efeitos causados pelo ruído é uma questão que deve ser prevista no projeto da 

planta e nas medidas de segurança durante a operação, para evitar danos à 

saúde humana ou ao meio ambiente, dentro e fora da usina. 

No interior da usina, a segurança dos trabalhadores deve ser alvo de atenção 

permanente. Sempre que necessária, a proteção auricular deve estar à 

disposição de todos àqueles que estiverem expostos a níveis de ruído 

prejudiciais a saúde, sendo seu uso obrigatório. 

Os níveis de ruído na vizinhança da usina devem ser controlados de modo a 

não prejudicarem a saúde e o sossego público, visando o conforto da 

comunidade, assim como da fauna local. 

Em geral - não só por questões de ruído, mas para proteger o equipamento de 

chuvas, umidade e outros efeitos naturais – os projetos de plantas termelétricas 

incorporam estruturas para abrigar adequadamente os equipamentos 

(“enclosure”). Utilizam-se “containers” para abrigar turbinas e motores de 



 

 

45

pequeno porte. Plantas que contêm equipamentos de maior porte devem ficar 

em galpões com paredes que possuam isolamento acústico adequado. 

Apesar da produção de ruído ser inevitável, não se constitui em um dos 

maiores problemas ambientais de usinas termelétricas, pois é possível evitar 

seus possíveis efeitos através da execução de medidas mitigatórias 

apropriadas. 

 
3.8 EFEITOS ESTÉTICOS 

A agressão visual provocada por uma usina termelétrica na paisagem em que 

está inserida pode ser significativa. Estruturas como torres de resfriamento, 

tanques de armazenamento de combustível chamam atenção à distância. No 

caso das torres úmidas, há ainda uma névoa de vapor que se eleva a partir do 

topo das mesmas. Locais como pátios de estocagem de combustível e bacias 

de cinzas apresentam aspecto desagradável. 

Segundo FERREIRA (2000), dependendo da temperatura e da umidade do ar, 

as torres de resfriamento do tipo úmido podem formar neblinas com plumas de 

vapor d’água de alguns quilômetros de comprimento a partir da planta. Além do 

impacto estético, a emissão de vapor d’água origina um aumento da umidade e 

nebulosidade da região vizinha. 

Para evitar conflitos, são necessários cuidados com relação à localização do 

empreendimento. Os efeitos estéticos são mais relevantes nos seguintes 

locais: 

 Áreas onde ocorrem atividades turísticas ou de lazer; 

 Áreas de relevante interesse paisagístico; 

 Áreas residenciais; 

 Áreas que abrigam patrimônio histórico ou cultural; 
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No Brasil, não se dá tanto destaque à questão dos efeitos estéticos como em 

países da Europa Ocidental e América do Norte. Mesmo assim, entre as 

medidas mitigadoras incorporadas à implantação de novos empreendimentos 

termelétricos, é comum encontrar projetos paisagísticos. Estes projetos 

normalmente contemplam revegetação e jardinagem, melhorando o aspecto 

visual das usinas. 
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4 EFEITOS CUMULATIVOS DAS EMISSÕES DE UM CONJUNTO DE 

USINAS TERMELÉTRICAS NA QUALIDADE DO AR 

O capítulo 3 apresentou em linhas gerais, os principais impactos ambientais 

associados aos empreendimentos termelétricos. Este capítulo aborda a 

problemática relativa a cumulatividade entre os impactos da emissão de 

poluentes atmosféricos de um conjunto de empreendimentos localizados em 

uma mesma bacia aérea8, sob o ponto de vista da qualidade do ar. Para dar 

subsídio a esta questão, apresenta-se uma introdução sobre a dispersão de 

poluentes na atmosfera e os modelos utilizados para estudar este fenômeno. 

A qualidade do ar é sempre alvo de análises nos Estudos de Impacto 

Ambiental (EIAs), realizados nos processo de licenciamento ambiental de UTEs 

no Brasil. Entretanto, em alguns casos, verifica-se que a preocupação maior 

tem sido apenas estudar os efeitos relativos a uma fonte emissora, ou seja, a 

usina em questão. 

“Em geral, o empreendedor nos seus estudos ambientais trata do 

seu empreendimento de forma isolada, avaliando as emissões gasosas 

e valores de qualidade do ar com as referências normatizadas. As 

condições pré-existentes na área de influência são na grande maioria 

desconhecidas devido à falta de uma rede de monitoramento. Como a 

informação da concentração de fundo pré-existente (“backgruond”) 

caberia ao órgão de controle ambiental local, que em geral não a possui, 

considerando também que a sociedade requisita a avaliação 

integralizada para garantir a qualidade ambiental na região e o órgão 

licenciador sente falta desta informação para um julgamento adequado, 

fica estabelecido o impasse” (NEGRI, 2002). 

                                            
8“O relevo, a cobertura do solo e as características climatológicas criam áreas homogêneas em 
termos de mecanismos responsáveis pela dispersão de poluentes no ar. Estas áreas 
delimitadas pela topografia e os espaços aéreos na vertical e horizontal, constituem uma bacia 
aérea.” (CAVALCANTE e SALES 2002). 



 

 

48

As situações mais críticas normalmente caracterizam-se pela ocorrência de um 

grupo de UTEs localizadas próximas entre si, principalmente em áreas onde já 

ocorrem problemas de poluição do ar. Estas situações são típicas das regiões 

metropolitanas dos grandes centros urbanos brasileiros - pois as usinas 

termelétricas normalmente são implantadas perto dos centros de carga - que já 

sofrem com problemas de poluição do ar, principalmente causados pelas 

emissões das indústrias e dos veículos que circulam nestas cidades. Nestes 

casos, o passivo ambiental da região tem que ser levado em consideração, 

pois é a somatória da poluição que deve ser o alvo da análise e não somente 

este ou aquele empreendimento, isoladamente. 

 
 
4.1 DISPERSÃO DE POLUENTES NA ATMOSFERA E MODELAGEM COMPUTACIONAL 

Os principais efeitos da degradação da qualidade do ar, tais como males a 

saúde da população e interferência no meio biótico, são resultado da alteração 

da concentração de gases poluentes no nível do solo. Para avaliar esses 

efeitos, é preciso monitorar a qualidade ar em diversos locais, através de 

estações medidoras. 

Quando não existem tais estações, ou mesmo quando se deseja estimar as 

conseqüências da instalação de novas fontes emissoras para a qualidade do ar 

de uma região, é possível estudar o fenômeno de dispersão de poluentes 

através de modelos preditivos. Estes modelos têm o objetivo de simular o 

processo de mistura e diluição dos gases emitidos e a influência das emissões 

nas concentrações de poluentes ao nível do solo. 

O processo de dispersão de poluentes na atmosfera depende principalmente 

do relevo da região, das condições meteorológicas e das características das 

fontes emissoras. 
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As principais condições meteorológicas que afetam a dispersão são: 

 Direção e velocidade predominante dos ventos; 

 Temperatura e pressão atmosféricas; 

 Pluviosidade; 

 Nebulosidade. 
 
As principais características das fontes emissoras são: 

 Localização da fonte; 

 Quantidade de poluentes emitidos; 

 Temperatura e velocidade de saída dos gases; 

 Altura da chaminé. 
 
 
Modelos de dispersão são relativamente complexos e envolvem uma grande 

quantidade de cálculos, por esse motivo, desenvolveu-se uma série de 

algoritmos computacionais para executá-los. Atualmente, os modelos mais 

difundidos no mundo baseiam-se nos desenvolvidos pela USEPA9. O item 4.1 

faz uma breve introdução sobre os princípios em que se fundamentam os 

modelos de dispersão de poluentes. 

Segundo (PUTTRÉ, 1994), a base de todos os modelos de dispersão de 

poluentes comerciais são o ISC – Industrial Soux Complex e o ISCST – ISC 

Short Term (ambos modelos de difusão gaussiana elaborados pela EPA). 

Esses modelos baseiam-se na teoria estatística de Gauss aplicada à dispersão 

de plumas (item 4.1.2). 

 
 
 
 

                                            
9 United States Environment Protection Agency. 
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4.1.1 Tipos de Plumas 

Segundo LORA (2000), pluma pode ser definida como a trajetória espacial de 

um gás que sai de uma chaminé e que possui um teor de contaminantes maior 

que o valor médio atmosférico A figura 4.1 apresenta alguns modelos típicos de 

plumas e suas principais características. 

 
Figura 4.1 – Tipos de Plumas 

Fonte: (RABELO, 1999) 
 
 
4.1.2 Modelo de Pluma Gaussiana 

O Modelo Gaussiano parte da definição de um eixo de coordenadas que 

descrevem a concentração dos poluentes no espaço. Por definição, o eixo x 

coincide com a direção do percurso da pluma (direção do vento). A direção y 
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corresponde a horizontal perpendicular a x, a direção z corresponde a vertical, 

conforme ilustra a figura 4.2. 

Admite-se que tanto no plano vertical quanto no plano horizontal a 

concentração dos poluentes pode ser expressa por uma distribuição normal ou 

gaussiana. Segundo RABELLO (1999), a distribuição normal é caracterizada 

por ter uma máxima concentração de poluentes na linha central e diminuir 

exponencialmente até as bordas. A borda de uma pluma é definida como o 

ponto onde a concentração cai a 10% do valor da concentração central. 

 
Figura 4.2 – Modelo de Pluma Gaussiana 
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Hipóteses importantes: 

 A pluma viaja a uma velocidade constante, igual à do vento e na 
mesma direção; 

 As dimensões da pluma são descritas pelos coeficientes de 
dispersão σy e σz (descritos adiante); 

 A emissão dos poluentes acontece a partir de uma fonte pontual com 
taxa constante Q; 

 Acontece uma reflexão total da pluma na superfície da terra, ou seja, 
não há deposição em relação à superfície; 

 O contaminante analisado não se perde por desintegração, reação 
química ou decomposição. 

 
 
A equação 4.1 é chamada equação de difusão. Baseada na teoria estatística 

de Gauss, esta expressão fornece a concentração de um poluente nas 

coordenadas x, y e z, emitido por uma fonte contínua: 

 

(4.1) 

Onde: 

 c – concentração do poluente em qualquer ponto de coordenadas 
(x,y,z), g/m3; 

 Q – Taxa de emissão uniforme, g/s; 

 H – altura efetiva de emissão dos poluentes, m; 

 u – velocidade média do vento, m/s; 

 σy – coeficiente de dispersão horizontal, m; 

 σz – coeficiente de dispersão vertical, m; 

 x, y e z – coordenadas do ponto. 
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4.1.3 Coeficientes de Dispersão 

Os coeficientes de dispersão σy e σz determinam respectivamente a expansão 

horizontal e vertical da pluma. Os ábacos para a determinação destes 

coeficientes foram publicados pela primeira vez por Pasquill, em 1953, e 

receberam o nome de curvas de Pasquill–Grinfford, apresentadas nas figuras 

4.3 e 4.4. As linhas A, B,… F representam as diferentes categorias de 

estabilidade atmosférica, com o seguinte significado: 

 A – Extremamente instável; 

 B – Modernamente instável; 

 C – Ligeiramente instável; 

 D – Neutral; 

 E – Ligeiramente estável; 

 F – Modernamente estável. 
 
Os métodos mais utilizados para obtenção de classes de estabilidade são: 

método de Pasquill, método do gradiente vertical de temperatura  e método de 

flutuação da direção do vento. A tabela 4.1 apresenta uma forma simples para 

obtenção da classe de estabilidade de Pasquill. 

 
Tabela 4.1 – Obtenção da Classe de Estabilidade 

Dia Noite* 

Radiação Solar Incidente 
Velocidade superficial 

do vento (a 10 m) 
m/s Forte Moderada Fraca 

≥ 4/8 de nuvens 
baixas (nublado)

≤ 3/8 de nuvens 
(claro) 

<2 A A – B B - - 
2 - 3 A – B B C E E 
3 - 5 B B – C C D E 
5 - 6 C C – D D D D 
> 6 C D D D D 

Fonte: (SANTOS, 1985). 

                                            
*Os meteorologistas dividem o céu em 8 seções a fim de avaliar o grau de cobertura por 
nuvens. Se 4 ou seções tem nuvens, considera-se o céu nublado, se são 3 ou menos 
considera-se claro. 
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Figura 4.3 – Parâmetros de Difusão Horizontal 

 

 

Figura 4.4 – Parâmetros de Difusão Vertical 
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Além das curvas de Pasquill-Grinford, os valores de σy e σz também podem ser 

obtidos de outra maneira, através das equações 4.2 e 4.3. Os coeficientes para 

essas equações são obtidos na tabela 4.2: 

 
σy = exp[Iy + Jy + ln x + Ky (ln x)2] 

 
 

σz = exp[Iz + JZ + ln x + Kz (ln x)2] 
 
 

Tabela 4.2 – Obtenção dos Coeficientes 
Tipo de Estabilidade 

Coeficiente 
A B C D E F 

Iy -1,104 -1,634 -2,054 -2,555 -2,754 -3,143 

Jy 0,9878 1,0350 1,0231 1,0423 1,0106 1,0148 

Ky -0,0076 -0,0096 -0,0076 1,0423 1,0106 1,0148 

Iz 4,679 -1,999 -2,341 -3,186 -3,783 -4,490 

JZ -1,7172 0,8752 0,9477 1,1737 1,3010 1,4024 

Kz 0,2770 0,0136 -0,0020 0,0316 -0,045  

 
 
4.1.4 Altura Efetiva de Emissão dos Poluentes 

Devido à alta velocidade de saída de emissão de efluentes e sua temperatura 

ser maior do que a temperatura ambiente haverá um acréscimo na altura física 

de emissão, denominado plume rise, conforme ilustra a figura 4.5. 

 
Figura 4.5 – Altura de Saída dos Gases na Chaminé 

 

(4.2) 

(4.3) 
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A altura efetiva da chaminé é definida como a soma entre a altura física da 

chaminé e a elevação do efluente gasoso após sua liberação (equação 4.4) 

 
H = h + Δh 

 
Onde: 

 H - altura efetiva da chaminé; 

 h - altura física da chaminé; 

 Δh – elevação da pluma. 
 
