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Este projeto tem por finalidade analisar a possibilidade de utilizar o reflorestamento de vegetações 

típicas brasileiras para balancear as emissões feitas pelas usinas termoelétricas. Para tal foi estimada 

a quantidade de gases de efeito estufa emitidos pelas termoelétricas brasileiras, com foco nas usinas 

que têm como combustível o gás natural. Além disso, foram estimados, em tCO2, a quantidade de 

gases sequestrados por árvore plantada de cada tipo de vegetação (cerrado e mata atlântica). Com 

esses valores podemos estimar a quantidade de árvores necessárias para combater o impacto no 

efeito estufa causado pelas usinas em função da emissão de tais gases. 
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This project means to evaluate the possibility of using the reforestation of Brazilian typical 

vegetation as balance the emissions from thermo-power plants. Therefore the amount of 

greenhouse gas emitted from electricity generation by fossil fuels. Besides this, for each kind 

of vegetation selected (Cerrado and Mata Atlântica) the amount of carbon sequestration, in 

tCO2, by tree. So with this values, it is possible to estimate the number of trees necessary to 

mitigate the impact of the greenhouse gas effects.  
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1. Introdução 

1.1 Motivação 

 

A energia é considerada como vetor essencial no desenvolvimento do ser humano e no 

crescimento econômico de um país. No Brasil, com o crescente avanço das tecnologias e 

melhorada qualidade de vida da sociedade, ocorreu um aumento significativo da dependência 

energética, principalmente das termelétricas. Além do aumento do consumo de energia, 

períodos longos de seca também contribuíram para o uso das térmicas, aumentando a 

quantidade de CO2 emitido. 

O incremento da concentração de CO2 na atmosfera está provocando aquecimento global e, 

por consequência, mudanças climáticas que afetam toda a população mundial, sendo que as 

regiões mais vulneráveis são as mais prejudicadas (WEC, 2013). Com o intuito de incentivar 

o desenvolvimento limpo e diminuir as consequências das mudanças climáticas, foi se criado 

o Protocolo de Quioto que tem como objetivo a redução de emissões, por parte dos países 

desenvolvidos e possibilitar o crescimento sustentável dos países em desenvolvimento, 

através de acesso a tecnologias e recursos financeiros destes primeiros (MMA). 

Portanto, para atender às metas estabelecidas no acordo e continuar seu avanço econômico 

propiciando melhora na qualidade de vida da população, o Brasil deve incentivar o uso de 

medidas compensatórias ao aumento das emissões de CO2.  Por isso, é cada vez mais 

importante a criação de formas viáveis de buscar a mitigação dos efeitos desses gases como, 

por exemplo, o uso de tecnologias mais eficientes e mais limpas que liberem menos 

poluentes, o sequestro de carbono e estocagem em reservatórios subterrâneos ou 

reflorestamento de áreas degradadas.  

 O sequestro de CO2 através do reflorestamento ajuda na captação e armazenagem do carbono 

devido ao processo de fotossíntese e ao crescimento do tronco, das folhas, frutos e sementes. 

Além disso, esse método também propicia o reflorestamento de áreas degradadas, afetando de 

forma benéfica a formação das nuvens e reflexão solar, além de possibilitar o 

reestabelecimento da fauna nativa. A maximização do seu uso pode ser atingida com o 

alinhamento de práticas sustentáveis com proteção ao meio-ambiente, como por exemplo, a 

criação de projetos que utilizem a floresta para aumentar a renda das populações rurais e 

também forneçam apoio para as comunidades indígenas (CANADELL e RAUPACH, 2008). 
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Os resultados foram baseados em trabalho de P&D adotado pela Corumbá Concessões S/A 

denominado "Metodologia para a Combinação Sustentável de Espécies Nativas do Cerrado na 

Revegetação do Entorno de Reservatórios". 

1.2 Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar a viabilidade técnica de projetos de reflorestamento como 

forma de mitigação às emissões de gases do efeito estufa pelas termelétricas a gás natural, 

considerando as diferentes taxas de liberação causadas pelos dois principais ciclos, o simples 

e o combinado. E devido ao tamanho e diversidade dos biomas brasileiros foi necessário 

examinar a factibilidade do projeto em dois tipos distintos de vegetação, sendo estes o cerrado 

e a mata atlântica. Por fim, objetiva-se refletir formas viáveis de compensar a liberação de 

gases poluentes pelas térmicas a gás natural buscando, assim, a não destruição do planeta e 

contínuo desenvolvimento das sociedades.    

1.3 Estrutura  

No Capítulo 2 serão apresentados os aspectos gerais do trabalho, como por exemplo, a 

inserção das usinas térmicas no parque gerador brasileiro, a evolução do uso dos combustíveis 

fósseis e nuclear como fonte de energia elétrica ao longo do tempo no Brasil e o panorama 

ambiental brasileiro. 

No Capítulo 3 é explicado o funcionamento das usinas termelétricas a gás natural, 

mencionando os equipamentos mais relevantes do ciclo simples e do combinado. Também é 

considerada a viabilidade técnica e econômica de cada um. Por fim, é feita uma análise 

comparativa das vantagens e desvantagens do uso de cada um desses ciclos.  

O Capítulo 4 tem como objetivo apresentar os principais poluentes atmosféricos emitidos 

pelas usinas térmicas, especialmente aqueles gerados nas usinas movidas a gás natural. Além 

disso, os parâmetros ambientais de qualidade do ar e emissão de gases por fonte fixa são 

evidenciados e comparados com os limites de concentração de poluentes indicados pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS). 

O Capítulo 5 expõe os principais impactos ambientais causados pelas termelétricas de fonte 

não renováveis, especialmente as de gás natural. Desta forma esse capítulo busca unir o 

conhecimento obtido nos capítulos 3 e 4.  
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O capitulo 6 descreve os cinco biomas brasileiros: Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, 

Amazônia e Pampas. E também discorre sobre a lei de reflorestamento e sua importância para 

a reutilização de áreas degradadas.  

No capítulo 7 são apresentados a metodologia e os cálculos de viabilidade do projeto, 

considerando a vegetação de cerrado e mata atlântica. Esse capítulo tem como objetivo 

discutir a possibilidade do uso de reflorestamento como mitigação para usinas térmicas a gás 

natural. Assim, como exemplo, são comparados entre si os valores de mitigação para duas 

usinas inseridas no sistema interligado, sendo estas a usina de Piratininga e Campos.  

No capítulo 8 são apresentadas as conclusões sobre a viabilidade técnica do projeto, buscando 

o entendimento sobre os principais impactos causados pelas termelétricas a gás natural, além 

de recomendações de estudos futuros.  
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2. Aspectos Gerais 

2.1. Inserção das Usinas Térmicas no Parque Gerador Brasileiro 

 

Historicamente a matriz de energia brasileira era 90% baseada na fonte hidráulica, no entanto 

isso começou a mudar com as reformas institucionais. Elas foram realizadas a fim de 

introduzir competição no mercado e atrair investimentos para esse setor, uma vez que se 

encontrava estagnado desde a década de 80 (ARAÚJO, 2001).Assim foram realizadas 

privatizações e eliminação das tarifas de equalização entre os estados. Apesar da vocação 

brasileira para uso de hidrelétricas, estas eram vistas como caras e de alto risco para 

investidores estrangeiros, desta forma elas foram preteridas em relação às usinas termelétricas 

a gás natural (SCHAEFFER, LOGAN, et al., 2001).  

Além disso, a diversificação da matriz era necessária por causa da grande sazonalidade das 

hidrelétricas e do aumento da demanda, relacionada à expansão da economia. Essa 

necessidade favoreceu a criação de usinas termelétricas. A Figura 1 mostra a evolução da 

capacidade instalada até o ano de 2014, nela pode-se perceber o incremento das usinas 

termelétricas a partir dos anos 2000. Principalmente em virtude do Programa Prioritário 

Termelétrico (PPT) o qual tinha como meta atender a necessidade crescente da demanda 

elétrica adicionando 15.000MW de energia no sistema até 2003 (TOLMASQUIM, 2005). 

Apesar disso, as usinas térmicas continuam sendo usadas como forma complementar à 

hidráulica durante períodos de seca em regiões isoladas e serviços locais em caso de apagão 

(SCHAEFFER e SZKLO, 2001). 

No Brasil, a ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) é a empresa responsável pelo 

sistema de produção e transmissão de energia também conhecido como Sistema Interligado 

Nacional (SIN).  Este é formado por empresas da região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste 

e parte do Norte e apenas 1,7% da energia requerida não é produzida pelo SIN, sendo gerada 

em pequenos sistemas isolados, principalmente na região amazônica. Em razão do seu 

tamanho e característica, o SIN pode ser considerado único em âmbito nacional (ONS, 2016) 
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Figura 1: Capacidade Instalada de Geração Elétrica. Fonte: BEN 2015 

 

As termelétricas são divididas de acordo com a fonte, existindo as renováveis, que usam 

biomassa e as não renováveis, usando carvão mineral, petróleo, gás natural e nuclear. É de 

particular interesse para este trabalho o uso de fontes não renováveis, principalmente gás 

natural.  

2.1.1 Carvão Mineral 

 

O carvão mineral é o combustível fóssil mais disponível no mundo. Ele é formado pela 

mistura de hidrocarbonetos decompostos de matéria orgânica durante milhões de anos. Seu 

uso como fonte de energia elétrica começou na Inglaterra no século XIX e atualmente 

responde pela produção de 40% da energia global, segundo o WCA (World Coal 

Association), principalmente por causa da sua abundância e distribuição de reservas, podendo 

ser encontrado em 75 países. Além disso, os baixos custos e estabilidade dos preços também 

favorecem o seu uso. Entretanto seu futuro depende do desenvolvimento de novas tecnologias 
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limpas (clean coal technologies) que possam mitigar os riscos ambientais principalmente 

emissão de CO2(WEC, 2013).   

O carvão nacional pode ser classificado em três tipos: Carvão Pré-Lavado (CLP), carvão 

metalúrgico e carvão energético. O primeiro é obtido através da lavagem do carvão mineral 

bruto. O segundo é um carvão coqueificável resultante da lavagem do carvão mineral ou CLP 

e o energético é o não coqueificável. Todos esses tipos precisam atender a uma série de 

especificações antes de serem usados. Esse processo de produção e beneficiamento do carvão 

para sua adequação ao uso possui elevados custos, portanto afeta a competitividade dessa 

fonte em relação às outras menos poluentes no Brasil (TOLMASQUIM, 2005). 

No Brasil as principais reservas (90%) estão localizadas no Sul do país, no estado do Rio 

Grande do Sul. O início do aproveitamento dessa fonte aconteceu em 1950 e as três primeiras 

usinas tinham capacidade total instalada de 192MW (AEE, 2008). Atualmente tem potência 

total instalada de 3.614.155kW (2014) contudo a energia gerada no Sistema Interligado 

Nacional (SIN) foi de 18.385 GWh aproximadamente 3,1% do total produzido no ano de 

2014 (EPE, 2015).  

2.1.2 Petróleo 

 

O petróleo pode ser definido como: 

[...] uma mistura de hidrocarbonetos (moléculas de carbono e hidrogênio) 
que tem origem na decomposição de matéria orgânica, principalmente o 
plâncton (plantas e animais microscópicos em suspensão nas águas), causada 
pela ação de bactérias em meios com baixo teor de oxigênio.  Ao longo de 
milhões de anos, essa decomposição foi-se acumulando no fundo dos 
oceanos, mares e lagos e, pressionada pelos movimentos da crosta terrestre, 

transformou-se na substância oleosa [...] (AEE, 2008. p. 75). 