Existem várias fórmulas para o cálculo de plume rise, uma das mais difundidas 

na bibliografia é a equação de Holand (equação 4.5). 

 
 
Onde: 

 vs = velocidade de saída dos gases da chaminé (m/s); 

 d = diâmetro da chaminé; 

 u = velocidade do vento (m/s); 

 P = pressão (kPa); 

 Ts = Temperatura de saída dos gases da chaminé (K); 

 Ta = Temperatura do ar ambiente (K). 
 
A temperatura e velocidade de saída dos gases da chaminé são parâmetros 

inerentes às características de cada usina. Para obtê-los, basta consultar o 

projeto de engenharia da planta em questão. 
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4.2 ESTUDO REALIZADO SOBRE OS IMPACTOS DA EXPANSÃO TERMELÉTRICA NA 

QUALIDADE DO AR NA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO 

Apesar da matriz de geração de energia elétrica que atende o sistema 

interligado brasileiro ser predominantemente hidrelétrica (acima de 90%), 

projeta-se para os próximos anos uma significativa expansão do parque 

termelétrico brasileiro, principalmente levando-se em consideração as usinas a 

gás natural que estão previstas no programa Prioritário de Termeletricidade 

(PPT). 

Neste contexto, existem algumas regiões que se caracterizam como atrativas 

para implantação de novos empreendimentos termelétricos. Esta atratividade 

deve-se a uma soma de condicionantes tais como: proximidade dos centros de 

carga, disponibilidade de combustível (gasodutos), infra-estrutura em linhas de 

transmissão e até políticas de incentivo por parte de governos estaduais e 

municipais. 

Entre essas regiões, destacam-se duas que são localizadas no Estado do Rio 

de Janeiro: o entorno do município de Macaé e a região da Baía de Sepetiba. 

Em particular, a região da Baía de Sepetiba é denominada pela FEEMA como 

Bacia Aérea I (CAVALCANTI e SALES 2002). A utilização da bacia aérea como 

unidade de planejamento ambiental é a forma adotada pela FEEMA para 

gerenciar a qualidade do ar da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Dessa 

forma, levando-se em consideração as influências da topografia e da 

meteorologia na capacidade dispersiva dos poluentes atmosféricos da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, foram delineadas 4 bacias aéreas (Figura 

3.6): 

 Bacia Aérea I - inserida na Bacia Hidrográfica da Baía de Sepetiba, 
localizada na Zona Oeste da Região Metropolitana, com cerca de 
730km² de área. 

 Bacia Aérea II - localizada no município do Rio de Janeiro, envolve 
as regiões administrativas de Jacarepaguá e Barra da Tijuca, 
possuindo cerca de 140km² de área. 
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 Bacia Aérea III – compreende a Zona Norte do Município do Rio de 
Janeiro e os municípios da Baixada Fluminense, ocupando uma área 
de cerca de 700km². 

 Bacia Aérea IV – localizada a leste da Baía de Guanabara, possui 
uma área de cerca de 830km².  

 
 

Figura 4.6 – Bacias Aéreas da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 
Fonte: (CAVALCANTI e SALES, 2002). 
 
 
Na Bacia Aérea I, encontram-se atualmente em processo de licenciamento 

ambiental 5 UTEs e outras duas já estão em operação. Por esse motivo, essa 

região foi alvo de um estudo realizado pela FEEMA (Cavalcante e Sales 2002) 

com o objetivo de analisar os efeitos sinérgicos e cumulativos referentes à 

qualidade do ar da bacia, em função da possibilidade da coexistência das 7 

usinas termelétricas. A tabela 4.3 apresenta algumas características das sete 

usinas existentes ou planejadas para a Bacia Aérea I. 
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Tabela 4.3 - Resumo das Principais Características das Usinas. 

UTE Empresa 
Responsável 

Localização 
(município) 

Potência 
(MW) Combustível Ciclo Situação de 

Licenciamento

RIOGEN Rio de Janeiro 
Generation LTDA. Seropédica 1000 Gás natural Comb. LP 

ELETROBOLT 
Sociedade 

Fluminense de 
Energia LTDA 

Seropédica 355 Gás natural Simples Operação 

CABIÚNAS LIGHT Paracambi 514 Gás natural Comb. LI 

SEPETIBA Sepetiba Energia 
LTDA Itaguaí 1250 Carvão 

mineral Simples LP 

PARACAMBI El Passo Paracambi 239 Gás natural Comb LP 

DUKE JAPERI Duke Energy 
LTDA. Japeri 500 Gás natural Comb. EIA/RIMA em 

análise 

SANTA CRUZ Furnas Centrais 
Elétricas S.A. Rio de Janeiro 600 Óleo 

combustível Rankine Operação 

 
 
No estudo realizado pela FEEMA (CAVALCANTI e SALES, 2002), foram 

utilizados nada menos que, um ano completo de dados meteorológicos 

horários, obtidos junto a Base Aérea de Santa Cruz (Rio de Janeiro). Verificou-

se que a circulação atmosférica da região se dá, predominantemente, no eixo 

NE-SW, alternando o sentido em função das condições meteorológicas 

reinantes. Foi observado ainda que há um percentual de calmarias é 

significativo, em torno de 24% (CAVALCANTI e SALES, 2002). A figura 4.7 

apresenta a rosa dos ventos obtida para a região. 
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Figura 4.7 – Rosa dos Ventos da Estação Meteorológica da Base Aérea de 
Santa Cruz  

 
Fonte: (CAVALCANTI e SALES, 2002). 
 
 
4.2.1 Resultados do Estudo Realizado pela FEEMA: 

A tabela 4.4 resume os principais resultados obtidos no estudo realizado pela 

FEEMA (CAVALCANTI e SALES, 2002) para a Bacia Aérea I. 

Com a realização do estudo, foi verificado que o comportamento de suas 

emissões é regido pelas características de ventilação da região, ou seja, 

tendem a se distribuir preferencialmente ao longo do eixo NE-SW. 

As concentrações máximas encontradas e as maiores concentrações médias 

anuais dos três poluentes estudados (NOx, SO2 e MP) podem ser visualizadas 

para toda a bacia nas figuras apresentadas no Anexo I (Figuras 1 a 6). 

Os Quadros apresentados o Anexo II (Quadros 1 a 4), descrevem a influência 

relativa das fontes emissoras no valor de concentração encontrado na cédula. 
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Tabela 4.4 - Principais Resultados Obtidos no Estudo Realizado pela FEEMA. 

Fonte: (CAVALCANTI e SALES, 2002). 
 

POLUENTE RESULTADOS OBTIDOS NO ESTUDO 

Óxidos de 

nitrogênio (NOx) 

Foi observado que o maior valor de concentração média anual, 32μg/m3, ocorre na encosta localizada às margens da rodovia BR 101, à noroeste das UTEs Sepetiba e 

Santa Cruz e próxima à área urbana de Itaguaí (Anexo I – Figura 2). Além desse ponto, nas encostas que delimitam a Bacia Aérea, situadas à noroeste da área de 

estudo, também são verificados valores significativos em termos de média anual, evidenciando a influência do conjunto das fontes emissoras desse poluente na região. 

Quando considerada a condição meteorológica mais desfavorável possível de ocorrer na região, em termos de dispersão de poluentes, é obtido o valor máximo horário 

de 1.858μg/m3 no mesmo local onde ocorre a maior média anual (Anexo I - Figura 1). 

Uma vez que as emissões de óxidos de nitrogênio são características de todas as UTEs localizadas na Bacia, independentemente do combustível utilizado, os 

impactos são sentidos em toda a sua extensão apresentando redução nas concentrações na medida em que se afasta do eixo NE-SW. Foi ainda observado que as 

emissões das UTEs situadas no setor norte da Bacia influenciam a qualidade do ar na área sul, da mesma forma que as UTES situadas no setor sul influenciam a área 

norte (Anexo II – Quadro 1). 

Dióxido de 

enxofre (SO2) 

Uma vez que apenas as duas UTEs situadas no setor sul produzem emissões significativas de dióxido de enxofre, pode-se afirmar que ambas são responsáveis pelos 

valores de concentração obtidos em toda a região (Anexo II – Quadro 2). De acordo com o estudo, tanto o maior valor de concentração média anual, 62μg/m3, quanto a 

concentração máxima de 24 horas, 295 μg/m3, também ocorrem no mesmo local da encosta localizada às margens da rodovia BR 101, à noroeste das UTEs Sepetiba 

e Santa Cruz e próximo à área urbana de Itaguaí (Anexo I – Figura 4 e Figura 3). Foi observado, ainda, que mesmo a área norte da Bacia está sujeita aos impactos das 

emissões de SO2 produzidas no setor sul, uma vez que foram verificadas concentrações significativas desse poluente em alguns pontos situados nas imediações 

daquela área (Anexo II – Quadro 4). 

Material 

Particulado 
Os maiores valores de concentração média anual de material particulado foram  9μg/m3 e média de 24 horas, 28μg/m3, ocorreram na área norte da Bacia (Anexo I – 

Figura 6 e Figura 5), como conseqüência  das emissões geradas no setor sul, em função das características dos combustíveis utilizados (Anexo II – Quadro 3). 
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4.2.2 Avaliação dos Resultados: 

A tabela 4.5 apresenta as maiores concentrações encontradas para os 

poluentes e tempos de exposição que foram estudados, comparando estes 

resultados aos padrões de qualidade do ar, estabelecidos pela legislação 

brasileira. 

É importante observar que o os padrões de qualidade do ar foram 

estabelecidos pela Resolução CONAMA 003, de 28 de julho de 1990: 

“Art. 1º - São padrões de qualidade do ar as concentrações de poluentes atmosféricos 
que, ultrapassadas, poderão afetar a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
bem como ocasionar danos à flora e à fauna, aos materiais e ao meio ambiente em 
geral. 

Parágrafo Único - Entende-se como poluente atmosférico qualquer forma de matéria ou 
energia com intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 
desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;  

II - inconveniente ao bem-estar público; 

III - danoso aos materiais, à fauna e flora. 

IV - prejudicial à segurança. ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais da 
comunidade. 

Art. 2º - Para os efeitos desta Resolução ficam estabelecidos os seguintes conceitos: 

I - Padrões Primários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes que, 
ultrapassadas, poderão afetar a saúde da população.  

II - Padrões Secundários de Qualidade do Ar são as concentrações de poluentes 
abaixo das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, 
assim como o mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em 
geral.  

Parágrafo Único - Os padrões de qualidade do ar serão o objetivo a ser atingido 
mediante a estratégia de controle fixada pelos padrões de emissão e deverão orientar 
a elaboração de Planos Regionais de Controle de Poluição do Ar”. 

(Trecho da Resolução CONAMA 003/90). 
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Tabela 4.5 – Comparação com os Padrões de Qualidade do Ar 

Poluente Tempo de 
exposição 

Padrão 
Primário 
(μg/ m3) * 

Padrão 
Secundário 

(μg/ m3) * 

Resultados 
Obtidos 
(μg/ m3) * 

Partículas Inaláveis 
(MP-10) 

24 horas 
anual 

150 
50 

150 
50 

28 
9 

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

24 horas 
anual 

365 
80 

100 
40 

295* 
62* 

Dióxido de Nitrogênio 
(NO2) 

1 hora 
anual 

320 
100 

190 
100 

1858** 
32 

  Legenda: *ultrapassou Padrão Secundário 
**ultrapassou Padrão Primário 

 
 
Conforme apresenta a tabela 4.8, o padrão secundário foi ultrapassado duas 

vezes, ambas para as concentrações de dióxido de enxofre. Além disso, o 

padrão primário foi ultrapassado, em muito (580%), pelo pico de maior 

concentração horária de dióxido de nitrogênio. Estes resultados sugerem que o 

grupo de usinas termelétricas planejados pode contribuir de maneira 

significativa para a degradação da qualidade do ar na região. 

Além disso, os quadros apresentados no Anexo II mostram que nos locais onde 

ocorreram as maiores concentrações, houve algumas vezes, participação de 

mais de uma fonte. Isto é um grande indício da ocorrência de impactos 

cumulativos entre as emissões das diversas usinas planejadas ou existentes na 

região. 

É importante observar que o estudo da FEEMA (CAVALCANTI e SALES, 2002) 

considerou somente as emissões das usinas termelétricas. Contribuem 

também para agravar o problema na região as emissões das outras fontes, 

principalmente dos veículos e indústrias. Dessa forma, mesmo nos casos onde 

os padrões de qualidade do ar não foram ultrapassados, deve-se observar que 

somente as termelétricas já serão uma contribuição significativa para o volume 

de poluentes lançados no ar nesta região. 

A conclusão mais importante em relação aos resultados desses estudos é a 

importância da inserção de planejamento na definição das características e 
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principalmente na localização de empreendimentos termelétricos. Este é o 

assunto abordado no capítulo 6, onde é apresentada uma proposta 

metodológica com intuito de fornecer novos subsídios para a busca de um 

instrumento formal para a incorporação da variável ambiental no planejamento 

da expansão termelétrica no Brasil. 

 
4.2.5 Iniciativas dos Empreendedores 

O estudo realizado pela FEEMA (CAVALCANTI e SALES, 2002) mostrou a 

problemática envolvida na implantação de uma série de projetos em uma 

mesma região. Entretanto, não poderia deixar de ser citada a iniciativa dos 

empreendedores da região para lidar com esta questão, que se organizaram e 

criaram a ALTEAR (Associação das Usinas Termelétricas da Bacia Aérea I, da 

região metropolitana do Rio de Janeiro). 

A criação da ALTEAR pode ser considerada como um exemplo de cooperação 

para a gestão conjunta de problemas ambientais enfrentados por 

empreendedores do setor elétrico brasileiro. Segundo Cláudia Dias da Silva, 

presidente da instituição, a ALTEAR possui as seguintes características e 

atribuições: 

- constituída em assembléia no dia 21-03-2002 

- composta por 7 usinas termelétricas (implantadas, em implantação e 
em estudos) localizadas na bacia aérea 1 do Estado do Rio de Janeiro. 

 UTE PARACAMBI Ltda.; 

 UTE SANTA CRUZ – FURNAS Centrais Elétricas S.A.;  

 ITAGUAI ENERGIA S.A.;  

 UTE ELETROBOLT (Sociedade Fluminense de Energia Ltda.) 

 UTE RIOGEN (Rio de Janeiro Generation Ltda.). 

 UTE EL PASO PARACAMBI Ltda. 

 UTE DUKE ENERGY JAPERI Ltda. 
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A UTE Duke Energy Japeri Ltda. solicitou em agosto de 2002 seu 
desligamento da AUTEAR, devido ao cancelamento do projeto da UTE 
Japeri. 

Nos seus estatutos a AUTEAR define sua finalidade como “colaborar 
com a FEEMA na gestão da qualidade do ar da Bacia Aérea I, 
cooperando no processo de definição dos mecanismos e meios 
necessários para a implementação de um Plano de Gestão da 
Qualidade do Ar para a Bacia Aérea I...”.  

Desde então, foram realizadas algumas reuniões com a participação das 
usinas integrantes da associação.  

Baseado em minuta de Plano de Ação para a bacia, elaborada por 
técnicos da FEEMA e seus consultores, a AUTEAR solicitou a diversos 
consultores na área de qualidade do ar que apresentassem propostas 
técnicas e comerciais para a execução de atividades durante o ano de 
2003. Entre essas atividades estariam incluídas: 

 Revisão dos limites da bacia aérea 1 

 Inventário de emissões 

 Modelagem da bacia aérea 

 Implantação de rede de monitoramento 
 
As propostas foram recentemente encaminhadas a AUTEAR e serão avaliadas 

tecnicamente pelos integrantes para que sejam definidas as atividades a serem 

executadas. 
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5 CONTRIBUIÇÃO DE USINAS TERMELÉTRICAS NAS EMISSÕES DE 

GASES DE EFEITO ESTUFA NO BRASIL 

Em junho de 1992, durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como “Cúpula da Terra” e realizada 

no Rio de Janeiro, foi negociada e assinada por 175 países mais a União 

Européia a Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima. Reconhecendo a mudança do Clima como “uma preocupação da 

humanidade”, os governos que assinaram tornaram-se Partes da Convenção 

propondo-se elaborar uma estratégia global “para proteger o sistema climático 

para gerações presentes e futuras” (MCT, 1999). 

Durante a Terceira conferência entre as Partes, realizada entre 1 e 12 de 

Dezembro em Quioto - Japão, foram estabelecidas metas e prazos relativos à 

redução ou limitação das emissões futuras de dióxido de carbono e outros 

gases responsáveis pelo efeito estufa. Além dessas metas, o documento que 

ficou mundialmente conhecido como Protocolo de Quioto, inclui três 

mecanismos de flexibilização para o cumprimento dos compromissos da 

convenção, entre eles o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (CDM – 

Clean Development Mechanism). Em linhas gerais, o CDM consiste na 

possibilidade de um país desenvolvido financiar projetos em países em 

desenvolvimento como forma de cumprir parte de seus compromissos. 

Tendo em vista o destaque que a problemática relacionada ao efeito estufa 

ganhou nos últimos anos, é importante que o setor elétrico brasileiro se 

posicione perante essa questão global. Dessa forma, é necessário que o setor 

tenha conhecimento de qual é a sua parcela de contribuição nas emissões de 

gases de efeito estufa (GEE). 

Este capítulo apresenta uma estimativa da evolução da contribuição do parque 

termelétrico brasileiro nas emissões de gases de efeito estufa de 1984 até 

2000 e uma comparação entre a parcela de emissões de GEE do setor elétrico 

com o total das emissões brasileiras na queima de combustíveis fósseis. 
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5.1 METODOLOGIA DE CÁLCULO DAS EMISSÕES 

Este item descreve a metodologia que foi utilizada para a realização das 

estimativas de emissões de gases de efeito estufa, em conseqüência da 

operação de usinas termelétricas no Brasil. Foram consideradas nestas 

estimativas as emissões dos principais gases de efeito estufa. São eles: CO2 

(dióxido de carbono), CH4 (Metano), N2O (óxido nitroso). Foram incluídas 

também estimativas de emissões outros gases poluentes: CO (monóxido de 

carbono) e NOX (óxidos de nitrogênio). 

A metodologia utilizada para o cálculo das emissões de GEE baseou-se na nas 

recomendações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). 

Esta metodologia pode ser encontrada no Manual de Elaboração de Inventários 

Nacionais de Gases de Efeito Estufa (IPCC, 1996), disponível na internet10. 

Em termos gerais, a metodologia utilizada baseia-se principalmente na 

quantificação do volume de combustíveis fósseis queimados por ano, 

transformando esse valor para o equivalente de energia térmica gerada e 

calculando o total de emissões, para cada combustível, através da aplicação de 

fatores de emissão, conforme descreve a equação 5.1. 

 
 

FEPCCE Cc **=  

Onde: 

 E = Emissões (t) 

 CC = consumo de combustível (t); 

 PC = Poder calorífico dos combustíveis (TJ/t); 

 FE = Fator de emissão dos combustíveis (t/TJ); 
 
 

                                            
10 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/public.htm 

(5.1) 
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5.1.1 Emissões de Dióxido de Carbono (CO2) 

Para o caso específico das emissões de CO2, os valores finais de podem ser 

expressos tanto em toneladas de carbono (tC), quanto em toneladas de dióxido 

de carbono (tCO2). Para converter de uma unidade para a outra, basta 

multiplicar pela razão das respectivas massas moleculares (Carbono =12, 

Dióxido de carbono =44). Pode-se também expressar o valor das emissões de 

CO2 em Gigagramas de carbono (GgC). Para obter as emissões nesta 

unidade, basta dividir por mil o valor em toneladas. 

Devido ao processo de combustão não ser completo, sempre ocorre um 

pequeno percentual de carbono que não é oxidado neste processo. Para 

descontar o carbono não oxidado, basta multiplicar o valor das emissões por 

um fator que representa a fração de carbono oxidado. (IPCC, 1996) apresenta 

fatores de oxidação de carbono, para cada tipo de combustível. Apesar de ser 

uma consideração importante, isso quase não altera os valores das emissões 

de carbono, pois como mostra a tabela 5.1, os percentuais de carbono oxidado 

são bem altos, geralmente acima de 98%. Outra forma de considerar o carbono 

não oxidado é incorporá-lo no próprio fator de emissão. 

 
 

Tabela 5.1 - Fração de Carbono Oxidado 
FRAÇÃO DE CARBONO OXIDADO 

Carvão1 0.98 

Óleo e produtos de óleo 0.99 

Gás 0.995 

Turfa p/ geração elétrica 0.99 

1Esse valor é uma média global, mas isso 
pode variar para diferentes tipos de 
carvão. 

Fonte: (IPCC, 1996). 
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5.1.2 Outros Gases 

Além do CO2, a metodologia do IPCC também contém diretrizes para as 

estimativas de emissões de metano (CH4), óxido nitroso (N2O), óxidos de 

nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO) e óxidos de enxofre (SOx). Destes 

gases, o CH4 e o N2O são importantes contribuintes para o efeito estufa. Os 

demais são mais preocupantes pela contribuição para a poluição atmosférica 

local e possibilidade de provocar chuva ácida. 

Para o caso específico das emissões de enxofre (SOx), chama-se à atenção 

que as emissões desses compostos dependem mais das características dos 

combustíveis utilizados do que dos equipamentos onde ocorre o processo de 

combustão. Nesse caso, os fatores de emissão devem levar em conta o teor de 

enxofre contido nos combustíveis. 

 
5.2 FATORES DE EMISSÃO 

Fatores de emissão são muito úteis para estimativas que orientem no 

planejamento e gestão da qualidade do ar, bem como em inventários de 

emissões de gases de efeito estufa. Entretanto, devem ser interpretados 

corretamente, pois seus valores não correspondem à realidade com precisão, 

mas fornecem um número médio cuja confiabilidade pode variar, dependendo 

da diversidade de características dos combustíveis e tecnologias utilizadas. 

Nas estimativas de emissões do parque termelétrico brasileiro, optou-se pela 

utilização dos fatores de emissão recomendados pelo IPCC (IPCC, 1996). As 

tabelas 5.2 e 5.3 apresentam os fatores de emissão considerados. 

Para o caso específico do carvão, adotou-se fatores de emissão nacionais (LA 

ROVERE, 1999) que tomaram como base os carvões obtidos nas minas de 

Jacuí e Candiota, uma vez que as características dos carvões brasileiros 

diferem bastante daquelas consideradas para elaboração dos fatores de 

emissão do IPCC. 

 



 

 

70

Tabela 5.2 - Fatores de Emissão de Dióxido de Carbono (CO2) 

UNIDADE GÁS 
NATURAL* CARVÃO** ÓLEO DIESEL ÒLEO 

COMBUSTÍVEL

tC / TJ 15.3 26.2 20.2 21.1 

tC / Tcal 64.0 109.6 84.5 88.3 

tCO2 / Tcal 234.7 402.0 309.9 323.7 

tCO2 / GWh 201.9 345.7 266.5 278.7 

MtCO2 / TWh 449 1115 888 773 

Eric. Térmica (%) 45% 31% 30% 36% 

Fonte: (LA ROVERE 1999) 
* Plantas de ciclo combinado 
**  Carvão das minas de Jacuí e Candiota (RS) 
*** Levando em consideração a conversão através dos valores de eficiência média de cada tipo de planta 

 
 

Tabela 5.3 - Fatores de Emissão 

UNIDADE  GÁS 
NATURAL* CARVÃO** DIESEL ÓLEO 

COMBUSTÍVEL 

CO 0.032 0.014 0.016 0.015 

CH4 0.0059 0.0006 0.0009 0.0009 

NOx 0.18 0.857 0.22 0.2 
t... / TJ 

N2O  0.0008 0.0004 0.0003 

CO 0.134 0.059 0.067 0.063 

CH4 0.0247 0.0025 0.0038 0.0038 

NOx 0.787 3.586 0.921 0.8 
t… / Tcal 

N2O  0.0033 0.002 0.0013 

CO 0.115 0.050 0.0576 0.054 

CH4 0.0212 0.0022 0.0032 0.0032 

NOx 0.676 3.084 0.7916 0.7 
Mt... / TWh 

N2O  0.0029 0.0014 0.0011 

CO 0.256 0.163 0.1919 0.150 

CH4 0.0472 0.0070 0.0108 0.0090 

NOx 1.503 9.948 2.6388 2.0 
Mt. / TWh 
(efic.) *** 

N2O  0.0093 0.0048 0.0030 

Efic. Térmica (%)  45% 31% 30% 36% 

Fonte: LA ROVERE (1999) 
* Plantas de ciclo combinado 
**  Carvão das minas de Jacuí e Candiota (RS) 
*** Levando em consideração a conversão através dos valores de eficiência média de cada tipo de planta 
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5.3 CÁLCULO DAS EMISSÕES 

O cálculo das emissões parte da obtenção dos dados de consumo de 

combustíveis. Estes dados foram retirados do Balanço Energético Nacional 

2001 (MME 2001). As tabelas 5.4 e 5.5 apresentam os totais de consumo de 

combustíveis e a energia térmica gerada - considerando as eficiências térmicas 

médias de apresentados nas tabelas 5.2 e 5.3 – respectivamente para as 

usinas termelétricas de serviço público e para os autoprodutores (cogeração). 

A tabela 5.6 apresenta os resultados das estimativas de emissões de gases de 

efeito estufa provenientes da operação do parque termelétrico brasileiro no 

período entre 1984 e 2000. 

 
Tabela 5.4 - Consumo de Combustíveis Fósseis na Geração Termelétrica 

no Brasil: Centrais Elétricas de Serviço Público 
Consumo de Combustíveis Energia Térmica Gerada 

Ano 
Carvão 
(103 t) 

O. Comb. 
(103 t) 

O. Diesel 
(103 t) 

Gás Natural
(103m3) 

Carvão 
(TJ) 

O. Comb. 
(TJ) 

O. Diesel 
(TJ) 

Gás Natural
(TJ) 

1984 2155 301 366 0 43098 12628 16479 0 

1985 2576 357 445 0 51522 15006 20017 0 

1986 3326 1734 630 0 66522 72829 28336 0 

1987 2693 1001 1097 0 53859 42051 49382 0 

1988 2079 855 1101 2 41576 35924 49557 0 

1989 2861 561 731 79 57228 23568 32874 3 

1990 2514 291 606 6 50272 12217 27272 0 

1991 2973 359 612 1 59457 15094 27518 0 

1992 2916 451 811 1 58315 18945 36506 0 

1993 2639 366 698 6 52772 15360 31396 0 

1994 2788 456 744 9 55761 19167 33489 0 

1995 3326 429 1109 7 66522 18016 49926 0 

1996 3394 841 956 9 67880 35323 43032 0 

1997 4111 776 1337 32 82228 32579 60146 1 

1998 3872 800 1674 50 77446 33597 75351 2 

1999 5842 1555 1698 127 116848 65290 76398 5 

2000 7011 1663 1629 168 140217 69850 73320 7 

Fonte (MME 2001) 
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Tabela 5.5 - Consumo de Combustíveis Fósseis na Geração Termelétrica 
no Brasil: Centrais Elétricas Autoprodutoras (Cogeração) 

Consumo de Combustíveis Energia Térmica Gerada 
Ano Carvão 

(103 t) 
O. Comb. 

(103 t) 
O. Diesel 

(103 t) 
Gás Natural

(103m3) 
Carvão 

(TJ) 
O. Comb. 