Porém ele não é usado diretamente na maioria das termelétricas, e sim os derivados. Os mais 

usados na geração de energia são o óleo combustível e o óleo diesel. Sendo o primeiro, 

composto basicamente por mistura de óleos residuais classificados de acordo com a 

viscosidade, o teor de enxofre e o ponto de fluidez. O segundo é um proveniente da faixa de 

destilação entre 150°-380°C. 

As usinas termelétricas que têm como combustível os derivados de petróleo, estão localizadas 

principalmente nas regiões Sudeste e Norte, onde atuam complementando o SIN ou em 

sistemas isolados. O fato dessas usinas não necessitarem de aquisição regular de combustível 
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e não terem despacho mínimo obrigatório para manter suas condições operacionais, facilita a 

sua atuação. Por outro lado, o preço dos combustíveis, os seus usos potenciais, questões 

ambientais e estratégicas agem como fator limitante do uso desses óleos como fonte de 

energia (EPE, 2008). 

O consumo de óleo combustível atingiu seu ponto máximo quando houve a crise energética 

do país (2001), representando 20% do consumo total. Desde então sua participação está 

declinando e atingiu o valor de 1,1% no ano de 2014, como mostrado na Figura 2. Enquanto 

que o consumo de óleo diesel não ultrapassou 2,3 milhões de m³/anos nos últimos 10 anos, 

respondendo por 5 - 6% do total de derivados consumidos (EPE, 2008). Este 

declínio/estagnação resultou da implantação da ligação entre os sistemas isolados e o melhor 

aproveitamento das fontes de energia renováveis, afetando principalmente o consumo de 

diesel.  

Por fim, o país conta com40 usinas de óleo combustível com potência instalada de 4.156.411 

kW e 2069 centrais de óleo diesel com um total de 938.928 kW (2014) (ANEEL , 2015). 

Sendo que a energia total gerada pelos derivados foi de 31.668GWh, aproximadamente 5,4% 

da energia no ano de 2014 (EPE, 2015). 

2.1.3 Nuclear 

 

A energia nuclear é resultante da fissão do urânio em reator nuclear que gera o calor que irá 

produzir vapor para acionar as turbinas. O seu uso começou a ser promissor por causa dos 

choques de petróleo (1970) e da crise energética (AEE, 2008). Seu desenvolvimento foi 

rápido e nos anos 80 já ocupava a terceira posição nas fontes de geração de energia, 

respondendo por 17% da produção mundial. Entretanto, três grandes acidentes, ocorridos em 

usinas nucleares, diminuíram seu crescimento e em 2012 respondia por 13,5% da energia 

mundial. Esse declínio aconteceu principalmente depois do acidente de Fukushima, no Japão  

(WEC, 2013). Além da segurança, o alto custo de geração, o alto investimento inicial e a 

disposição do lixo atômico agem como fatores limitantes à sua utilização (EPE, 2008). 

No Brasil existem duas usinas (Angra I e Angra II), que respondem por 1% da eletricidade 

produzida. Angra I foi construída com a intenção de complementar a produção de energia 

para o Rio de Janeiro. A sua construção começou no ano de 1960 com capacidade esperada de 

660MW, porém só iniciou suas operações comerciais em 1987. E o governo decidiu construir 
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Angra II em 1976, com capacidade esperada de 1.309MW e previsão de inicial para entrar em 

operação em 1983. Porém, por falta de recursos, isso só ocorreu em julho de 2000.  

O principal problema do desenvolvimento dessas usinas no Brasil é que não são indicadas 

para aplicação de forma complementar. Porque elas devem operar em níveis constantes para 

otimizar o uso do combustível e preservar a segurança da operação (EPE, 2008). Não sendo, 

portanto, a principal fonte térmica brasileira. 

2.1.4 Gás Natural 

 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos formados pela decomposição de 

matéria orgânica. É composto basicamente por metano e com percentuais variados de etano, 

propano, butano e hidrocarbonetos mais pesados. Algumas propriedades como baixo índice de 

emissão de poluentes, baixo índice de odor, contaminantes, flexibilidade no transporte e 

aproveitamento fazem com que essa fonte tenha alta tendência de crescimento(AEE, 2008).  

A sua aplicação é recente uma vez que as antigas turbinas tinham baixo rendimento térmico e 

eram consideradas caras. Além disso, as reservas eram concentradas em poucas regiões do 

mundo. Até 1970 a antiga União Soviética e os Estados Unidos detinham aproximadamente 

48,6% das reservas mundiais. Depois disso a maior parte do crescimento das reservas ocorreu 

em países em desenvolvimento, principalmente Oriente Médio, chegando a alcançar 160 

trilhões de m³ nos anos 2000(EPE, 2008). Em 2013, as reservas mundiais alcançaram 185,7 

trilhões de m³, sendo o Irã o país com maior reserva mundial (33,8 trilhões de m³), seguido 

pela Rússia (31,3 trilhões de m³) e Catar (24,7 trilhões de m³) (ANP, 2014). No Brasil, as 

reservas estão em torno de 458,3 bilhões de m³ (2013) a maior parte concentrada no estado do 

Rio de Janeiro com 257,2 milhões de m³ (ANP, 2014). 

Além do descobrimento de novas reservas, a construção do gasoduto Brasil-Bolívia, 

funcionou como incentivo ao uso do gás como fonte de energia elétrica (AEE, 2008). Este 

possui aproximadamente 3.150 km e com capacidade de até 30 milhões de m³ de gás por dia, 

saindo da Bolívia até a cidade de São Paulo e com um desvio lateral de 360 km para abastecer 

a cidade de Cuiabá/MT (EPE, 2008). No ano de 2013, o gás natural proveniente da Bolívia 

correspondeu a 70,2% das importações de gás no Brasil, totalizando 11,6 m³ bilhões de m³ 

(ANP, 2014). 
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Outro fato importante no desenvolvimento dessas termelétricas no Brasil, foi a implantação 

do PPT, porquê das 49 termelétricas que deveriam ser implantadas 43 eram a gás natural 

(TOLMASQUIM, 2005), isso foi favorecido pelo aumento da segurança de fornecimento 

proporcionada pelo gasoduto Brasil-Bolívia. Na Figura 2, podemos perceber um crescimento 

no uso dessa fonte nas térmicas a partir do ano 2000, sendo que no ano de 2014 produziu 

81.075 GWh de energia (13,7%) e possui capacidade instalada de 12.904.357 kW, com 142 

centrais termelétricas. 

No Brasil, a geração de energia ocorre através de turbinas de ciclo simples ou combinado. As 

de ciclo simples apresentam potência em torno de 330MW, tem rendimento próximo a 42% e 

possuem custos baixos. Elas correspondem a turbinas de ciclo de combustão interna na qual a 

energia liberada é diretamente transferida para o fluído de trabalho (NETO, 2001). Enquanto 

que as de ciclo combinado unem o ciclo de gás e o de vapor apresentando rendimento em 

torno de 60% (AEE, 2008).Nelas a geração de vapor ocorre aproveitando a energia térmica na 

descarga de gases em alta temperatura.  As principais diferenças entre os ciclos serão 

explicadas no próximo capítulo.  

 

 

Figura 2: Desenvolvimento das Termelétricas no Brasil. Fonte: PNE 2030 
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Existem 2.809 usinas termelétricas renováveis e não renováveis divididas como mostra a 

Tabela 1. As usinas térmicas juntas têm potência instalada de 41.683.189 kW e produziram 

aproximadamente 197.239GWh no ano de 2014 (EPE, 2015).  

Tabela 1: Usinas termoelétricas por tipo. Fonte: Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2015 (ano base 2014). 

Participação por fonte 

Fonte Quantidade  Energia Produzida (GWh) 

Biomassa 509 44.733 

Carvão Mineral  23 18.385 

Petróleo 2.132 31.668 

Gás Natural  142 81.075 

Nuclear  2 15.378 

Total 2.809 197.239 

 

Neste projeto iremos focar nas usinas térmicas a gás natural uma vez que é necessário entender 

seu funcionamento para quantificar suas emissões. 

2.2 Panorama da Situação Ambiental no Brasil 
 

O Brasil, apesar de um país ainda com grande área de vegetação natural, sofre fortemente com 

o desmatamento. Muitos são os fatores que influenciam neste processo: a expansão urbana, a 

expansão da fronteira agropecuária, a exploração madeireira, entre outros. Para realizar o 

controle do desmatamento nos biomas brasileiros o Ministério do Meio Ambiente criou em 

2008 junto com o IBAMA o Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas 

Brasileiros por Satélite. 

O projeto visa monitorar os biomas Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, 

para quantificar as áreas cobertas de vegetação nativa e a degradação das mesmas. Com isso é 

possível ter embasamento para ações de controle e prevenção do desmatamento. O bioma 

Amazônia possui um monitoramento próprio por satélite desde 1988, chamado Projeto 

PRODES. 

Além dos programas de monitoramento, há programas de fiscalização e controle que vêm 

fazendo os números do desmatamento no Brasil caírem significativamente. Pode-se ver um 
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exemplo com o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal (PPCDAm), de 2004, que implementou diversas medidas como criação de áreas de 

preservação, entre outras. Com isso, os números do desmatamento na Amazônia caíram 

bruscamente, como pode ser visto na Figura 3. 

 
Figura 3: Taxa de desmatamentos na Amazônia Legal. Fonte: MMA 

 

Porém apesar dos grandes avanços, o cenário dos biomas brasileiros ainda é preocupante, 

principalmente na Mata Atlântica, que historicamente é degradada pelo crescimento das 

cidades, pois os maiores centros urbanos brasileiros se encontram dentro da área uma vez 

ocupada por este bioma. Apesar da diminuição no desmatamento, a área coberta por 

vegetação nativa é alarmantemente pequena. Outra grande preocupação é com o Cerrado que 

sofre com níveis preocupantes de desmatamento e cada vez menos área com cobertura vegetal 

nativa. 

  

http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-desmatamento/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-amaz%C3%B4nia-ppcdam
http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-desmatamento/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-amaz%C3%B4nia-ppcdam
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3. Funcionamento de Usinas Termelétricas a Gás Natural 

 

No Brasil as usinas termelétricas a gás natural funcionam usando o Ciclo Simples (CS) ou o 

Ciclo Combinado (CC). O CS é mais indicado para pequenas instalações voltadas para o 

sistema isolado. Enquanto que o CC é mais indicado para instalações de médio e grande porte, 

sendo mais utilizadas na geração complementar. Neste capítulo iremos detalhar como ocorre o 

funcionamento de cada um dos ciclos.  