(TJ) 
O. Diesel 

(TJ) 
Gás Natural

(103m3) 

1984 54 291 111 0 1087 12206 4981 0 

1985 57 291 114 0 1141 12221 5128 0 
1986 73 453 125 0 1467 19022 5630 0 

1987 73 377 128 0 1467 15851 5766 0 

1988 73 389 133 0 1467 16341 5971 0 
1989 52 397 131 0 1033 16687 5910 0 

1990 54 432 152 81 1087 18149 6833 3 
1991 0 429 150 92 0 18016 6772 4 

1992 0 407 137 175 0 17086 6156 7 

1993 122 436 140 174 2446 18326 6279 7 
1994 0 399 141 170 0 16776 6341 7 

1995 163 449 149 207 3261 18869 6710 8 

1996 168 454 231 257 3370 19078 10404 10 
1997 128 445 263 264 2554 18680 11820 11 

1998 141 465 323 337 2826 19521 14529 14 

1999 155 421 583 508 3098 17662 26225 20 
2000 160 434 618 559 3207 18237 27826 22 

Fonte (MME 2001) 
 
 

Tabela 5.6 - Emissões de GEE do Parque Termelétrico Brasileiro 

Ano CO2 
(106 tCO2) 

CH4 
(t) 

N2O 
(t) 

NOX 
(t) 

CO 
(t) 

1984 7.76 68 51 47554 1334 

1985 9.03 79 54 56109 1548 

1986 16.15 154 87 84109 2873 

1987 13.88 135 76 71128 2525 

1988 12.29 123 64 59558 2275 

1989 11.58 106 66 66513 2040 

1990 9.81 89 55 57591 1720 

1991 10.81 96 63 65120 1878 

1992 11.55 106 67 66568 2039 

1993 10.70 97 60 62347 1881 

1994 11.09 102 64 63738 1957 

1995 13.75 126 79 79641 2436 

1996 15.01 140 82 83697 2668 

1997 17.44 162 100 98743 3107 

1998 18.48 177 103 99190 3359 

1999 25.54 239 144 141961 4565 

2000 28.08 256 163 162784 4948 
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Com o objetivo de comparar o efeito em relação ao aquecimento global 

provocado pelos diferentes gases utiliza-se o conceito de Potencial de 

Aquecimento Global (Global Warming Potential - GWP). Dessa forma, foi 

possível agregar as emissões dos diferentes gases de efeito estufa, utilizando 

suas equivalências em termos de potencial de aquecimento global. O GWP foi 

considerado para um horizonte de 100 anos, em relação ao CO2. Como não há 

GWPs para NOx e para o CO, não foi possível considerar os efeitos desses 

gases. Foram somadas apenas as emissões de CO2, CH4 e N2O. Os GWPs do 

metano e do óxido nitroso em relação ao dióxido de carbono11, para o período 

de 100 anos são respectivamente 21 e 310 (IPCC 1995). 

A tabela 5.7 apresenta os resultados das estimativas de emissões de GEE 

referentes ao parque termelétrico brasileiro, em termos de toneladas de CO2 

equivalentes. 

 
Tabela 5.7 - Emissões de GEE do Parque Termelétrico Brasileiro 

Ano Emissões de GEE (Milhões de toneladas de CO2 equivalente) 

 CO2 CH4 N2O TOTAL % CO2 % CH4 % N2O 

1984 7.755 0.001 0.016 7.77 99.78 0.02 0.20 
1985 9.028 0.002 0.017 9.05 99.80 0.02 0.18 
1986 16.153 0.003 0.027 16.18 99.81 0.02 0.17 
1987 13.879 0.003 0.023 13.91 99.81 0.02 0.17 
1988 12.291 0.003 0.020 12.31 99.82 0.02 0.16 
1989 11.584 0.002 0.021 11.61 99.80 0.02 0.18 
1990 9.809 0.002 0.017 9.83 99.81 0.02 0.17 
1991 10.813 0.002 0.020 10.83 99.80 0.02 0.18 
1992 11.550 0.002 0.021 11.57 99.80 0.02 0.18 
1993 10.701 0.002 0.018 10.72 99.81 0.02 0.17 
1994 11.088 0.002 0.020 11.11 99.80 0.02 0.18 
1995 13.752 0.003 0.024 13.78 99.80 0.02 0.18 
1996 15.011 0.003 0.026 15.04 99.81 0.02 0.17 
1997 17.441 0.003 0.031 17.48 99.80 0.02 0.18 
1998 18.478 0.004 0.032 18.51 99.81 0.02 0.17 
1999 25.541 0.005 0.045 25.59 99.81 0.02 0.17 
2000 28.085 0.005 0.051 28.14 99.80 0.02 0.18 

 
 
 

                                            
11 Com uma incerteza em torno de 35% 
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Com os resultados apresentados na tabela 5.7, é possível notar que o gás de 

efeito estufa mais importante no caso das termelétricas brasileiras é o CO2, que 

corresponde a quase 100% das emissões. Na realidade, a maior parte das 

emissões de metano e oxido nitroso não são associadas à queima de 

combustíveis fósseis, mas a outras atividades, tais como agricultura e mudança 

do uso do solo. 

O Inventário Brasileiro de Emissões de Gases de Efeito Estufa, abordagem 

Botton-Up (MCT, 2002) fornece dados sobre as emissões de gases de efeito 

estufa em termelétricas no Brasil para o período de 1990 até 1994. Esses 

dados também podem ser encontrados em (LA ROVERE, 1999), para o 

período de 1990 até 1996. A figura 5.1 apresenta a comparação dos resultados 

das estimativas realizadas com essas duas outras fontes. 

Através da figura 5.1 é possível notar que o resultado das estimativas é bem 

próximo dos valores apresentados no inventário (MCT, 2002) e também por 

(LA ROVERE, 1999). Esta comparação serve, de certa forma, para validar a 

confiabilidade das estimativas realizadas para o período de 1990 – 2000. 

 
Figura 5.1 - Emissões de GEE do Parque Termelétrico Brasileiro 
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Ainda com base nesses resultados, verifica-se um aumento significativo das 

emissões no período estudado, variando de 7,8 MtCO2 em 1984 até 28,1 

MtCO2 no ano 2000. É importante observar que nesse período o conjunto total 

de usinas termelétricas que faziam parte do sistema interligado brasileiro era 

muito parecido com o conteúdo da tabela 2.1 (Capítulo 2). Ou seja, ainda não 

haviam entrado em operação as usinas que fazem parte do Programa 

Prioritário de Termeletricidade (PPT) e do Programa Emergencial da CBEE 

(tabelas 2.2 e 2.3). 

Além disso, para as próximas décadas é esperado um aumento da participação 

percentual da termeletricidade na matriz de geração de energia elétrica no 

Brasil. Se isto acontecer, é provável que as emissões de gases de efeito estufa 

associadas às termelétricas no Brasil cresçam a uma taxa mais acentuada na 

primeira década do séc. XXI, em comparação com a década passada (1991 – 

2000). 

 
5.4 A PARCELA DA TERMELETRICIDADE NAS EMISSÕES BRASILEIRAS DE GASES DE 

EFEITO ESTUFA PROVENIENTES DA QUEIMA DE COMBUSTÍVEIS FÓSSEIS. 

Este item tem a finalidade de comparar os resultados obtidos no item anterior 

com o resto das emissões brasileiras na queima de combustíveis fósseis, de 

modo a compreender a representatividade da contribuição do setor elétrico 

brasileiro nessas emissões. 

No Inventário Brasileiro de Emissões de Gases de Efeito Estufa abordagem 

Top-Down (MCT, 2002), encontram-se dados sobre o total de emissões da 

queima de combustíveis fósseis no país para o período de 1990 até 1994. 

Apesar de confiáveis, esses dados abrangem um período pequeno e foi 

necessário buscar outras fontes. 
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A agência do Governo dos EUA “Energy Information Administration (EIA)12” 

disponibiliza em sua página na internet13 dados e estatísticas energéticas 

mundiais, inclusive dados de emissões de gases de efeito estufa na queima de 

combustíveis fósseis para todos os países do mundo, no período de 1991 até 

2000.  

De posse desses dados, foi possível comparar as estimativas de emissões 

realizadas somente para as termelétricas, com o total das emissões de GEE na 

queima de combustíveis fósseis no Brasil (Tabela 5.8). Para o período de 1990 

até 1994, foram utilizados dados do inventário, pois esta fonte pode ser 

considerada mais confiável. Os dados da agência IEA foram utilizados para o 

período de 1995 até 1999. 

 

                                            
12 The Energy Information Administration (EIA), created by Congress in 1977, is a statistical 
agency of the U.S. Department of Energy. We provide policy-independent data, forecasts, and 
analyses to promote sound policy making, efficient markets, and public understanding regarding 
energy and its interaction with the economy and the environment. 
13 http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/carbon.html 



 

 

77

Tabela 5.8 – Parcela da Termeletricidade nas Emissões de GEE da Queima 
de Combustíveis Fósseis 

Ano 
Combustíveis Fósseis 

Inventário MCT* 
(106 tCO2) 

Combustíveis Fósseis
Agência EIA** 

(106 tCO2) 

Termelétricas 
(106 tCO2) 

Participação das 
Termelétricas (%)14 

1990 203   5,71 

1991 213 261 10 4,60 

1992 217 265 11 4,97 

1993 226 273 12 5,10 

1994 237 285 11 4,52 

1995  302 11 3,67 

1996  309 14 4,45 

1997  320 15 4,69 

1998  321 17 5,44 

1999  336 18 5,49 

2000  349 26 7,32 

Fontes:* (MCT, 2002)        
 ** http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/carbon.html (acesso em 09/01/03). 
 
 
Com esses resultados é possível observar que durante a década passada 

(1990 – 2000), a participação do setor elétrico nas emissões de GEE na 

queima de combustíveis fósseis no Brasil foi pequena, variando entre 3 a 7%. 

Outros setores, como a indústria e os transportes, são os principais 

responsáveis por esse volume de emissões. 

Vale a pena ressaltar que nesse aspecto, a realidade brasileira difere muito da 

média mundial, onde normalmente a geração termelétrica uma das principais 

contribuições para as emissões de gases de efeito estufa. Em termos globais, o 

Brasil ocupava, em 2000, a 16a posição com relação às emissões de CO2 na 

queima de combustíveis fósseis, conforme descreve a Figura 5.2. 

 

                                            
14 De 1990 até 1994, calculado com base em (MCT, 2002) 
    De 1995 até 1999, calculado com base nos valores  
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Figura 5.2 - Comparação Entre os Países que Mais Emitem CO2 na Queima 
de Combustíveis Fósseis 
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Fonte: Energy Information Administration (EIA)15. 
 
 
5.5 A QUESTÃO DAS EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA NO PLANEJAMENTO DA 

EXPANSÃO TERMELÉTRICA NO BRASIL 

“O Brasil é o quinto maior país do mundo e sua economia é aproximadamente 

igual a todos os outros países da América do Sul somados. Entretanto, suas 

emissões de gases de efeito estufa são menos que um terço do total do 

continente, devido ao domínio da hidroeletricidade. A energia total consumida é 

menos que um décimo que dos EUA e as emissões de carbono per capta são 

apenas 0,5 t, comparadas com aproximadamente 1,0 no México e na 

Argentina” (SHAEFFER, 2000). 

Nos itens anteriores foi possível observar que, a predominância hídrica da 

matriz de geração de energia elétrica faz com que setor elétrico brasileiro - 

comparado a países com uma maior dependência fóssil neste setor - não seja 

                                            
15 http://www.eia.doe.gov/emeu/iea/carbon.html 
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um grande contribuinte para o aumento da concentração de gases de efeito 

estufa na atmosfera do planeta. 

Além disso, vale ressaltar que o Brasil exerce papel importante nos debates 

internacionais sobre mudança do clima e não se inclui no Anexo I do Protocolo 

de Quioto, ou seja, no grupo de países que possuem obrigações formais em 

reduzir ou conter o crescimento de seu montante total de emissões de gases 

de efeito estufa. 

Sobre esse prisma, parece razoável imaginar que não é interessante ao Brasil 

adotar nenhuma política no sentido de conter o aumento das emissões desses 

gases, uma vez que a condição de país em desenvolvimento torna mais 

urgente uma busca pelo crescimento econômico e expansão do consumo de 

energia. 

Por outro lado, participar do esforço internacional de conter emissões pode ser 

uma oportunidade interessante para países que não fazem parte do Anexo I, se 

for viabilizado o Mecanismo de Desenvolvimento limpo (CDM). Os créditos de 

carbono fornecidos as fontes alternativas de energia, tais como energia eólica, 

solar e biomassa podem ser um grande incentivo para o aumento da 

participação dessas fontes na matriz. Além disso, devem ser sempre levadas 

em consideração as políticas públicas, tais como o PROINFA, que visa 

incentivar essas fontes. 

Dessa forma, apesar do setor elétrico brasileiro não representar um grande 

emissor de gases de efeito estufa, é importante que o planejamento da 

expansão termelétrica não ignore as questões relativas a mudança climática. 

Outrossim, devem ser sempre levadas em consideração às oportunidades e 

vantagens associadas às alternativas de geração não baseadas em 

combustíveis fósseis. 
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6 CONDICIONANTES PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL DA 

EXPANSÃO TERMELÉTRICA NO BRASIL 

 
“Desde meados da década de 80 existe uma tendência a nível 

mundial de estender e ampliar os conceitos e procedimentos dos 

estudos de avaliação de impactos ambientais para a análise de políticas, 

planos e programas (PPP), por julgar-se que as avaliações realizadas 

com suporte à decisão de projetos isolados não são suficientes para 

garantir que se atinja o equilíbrio entre os objetivos econômicos e 

ambientais do desenvolvimento” (CEPEL, 2000). 

Este capítulo apresenta uma discussão sobre a necessidade de inserção da 

variável ambiental no planejamento da expansão termelétrica no Brasil e 

algumas diretrizes gerais para a elaboração de procedimentos e instrumentos 

destinados a esse fim. É importante esclarecer que as idéias propostas neste 

capítulo são apenas diretrizes, com o objetivo principal de servir como base 

para que se fomente a discussão sobre essa questão. A forma final de um 

instrumento voltado para o planejamento ambiental da expansão termelétrica 

no Brasil deve ser fruto de intensos debates entre todos os agentes envolvidos 

nessa questão: ANEEL, MME, MMA, órgãos ambientais, empreendedores e 

representantes da sociedade em geral. 

 
 
6.1 NECESSIDADE DE UM INSTRUMENTO PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL DA 

EXPANSÃO TERMELÉTRICA 

A problemática ambiental associada à implantação de um extenso programa de 

expansão termelétrica no Brasil justifica a adoção de um planejamento 

integrado, que compreenda as questões energéticas e ambientais, com a 
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utilização de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE)16 e atendimento a 

compromissos com o desenvolvimento sustentável. 

CEPEL (2000) apresenta condicionantes para o planejamento ambiental do 

setor elétrico, dentre os quais, destacam-se como relevantes para a 

termeletricidade: 

 Necessidade de antecipar a incorporação da questão ambiental para 
a etapa de planejamento das ações, interferindo no nível de diretrizes 
e estratégias para a atuação dos múltiplos agentes; 

 Incorporação da dimensão ambiental não apenas no nível de 
restrição, mas no nível de condicionante para a tomada de decisão, 
paralelamente aos condicionantes tecnico-econômicos e energéticos; 

 Flexibilização da visão estritamente setorial, intensificando as 
relações de parceria e co-gestão, bem como a abertura de espaço 
para a negociação com a sociedade em situações de conflito, através 
da interação institucional e com os diversos segmentos sociais, 
minimizando o grau de conflito a ser administrado após a tomada de 
decisão; 

 Considerar a expansão termelétrica sob o ponto de vista dos acordos 
internacionais relativos à mudança climática; 

 Analisar os projetos não só do ponto de vista da poluição ambiental, 
mas também no que se refere ao seu atendimento às outras 
dimensões do desenvolvimento sustentável, considerando que a 
elaboração de um plano de energia elétrica tem rebatimentos em 
todas as dimensões desse desenvolvimento. 

 Estruturação dos procedimentos de análise ambiental considerando 
a necessidade de flexibilidade, tendo em vista o contexto de rápidas 
mudanças e o próprio amadurecimento técnico e institucional no 
tratamento da temática ambiental por parte dos agentes do setor. 

 
 

                                            
16 A avaliação Ambiental estratégica é um instrumento de política ambiental que tem por 
objetivo auxiliar antecipadamente os tomadores de decisão no processo de identificação e 
avaliação dos impactos e efeitos, maximizando os positivos e minimizando os negativos que 
uma dada decisão estratégica – a respeito da implantação de uma política, um plano ou um 
programa -  poderia desencadear no meio ambiente e na sustentabilidade do uso dos recursos 
naturais, qualquer que seja a instância de planejamento (MMA, 2002). 
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No que se refere a hidreletricidade, por exemplo, o setor elétrico brasileiro deu 

passos significativos, como descreve (CEPEL / COPPE 1999): 

“Dentre as iniciativas empreendidas nesse sentido, destaca-se o 

desenvolvimento da metodologia para estudos ambientais na etapa de 

inventário hidrelétrico de bacias hidrográficas, incorporada no Manual de 

Inventário Hidrelétrico (ELETROBRÁS/DNAEE,1997). Devem ser 

destacados também os estudos realizados para a elaboração do último 

plano de longo prazo (Plano 2015) e para a avaliação de 

empreendimentos no Plano Decenal (Plano de curto prazo)”. 

Nos planos decenais de expansão do setor elétrico realizam-se avaliações para 

algumas bacias hidrográficas brasileiras considerando os possíveis efeitos 

sinérgicos e cumulativos da implantação de um conjunto de empreendimentos. 

No caso da termeletricidade, há uma atual carência de iniciativas do gênero, 

entretanto, a natureza dos impactos e as complexidades técnicas envolvidas 

diferem bastante da geração hidrelétrica. A definição de localização, tipo de 

combustível e tecnologia a serem utilizados em uma nova planta não ficam 

limitados a potenciais naturais, como no caso da hidreletricidade (potencial 

hidrelétrico disponível). A tomada de decisão relativa ao investimento em uma 

usina termelétrica no Brasil está, na maioria das vezes, associada a 

condicionantes técnicos e econômicos tais como: disponibilidade de 

combustível, proximidade dos centros de carga (consumidores) e custos de 

geração (R$/MWh). 

Em geral, a variável ambiental só é vista com mais atenção no âmbito do 

licenciamento individual de projetos, em uma etapa onde normalmente já foram 

definidas importantes questões. Dessa forma, é notável a carência de 

planejamento na expansão do parque termelétrico brasileiro, pois do ponto de 

vista ambiental, existe a necessidade de analisar de forma integrada a 

problemática relativa a poluição atmosférica e conflitos pelos usos da água. 

Nesse sentido, não há nenhum instrumento legal, com a função específica de 
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exigir, orientar ou direcionar o tratamento das questões ambientais referentes a 

expansão termelétrica no Brasil. 

NEGRI (2002) partilha dessa mesma visão: 

“Órgãos ambientais têm incrementado o conceito de 

sustentabilidade e capacidade de suporte através da elaboração de um 

diagnóstico inicial, estabelecendo condições para prognósticos futuros ... 

Por outro lado, é sentida a falta de um instrumento de avaliação mais 

expedito, sem a complexidade de um trabalho real de campo, anterior a 

elaboração de documentos finais EIA/RIMA”. 

 
Para suprir essa carência, sugere-se a elaboração de um instrumento de 

planejamento, que deve promover a ruptura com a tendência de ações 

corretivas e individualizadas e propor uma postura preventiva, mais pró-ativa, 

com a participação dos órgãos de meio ambiente, da sociedade e dos 

empreendedores interessados na expansão da termeletricidade. 

É importante esclarecer que, em nenhum momento, este instrumento deve ser 

usado como barreira para a expansão do parque termelétrico brasileiro em 

defesa de causas ambientais, pois isso seria uma atitude contrária às diretrizes 

do desenvolvimento sustentável, principalmente levando em consideração a 

necessidade estratégica do setor elétrico, frente ao atual contexto de crise 

energética que o país atravessa. 

Trata-se de outro objetivo, ou seja, estudar previamente as questões 

ambientais associadas a um programa, ou grupo de projetos – principalmente 

levando em consideração os possíveis impactos sinérgicos e cumulativos - e 

dar subsídios a melhor tomada de decisão em relação à implantação de 

projetos termelétricos através de uma análise integrada, com a incorporação de 

variáveis técnicas, econômicas e ambientais. 

Dessa forma, o instrumento proposto pode ser um facilitador para a 

implementação de projetos termelétricos, na medida em que contribuir para a 



 

 

84

diminuição do risco de complicações no processo de licenciamento ambiental 

desses projetos, uma vez que as questões ambientais mais graves seriam 

abordadas em uma etapa anterior. 

 
 
6.2 BASES METODOLÓGICAS PARA A ELABORAÇÃO DE UM INSTRUMENTO DE 

PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA A EXPANSÃO TERMELÉTRICA NO BRASIL 

Este item tem a finalidade de apresentar diretrizes gerais para o inicio da 

discussão sobre a elaboração de um instrumento formal para o planejamento 

ambiental de termelétricas no Brasil. Para que tal instrumento se torne uma 

realidade, é necessário que a comunidade científica, representantes do 

governo e da sociedade em geral se interessem pelo tema, participando 

ativamente do processo e contribuindo no que for possível. 

As idéias propostas aqui estão abertas a qualquer tipo de crítica ou sugestão, 

que atue no sentido de fomentar a discussão sobre a necessidade da criação 

desse instrumento. 

 
6.2.1 Etapas do Estudo 

A metodologia a ser elaborada deve definir claramente as etapas a serem 

cumpridas e os procedimentos para a execução de cada etapa. Nesse sentido, 

o fluxograma apresentado na figura 6.1 representa um esforço de visualização 

dos aspectos que devem ser abordados neste tipo de estudo. Nesta figura, as 

etapas estão apresentadas nas caixas retangulares, enquanto as caixas 

arredondadas representam os aspectos a serem avaliados ou que influenciam 

cada etapa. 

 



 

 

85

Figura 6.1 - Etapas de Estudo 

1) DIAGNOSTISTICO
SINTÉTICO / DIRIGIDO

2) AVALIAÇÃO DAS
CONDIÇÕES PARA

A EXPANSÃO
TERMELÉTRICA

3)  OPÇÃO PELA NÃO REALIZAÇÃO
DE NOVOS PROJETOS OU DEFINIÇÃO
DE MEDIDAS PARA MODERNIZAÇÃO

DE PLANTAS ANTIGAS
CONDIÇÕES

DESFAVORÁVEIS

CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS

4) AVALIAÇÃO DAS
ALTERNATIVAS E

TOMADA  DE  DECISÃO

3) FORMULAÇÃO DE ALTERNATIVAS
DE EXPANSÃO TERMELÉTRICA

ALERTAS E CONDIÇÕES
ESPECÍFICAS

CRESCIMENTO DE POPULAÇÃO
PRESSÕES S/ RECURSOS HÍDRICOS

NOVAS FONTES EMISSORAS

POLÍTICAS
PLANOS E

PROGRAMAS

OPORTUNIDADES DE
OBTENÇÃO DE CRÉDITOS

DE CARBONO

 
 
 
A primeira etapa consiste em um diagnóstico sucinto, onde a ênfase está 

voltada para os aspectos relativos à qualidade do ar, a disponibilidade de 

recursos hídricos e a dinâmica populacional da região. 

As informações obtidas na primeira etapa devem subsidiar a segunda etapa, 

que consiste em uma avaliação das condições para a expansão termelétrica. 

Nesta etapa, também devem ser levados em consideração os seguintes 

fatores: 

 Políticas, planos e programas; 

 Tendências futuras (crescimento de população, pressões sobre os 
recursos hídricos e as novas fontes emissoras); 

 Oportunidades de obtenção de créditos de carbono; 
 
 
Em se tratando de uma ação de planejamento, é fundamental que uma atenção 

especial seja dada a todas as políticas, os planos e os programas que, de 

alguma maneira, tenham algo a ver com a expansão termelétrica, pois estes 

podem trazer uma série de informações importantes. A tabela 6.1 apresenta 

alguns exemplos de políticas, planos e programas que são ligados ao tema do 

planejamento ambiental da expansão termelétrica no Brasil. 
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Tabela 6.1 – Exemplos de Políticas, Planos e Programas Ligados ao Tema 
do Planejamento Ambiental da Expansão Termelétrica no Brasil 

Política Nacional de Recursos Hídricos Lei 9.433 de 08/01/1997 

POLÍTICAS 

Política Nacional de Meio Ambiente Lei 6.938 de 31/08/1981 

PLANOS Plano Decenal de Expansão 2003-2012 

Ministério das Minas e Energia 
Secretaria de Energia 
Comitê Coordenado do Planejamento da 
Expansão (CCPE) 

Programa Prioritário de Termeletricidade (PPT) Ministério das Minas e Energia 

Programa de Energia Emergencial Comercializadora Brasileira de Energia 
Emergencial (CBEE) PROGRAMAS 

PRONAR – Programa Nacional de Qualidade do Ar Resolução CONAMA no 005, de 15 de junho 
de 1989. 

 
 
Outros aspectos importantes a serem considerados são as tendências futuras. 

Nesse sentido, é importante formular cenários das possíveis situações em que 

a região estudada poderá se encontrar no horizonte do planejamento realizado. 

Podem ser citadas como exemplos de tendências futuras importantes: o 

crescimento da população, o aumento da demanda por recursos hídricos e as 

possíveis novas fontes emissoras previstas para a região. 

Conforme mencionado anteriormente (item 5.5), os créditos de carbono 

fornecidos as fontes alternativas de energia, tais como energia eólica, solar e 

biomassa podem ser um grande incentivo para o aumento da participação 

dessas fontes na matriz energética. Além disso, uma planta a gás natural 

também pode ganhar créditos de carbono, se for provado que ela substitui uma 

outra planta equivalente em capacidade instalada, emitindo uma quantidade 

menor de gases de efeito estufa. 

Dessa forma, além dos benefícios ao meio ambiente, adotar uma política de 

contribuir com a mitigação das contribuições antrópicas para a mudança 

climática pode ser um bom negócio. Vale ressaltar que o IPCC considera que 

as plantas a biomassa tem emissões de gases de efeito estufa equivalentes a 

zero, pois o carbono emitido na queima do combustível é seqüestrado pela 

plantação que dará origem a próxima safra. 
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Os resultados da segunda etapa devem identificar se as condições da região 

estudada são favoráveis para a implantação de novos projetos termelétricos. 

Na medida do possível, a avaliação deve alertar para os possíveis riscos 

futuros, pois mesmo com condições atuais favoráveis, poderão ocorrer 

indicadores de problemas em potencial, principalmente em regiões com 

notáveis tendências de expansão da população, do parque industrial, da 

quantidade de veículos ou do uso de recursos hídricos. 

Em função da avaliação realizada na segunda etapa, dois procedimentos 

diferenciados devem ser realizados na terceira etapa. Se as condições forem 

favoráveis, então deve ocorrer a formulação das alternativas para a expansão 

termelétrica. Por outro lado, se não forem favoráveis, pode optar-se pela não 

realização de novos projetos ou pela modernização de antigas plantas, 

substituindo-as por novas, mais eficientes e mais limpas, proporcionando uma 

melhora na qualidade ambiental da região e possivelmente até um aumento na 

capacidade instalada, contanto que esta ampliação não cause mais impactos 

ambientais que a situação anterior. 

Por fim, a quarta etapa consiste na avaliação das alternativas formuladas, 

levando em consideração os alertas identificados. 

 
6.2.2 Diagnóstico Sintético da Região 

Uma das etapas mais importantes na elaboração de um estudo de impacto 

ambiental (EIA/RIMA) é o diagnóstico realizado para a área de influência do 

empreendimento. O diagnóstico é uma etapa importante para o conhecer as 

principais características da região, antes de tomar qualquer decisão sobre 

implementação de projetos. 