3.1Turbina a Gás  

 

Turbinas a gás são máquinas térmicas que geram energia mecânica através da queima de 

combustível (gás ou líquido). Existem duas famílias de turbinas a gás: as industriais ou heavy 

duty e as aeronáuticas ou aero derivativas. As primeiras são menos eficientes, menos 

sofisticadas e mais robustas, no entanto são mais resistentes e podem usar combustível de 

menor qualidade que as aeronáuticas (NETO, 2001). Por sua vez, as segundas foram usadas 

em aviões durante a Segunda Guerra Mundial a fim de aumentar a velocidade destes 

(RAMOS e SILVA, 2009). Tal fato acelerou o desenvolvimento dessas turbinas em razão da 

necessidade de diminuir gastos com combustíveis e de propulsores mais leves. Atualmente 

possuem maior desenvolvimento tecnológico, sistema de refrigeração e elevada temperatura 

de entrada dos gases (NETO, 2001) 

No Brasil, a partir da década de 90, começou a expansão dessas usinas a fim de suprir a 

demanda crescente de energia. Elas possuem a vantagem de terem rápida partida e parada 

podendo ser despachadas em alguns minutos e possuem disponibilidade, versatilidade, o que 

as torna adequada ao uso na ponta da geração (TOLMASQUIM, 2005). Ademais não 

apresentam trocador de calor sendo assim são compactas (NETO, 2001), possuem baixo custo 

e são fáceis de instalar (TOLMASQUIM, 2005). 

 

Por outro lado, possuem baixa eficiência energética, cerca de 38% e são altamente suscetível 

a fatores externos, como por exemplo a carga de operação e a temperatura ambiente, além da 

necessidade de combustíveis limpos e caros (NETO, 2001). E por fim, devido a sua baixa 

capacidade média e ao rápido despacho, essas termelétricas devem estar localizadas próximas 

a fonte (ORTEGA, 2001). 
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3.1.1Elementos Construtivos 

 

Ela é constituída basicamente de três equipamentos: o compressor, a câmara de combustão e a 

turbina propriamente dita. A Figura 4mostra uma turbina a gás do tipo heavy duty 

evidenciando suas partes.  

 

Figura 4: Turbina Heavy Duty. Fonte: S iemens 

 

O compressor (1) é formado por rotor e difusor, o que forma um estágio. Geralmente são 

constituídos de múltiplos estágios que comprimem o ar atmosférico proveniente dos filtros de 

admissão. Pode ser compressor centrífugo ou axial, sendo que o último apresenta maior 

rendimento (RAMOS e SILVA, 2009). 

Na câmara de combustão (2) ocorre a mistura do ar com o combustível, além disso, ela 

também é responsável pela pulverização do combustível, vaporização do mesmo, inflamação 

da mistura e consequente combustão e diluição dos produtos (RAMOS e SILVA, 2009). 

Na turbina (3) propriamente dita é onde ocorre expansão dos gases de escape. Elas podem ser 

divididas segundo a direção dos gases no rotor, sendo que nas axiais os gases se movem em 

direção paralela ao eixo e nas radiais os gases se deslocam em sentido aproximadamente 

perpendicular a turbina, as axiais são as mais utilizadas. E segundo a forma do gás atuar no 

rotor, elas pode ser de ação, onde os gases se expandem somente nas partes fixas, não 

atingindo o rotor, e de reação, quando os gases também atingem o rotor  (RAMOS e SILVA, 

2009). 

1 

2 
3 
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3.1.2Princípios de Funcionamento 

 

O funcionamento de uma turbina básica de gás pode ser representado pelo ciclo de Brayton, 

que é um considerado ideal e possui pressão constante. A Figura 5 representa o esse ciclo, 

sendo que no processo 1-2 ocorre a compressão do gás por compressor axial (o qual deveria 

ser adiabático), no processo 2-3 ocorre adição de calor com pressão constante, no processo 3-

4 o gás se expande adiabaticamente produzindo trabalho (teoricamente). Finalmente, no 

processo 4-1 o gás cede calor para a fonte fria reiniciando o ciclo, quando em caso de ciclo 

fechado, e em ciclos aberto o gás é lançado na atmosfera e é iniciado com a captura de ar 

atmosférico (ORTEGA, 2001). 

 

Figura 5: Ciclo aberto de Brayton 

 

No Brasil a geração de energia elétrica através do gás natural é por ciclo simples ou ciclo 

combinado.  Abaixo iremos explicar como ocorre o funcionamento dessas termelétricas. 
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3.2 Termelétricas a Gás Em Ciclo Simples 

 

O ciclo simples ocorre quando a turbina opera isoladamente e é baseado no ciclo de 

termodinâmico de Brayton, reconhecido pela sua baixa eficiência (NETO, 2001). No setor 

energético é utilizado principalmente para:  

 Peak Shaving: quando a fonte de base não atende a demanda e elas são usadas de 

forma complementar em horários de pico; 

 Stand-by: quando ocorre falha na geração principal; 

 Emergências: para atender a demanda em momentos de emergência ou quando o 

acesso é difícil. 

Segundo a GE: o compressor comprime o ar para uma pressão aproximada de 13 bar e 

temperatura de 375°C, depois ele é encaminhado para a câmara de combustão onde é 

misturado com o combustível e queimado, elevando a temperatura para 650 -1200°C, criando 

o gás quente. Esse gás é encaminhado para a turbina, onde a expansão produz a rotação das 

palhetas fornecendo movimento mecânico para o sistema de redução de velocidade. Por sua 

vez este está conectado a uma haste no gerador formado por um imã rodeado com bobinas de 

fios de cobre. Finalmente o movimento no gerador cria um campo magnético que move os 

elétrons produzindo eletricidade. A Figura 6 abaixo mostra um arranjo típico de turbina a gás 

em ciclo simples.  

 

Figura 6: Turbina em ciclo simples. Fonte: Pantanal Energia 
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3.3 Termelétricas em Ciclo Combinado 

 

Esse ciclo é a combinação de dois ciclos térmicos em uma planta buscando a melhora na 

eficiência. O ciclo operando com maior temperatura é chamado de topping cycle                         

e o calor liberado por este é usado na entrada do ciclo operando em temperatura inferior, o 

chamado de bottoming cycle. Assim, no ciclo combinado topping cycle é a turbina de gás e o 

bottoming cycle é a turbina de vapor (KEHLHOFER, HANNEMANN, et al., 2009).  

A expansão do CC só foi possível após o desenvolvimento das turbinas a gás a partir da 

década de 70. A existência dos outros componentes facilitou o avanço, além disso, os baixos 

custos de instalação, período rápido de construção e a alta eficiência, cerca de 58%, foram 

fatores crucias para sua rápido ascensão no mercado  (KEHLHOFER, HANNEMANN, et al., 

2009). 

 

 

Figura 7: Diagrama do fluxo de ciclo combinado. Fonte: Pantanal Energia 

A Figura 7representa um diagrama do fluxo de ciclo combinado. Nesta parte iremos focar nos  

principais equipamentos que foram adicionados ao ciclo como por exemplo: o Heat Recovery 

Steam Generator (HRSG), a turbina de vapor e o condensador.  

O HRSG ou caldeira de recuperação de calor é uma caldeira capaz de recuperar parte do calor 

dos gases de exaustão das turbinas a gás e aquece o ar que entra na câmara de combustão, sem 

a necessidade de queima adicional de combustível, como é mostrado na Figura 7. Desta 
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maneira este equipamento reduz o gasto com combustível e eleva a eficiência térmica (NETO, 

2001). 

Segundo JACOBS III e SCHNEIDER (2009), a energia de exaustão representa 60%-70% da 

energia de entrada do combustível. E o uso mais comum dessa energia é na geração de vapor 

com as caldeiras sem queima ou com queima suplementar. As sem queima suplementar 

possuem a configuração mais simples nas quais a temperatura de vapor será em torno de 

538°C-566°C. Esse equipamento consegue recuperar aproximadamente 95% da energia dos 

gases de escape das turbinas de gás. Por outro lado, as caldeiras com queima suplementar 

podem alcançar até 100% de eficiência. Elas utilizam o oxigênio que não foi consumido pela 

combustão nas turbinas a gás e como eles já estão pré-aquecidos o consumo de combustível é 

menor do que em equipamentos de geração de vapor.  Essa caldeira pode gerar 2,5 vezes mais 

vapor do que as caldeiras sem queima suplementar (NETO, 2001).   

 

O terceiro elemento no ciclo combinado é a turbina de vapor, que gera energia adicional a 

partir do vapor gerado pelo HRSG. Elas são baseadas no ciclo termodinâmico de Rankine e 

possuem quatro subsistemas básicos: a bomba hidráulica, a turbina de vapor, a caldeira e o 

condensador. Na turbina ocorre a expansão do vapor em alta pressão e alta temperatura 

proveniente da caldeira, produzindo energia. Depois o vapor é transferido para condensador, 

com uma pressão relativamente baixa (MORAN e SHAPIRO, 2006). 

 

No condensador ocorre a transferência de calor do vapor para a água de resfriamento 

escoando em uma corrente separada. Assim, o vapor é condensado e a temperatura da água de 

resfriamento aumenta. O vapor em estado líquido é, então, bombeado para a caldeira a 

pressão uma mais elevada, recomeçando o ciclo (MORAN e SHAPIRO, 2006).  

 

Portanto o ciclo combinado começa com a turbina de gás comprimindo o ar capturado, depois 

esse é misturado com combustível e queimado produzindo gases em alta pressão. A expansão 

destes gera a energia associada à turbina de gás. Depois disso, esses gases são encaminhados 

para a caldeira de restauração (HRSG) onde o calor é capturado e usado na geração de vapor 

que será enviado para a turbina de vapor. Nesta turbina ocorre a produção de energia 

adicional através da expansão do mesmo. Após isso, o vapor é enviado para o condensador 

onde ocorre sua liquefação e por fim retorna para a caldeira passando, primeiramente, por 

uma bomba para elevar sua pressão (GE). 
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No entanto o uso de uma única turbina de gás pode limitar a operação das usinas, uma vez que 

esta é o fator determinante das paradas programadas e da capacidade de produção da 

termelétrica. Uma turbina a gás pode funcionar até 8000h sem interrupção, o que torna 

imprescindível sua parada. Isso representa uma perda de disponibilidade de 2 – 12% ao ano. 

Em relação à capacidade de produção, existem no mercado turbinas ente 1 – 330MW de 

capacidade produtiva, mas as mais utilizadas encontram se entre 120 – 330MW. A escolha da 

turbina mais adequada depende das condições de temperatura e altitude, sabendo que as 

condições padrão ou "ISO" são com temperatura de15°C e nível do mar. Desta forma, para 

evitar parada total da termelétrica e aumentar a capacidade da mesma, o arranjo mais usado é 

2+1 com 2 turbinas de gás, cada uma com seu HRSG, e uma de vapor de mesma capacidade. 

Nesse arranjo a capacidade total pode alcançar valores entre 360MW e 990MW 

(TOLMASQUIM, 2005). 

 

3.4 Comparação Entre o Ciclo Simples e o Combinado 

 

Na escolha entre o ciclo simples (CS) e o ciclo combinado (CC) deve se considerar as 

características técnicas destas. Para médias e altas capacidades, o CC apresenta mais 

vantagens, uma vez que sua eficiência é maior, seu custo menor, mas apresenta menor 

flexibilidade operativa (ORTEGA, 2001)(TOLMASQUIM, 2005). 

Por outro lado, para empreendimentos menores o CS pode ser mais vantajoso devido ao seu 

baixo CAPEX, pequeno tempo de construção e rápido despacho de energia (GE). Assim ele 

está associado a problemas na rede de transmissão e critérios de confiabilidade. Ademais 

essas usinas apresentam grande flexibilidade uma vez que pode entrar em operação em ciclo 

aberto e depois alterar para ciclo fechado (TOLMASQUIM, 2005). 