É importante que o instrumento de avaliação proposto contenha uma etapa de 

diagnóstico, porém esta etapa deve ser tal que não consuma uma grande 

quantidade de recursos e tempo, levando em consideração que a natureza 

deste estudo é outra, se comparada a um EIA/RIMA. Ou seja, neste caso, não 

é importante dar subsídios para avaliar todos os impactos decorrentes dos 
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projetos, mas deve-se procurar trabalhar em uma escala maior, com o objetivo 

de identificar apenas as questões mais relevantes e aquelas que podem causar 

impactos cumulativos ou sinérgicos. 

Dessa forma, recomenda-se a realização de um diagnóstico sintético, dirigido 

às principais questões, como a qualidade do ar, a disponibilidade de recursos 

hídricos e a dinâmica populacional da região (figura 6.2). 

A tabela 6.2 apresenta uma sugestão para os principais itens e elementos a 

serem caracterizados na fase de diagnóstico, assim como fontes onde esses 

dados podem ser obtidos. 

 
Figura 6.2 - Diagnóstico Sintético da Região 

DIAGNÓSTICO
SINTÉTICO / DIRIGIDO

INVENTÁRIO DE FONTES DE
EMISSÃO DE POLUENTES

VEICULOS INDÚSTRIA OUTROS

SOx

NOx

MP

ANÁLISE DA DISPONIBILIDADE DOS
RECURSOS HÍDRICOS NA REGIÃO

QUALIDADE DO AR

RECURSOS
HÍDRICOS

CONFLITOS PELO USO DA
ÁGUA

ÓRGÃOS DE BACIA (COMITÊS,
AGÊNCIAS, CONSÓRCIOS)

PRINCIPAIS CONSUMIDORES

MAPEAMENTO DA POPULAÇÃO:
DENSIDADE DEMOGRÁFICA

DINÂMICA
POPULACIONAL

GRANDES CENTROS
URBANOS

QUALIDADE DE VIDA DA
POPULAÇÃO

 
 
 



 

 

89

Tabela 6.2 – Elementos de Caracterização 

ASPECTOS ITENS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

ELEMENTOS DE 
CARACTERIZAÇÃO 

FONTES DE 
INFORMAÇÕES 

1 - Hidrografia Mapeamento da rede hidrográfica 
Dados de vazões dos principais rios 

2 -  Vegetação 
Mapeamentos dos remanescentes 
de vegetações nativas e unidades 
de conservação 

3 - Relevo Mapeamento do relevo 
Topografia 

4 - Clima 
Velocidade e direção dos ventos, 
temperatura, pressão atmosférica e 
precipitação,  

Aspectos 
Físicos e 
Naturais 

5 - Qualidade do Ar Estações de monitoramento de 
qualidade do ar 

INPE 
IBGE 
EMBRAPA 
INMET 
ANEEL 
Prefeituras 
Institutos de Pesquisa 
Órgãos Ambientais 
Imagens de satélite 
Levantamentos de campo 

6 - Demografia 
Densidade demográfica 
População urbana e rural 
Mapeamento das áreas residenciais 

7 - Condições de Vida 
Saúde 
Educação 
Renda 

8 - Atividades Econômicas 

Uso do solo 
Práticas de queimada na agricultura 
Parque industrial Instalado 
Vazão e local de captação de água 
para diversos usos 

Aspectos sócio-
econômicos 

9 - Infra-estrutura de 
transportes 

Mapear as principais vias 
rodoviárias 
Estimar fluxo de veículos 

ANA 
IBGE 
EMBRAPA 
Prefeituras 
Institutos de Pesquisa 
Órgãos Ambientais 
Imagens de satélite 
Levantamentos de campo 

 
 
O primeiro passo para o diagnóstico da poluição atmosférica deve ser a busca 

por dados de medição de qualidade do ar através de estações de 

monitoramento (tabela 6.2, Item 5). Existem algumas estações deste tipo 

instaladas no Brasil, principalmente em bairros muito poluídos das maiores 

metrópoles brasileiras, tais como: São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

Essas informações são de responsabilidade dos órgãos ambientais, em geral 

na esfera estadual, que operam as estações existentes. 

Para subsidiar a aplicação de um modelo de dispersão de poluentes na 

atmosfera, previsto para a próxima fase (Avaliação das Condições para a 

Expansão termelétrica), os principais dados a serem levantados são: um 

inventário de fontes emissoras, um levantamento de dados meteorológicos e o 

mapeamento altimétrico da região (tabela 6.2, item 3). 
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O inventário de fontes emissoras consiste no levantamento de todas fontes 

existentes antes da instalação dos novos projetos, caracterizando a poluição de 

fundo pré-existente (“background”). As fontes podem ser classificadas em: 

 Fontes pontuais: fontes estacionárias concentradas (ex.: chaminés): 
Parque industrial instalado (tabela 6.2, item 8); 

 Fontes lineares: vias de tráfego intenso (ex: principais estradas, eixos 
rodoviários): Mapear as principais vias rodoviárias e estimar o 
volume de tráfego (tabela 6.2, item 9); 

 Fontes superficiais: fontes que ocorrem ao longo de uma área 
delimitada (ex.: aterros sanitários e queimadas agrícolas): Uso do 
solo e prática de queimadas na agricultura (tabela 6.2, item 8); 

 Fontes volumétricas: fontes provenientes de material armazenado 
em pilhas, ao céu aberto (ex.: pilha de carvão). 

 
Os dados meteorológicos a serem levantados devem conter, de preferência, 

medições horárias de velocidade e direção dos ventos, temperatura, pressão 

atmosférica e pluviosidade (tabela 6.2, item 4). O ideal é que a série coletada 

represente um período de tempo de pelo menos um ano completo. 

No que tange aos recursos hídricos é importante ressaltar que, conforme 

apresentado no capítulo 3, o consumo de água de usinas termelétricas varia de 

acordo com o tipo de tecnologia empregada. Em alguns casos podem ocorrer 

conflitos pelo uso da água. Na fase de diagnóstico, essa questão deve ser 

abordada através do levantamento das seguintes informações: 

 Disponibilidade de recursos hídricos: Mapeamento da rede hidrográfica 
e dados de vazões dos principais rios (tabela 6.2, item 1); 

 Principais consumidores: vazão e local de captação de água para 
diversos usos (tabela 6.2, item 8). 

 
Outra consideração importante para esses estudos é a organização da 

sociedade em função da problemática relativa à questão da água. Neste 

sentido, se houverem órgãos de bacia, tais como comitês, agencias ou 

consórcios, estes devem ser levados em consideração. 
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A dinâmica populacional da região também deve ser abordada, através do 

mapeamento da densidade demográfica e da localização dos centros urbanos 

(tabela 6.2, item 6). Este aspecto é muito relevante, principalmente no que 

tange aos efeitos da poluição atmosférica. 

 
6.2.3 Avaliação das Condições para a Expansão Termelétrica 

“A capacidade de suporte é definida como a capacidade do meio 

físico de receber os remanescentes das emissões das fontes poluidoras 

de forma a serem atingidos os padrões ambientais e os diversos usos 

dos recursos naturais. Estes são conceitos cada vez mais aceitos e 

difundidos e acima de tudo coerentes, que em médio prazo deverão 

estar incorporados de forma efetiva na avaliação de projetos” (NEGRI, 

2002). 

Esta etapa visa avaliar, dentro da capacidade de suporte da região, a 

possibilidade de inserção de novos projetos termelétricos e, se necessário, 

fornecer alertas sobre cenários pessimistas, para que se possam tomar 

providências para evitá-los, com antecedência. 

NEGRI (2002) apresenta um modelo para a avaliação da capacidade de 

suporte de NOx em uma região (Figura 6.3). Neste caso, trata-se de dar 

subsídio a avaliações ambientais de usinas termelétricas a gás natural, de 

modo que o estudo está voltado para a problemática dos óxidos de nitrogênio. 

Para o caso da avaliação da qualidade do ar, sugere-se a utilização do 

conceito de “bacia aérea” para delimitar o recorte da área de estudo, a exemplo 

do que foi realizado no estudo apresentado no capítulo 4 (CAVALCANTI e 

SALES, 2002). 
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Figura 6.3 - Avaliação da Capacidade de Suporte de NOx 

 
Fonte: (NEGRI, 2002). 
 
A figura 6.4 apresenta os principais procedimentos a serem adotados para a 

realização da avaliação das condições para a expansão termelétrica. As 

avaliações principais estão apresentadas nos quadros retangulares. É 

importante também que sejam levados em consideração na análise, as 

Políticas, Planos e Programas. 

A qualidade do ar deve ser estudada através de modelagem, nos moldes 

apresentados na figura 6.3. Neste caso, vale ressaltar a importância de se 

considerar a poluição de fundo, causada principalmente por: indústria, veículos, 

área agrícola e consumo de combustíveis. Além disso, deve-se procurar, 

dentro do possível, realizar estimativas do crescimento do volume de emissões 

região, em virtude de uma possível expansão urbana-industrial, crescimento da 

frota de veículos, etc. 
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Figura 6.4 - Síntese do Processo de Avaliação das Condições para a 
Expansão Termelétrica na Área de Estudo 

AVALIAÇÃO  DAS
CONDIÇÕES PARA A

EXPANSÃO TERMELÉTRICA

MODELAGEM DE QUALIDADE DO AR

POTENCIAIS NOVAS FONTES
EMISSORAS

ESTUDO DA DISPONIBILIDADE DE
RECURSOS HÍDRICOS

 POTENCIAIS NOVOS
CONSUMIDORES / PRESSÕES
SOBRE RECURSOS HÍDRICOS

DIAGNÓSTICO DA DINÂMICA
POLULACIONAL

CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO

POLÍTICAS
PLANOS E

PROGRAMAS
CONDIÇÕES

DESFAVORÁVEIS

ALERTAS

CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS

OPORTUNIDADES DE OBTENÇÃO DE
CRÉDITOS DE CARBONO

CONDIÇÕES
DESFAVORÁVEIS
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FAVORÁVEIS

CONDIÇÕES
DESFAVORÁVEIS

ALERTAS

CONDIÇÕES
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CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS

 
 
 
A análise dos recursos hídricos deve levar em consideração não só as 

características naturais e condições atuais da rede hidrográfica, estudadas na 

etapa de diagnóstico, mas também as características principais do possível 

parque termelétrico a ser instalado, com ênfase na tecnologia de resfriamento 

adotada, principal fator responsável por consumo de água em usinas 

termelétricas. 

Em relação à dinâmica populacional, é importante observar que a instalação de 

usinas em áreas intensamente ocupadas (perímetro urbano) e a percepção 

exagerada por parte da população, com relação aos efeitos negativos das 

usinas no meio ambiente, podem levar em alguns casos, a impedimentos à 

instalação de novos projetos. 

As oportunidades de obtenção de créditos de carbono através de contribuições 

para a redução de emissões podem apresentar apenas condições favoráveis, 

pois caso isso não seja possível, não caracteriza uma condição desfavorável. 
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Conforme descreve a figura 6.4, os resultados das análises realizadas para as 

principais questões estudadas devem levar a duas possíveis conclusões, no 

que se refere às condições para a expansão termelétrica na região: favoráveis 

ou desfavoráveis. Entretanto, mesmo nos casos onde as condições são 

favoráveis no presente, as análises devem preocupar-se com possíveis 

cenários desfavoráveis, em função de tendências observadas para a região no 

futuro. Essas tendências previamente identificadas devem receber a devida 

atenção no texto do documento final a ser elaborado, sob a forma de alertas. A 

tabela 6.3 apresenta alguns exemplos de condições favoráveis, desfavoráveis 

e alertas relativos as três principais questões abordadas nesta etapa de 

avaliação das condições para a expansão termelétrica. 

 
Tabela 6.3 – Condições para a Expansão Termelétrica 

QUESTÕES 
ABORDADAS CONDIÇÕES FAVORÁVEIS CONDIÇÕES 

DESFAVORÁVEIS ALERTAS 

Qualidade do ar 

Resultados da modelagem 
encontrando baixos níveis de 
concentração de poluentes 
na bacia aérea estudada. 

Resultados da modelagem 
encontrando altos níveis de 
concentração de poluentes, 
atingindo ou ultrapassando 
padrões de qualidade do ar 
na bacia aérea estudada. 

Cenários de crescimento das 
atividades industriais, frota de 
veículos e emissões 
agrícolas na região, 
associados a níveis 
expansão termelétrica. 

Recursos 
hídricos 

Disponibilidade de água em 
abundância para abastecer o 
uso consumltivo do parque 
termelétrico a ser instalado 

Escassez de recursos 
hídricos e conflitos pelo uso 
da água. 

Cenários de crescimento do 
consumo e degradação da 
rede hidrográfica local. 

Dinâmica 
populacional 

Usinas em áreas com baixa 
densidade populacional. 
Boa aceitação da população 
em relação ao projeto e seus 
benefícios a comunidade 
local. 

Instalação de usinas na 
vizinhança de áreas 
residenciais. 
Percepção exagerada dos 
riscos por parte da 
população.  

Possibilidade de expansão de 
áreas urbanas residenciais 
no entorno dos possíveis 
locais a serem escolhidos 
para implantação de novas 
usinas. 

Mudança 
Climática 

Contribuição para mitigação 
de mudanças climáticas. 
Oportunidades de obtenção 
de créditos de carbono 
através da utilização de 
biomassa ou fontes com 
menos emissões. 

- - 
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6.2.4 Utilização do Conceito de Capacidade de Suporte 

Em um futuro próximo é muito provável que a questão da avaliação integrada 

de um conjunto de projetos seja abordada pelos órgãos ambientais através do 

conceito de capacidade de suporte. Nesse sentido NEGRI (2002) apresenta 

uma proposta para a realização de tal avaliação: 

“A idéia é a criação de uma espécie de “guarda-chuva”, 

estabelecendo condições de sustentabilidade, sendo que o espaço sob 

o “guarda-chuva” seria preenchido por empreendimentos até o limite da 

capacidade disponível. A identificação do espaço existente ou 

remanescente é de fundamental importância”(NEGRI 2002). 