Outro fator determinante é o investimento de capital já que o CC requer duas vezes mais 

investimentos do que o CS e apresenta maior tempo de construção. A Tabela 2 a seguir 

compara os custos entre instalações de CS e CC (ORTEGA, 2001). 
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Tabela 2: Comparação dos custos. Fonte Ortega, 2001. 

 Turbinas de 

Ciclo Simples 

Turbinas de 

Ciclo 

Combinado  

Impacto Incremental 

do Ciclo Combinado 

Custos de Capital $40 milhões  $90 milhões  +$50 milhões 

Capacidade 100MW 150MW +50MW 

Custos de Capacidade $460/kW $600/kW $1.000/kW por MW 
adicionado  

Uso de Combustível 1.000MMBTU/h 1.000MMBTU/h Sem incremento 

 

Portanto podemos concluir que a escolha da opção mais apropriada pode ser afetada por tanto 

por características técnicas quanto pelo investimento necessário. O custo da instalação de 

novos equipamentos pode aumentar o preço por kW da potência instalada inviabilizando o 

projeto. Também é importante considerar fatores como ganhos de eficiência, a necessidade de 

flexibilização de operação e a emissão de poluentes e características locais (ORTEGA, 2001).  
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4. Principais Poluentes Atmosféricos 

 

A geração de energia corresponde a 80% das emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE). Isso 

ocorre devido à queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Durante 

sua combustão elas liberam principalmente CO2 na atmosfera, consequentemente a 

quantidade desse gás aumentou 35% nos últimos 150 anos (QUADRELLI e PETERSON, 

2007). Além do gás carbônico, o metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O) também tiveram suas 

concentrações elevadas substancialmente atingindo 1800 ppb e 320 ppb respectivamente, 

como pode ser visto na Figura 8(IPCC, 2014). 

 

Figura 8: Concentrações de GEE ao longo do tempo. Fonte: IPCC 

 

Além dos gases já citados, a queima de combustíveis fósseis libera SO2 e NOx na atmosfera 

intensificando o aquecimento global e causando a chuva ácida quando associados com a água. 

Nesse capitulo iremos discutir os impactos desses gases na atmosfera.  

4.1 Parâmetros Ambientais 

 

No Brasil, a instância responsável por estabelecer padrões de emissões de cada poluente 

atmosférico é o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e este é coordenado pelo 

ministério do meio-ambiente e pelo IBAMA. No ano de 1989 uma resolução do CONAMA 

criou o PRONAR (Programa Nacional de Controle da Poluição do ar) que determina limites 

máximos de emissão de poluentes e da qualidade do ar.  

A resolução CONAMA n°3 de 1990 define os padrões de qualidade do ar e as concentrações 

dos poluentes atmosféricos que podem afetar a saúde, segurança e bem-estar quando 
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ultrapassados. A Tabela 3 resume os valores mínimos de poluentes, determinados pela 

CONAMA, que podem ser encontrados no ar sem causar efeito na fauna, flora e no meio 

ambiente em geral.  

Tabela 3: Limites de concentração de poluentes no ar de acordo com a CONAMA. 

POLUENTE PADRÕES (μg/m³) OBSERVAÇÃO 

Partículas totais em suspensão 80media anual;  

240 média de 24h. 

Calculado por média geométrica e 

não deve ser excedida mais de 

uma vez por ano. 

Fumaça  60 média anual 

150 média em 24h 

Calculado por média aritmética e 

não deve ser excedida mais de 

uma vez por ano. 

Partículas Inaláveis 50 média anual; 

150 média de 24h.  

Calculado por média aritmética e 

não deve ser excedida mais de 

uma vez por ano. 

SO2 80 média anual; 

365 média de 24h.  

Calculado por média aritmética 

CO 10.000 média de 8h. Não deve ser excedida mais de 

uma vez por ano. 

O3 160 média de 1h. Não deve ser excedida mais de 

uma vez por ano. 

NO2 100 média anual; 

320 média de 1h. 

Média aritmética 

 

Enquanto que a resolução CONAMA n°436 de 2011 determina os limites máximos de 

emissão de poluentes por fontes fixas. A Tabela 4contém os valores máximos de emissão de 

poluentes para geração de energia elétrica para turbinas movidas a gás natural ou óleo 

combustível em unidades com potência elétrica acima de 100MW e a Tabela 5 para 

empreendimentos com capacidade menor de 100MW. 

Tabela 4: Valores máximos de emissão para unidades com capacidade acima de 100MW. 

Turbina por tipo 

de combustível 

Limites de Emissão 

NOx* (como NO2) CO SOx*  MP  

Gás Natural  N.A 50 65 N.A 

Combustível 

Líquido 

50 1350 N.A 50 

*as unidades de concentração mg/Nm³, em base seca e 15% de excesso de oxigênio. 
N.A. - Não aplicável  
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Tabela 5: Valores máximos de emissão para unidades com capacidade inferior a 100MW 

Turbina por tipo de 

combustível 

Limites de Emissão 

NOx* (como NO2) CO* SOx* MP* 

Gás Natural  90 65 NA NA 

Combustível Líquido 135 NA 200 50 

*as unidades de concentração mg/Nm³, em base seca a 15% de oxigênio.  

De acordo com a OMS, a poluição do ar possui grande risco ambiental a saúde, podendo 

provocar doenças cardíacas, câncer de pulmão, doenças respiratórias crônicas e agudas, 

incluindo asma. Assim sua redução através do uso de fontes de energia mais limpa e do uso 

de novas tecnologias é crucial para manter a qualidade de vida da população, além da 

diminuição dos riscos das mudanças climáticas. Desta forma a Tabela 6 apresenta os padrões 

de qualidade de ar indicada pela OMS para evitar problemas de saúde.  

Tabela 6: Padrões de qualidade de ar da OMS . Fonte: WHO (2005) 

POLUENTES  PADRÕES (μg/m³) OBSERVAÇÃO 

NOx 40média anual; 
200média de 1h. 

Acima de 200μg/m³ em 1h pode 
causar inflamação das vias aéreas.  

SOx 20 média de 24h; 
500 média de 10 minutos.  

Concentrações acima de 500 μg/m³ 
em 10 min pode causar mudanças 
nas funções pulmonares e 

problemas respiratórios.  

PARTICULADOS Para PM2.5
(1): 10média anual; 

25média de 24h. 

Para PM10
(2): 20 média anual; 

50 média de 24h. 

 

Atualmente a concentração dePM10 
nos países em desenvolvimento é 

de, em média, 70 μg/m³. 

OZÔNIO (O3) 100 média de 8h. Estudos mostram que a taxa de 
mortalidade diária aumenta 0,3% e 
a taxa de doenças do coração 0,4% 

a cada 10 μg/m³de incremento na 
exposição ao Ozônio.  

(1) Partículas com diâmetro menor igual a 2,5 mícrons. 

(2) Partículas com diâmetro menor igual a 10 mícrons. 

 

Desta forma comparando a Tabela 3 e a Tabela 6 é possível perceber que a OMS é mais 

conservadora do que a CONAMA em relação à qualidade do ar. A presença desses poluentes 

no ar pode causar mortes prematuras, doenças do coração, pulmonares, câncer e entre outras. 

Logo a redução dessas emissões pode melhorar a qualidade de vida da população diminuindo 

os riscos à saúde.   
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4.1 Emissões de Dióxido de Carbono (CO2) 

 

O CO2 é o principal gás causador do efeito estufa. Ele está presente naturalmente na 

atmosfera através das plantas, respiração dos animais e erupções vulcânicas, e é 

constantemente absorvido e emitido pela atmosfera e oceanos. Em virtude das atividades 

humanas a sua concentração está crescendo consideravelmente gerando a desestabilização do 

ciclo de carbono e contribuindo para as mudanças climáticas (EPA). 

O efeito do aquecimento é causado pela permanência das partículas do gás na atmosfera. 

Nesse período suas moléculas absorvem as radiações térmicas vindas da superfície da Terra 

evitando, assim, que elas saiam para o espaço. Desta forma essas radiações tendem a 

permanecer na atmosfera aumentando a temperatura da Terra e esse efeito ainda é agravado 

pela relação não linear entre o sistema. 

Como resultado o aumento da quantidade do gás carbônico na atmosfera intensifica o 

aquecimento global podendo causar a elevação da temperatura da Terra, que deve aumentar 

em torno de 1,5 - 4,0°C nos próximos 30-40 anos (RAGHUVANSHI, CHANDRA e 

RAGHAV, 2006). Outro impacto importante é a acidificação dos oceanos uma vez que estes 

absorvem 30% das moléculas de CO2 presente na atmosfera, e como resultado sua acidez 

aumentou aproximadamente 26% nos últimos anos. Por fim, o aumento da temperatura 

provoca o derretimento das geleiras e, consequentemente, a elevação do nível do mar (IPCC, 

2014). 

A Tabela 7 e a Tabela 8 representam a quantidade de MtCO2 emitido pelas terméletricas no 

sistema interligado brasileiro e sistema isolado, respectivamente, entre os anos de 2010-2014. 

Nos anos de 2013-2014 ocorreu um incremento dessas emissões devido ao período de seca 

nos reservatórios e o consequente uso das termelétricas, principalmente as de gás natural.  
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Tabela 7: Emissão de GEE pelo SIN. Fonte: Anuário Estatístico 2015/ ano base 2014 

Combustível Fóssil 2010 2011 2012 2013 2014 Part. % (2014) 

Total* 20,80 14,89 28,95 52,83 71,0 100 

Óleo Diesel 1,0 1,06 2,92 3,06 7,11 10 

Óleo Combustível 1,62 1,61 2,32 8,01 13,16 18,5 

Carvão 6,83 6,34 8,58 15,68 19,28 27,2 

Gás Natural 11,35 5,88 15,13 26,08 31,45 44,3 

*a unidade da quantidade de GEE emitida é MtCO2 

 

Tabela 8: Emissão de GEE pelo S istema Isolado Fonte: Anuário Estatístico 2015/ano base 2014 

Combustível Fóssil 2010 2011 2012 2013 2014 Part. % (2014) 

Total* 7,86 7,10 7,58 7,52 7,30 100 

Óleo Diesel 4,07 4,51 4,91 4,8 4,69 64,3 

Óleo Combustível 2,34 1,22 0,85 0,56 0,14 1,9 

Gás Natural 0,08 1,03 1,53 1,77 2,00 27,5 

Outros 1,37 0,34 0,29 0,39 0,47 6,4 

*s unidade da quantidade de GEE emitida é MtCO2 

 

O metano (CH4) é o segundo gás mais danoso ao meio ambiente. Ele pode ser emitido através 

de causas naturais e pelas atividades humanas, como por exemplo, pelo aumento da pecuária e 

vazamentos de gás natural e a sua remoção ocorre através de processos no solo e reações 

químicas. Apesar do seu tempo de vida na atmosfera ser menor do que o CO2, ele impede a 

passagem da radiação mais eficientemente, desta forma, seu impacto na mudança global é de 

aproximadamente 25 vezes maior que o CO2 para uma mesma quantidade dos dois gases em 

um período de 100 anos (EPA). 

4.2 Emissões de Óxidos de Nitrogênio (NOx) 

 

A formação do NO pode ocorrer por três formas diferentes: através da reação do nitrogênio 

atmosférico com o oxigênio em altas temperaturas (NO térmico), ou pela reação dos radicais 

hidrocarbônicos livres com a molécula de nitrogênio (NO prompt ou rápido) e pela iteração 

do nitrogênio existente no combustível (NO combustível). A predominância de cada um dos 
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mecanismos depende das condições em que ocorre a combustão, por exemplo, a geração do 

térmico ocorre em altas temperaturas, enquanto que os outros dois são mais dependentes da 

quantidade de oxigênio contido no sistema (GALLEGO, MARTINS e GALLO, 2000). 

O NO térmico é gerado quando o nitrogênio (N) no ar atmosférico entra em contato com o 

oxigênio dissociado pelas altas temperaturas no processo de combustão. Essa reação é 

altamente dependente da temperatura e do tempo de exposição. O aumento da temperatura 

provoca aceleração da reação de dissociação do oxigênio através do incremento da energia no 

sistema. Assim em uma dada temperatura o processo atinge o equilíbrio térmico e o tempo de 

residência passa a não ser significativo para o incremento de NO  (GALLEGO, MARTINS e 

GALLO, 2000). 

O NO combustível é formado através da reação de nitrogênio (N) contido no combustível 

com oxigênio. Diferentemente do térmico, esse processo é altamente influenciado pela 

quantidade de N no óleo e também pela quantidade ar/combustível durante a combustão. 

Normalmente a concentração do N no óleo varia entre 0,2% em frações leves até 2% nas 

frações mais pesadas como asfálticas e carvões.  Por fim os radicais hidrocarbônicos (CH,C, 

etc.) existentes na frente de chama reagem com o N formando NO prompt ou rápido. No 

entanto essa fonte não é significativa em relação às outras (GALLEGO, MARTINS e 

GALLO, 2000). 

Segundo a Environmental Protection Agency (EPA), o óxido de nitrogênio é encontrado 

naturalmente na atmosfera devido ao ciclo de nitrogênio. Porém as atividades humanas 

aumentaram a concentração desse gás, que demora aproximadamente 114 anos para ser 

removido ou destruído através de reações químicas. O impacto desse gás no aquecimento 

terrestre é 300 vezes maior do que a mesma quantidade de gás carbônico. Além disso, ele 

também causa problemas de saúde, principalmente em pessoas com problemas respiratórios.  

Outro impacto ao meio ambiente é a geração de chuva ácida em razão da associação do NO2 

com a água formando HNO3. Essa substância pode causar danos tanto na precipitação seca, na 

qual eles se depositam na vegetação e nas estruturas como monumentos, prédios e estruturas, 

quanto na molhada, causando a acidificação dos solos e águas, a alteração da biodiversidade e 

a corrosão das estruturas. Vale ressaltar que essas chuvas podem ocorrer em lugares até mil 

quilômetros distante da fonte de emissão (EPE, 2008). 
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4.3 Emissões de Monóxido de Carbono (CO) 

 

Monóxido é um gás tóxico, incolor e inodoro. Ele é formado na queima incompleta de gás 

natural, combustíveis fósseis e entre outras substâncias com carbono em sua estrutura. É 

altamente prejudicial à saúde. Em baixa concentração causa fadiga e dor no peito. Em 

quantidade média escurecer a visão e reduz a função cerebral e em altas pode causar 

confusão, náusea, dor de cabeça e, em alguns casos, até a morte. Isso ocorre devido a 

formação de carboxihemoglobina (HbCO) no sangue impedindo o oxigênio de se unir a 

hemoglobina, e consequentemente órgãos vitais podem ficar sem oxigênio (EPA). 

4.4 Emissões de Óxidos de Enxofre (SOx) 

 

Os principais produtos da combustão do enxofre com o oxigênio são o SO2, em menor escala, 

o SO3.  Nas usinas térmicas a gás natural, o enxofre é proveniente dos odorizadores. Eles são 

adicionados para dar cheiro ao gás, facilitando a descoberta de vazamentos. Portanto esses 

gases são encontrados em pequenas quantidades em usinas a gás natural. Por fim, assim como 

o NOx, os óxidos de enxofre reagem com o oxigênio e a água formando H2SO4 (ácido 

sulfúrico) que se precipita na forma de chuva ácida. 
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5. O Impacto Ambiental das Usinas Termelétricas 
 

Segundo GÓRALCZYK (2003), o carvão é o combustível fóssil com maior impacto 

ambiental tanto por causa das emissões de gases poluentes como pelo lixo gerado. Em seguida 

o óleo combustível é o segundo maior poluidor causando, principalmente, eutrofização, 

acidificação e depleção dos recursos naturais. O gás natural, apesar de ser considerado o mais 

limpo dos combustíveis fósseis, emite GEE e causa a depleção de recursos naturais. Por fim a 

energia nuclear apresenta como maior risco a possibilidade de um acidente nuclear e, 

consequente, contaminação dos recursos com material radioativo. A Tabela 9apresenta uma 

comparação das emissões de gases poluentes pelas termelétricas a base de carvão, óleo 

combustível e gás, respectivamente.  

Tabela 9: Comparação das emissões atmosféricas das diferentes fontes.  Fonte: Góralczyk, 2003 

EMISSÃO CARVÃO ÓLEO COMBUSTÍVEL  GÁS NATURAL 

GEE(kg/CO2) 316 261 278 

NOx (g) 513 575 464 

SOx(g) 1.210 2.690 64 

 

Neste capitulo iremos analisar os impactos ambientais das usinas termelétricas 

separadamente, focando principalmente nas usinas a gás natural por ser o escopo desse 

projeto.  

5.1 Carvão Mineral 

 

A queima dessa fonte causa emissões de gases poluentes pesados como óxidos de enxofre 

(SO2), óxidos de nitrogênio (NOx), metano (CH4), dióxido de carbono (CO2) e particulados. 

No Brasil, as térmicas em operação têm coeficiente de emissão próximo a1050kgCO2-

equivalente por cada MWh, devido as novas tecnologias de queima mais limpa (clean coal 

Technologies - CCT) é esperado que esse valor seja reduzido para 850kgCO2/MWh. (EPE, 

2008). No ano de 2014 o uso dessa fonte de energia liberou aproximadamente 19,28 

MtCO2pelo SIN, correspondendo a 27,2% do total de CO2 emitido pelas usinas termelétricas 

(EPE, 2015). 
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Considerando os impactos na cadeia produtiva do carvão, a mineração é a segunda etapa com 

maior problema ambiental, perdendo somente para a combustão. Esta fonte apresenta duas 

formas de mineração, aquelas a céu aberto e as subterrâneas. As minas no subsolo precisam 

de aterros para os rejeitos do beneficiamento do carvão provocando a degradação de áreas e 

também pode causar a contaminação hídrica. Na mineração a céu aberto os rejeitos são 

colocados nas cavas das minas e depois são cobertos para a reconstituição do terreno, no 

entanto, ele pode causar alterações nos solos e na superfície da área, modificando a paisagem, 

a biota (fauna e flora) e a morfologia do solo, além de produzir barulho, poeira e erosão (EPE, 

2008). Isso afeta não somente as populações nas proximidades das jazidas como também a 

fauna e flora (AEE, 2008). 

5.2 Derivados de Petróleo 

 

Analisando toda a cadeia produtiva do petróleo, desde a exploração até a sua utilização como 

fonte de energia nas termelétricas é possível verificar os impactos ambientais. Na exploração 

ocorre levantamento de dados geológicos e geofísicos através de dados sísmicos. Isso causa 

perturbação acústica na fauna e flora (marinha ou terrestre) dependendo do campo. A 

perfuração/completação consiste na preparação do poço para a produção e tem como principal 

impacto a geração de resíduos sólidos e do fluído de perfuração, que dependendo do local de 

descarte podem alterar a qualidade da água ou do solo. O transporte do óleo produzido, 

quando feito por oleodutos, promove o remanejamento das comunidades, modificações do 

uso e ocupação do solo, quando realizado via mar, aumenta a pressão portuária e o tráfego 

marinho. Durante o refino ocorrem emissões de gases poluentes e também formação de 

efluentes e resíduos perigosos, isso pode modificar a qualidade da água e do ar. Por fim a 

queima desse combustível na termelétrica libera gases poluentes que ajudam no efeito estufa, 

além de ser prejudicial à saúde humana (EPE, 2008). 

Segundo a ANEEL, em 2014 os derivados de petróleo produziram 31.668 GWh. Entretanto 

eles foram responsáveis pela emissão total de 25,56MtCO2 na atmosfera. O óleo combustível 

produziu 13,16MtCO2 no SIN enquanto o diesel liberou 7,11MtCO2. E no sistema isolado o 

diesel lançou 4,69MtCO2 e o óleo combustível 0,14MtCO2 (EPE, 2015). 
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5.3 Nuclear 

 

A energia nuclear não emite GEE e as etapas da cadeia produtiva para a produção energética, 

como a prospecção, mineração, beneficiamento do urânio, conversão, processamento, 

fabricação do combustível e entre outros, tem pequenos impactos sobre o meio ambiente e a 

saúde humana (AEE, 2008). 

Por outro lado, o principal perigo dessa usina é o risco de acidentes e disposição dos dejetos 

nucleares. Em relação aos acidentes, a material radioativo lançado pode causar mutações 

genéticas, contaminação dos solos, vegetação e corpos d'água. Os dejetos nucleares são 

depositados em locais de acordo com a sua classificação. Aqueles com baixo grau de 

atividade são depositados em repositórios próximos a superfície, enquanto que aqueles com 

médio e alto grau são colocados em regiões geológicas profundas para assegurar o seu 

isolamento da biosfera e evitando acidentes (EPE, 2008). 

 Outro impacto importante é o aquecimento do corpo receptor. Isso ocorre devido aos 

efluentes descartados, principalmente a água usada para resfriamento. A Angra I, por 

exemplo, descarrega 30m³/s de água no corpo receptor, podendo ocasionar alterações na vida 

marinha (AEE, 2008). 

5.4 Gás Natural 

 

Considerando a cadeia produtiva, os impactos dessa fonte são os mesmos dos derivados de 

petróleo, desde a exploração até o tratamento, se diferenciando principalmente nas 

termelétricas onde os principais impactos são o lançamento de gases poluentes e o consumo 

de recursos hídricos. 

Nas termelétricas, o lançamento de gases ocorre durante a combustão. Em turbinas de baixa 

potência ocorre maior emissão de hidrocarbonetos e CO, enquanto que para as de alta 

potência as emissões mais relevantes são de fumaça e NOx (NAKAGAWA, COMARÚ e 

TRIGOSO, 2013). É importante ressaltar que a emissão de NOx depende de mecanismos 

térmicos e da composição do combustível, consequentemente pode se formar tanto o NOx 

térmico quanto o combustível.  
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A Tabela 10 apresenta as emissões de gases nocivos das usinas térmicas de ciclo simples e de 

ciclo combinado, considerando que estas não possuem tecnologia para captação dos gases. 

Apesar das usinas térmicas a gás natural serem a mais limpa dos combustíveis fósseis, elas 

emitem GEE, sendo o CO2 o mais liberado, seguido pelo NOx, responsável pela formação da 

chuva ácida.  