Entretanto este tipo de abordagem favorece o aparecimento do efeito “Eu 

cheguei primeiro”. Este efeito consiste na vantagem que um empreendedor terá 

ao ser pioneiro em uma região longe de atingir sua capacidade de suporte. Em 

um primeiro momento, mesmo com uma carga poluidora alta, a qualidade do ar 

não seria comprometida, não motivando o empreendedor pioneiro a utilizar 

uma tecnologia mais limpa. Entretanto, os empreendedores que chegarem em 

seguida serão vítimas de um licenciamento cada vez mais rigoroso e 

exigências cada vez maiores para que não comprometam a capacidade de 

suporte da região. 

Este tipo de situação vem se verificando nos estados do Rio de Janeiro, São 

Paulo e Rio Grande do Sul. Neste último caso, verificou-se recentemente a 

intenção de instalação de alguns novos projetos de UTEs a gás natural na 

região metropolitana de Porto Alegre. A preocupação com a capacidade de 

suporte de qualidade do ar na região levou ao órgão ambiental do estado 

(FEPAM) a atuar com mais rigor nos processos de licenciamento. 

Além de provocar injustiça, sob o ponto de vista da igualdade de oportunidades 

para os investidores, o pior mal do efeito “Eu cheguei primeiro” está associado 

ao aproveitamento não ótimo da capacidade de suporte da região. Em outras 

palavras, àqueles que se instalaram primeiro com tecnologia “menos limpa” 
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poderiam dar lugar a uma capacidade instalada de geração termelétrica 

superior, causando o mesmo efeito na poluição atmosférica. 

O planejamento deve atuar de modo a evitar esse efeito. Dessa forma, uma 

vez conhecendo a capacidade de suporte de uma região, deve-se buscar a 

formulação de alternativas para fazer o melhor uso da potencialidade de gerar 

energia termelétrica neste local. 

Uma outra medida que também pode ser aplicada para minimizar esse efeito é 

a adoção de Padrões de Qualidade do Ar dinâmicos, ou seja, quebrando a 

rigidez dos valores impostos pela Resolução CONAMA 003/90 (ver item 3.1.3), 

adotar valores em função da realidade local. 

Finalmente, é possível também lidar com esse problema através de um 

processo de modernização de antigas plantas. Esta pode ser uma boa 

exigência àqueles que tem a intenção de expandir a sua capacidade instalada 

em uma região próxima da saturação. Se a modernização das plantas antigas 

permitir ampliar o parque termelétrico sem grandes aumentos nos impactos 

ambientais, então esta pode ser uma medida apropriada. 

 
6.2.5 Formulação de Alternativas 

As alternativas formuladas devem ser conjuntos hipotéticos de usinas a serem 

implantadas na região estudada. No processo de criação das alternativas não 

deve haver o detalhamento de especificações técnicas, mas somente a 

definição de características básicas das usinas, tais como: tipo de combustível, 

ciclo utilizado, tipo de resfriamento e tecnologias de controle de emissões. 

Para um mesmo local estudado é possível formular uma série de alternativas 

diferenciadas. Por exemplo, uma alternativa baseada somente em plantas a 

gás natural pode atingir uma capacidade instalada superior a uma outra 

baseada em plantas a carvão ou óleo combustível, se for respeitada a 

capacidade de suporte no que se refere à qualidade do ar. Do mesmo modo, 
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alternativas que contenham plantas com alto consumo de água podem ser 

pouco apropriadas em regiões onde há escassez deste recurso. 

Em função de pequenas variações em cada aspecto básico mencionado, é 

possível obter uma série de alternativas diferenciadas. É importante que o 

conjunto de alternativas formulado seja heterogênio, de modo a fornecer uma 

amostragem das possibilidades disponíveis para a expansão termelétrica no 

local estudado. 

 
6.2.6 Avaliação das Alternativas 

O processo de avaliação e seleção das alternativas pode ser através de uma 

metodologia multi-critério, envolvendo as dimensões econômica e ambiental, a 

exemplo do que ocorre no Manual de Inventário Hidrelétrico de Bacias 

Hidrográficas (ELETROBRÁS / DNAEE, 1997). 

Neste caso (ELETROBRÁS / DNAEE, 1997), o objetivo é comparar as 

diferentes alternativas de divisão de queda para um aproveitamento racional do 

potencial hidrelétrico de uma bacia hidrográfica, levando-se em consideração 

tanto os aspectos energéticos quanto os ambientais. A seleção da melhor 

alternativa é realizada através da comparação de dois índices numéricos: o 

primeiro representa o custo/benefício energético (IE) e o segundo procura 

representar a complexidade ambiental associada à alternativa estudada (IA). A 

comparação dos índices é realizada através de uma representação gráfica 

(figura 6.5), onde em um dos eixos está sendo representado o índice 

energético e no outro, o índice ambiental. 
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Figura 6.5 – Comparação das Alternativas por Representação Gráfica 

 
 
 
Em geral, deverão ser escolhidas alternativas representadas por pontos 

próximos à região esquerda do gráfico, o que corresponde à minimização 

simultânea dos índices. Para a escolha das alternativas deverão ser utilizados 

os conceitos de regiões extremas e alternativas dominadas (ELETROBRÁS / 

DNAEE, 1997): 

 Regiões Extremas – as alternativas que se situarem em regiões 
extremas, correspondentes a altos índices, devem ser descartadas 
(figura 6.6); 

 Alternativas Dominadas – uma alternativa é considerada como 
dominada se existe alguma outra alternativa com índices custo/benefício 
energético e ambiental inferiores. Toda as alternativas dominadas 
devem ser descartadas (figura 6.6). 

 
Figura 6.6 – Alternativas Dominadas e Regiões Extremas 
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Com o descarte das alternativas dominadas e extremas, resta o grupo de 

alternativas não dominadas. É deste grupo que sairá a alternativa selecionada. 

O processo para selecionar a alternativa final entre àquelas que não foram 

eliminadas por serem dominadas ou extremas não necessariamente precisa 

ser guiado por critérios técnicos, mas pode ser através de uma decisão política, 

proporcionando flexibilidade aos tomadores de decisão. 

Desta forma - do mesmo modo que para o Manual de Inventário Hidrelétrico de 

Bacias Hidrográficas (ELETROBRÁS / DNAEE, 1997) – a seleção de 

alternativas para a expansão termelétrica também pode ser realizada através 

da utilização de um índice ambiental e outro energético, comparados a partir de 

uma representação gráfica. 

O resultado final do processo é a seleção de uma alternativa, que não 

necessariamente deve ser seguida à risca, mas sirva de referência para 

orientar a expansão termelétrica em uma determinada região, de modo a 

minimizar as questões ambientais e facilitar o processo de licenciamento de 

novos empreendimentos. 
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7 CONCLUSÕES 

Foram apresentados no Capítulo 3, os principais efeitos provocados por usinas 

termelétricas sobre o Meio Ambiente. Dentre estes efeitos, destacam-se dois 

como principais preocupações para a sociedade brasileira: as emissões 

atmosféricas e o consumo de água. Portanto, essas questões devem receber 

grande atenção dos empreendedores interessados em investir na expansão 

termelétrica no Brasil, uma vez que são atualmente, as principais causas de 

complicações para a viabilização de novos projetos termelétricos, no que tange 

às questões ambientais. 

Outrossim, a atenção direcionada para essas questões ambientais não deve se 

limitar somente ao âmbito dos projetos isolados, pois é necessário avaliar os 

conjuntos de projetos, de modo a identificar impactos sinérgicos e cumulativos. 

Vale lembrar que a sinergia dos impactos ambientais é um fenômeno muito 

relevante, com grandes possibilidades de ocorrência em diversas situações. 

Os resultados da modelagem de dispersão de poluentes na atmosfera 

apresentados no Capítulo 4 (CAVALCANTI e SALES, 2002) foram muito 

interessantes, pois estimam que os padrões de qualidade do ar da região 

podem ser ultrapassados na hipótese de implantação de todas as usinas 

previstas para a região. Mais especificamente, conforme apresenta a tabela 

4.8, o padrão secundário foi ultrapassado duas vezes, ambas para asa 

concentrações de dióxido de enxofre. Além disso, o padrão primário foi 

ultrapassado em 580%, pelo pico de maior concentração horária de dióxido de 

nitrogênio. 

Os resultados apresentados no Capítulo 4 servem como excelente exemplo 

para a carência atual por planejamento na expansão da termeletricidade no 

Brasil e da necessidade atual por instrumentos eficazes, que orientem e 

ofereçam suporte para a realização de planejamento. 

Para atender essa necessidade, foi realizado um esforço inicial na elaboração 

de uma proposta metodológica (capítulo 6). Em linhas gerais, a proposta 
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consiste na realização em um diagnóstico da capacidade de suporte da região 

e a formulação e seleção de alternativas de expansão termelétrica – compostas 

por um conjunto de empreendimentos diversos de geração termelétrica - que 

levem em consideração as conseqüências sobre o meio ambiente. A vantagem 

da formulação de alternativas está na liberdade em investigar os diversos 

cenários possíveis, analisando suas principais conseqüências energéticas e 

ambientais. 

Além disso, o processo de formulação de alternativas pode ser uma forma de 

evitar o efeito “Eu cheguei primeiro” (item 6.4.2), uma vez que definidas as 

principais diretrizes para a expansão termelétrica na região, ficam menores as 

possibilidades de ocorrerem incoerências nas exigências aos empreendedores 

durante os processos de licenciamento ambiental e melhor será otimizado a 

potencialidade de geração termelétrica na região, em função das limitações 

referentes à capacidade de suporte. 

É importante ressaltar que a proposta apresentada não é uma obra finalizada, 

pois o objetivo dela não é esse. Na realidade, as idéias apresentadas no 

Capítulo 6 são apenas diretrizes gerais, que podem ser usadas como ponto de 

partida na discussão para a elaboração do instrumento em questão, que deve 

contar com a participação de todos os agentes envolvidos na expansão da 

termeletricidade: empreendedores, órgãos ambientais e a sociedade em geral. 

Apesar de envolver a análise de diversos fatores que transcendem as questões 

puramente energéticas, o instrumento proposto no capítulo 6 é setorial, ou seja, 

especificamente voltado para o setor elétrico brasileiro. Esse instrumento tem a 

finalidade de servir como facilitador para o licenciamento ambiental de projetos 

termelétricos e não deve ser confundido com zoneamento industrial. 

No que tange aos gases de efeito estufa, as emissões referentes ao parque 

termelétrico brasileiro cresceram de 7,8 a 28,1 MtCO2 no período entre 1984 e 

2000, segundo aos resultados das estimativas apresentadas no capítulo 5. 

Entretanto, esses resultados também possibilitaram constatar que o setor 

elétrico brasileiro ainda contribui com uma parcela pequena, se comparada ao 
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resto das emissões brasileiras na queima de combustíveis fósseis. A esta 

constatação pode-se acrescentar ainda o fato de que as maiores causas das 

emissões brasileiras de gases de efeito estufa estão relacionadas aos 

processos de queimada e desflorestamento, superando o uso de combustíveis 

fósseis (LA ROVERE, 2000). 

Apesar disso, vale a pena desenvolver no Brasil projetos termelétricos de 

geração alternativa a energia fóssil (biomassa), principalmente pelo 

aproveitamento dos resíduos agrícolas (bagaço de cana, palha de arroz, etc.) e 

pela possibilidade de obtenção de créditos de carbono, que podem compensar, 

dependendo de seu preço no mercado internacional. 

 
 
7.1 PERSPECTIVAS E DESDOBRAMENTOS 

Conforme mensionado em algumas ocasiões durante o texto, a proposta 

metodológica apresentada tem a finalidade apenas de ser uma diretriz para 

fomentar a discussão sobre a necessidade de incorporação da variável 

ambiental no planejamento da expansão termelétrica no Brasil, com ênfase 

para a investigação dos efeitos sinérgicos e cumulativos de um grupo de 

empreendimentos. Dessa forma, este proposta ainda precisa ser muito 

desenvolvida e detalhada. Este processo deve ser realizado com a participação 

de todos os agentes envolvidos no setor, tais como: ANEEL, MME, MMA, 

empresas do grupo Eletrobrás, CEPEL, empreendedores, entre outros. 

Dentre os aspectos que ainda precisam ser detalhados na proposta 

metodológica, vale destacar os procedimentos para a obtenção do índice 

ambiental, usado na análise multicritério, junto com o índice energético para 

selecionar o grupo de alternativas mais apropriado para a região. Este ainda é 

um ponto em aberto, mas podem ser usados alguns critérios tais como: 

atribuição de pesos para as condições favoráveis, desfavoráveis e alertas em 

cada uma das questões abordadas (qualidade do ar, recursos hídricos, etc). 
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Também fica aqui a sugestão do desenvolvimento de uma metodologia 

semelhante a esta para aplicação nos planos de expansão do setor elétrico 

brasileiro. Tarefa que pode ser realizada pelo CTSA (Comitê Técnico Sócio 

Ambiental) do CCPE (Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão). 

É importante também que sejam realizados mais estudos semelhantes ao que 

foi apresentado no capítulo 4 (CAVALCANTI e SALES, 2002), pois estes 

possibilitam um melhor entendimento sobre a problemática da qualidade do ar 

e a cumulatividade dos impactos das emissões de um grupo de usinas 

localizadas em uma mesma região. 

 



 

 

104

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ASSUNÇÃO, João Vicente de. HASEGAWA, Paulo T. Geração Termelétrica 
com Turbinas a Gás Natural e seu Impacto na Qualidade do Ar.  Workshop: 

“Geração Termelétrica a Gás Natural”, promovido pelo IBAMA e Petrobrás, 

Porto Alegre RS, 25 a 28 de junho de 2001. 

CAVALCANTI, Paulina P. Silva e SALES, José Arnaldo. Estudo de Simulação 
dos Impactos da Qualidade do Ar pela Geração Termelétrica na Bacia 
Aérea I da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fundação Estadual de 

Engenharia do meio Ambiente do Rio de Janeiro - FEEMA. Departamento de 

Planejamento Ambiental. Divisão de Qualidade do ar. Rio de Janeiro, Agosto 

de 2002. 