Tabela 10: Emissões de Gases poluentes por tipo de ciclo.  Fonte: Modificado de Salomon (2003) 

TÉCNOLOGIA  NOx (g/MWh) SOx (g/MWh) CO2 (g/MWh) MP (g/MWh) 

Simples 860,8 3,2 581.015,5 31,7 

Combinado 534,29 180 351.965,67 18,12 

 

Em relação aos recursos hídricos, a usinas a gás natural necessitam de água para injetar nas 

turbinas a gás, usar como purga nos trocadores de calor e para aquelas que operam com ciclo 

de vapor, a água também é usada no sistema de resfriamento e na reposição do sistema a 

vapor (MEDEIROS, 2003). Considerando um sistema de circulação aberto, no qual ocorre a 

captação de um determinado volume de água de uma fonte natural como rio, lago ou oceano, 

o valor de captação para uma turbina de ciclo simples de vapor é de 94m³ de água por MWh e 

em usinas de ciclo combinado é preciso de, aproximadamente, 40m³ de água por MWh (AEE, 

2008).Além disso, a descarga do efluente no sistema de captação pode aumentar a 

temperatura deste em 4°-5°C, interferindo na nas comunidades de zooplânctons e zoobêntons 

(EPE, 2008). 

Em um sistema de circulação semiaberto, a água é conduzida para uma torre de resfriamento 

para ser reutilizada. A água consumida é usada na reposição de perdas pela evaporação, isso 

ocorre porque para se evitar a formação de sais de incrustação, parte do líquido do sistema de 

resfriamento é purgado. Consequentemente ocorre alto consumo da água nesse sistema, 

fazendo com que seu uso seja limitado devido a problemas de conflito pelo uso da água ou 

escassez (MEDEIROS, 2003). Ademais existe a possibilidade de formação de plumas de 

vapor, elevando a umidade e a nebulosidade da região, podendo afetar a agricultura (EPE, 

2008). 
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Por fim em um sistema fechado, a água de resfriamento não entra em contato com o ar, 

evitando perdas por evaporação. Assim esse sistema é o mais indicado em razão da redução 

do consumo de água e descarga em efluentes (MEDEIROS, 2003). 

Vale ressaltar que a água também é empregada na remoção dos resíduos que se acumulam nos 

equipamentos de queima e geração de vapor, logo os efluentes podem conter produtos 

químicos, partículas em suspensão, produtos de corrosão e resíduos de óleo (EPE, 

2008).Portanto para evitar a contaminação dos efluentes, a água deverá passar por um sistema 

de tratamento antes de ser descarregada.  

5.5 Síntese Sobre as Emissões 
 

Como mostrado na Tabela 1, o gás natural produziu 81.075GWh de energia no ano de 2014. 

No entanto lançou 31,45MtCO2 pelo SIN e 2,00MtCO2 em sistemas isolados, totalizando 

33,45MtCO2(EPE, 2015). Comparando com as outras fontes já analisadas, o gás natural 

possui coeficiente de emissão aproximado de 412 kgCO2/MWh enquanto o carvão apresenta 

coeficiente de 1050 kgCO2/MWh, o CCT de 850 kgCO2/MWh e os derivados de petróleo de 

aproximadamente 807 kgCO2/MWh. 

Considerando as fontes de combustíveis fósseis citadas anteriormente, o gás natural é aquele 

que apresenta menor taxa de emissão de GEE. Apesar disso, o impacto ambiental do uso 

dessas termelétricas é extremamente relevante sendo necessário formas de compensar tais 

emissões.  
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6. O Reflorestamento no Sequestro de Carbono 

 

O uso de métodos de sequestro desses gases é uma opção viável para amenizar os problemas 

gerados pelas emissões GEE. Dentre os diversos métodos, se destaca o reflorestamento que, 

além do impacto no balanço de carbono, gera desenvolvimento da biodiversidade local e 

revitalização do solo. 

O reflorestamento ajuda a reduzir os níveis de GEE’s na atmosfera, porque tanto a madeira, 

como as folhas, fruto e as sementes são formados de carboidratos através do processo de 

fotossíntese que utiliza o gás carbônico absorvido para sintetizar matéria orgânica.  

A fixação do carbono nas plantas se dá principalmente em sua fase de crescimento, quando há 

uma grande necessidade de geração de carboidratos. Conforme chegam a sua fase madura, o 

crescimento estabiliza passando a consumir a mesma quantidade de carbono que emitem. 

Apesar de se dar pelo mesmo mecanismo, tipos diferentes de vegetação armazenam 

quantidades diferentes de dióxido de carbono, por vários fatores, como composição de 

espécies, tipo de solo, idade e o tipo de manejo (MIRANDA, 2008). 

A taxa de adsorção de carbono varia ano a ano, desde seu plantio até sua maturidade. Porém 

as taxas anuais, assim como a idade na qual uma árvore é considerada madura variam 

dependendo do estudo e do tipo de árvore analisada (PINTO, 2013). 

6.1 Principais Biomas Brasileiros 

 

Existem seis grandes biomas que formam o Brasil, cada qual com suas características, 

vegetação e fauna típicas. São eles Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 

Pantanal. A vegetação é um de seus principais componentes, pois sua conservação define a 

existência, ou não, de habitats para espécies, manutenção de serviços ambientais e 

fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas (MMA). A 

localização dos biomas citados é ilustrada pela Figura 9. 
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Figura 9: Mapa dos principais biomas brasileiros. Fonte: IBGE 

A Amazônia,  Figura, é o maior bioma brasileiro, ocupando uma área de aproximadamente 

4.196.943 km², o equivalente a 49,29% da área total brasileira (IBGE).  Além de possuir a 

maior bacia hidrográfica do mundo, é composto basicamente por florestas densas, com 

árvores de médio a grande porte. Considerada a maior reserva de madeiras tropicais do 

mundo, possui também uma enorme quantidade de riquezas naturais como borracha, castanha, 

peixes e minérios (MMA). 

Neste bioma podem ser encontradas aproximadamente 2.500 espécies de árvores e 30 mil 

espécies de plantas das 100 mil espécies de plantas que existem em toda a América Latina  

(MMA). 
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Figura 10: Exemplo de vegetação da Amazônia. Fonte: WWF 

Com uma área de 176.496 km², o equivalente a 2,07% do território nacional, o Pampa é o 

segundo menor bioma nacional, sendo encontrado apenas no estado do Rio Grande do Sul 

(IBGE). Caracterizado predominantemente por vegetação de campo, também possui matas de 

pau-ferro, matas ciliares e matas de encosta, entre outros tipos de vegetação.  Podemos ver um 

exemplo de vegetação do Pampa na Figura 11. 

 

Figura 11: Exemplo de vegetação dos Pampas. Fonte: S ite estudoprático 

A Caatinga, Figura 12, é extremamente rica em biodiversidade, possuindo 178 espécies de 

mamíferos, 591 de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 de peixes e 221 tipos de 

abelhas (MMA). Sua vegetação é composta basicamente de vegetação arbórea (8 a 12 

metros), arbustiva (2 a 5 metros) e herbácea (abaixo de 2 metros), com folhas finas ou 
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inexistentes para preservação da água devido ao clima seco da região (WWF). Este bioma 

cobra a extensão de 844.453 km², o equivalente a 11% do território nacional (IBGE). 

 

Figura 12: Exemplos de vegetação do Caatinga. Fonte: MMA 

 

Apesar de ser o menor bioma em área do país, com aproximadamente 150.355 km² ou 1,76% 

da área total do território brasileiro (IBGE,2004), o Pantanal, Figura 13, possui grande 

biodiversidade abrigando 263 espécies de peixes, 41 espécies de anfíbios, 113 espécies de 

répteis, 463 espécies de aves e 132 espécies de mamíferos sendo 2 endêmicas (MMA). 

 

Figura 13: Exemplos de vegetação do Pantanal. Fonte: WWF 

Formada basicamente por formações florestais, a Mata Atlântica ocupa 1.110.182 km², o 

equivalente a 13,04% do território brasileiro (IBGE, 2004), porém apesar de sua grande 

extensão original, apenas 22% da vegetação original se mantêm, sendo que apenas 7% estão 

em bom estado de conservação (MMA). Os números mostram o alto índice de desmatamento 

deste bioma, sendo por isso o bioma mais desmatado do Brasil percentualmente. Os dados 

recebem proporção ao se analisar a Figura 14 que indica as áreas degradadas (cobertura 

antrópica) e ainda com vegetação natural no ano de 2009. 
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Figura 14: Mapa da Cobertura vegetal da Mata Atlântica. Fonte: Relatório de Monitoramento do bioma da Mata 

Atlântica 

Apesar do alto índice de desmatamento, a Mata Atlântica continua extremamente rica, 

possuindo cerca de 20.000 espécies vegetais algo que corresponde a aproximadamente 35% 

das espécies existentes no Brasil. Estes números incluem diversas espécies endêmicas e 

ameaçadas de extinção. Esses valores são de grandeza continental dado que há 17.000 

espécies na América do Norte e 12.500 na Europa (MMA). 

 Além disso, é abrigo da maior parte das espécies de animais brasileiros ameaçados de 

extinção, como os micos-leões, a lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e a arara-azul-

pequena (WWF). Segundo levantamentos realizados os números de espécies são 849 de aves, 

370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 de peixes (MMA). 

Por estes motivos a região da Mata Atlântica, exemplificada na Figura 15, é altamente 

prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Tendo isso em mente este foi um 
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dos biomas escolhidos como base para os dados de reflorestamento que serão utilizados. Dado 

que além do sequestro de GEE, também há um grande benefício na biodiversidade mundial na 

recuperação deste tipo vegetação. 

 

Figura 15: Exemplos de vegetação da Mata Atlântica. Fonte: WWF 

Como segundo maior bioma brasileiro, o Cerrado ocupa uma área de 2.036.448 km², cerca de 

22% do território nacional (IBGE). Com 5% da biodiversidade do planeta, este bioma é 

reconhecido como a savana mais rica do mundo com 11.627 espécies de plantas nativas já 

catalogadas, sendo 44% endêmica, que compreendem vários tipos de vegetação, desde 

fisionomias campestres, savânicas e até florestais (MMA). Como pode ser visto na Figura 16. 

 

Figura 16: Exemplos de vegetação do Cerrado. Fonte: WWF 
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Além de abrigar 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins dos trópicos também 

possui cerca de 199 espécies de mamíferos, 837 de aves, 1200 de peixes, 150 de anfíbios e 

180 de répteis.  Estima-se que 28% dos anfíbios e 17% dos répteis sejam endêmicos (MMA). 

Porém apesar de tanta biodiversidade, estima-se que apenas 20% do Cerrado possua 

vegetação nativa em bom estado de conservação (WWF). O Cerrado é o segundo bioma em 

termos de desmatamento percentual. Com isso inúmeras espécies, tanto vegetais quanto 

animais, correm risco de extinção, porém apesar desses dados devastadores, o Cerrado possui 

apenas 8,21% de seu território legalmente protegido por unidades de conservação, o menor 

valor dentre os biomas brasileiros (MMA). A Figura 17 ilustra os dados acima indicando as 

áreas degradadas (vegetação suprimida) e ainda com vegetação natural no ano de 2010. 

 

Figura 17: Mapa da cobertura vegetal do Cerrado. Fonte: Relatório de Monitoramento do bioma Cerrado 

 

Devido a sua importância, e ameaça, o Cerrado foi o segundo bioma selecionado como base 

para os dados de reflorestamento que serão utilizados. 
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6.2 Reflorestamento no Brasil 

 

Quando há alguma alteração nos biomas feita pelo homem, é necessário que esta seja a menor 

possível, ou que seja compensada de alguma forma. Assim para manter os biomas foi 

necessário o estabelecimento de leis para que não houvesse um uso indiscriminado, ou uma 

deterioração impune destas áreas.  

Por lei, empreendimentos que causem impactos ambienta is são obrigados a fazer o que é 

chamado de compensação ambiental. Esta compensação se dá após a análise feita pelo 

IBAMA do EIA/RIMA do projeto que gerará o grau de impacto ao meio ambiente. E segundo 

o artigo 36 da lei 9.985/2000 quando o impacto for considerado significativo, o empreendedor 

será obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidades de conservação. A 

compensação ambiental é, portanto, um importante mecanismo  de mantimento dos biomas 

nacionais. 

Porém empreendedores que por lei precisam fazer o reflorestamento, muitas vezes não o 

fazem alegando a falta de áreas reservadas para tal. Com o intuito de facilitar o 

reflorestamento no estado do Rio de Janeiro, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) criou o 

Banco Público de Áreas para Restauração (BANPAR). Este banco trata-se de um cadastro 

voluntário de proprietários rurais que possuem áreas a serem restauradas no Estado do Rio de 

Janeiro. Tal cadastro ajuda os empreendedores que buscam áreas para cumprir compromissos 

ambientais de restauração. Podemos ver na Figura 18 as áreas cadastradas no BANPAR. 
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Figura 18: Localização de empreendedores e proprietários cadastrados no BANPAR. Fonte: Restauração Florestal RJ 

6.3 Base de Cálculo 

 

Pinto (2013) analisou diferentes projetos de reflorestamento de áreas com vegetação típica da 

Mata Atlântica. Suas análises envolveram dados de consumo em CO2 para cada projeto e do 

custo de implantação de projetos. A partir destas análises o Projeto de Reflorestamento no 

Estado de São Paulo da AES Tietê foi escolhido como base de cálculos para o consumo de 

CO2. O projeto consiste do reflorestamento de áreas ao longo das margens de dez 

reservatórios de hidrelétricas no Estado de São Paulo com vegetação nativa. A AES Tietê 

possui concessão de 30 anos para desenvolver o projeto (1999-2029). 

O projeto da AES Tietê reflorestou, entre 2001 e 2007, 1568 hectares. O plantio durante esse 

período foi realizado com o espaçamento de 3x2 metros entre as mudas. Para este 

reflorestamento foi utilizado uma mistura de 80 espécies de c rescimento rápido e lento. 

Existiram dois ciclos de plantio, o primeiro de 4 meses e o segundo 90 dias após o primeiro, 

quando foram substituídas as mudas mortas ou com problemas. 

A estimativa do projeto é que em 2009 fossem reflorestados 1.100 hectares de floresta, e que 

este valor fosse de 2.000 por ano, de 2010 a 2014, resultando assim um total de 12.668 

hectares reflorestados ao todo. Para essas novas áreas, o método de plantio será modificado, 

diminuindo o espaçamento entre as árvores, gerando assim uma quantidade estimada de 2.000 
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indivíduos por hectare reflorestado. O controle do número de espécies e do número de mudas 

de cada espécie será maior, sendo capaz assim uma classificação de cada área de acordo com 

seu potencial de fixação de carbono. Serão 30% com alto, 50% médio e 20% com baixo 

potencial de absorção. 

O Projeto de carbono no corredor de biodiversidade Emas-Taquari, localizado no entorno dos 

Parques Estadual das Nascentes do rio Taquari e Nacional das Emas, se trata de um projeto de 

restauração de uma área nativa do cerrado. O objetivo é o plantio de plantas nativas do 

cerrado em 588,9 hectares e transformar estas mesmas áreas em Reserva Legal e também 

serem aproveitadas para uso não madeireiro, evitando desmatamento e impacto ao bioma 

local. 

De acordo com o Manual para recuperação da vegetação de cerrado, o número de mudas por 

hectare pode variar de 1.000 a 2.000, dependendo da densidade da vegetação original da área. 

No Projeto de Carbono no corredor de biodiversidade Emas-Taquari, o valor utilizado foi de 

1.111 mudas por hectare reflorestado com pelo menos 53 espécies nativas do cerrado.  

A estimativa inicial do projeto era de plantar 294,5 hectares no primeiro ano e ter os 588,9  

hectares reflorestados até o terceiro ano de projeto. Porém, segundo o Relatório de Plantio de 

Florestas no “Projeto de Carbono no Corredor de Biodiversidade Emas-Taquari” (2011), de 

2010 a 2011 foram plantadas 111.658 mudas, totalizando 100,5 hectares, se levarmos em 

consideração o número de mudas por hectare previamente planejado. Restando assim, 488,4 

hectares para serem reflorestados nos anos subsequentes. 
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7.  Balanço de Gás Carbônico: Reflorestamento Versus Usinas Térmicas a 

Gás Natural 

 

7.1 Metodologias de Estimativas 

 

O projeto de reflorestamento da AES Tietê segue como base para os cálculos de remoção de 

GEE a metodologia FR-AM0010/versão 04, pela esta ser aplicada a projetos de 

reflorestamento que provavelmente não serão convertidas em nenhum outro uso da terra, 

exceto florestas, e as quais não apresentam potencial para reverter à floresta sem intervenção 

humana direta. Assim, todas as equações utilizadas no projeto estão contidas na metodologia 

escolhida. Utilizando a metodologia mencionada, a AES Tietê calculou as estimativas de 

remoção de GEE que seguem na Tabela 11. 

No relatório de monitoramento do projeto, lançado em 2012, novos valores de área 

reflorestada e remoção de GEE foram dados, de acordo com os dados coletados durante o 

tempo de monitoramento. Os novos valores aparecem na Tabela 12. 
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Tabela 11: Tabela de remoção de GEE entre 2001 e 2030 

Ano 
Remoções de GEE (toneladas 

de CO2) 
Hectares plantados tCO2/ha 

2001 14.254 1.568 9,09 

2002 38.512 1.568 24,56 

2003 61.994 1.568 39,54 

2004 89.805 1.568 57,27 

2005 128.170 1.568 81,74 

2006 164.989 1.568 105,22 

2007 200.205 1.568 127,68 

2008 234.131 1.568 149,32 

2009 296.124 2.668 110,99 

2010 408.423 4.668 87,49 

2011 569.735 6.668 85,44 

2012 777.585 8.668 89,71 

2013 1.030.787 10.668 96,62 

2014 1.327.169 12.668 104,77 

2015 1.610.861 12.668 127,16 

2016 1.883.970 12.668 148,72 

2017 2.146.048 12.668 169,41 

2018 2.398.145 12.668 189,31 

2019 2.638.758 12.668 208,30 

2020 2.870.018 12.668 226,56 

2021 3.092.314 12.668 244,10 

2022 3.305.543 12.668 260,94 

2023 3.510.017 12.668 277,08 

2024 3.705.784 12.668 292,53 

2025 3.894.261 12.668 307,41 

2026 4.075.572 12.668 321,72 

2027 4.248.729 12.668 335,39 

2028 4.414.923 12.668 348,51 

2029 4.575.510 12.668 361,19 

2030 4.729.074 12.668 373,31 
*Modificado de Formulário do Documento de Concepção do Projeto para Atividades de Projeto de 

Florestamento e Reflorestamento AES Tietê. 

Tabela 12: Remoção de GEE em 2011 

Ano 
Remoções de GEE 

(toneladas de CO2) 

Hectares 

plantados 
tCO2/ha 

2011 215.382 2.001,2 107,63 
*Modificado de Relatório de Monitoramento AES Tietê. 
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O resultado do monitoramento, apesar de em números abso lutos de remoção de GEE ter sido 

bem abaixo do previsto, é possível observar que o valor real é consideravelmente maior em 

termos de tCO2/ha. 

A metodologia utilizada pelo Projeto de Carbono no corredor de biodiversidade Emas-Taquari 

foi a AR-AMS0001. Esta metodologia foi escolhida por ser aplicável às características do 

projeto, que é o reflorestamento de áreas desprovidas da cobertura florestal nativa, 

subutilizadas, degradadas, ocupadas por pastagem ou agricultura. Assim, as equações 

utilizadas para os cálculos estão inclusas na metodologia. 

No Projeto de Carbono no corredor de biodiversidade Emas-Taquari estimou-se que até 

alcançar sua maturidade (30 anos), quando o consumo de CO2 se iguala a quantidade de CO2 

emitido, o total líquido de GEE removido pelo projeto será de 206.115 tCO2 somando o valor 

de 350 tCO2hy o sequestro líquido de GEE. Valores explicitados na tabela abaixo. 

Tabela 13: Estimativa de remoção de GEE do Projeto de Emas-Taquari 

Estimativa de remoções de 

GEE (toneladas de CO2) 

Estimativa de 

ha plantados 
Estimativa tCO2/ha. 

206.115 588,9 350,00 

7.2 Cálculo de CO2Sequestrado por Árvore 

 

Com base nas informações obtidas em ambos os estudos foi possível estimar a taxa média de 

CO2 sequestrada por árvore para cada período de tempo. 

Nas estimativas da AES Tietê temos que após os 30 anos de projeto serão 373,31 tCO2/ha, já 

no relatório de monitoramento vemos que o valor após 11 anos foi de 107,63tCO 2/ha. 

Sabendo que a densidade populacional do reflorestamento foi de 2.000 indivíduos por hectare, 

foram encontrados os valores da tabela abaixo. 
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Tabela 14: Resultados de cálculos para os dados da AES Tietê 

Dados para Mata Atlântica 

Projeto AES Tietê t=30anos 

Média (tCO2/ha) 373,31 

Média (tCO2/árvore) 0,187 

Relatório AES Tietê t=11anos 

Média (tCO2/ha) 107,63 

Média (tCO2/árvore) 0,054 

 

Porém para efeitos comparativos iremos apenas considerar o valor estimado para 30 anos. O 

que refletem em um valor de 0,187 tCO2/árvore. 

Já no projeto Emas-Taquari, não há um novo cálculo realizado após o primeiro relatório, 

deixando assim como parâmetro apenas os valores estimados no início do projeto. Com base 

nesses valores e nos dados de densidade de plantio, 1.111 árvores por hectare, os resultados 

da tabela abaixo foram obtidos. 

Tabela 15: Resultados de cálculos para os dados de Emas-Taquari 

Dados para Cerrado 

Projeto Emas-Taquari t=30anos 

Média (tCO2/ha) 350,00 

Média (tCO2/árvore) 0,315 

 

Portanto o valor utilizado para o Cerrado será de 0,315 tCO2/árvore. 

7.4 Cálculo do Número de Árvores Plantadas por MW Gerado 

 

Com os valores encontrados de sequestro de GEE por árvore durante 30 anos, podemos fazer 

uma análise de quantas árvores devem ser plantadas para equilibrar a emissão de 1MWh e 

para esta geração durante um ano, o equivalente à geração de uma usina com potência 

instalada de 1 MW. 

Para tal, foram utilizados os valores citados anteriormente de liberação de GEE (tCO 2/MWh) 

para os diversos tipos de termoelétricas durante o ano de 2014 no cálculo da quantidade de 

árvores que devem ser plantadas, dado cada tipo de vegetação, tanto por produção de 
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1MWhquanto por MW de capacidade instalada de uma usina genérica. Os valores para MW 

são para produção de energia ininterrupta dentro do período estipulado de um ano. Com esta 

finalidade foi calculado quantos MWh são gerados em cada período por MW, multiplicando a 

capacidade instalada pelo número de horas que um ano possui (8.760 horas). Com isso pode-

se achar o valor de emissão de GEE por MW (tCO2/MW). 