CECCHI, José Cesário. SCHECHTMAN, Rafael. Impactos Macroeconômicos 
Decorrentes da Expansão do Sistema Elétrico com Base em Termelétricas 
– Efeitos da Importação da Tecnologia e Combustíveis. Cadernos de 

Energia no 9. Edição especial. Volume II. Centro de Estudos de Energia – 

ENERGE. Rio de Janeiro, 1996. 

CCPE - Comitê Coordenador do Planejamento da Expansão dos Sistemas 

Elétricos / Ministério das Minas e Energia - MME / Secretaria de Energia – 

SEN. Plano Decenal de Expansão 2003 – 2012 – Sumário Executivo. 

Dezembro de 2002. 

CEPEL - Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. Modelo Para Análise 
Ambiental no Plano Indicativo da Expansão – Proposta Preliminar. 
Relatório Técnico. Rio de Janeiro, 2000. 

 



 

 

105

______. / COPPE – Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa em 

Engenharia, UFRJ. A Incorporação da Dimensão Ambiental no 
Planejamento da Expansão do Setor Elétrico Brasileiro. Relatório Técnico. 

Rio de Janeiro, 1999. 

CETESB – Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Relatório 
Anual de Qualidade do Ar no Estado de São Paulo – 1997. São Paulo, 1997 

(pg. 12-13). 

ELETROBRÁS / DNAEE (1997). Manual de Inventário Hidrelétrico de 
Bacias Hidrográficas. Rio de Janeiro, 1997. 

FERREIRA, André Luís. WALTER, Arnaldo César da Silva. BAJAY, Sergio 

Valdir. Integração entre as Regulações Técnico-Econômica e Ambiental do 
Setor Elétrico Brasileiro. Relatório Técnico da Fase 5: Otimização das 
Práticas de Planejamento e dos Procedimentos Regulatórios Envolvidos 
no Dimensionamento, Construção e Operação de Usinas Termelétricas. 
Núcleo Indisciplinar de Planejamento Energético – NIPE. Universidade 

Estadual de Campinas – UNICAMP. Convênio entre a Agência Nacional de 

Energia Elétrica – ANEEL e a Fundação de Desenvolvimento da UNICAMP – 

FUCAMP sobre “Regulação de Mercados de Energia Elétrica”. Campinas, Maio 

de 2000. 

GALLO, W. L. R. A Comparison Between the Hat Cycle and Other Gas-
Turbine Based Cycle: Eficiency, Specific Power and Watter Consumpsion. 

Energy Conversion and Management 38 (15/17): 1595-604. 1997. 

HEVENGELD, H. Understanding Atmospheric Change: A Survey of the 
Background Science and Implications of Climate Change and Ozone 
Depletion. Environment Canada, Second Edition, 1995. 

IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate Change 1995, 
The Science of Climate Change – Summary for Policy Makers and 
Technical Sumary of Working Group I Report. 1996. 



 

 

106

______. Guidelines for Greenhouse Gas Inventories Workbook, Module 1: 
Energy. 1996. 

KRAUSE, Gílson Galvão. Avaliação de tecnologia de Gaseificação de 
Carvão, Ciclo Combinado, para Geração Termelétrica no Brasil. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Planejamento Energético (PPE) 

COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 1990. 

LA ROVERE, Emílio L. AMERICANO, Branca B. Greenhouse Gas Emissions 
Avoid by Procel: 1990 – 2020 Final Report. Project Assessment of Global 
Environmental Impacts of Procel. PPE/COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 1999. 

_______. Política Ambiental e Planejamento Energético. 
PPE/COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 2000. 

LORA, Electro Silva. Prevenção e Controle da Poluição nos Setores 
Energético, Industrial e de Transportes. Brasília, DF: ANEEL 2000. 

LEAL, César A. Análises de Riscos e Centrais a Gás Natural. Workshop: 

“Geração Termelétrica a Gás Natural”, promovido pelo IBAMA e Petrobrás, 

Porto Alegre RS, 25 a 28 de junho de 2001. 

MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia e BNDS – Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social. Efeito Estufa e Convenção sobre 
Mudança do Clima. 1999. 

_______. COPPE – Coordenação de Pós Graduação e Pesquisa em 

Engenharia, UFRJ. Primeiro Inventário Brasileiro de Emissões Antrópicas 
de Gases de Efeito Estufa – Emissões de Gases de Efeito Estufa por 
Queima de Combustíveis (Abordagem Botton-Up). 2002. 



 

 

107

_______._______. Emissões de Dióxido de Carbono por Queima de 
Combustíveis (Abordagem Top-Down). 2002. 

MMA – Ministério do Meio Ambiente, Brasil. Avaliação Ambiental Estratégica. 

MMA/SQA, 2002. 92p. 

MME – Ministério das Minas e Energia, Brasil. CAET – Comitê de 

Acompanhamento da Expansão Termelétrica. Programa Prioritário de 
Termeletricidade. Maio 2000. 

_______. Balanço Energético Nacional 2001 (Ano base 2000). Brasília, 

2001. 

NEGRI, Jean Cesare. Modelo Preditivo da Emissão e Dispersão do NOx 
Gerado em Usinas Termelétricas como Instrumento de Análise de 
Inserção e Capacidade de Suporte Regional da Qualidade do Ar. Tese 

(Doutorado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento 

de Engenharia Mecânica. São Paulo, 2002. 

PUTTRÉ, M. Environmental Modeling Helps Clear the Air. Mechanical 

Engineering, January pp. 44-51, 1994. 

RABELLO, Renata Bona M. Metodologia para Valoração de Custos 
Associados a Problemas de Saúde Humana Decorrentes de Emissões 
Aéreas de Empreendimentos Termelétricos. Dissertação de Mestrado. 

Programa de Planejamento Energético (PPE) COPPE/UFRJ. Rio de Janeiro, 

1999. 

ROSA, Luiz Pinguelli et all. Diretrizes e Linhas de Ação para o Setor Elétrico 
Brasileiro. Instituto Cidadania. Projeto Energia Elétrica. Rio de Janeiro, 2002. 



 

 

108

_______. SHECTMAN, Rafael. Avaliação de Custos Ambientais da Geração 
Termelétrica: Inserção de Variáveis Ambientais no Planejamento da 
Expansão do Setor Elétrico. Cadernos de Energia no 9. Edição especial. 

Volume II. Centro de Estudos de Energia – ENERGE. Rio de Janeiro, 1996. 

SANTOS, Nélson Oliveira dos. Termodinâmica Aplicada a Termelétricas: 
Teoria e Prática. Editora Interciência. Rio de Janeiro, 2000. 

SANTOS, Rosângela Maria Gomes dos. Análise da Dispersão Atmosférica e 
Impacto das Emissões de Usinas Térmicas a Carvão. Tese – Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, Programa de Engenharia Nuclear. Rio de Janeiro, 

1985. 

SHAEFFER, Roberto. Developing Countries & Global Climate Change – 
Electric Power Options in Brazil. Universidade federal do Rio de Janeiro, 

Maio de 2000. 

USEPA - U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Compilation of 
Air pollutant Emission Factors AP-42, Fifth Edition, Volume I: Stationary 
Point and Area Sources. Research Triangle Park, NC, January 1995. 

WAGENER, Ângela. Apostila do Curso de Química Ambiental, PUC Rio - 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de janeiro, 1999. 



 

 

109

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

Concentrações Máximas e Concentrações Médias Anuais dos Poluentes 
Estudados ao Longo de Toda a Bacia 
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FIGURA I.1 – CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE NOX 
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FIGURA I.1 - CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE NOX (CONTINUAÇÃO) 
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FIGURA I.2 – CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE NOX 
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FIGURA I.2 – CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE NOX (CONTINUAÇÃO) 
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FIGURA I.3 –  CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE SO2 
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FIGURA I.3 –  CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE SO2 (CONTINUAÇÃO) 
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FIGURA I.4 –CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE SO2 
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FIGURA I.4 –CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE SO2 (CONTINUAÇÃO) 
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FIGURA I.5 – CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE MATERIAL PARTICULADO 
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FIGURA I.5 – CONCENTRAÇÃO MÁXIMA DE MATERIAL PARTICULADO (CONTINUAÇÃO) 
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FIGURA I.6 –CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE MATERIAL PARTICULADO 
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FIGURA I.6 –CONCENTRAÇÃO MÉDIA ANUAL DE MATERIAL PARTICULADO (CONTINUAÇÃO) 
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ANEXO II 
 

Quadros que Descrevem a Influência Relativa das Fontes Emissoras na Cédula 
Onde Ocorreu o Valor Máximo de Concentração Encontrado. 
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QUADRO II.1:  ÓXIDOS DE NITROGÊNIO - MÉDIA ANUAL 
Contribuição por Fonte (%) 

 
 

Célula : 15 x 21 
 valor : 32,23 µg/m3 
  
  EMPRESA FONTE CONTR.(%) 
 1 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 2 47,29 % 
 2 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 1 47,14 % 
 3 UTE Paracambi Paracambi 1 1,19 % 
 4 UTE Paracambi Paracambi 2 0,97 % 
 5 UTE RioGen Riogen1 0,46 % 
 6 UTE RioGen Riogen2 0,46  
 7 UTE RioGen Riogen3 0,45 % 
 8 UTE RioGen Riogen4 0,45  
 9 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 3 0,28 % 
 10 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 2 0,16 % 
 11 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 4 0,15 % 
 12 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 1 0,14 % 
 13 Eletrobolt Turbina 1 0,08 % 
 14 Eletrobolt Turbina 2 0,08 % 
 15 Eletrobolt Turbina 3 0,08 % 
 16 Eletrobolt Turbina 4 0,08 % 
 17 Eletrobolt Turbina 5 0,08 % 
 18 Eletrobolt Turbina 6 0,08 % 
 19 Eletrobolt Turbina 7 0,08 % 
 20 Eletrobolt Turbina 8 0,08 % 
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QUADRO II.2: DIÓXIDO DE ENXOFRE – MÉDIA ANUAL 
Contribuição por  Fonte (%) 

 
 

 Célula : 15 x 21 
 valor : 61,23 µg/m3 
 
  EMPRESA FONTE CONTR.(%) 
 1 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 2 49,78 % 
 2 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 1 49,62 % 
 3 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 3 0,21 % 
 4 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 4 0,12 % 
 5 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 2 0,11 % 
 6 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 1 0,09 % 
 7 UTE Paracmbi Paracambi 1 0,01 % 
 8 UTE RioGen Riogen1 0,01 % 
 9 UTE RioGen Riogen2 0,01 % 
 10 UTE RioGen Riogen3 0,01 % 
 11 UTE RioGen Riogen4 0,01 % 
 12 UTE Paracambi Paracambi 2 0,01 % 
 13 UTE Japeri Japeri 1 0,00 % 
 14 UTE Japeri Japeri 2 0,00 % 
 15 Eletrobolt Turbina 1 0,00 % 
 16 Eletrobolt Turbina 2 0,00 % 
 17 Eletrobolt Turbina 3 0,00 % 
 18 Eletrobolt Turbina 4 0,00 % 
 19 Eletrobolt Turbina 5 0,00 % 
 20 Eletrobolt Turbina 6 0,00 % 
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QUADRO II.3: MATERIAL PARTICULADO – MÉDIA ANUAL 
Contribuição por Fonte (%) 

 
 

Célula: 21 x 32 

Valor: 8,57 µg/m3 
 
 
  EMPRESA FONTE CONTR.(%) 
 1 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 3 34,04 % 
 2 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 4 25,53 % 
 3 UTE RioGen Riogen 6,42 % 
 4 UTE RioGen Riogen 6,41 % 
 5 UTE RioGen Riogen3 6,40 % 
 6 UTE RioGen Riogen4 6,39 % 
 7 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 1 5,12 % 
 8 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 2 2,97 % 
 9 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 2 2,28 % 
 10 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 1 2,28 % 
 11 UTE Japeri Japeri 1 0,28 % 
 12 UTE Japeri Japeri 2 0,28 % 
 13 Eletrobolt Turbina 1 0,19 % 
 14 Eletrobolt Turbina 2 0,19 % 
 15 Eletrobolt Turbina 3 0,19 % 
 16 Eletrobolt Turbina 4 0,19 % 
 17 Eletrobolt Turbina 5 0,19 % 
 18 Eletrobolt Turbina 6 0,19 % 
 19 Eletrobolt Turbina 7 0,19 % 
 20 Eletrobolt Turbina 8 0,19 % 
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QUADRO II.4: DIÓXIDO DE ENXOFRE – MÉDIA ANUAL 
Contribuição por Fonte (%) 

 
 

 
 Célula : 21 x 32 
 Valor : 34,71 µg/m3 
 
 
  EMPRESA FONTE CONTR.(%) 
 1 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 3 23,26 % 
 2 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 4 22,47 % 
 3 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 2 16,89 % 
 4 UTE Sepetiba Chaminé Unidade 1 16,87 % 
 5 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 2 10,87 % 
 6 Furnas Centrais Elétricas SA Unidade 1 8,97 % 
 7 UTE RioGen Riogen1 0,11 % 
 8 UTE RioGen Riogen2 0,11 % 
 9 UTE RioGen Riogen3 0,11 % 
 10 UTE RioGen Riogen4 0,11 % 
 11 UTE Japeri Japeri 1 0,06 % 
 12 UTE Japeri Japeri 2 0,06 % 
 13 Eletrobolt Turbina 1 0,01 % 
 14 Eletrobolt Turbina 2 0,01 % 
 15 Eletrobolt Turbina 3 0,01 % 
 16 Eletrobolt Turbina 4 0,01 % 
 17 Eletrobolt Turbina 5 0,01 % 
 18 Eletrobolt Turbina 6 0,01 % 
 19 Eletrobolt Turbina 7 0,01 % 
 20 Eletrobolt Turbina 8 0,01 % 
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