Dividindo os valores de emissão pelos valores de sequestro de CO2 por árvore, calculados 

anteriormente, foram encontrados os resultados em árvore/MW e árvore/MWh para usinas 

genéricas movidas pelos diferentes tipos de combustíveis durante o ano de 2014.Para os dados 

as Mata Atlântica, foram calculados os valores para carvão (normal e CCT), derivados de 

petróleo e gás nas Tabela 16, Tabela 17 e Tabela 18 respectivamente. 

Tabela 16: Resultado dos cálculos, utilizando dados da Mata Atlântica, para termelétricas a carvão 

Carvão Normal CCT 

  tCO2/MWh 1,05 0,85 

1ano 
tCO2/MW 9.198 7.446 

árvore/MW 49.279 39.892 

 
árvore/MWh 6 5 

 

Tabela 17: Resultado dos cálculos, utilizando dados da Mata Atlântica, para termelétricas movidas a derivados do 

petróleo 

Derivados de petróleo  

  tCO2/MWh 0,807 

1ano 
tCO2/MW 7.069,32 

árvore/MW 37.874 

 
árvore/MWh 5 

 

Tabela 18: Resultado dos cálculos, utilizando dados da Mata Atlântica, para termelétricas a gás 

Gás 

  tCO2/MWh 0,412 

1ano 
tCO2/MW 3.609,12 

árvore/MW 19.336 

 
árvore/MWh 3 
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Os cálculos feitos a partir dos dados do projeto de Emas-Taquari nos mostram os valores para 

a vegetação do Cerrado. As Tabelas 19, 20 e 21 mostram os resultados obtidos para cada tipo 

de usina termelétrica movida a combustíveis fósseis. 

Tabela 19: Resultado dos cálculos, utilizando dados do Cerrado, para termelétricas a carvão 

Carvão Normal CCT 

 
tCO2/MWh 1,05 0,85 

1ano 
tCO2/MW 9.198 7.446 

árvore/MW 29.198 23.636 

 
árvore/MWh 4 3 

 

Tabela 20: Resultado dos cálculos, utilizando dados do Cerrado, para termelétricas movidas a derivados do petróleo 

Derivados de petróleo  

  tCO2/MWh 0,807 

1ano 
tCO2/MW 7.069,32 

árvore/MW 22.441 

 
árvore/MWh 3 

 

Tabela 21: Resultado dos cálculos, utilizando dados do Cerrado, para termelétricas a gás 

Gás 

  tCO2/MWh 0,412 

1ano 
tCO2/MW 3.609,12 

árvore/MW 11.457 

 
árvore/MWh 2 

 

Comparando os resultados obtidos em ambos os casos, é possível notar que o número de 

árvores replantadas necessárias é menor para a vegetação do Cerrado.  Como pode ser visto, 

este resultado independe do combustível utilizado na usina. A seguir serão calculados os 

valores para exemplos de usinas inseridas no SIN. 
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7.5 Aplicação a Exemplos do Sistema Brasileiro 

 

Como exemplo para os cálculos foram escolhidas duas usinas movidas a gás natural com 

ciclos diferentes. A usina de Campos, Figura 19, opera a partir de um ciclo simples e possui 

uma capacidade instalada de 30MW. Já a usina Piratininga, Figura 20, tem por base o ciclo 

combinado e sua capacidade instalada é de 190MW. 

A usina de Campos fica localizada no estado do Rio de Janeiro e teve sua primeira unidade 

operando em 20 de Dezembro de 1968. Inicialmente com o nome de Termelétrica Roberto 

Silveira, mas passou a ser denominada Usina Termelétrica de Campos a partir de julho de 

1977, quando foi transferida para FURNAS Centrais Elétricas S.A. (FURNAS). 

 

Figura 19: Usina Termelétrica de Campos. Fonte: FURNAS  

A usina de Piratininga entrou em operação em 15 de novembro de 1954 com dois geradores 

tendo assim uma potência total de 200 MW e utilizando óleo como combustível. A usina foi 

se expandindo com o tempo chegando a ter 472 MW de potência. Porém em 2001 passou por 

uma renovação adotando gás natural como combustível e obtendo sua atual capacidade 

instalada de 190 MW (EMAE). 
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Figura 20: Usina termelétrica de Piratininga. Fonte: PETROBRÁS  

 

Segundo Moreira (2007), o cálculo do fator de emissão de CO2 por usina é dado pela fórmula 
abaixo: 
 

FTjy = Σ [CCcjy x FCc] 
Gjy 

Onde: 

FTjy = fator de emissão de CO2 por usina termelétrica 

CCcjy = valores do consumo anual de combustíveis por usina 

FCc = fator de emissão de CO2 por tipo de combustível 

Gjy = valores de geração anual de energia elétrica por usina 

Sendo que no mesmo estudo o valor do fator de emissão de CO2 para o gás natural (FCgn) é 

estimado em 2.056,390 tCO2/106m3. Os dados de consumo de combustível e geração de 

energia de cada usina foram conseguidos no Plano anual de combustíveis do sistema 

interligado sul/sudeste/centro-oeste (2005), e os mesmos se encontram na tabela a seguir: 

Tabela 22: Dados das usinas termelétricas 

Usina Consumo m³ (em 2005) MWh (em 2005) 

PIRATININGA 29.433.600 70.080 

CAMPOS 12.483.000 26.280 
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Assim, de posse de todos os parâmetros, os fatores de emissão de CO2 foram calculados 

dando aproximadamente 0,864 e 0,977 tCO2/MWh para as termelétricas de Piratininga e 

Campos, respectivamente. 

Com os fatores de emissão obtidos, foram feitos os cálculos da quantidade de GEE emitidos 

(em tCO2) a cada ano de funcionamento pleno, ou seja, utilizando toda capacidade instalada. 

Para obter tais valores, foram multiplicadas as capacidades instaladas pelo número de horas 

em um ano (8.760 horas) encontrando a geração total em MWh. Multiplicando esse valor 

pelos fatores de emissão foi possível achar a emissão total de GEE. A partir dos resultados 

obtidos foi possível achar os números de árvores a serem plantadas. Para isso foram 

multiplicadas as emissões de GEE, para cada usina, pelos resultados de sequestro de carbono 

calculados anteriormente, para cada tipo de vegetação. Os resultados seguem na Tabela 23. 

Tabela 23: Resultado dos cálculos para capacidade instalada 

Mata Atlântica PIRATININGA CAMPOS 

Capacidade instalada (MW) 190 30 

Emissão total de GEE (tCO2) 1.437.515,32 256.699,16 

Árvores a serem plantadas 7.701.650 1.375.290 

Cerrado PIRATININGA CAMPOS 

Capacidade instalada (MW) 190 30 

Emissão total de GEE (tCO2) 1.437.515,32 256.699,16 

Árvores a serem plantadas 4.563.230 814.860 

 

Como esperado, o número de árvores necessárias para a Mata Atlântica é consideravelmente 

maior que para o Cerrado. Porém devido às densidades de plantio diferenciadas, estes 

resultados podem não se repetir quando vistos com base em área reflorestada, sendo assim, foi 

calculada a área de reflorestamento (em km²) para cada tipo de vegetação, tendo como base os 

resultados acima e o número de árvores plantadas por hectare reflorestado de cada projeto. 

Logo os resultados da Tabela 24 foram encontrados. 
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Tabela 24: Resultados para capacidade instalada em valores de área reflorestada 

Mata Atlântica PIRATININGA CAMPOS 

Capacidade instalada (MW) 190 30 

Árvores a serem plantadas 7.701.650 1.375.290 

Área a ser reflorestada (km²) 38,51 6,88 

Cerrado PIRATININGA CAMPOS 

Capacidade instalada (MW) 190 30 

Árvores a serem plantadas 4.563.230 814.860 

Área a ser reflorestada (km²) 41,07 7,33 

 

Podemos ver que apesar do maior número de árvores a serem plantadas, em termos de área 

reflorestada, os valores para Mata Atlântica são menores. Como base para comparação a área 

do campo de estádio do Maracanã é de 0,186638km²(MARACANÃ, 2016). 

Logo, para que a usina de Piratininga funcione com toda capacidade durante um ano seria 

necessário plantar 38,5 km² de Mata Atlântica ou 41,1km² de Cerrado, valores que são 

equivalentes a aproximadamente 206 e 220 gramados do Maracanã respectivamente. Já para o 

total funcionamento da usina de Campos seria necessário plantar 6,9km² de Mata Atlântica ou 

7,3km² de Cerrado, o que equivale a aproximadamente 37 e 39 campos. 

Porém, é raro que a produção de energia das usinas te rmelétricas atinja sua capacidade 

instalada, sendo assim, foi realizada uma pesquisa da produção destas usinas no ano de 2005, 

e com isso achamos a energia gerada média (em MW). Seguindo os mesmos passos que para 

o cálculo utilizando as capacidades instaladas foi possível chegar aos valores nas Tabelas 25 e 

26. 

Tabela 25: Resultado dos cálculos para geração média 

Mata Atlântica PIRATININGA CAMPOS 

MW gerados (média) 8,0 3,0 

Emissão total de GEE (tCO2) 60.526,96 25.669,916 

Árvores a serem plantadas 324.280 137.529 

Cerrado PIRATININGA CAMPOS 

MW gerados (média) 8,0 3,0 

Emissão total de GEE (tCO2) 60.526,96 25.669,916 

Árvores a serem plantadas 192.136 81.486 
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É sensível a diminuição da quantidade de árvores a serem plantadas, porém este valor se torna 

mais evidente quando é visto em termos de área reflorestada, como mostra a tabela a seguir. 

Tabela 26: Resultados para geração média em valores de área reflorestada 

Mata Atlântica PIRATININGA CAMPOS 

MW gerados (média) 8,0 3,0 

Árvores a serem plantadas 324.280 137.529 

Área a ser reflorestada (km²) 1,62 0,69 

Cerrado PIRATININGA CAMPOS 

MW gerados (média) 8,0 3,0 

Árvores a serem plantadas 192.136 81.486 

Área a ser reflorestada (km²) 1,73 0,73 

 

Os valores para o caso da usina de Campos caíram aproximadamente 90%, comparando os 

resultados da capacidade instalada e da geração média para o ano de 2005.Já os valores para o 

caso de Piratininga caíram em aproximadamente 96% na mesma comparação. Esta grande 

diferença é devido à forma de gestão da produção de energia no Brasil pela ONS, que utiliza 

as termelétricas de maneira complementar as hidrelétricas. Com isso, os valores de geração 

tendem a ficar sempre muito abaixo de suas capacidades instaladas. 
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8. Conclusão 
 

Como visto anteriormente, o uso das termelétricas impacta de diversas formas o meio-

ambiente, sendo importante evidenciá-los e mitigá-los de forma adequada. 

O uso da água como fluido de refrigeração, quando utilizada em sistema aberto, interfere nas 

comunidades de zooplânctons e zoobêntos devido à elevação da temperatura do ambiente de 

captação. Em sistemas semi-abertos, a evaporação do fluído aumenta a umidade e 

nebulosidade da região podendo afetar a agricultura local, além disso pode ocorrer 

competição com as comunidades locais pelo uso da água. Outro problema é a contaminação 

da água com resíduos e produtos químicos, quando a mesma é utilizada na limpeza de 

equipamentos.  

Ademais, ocorre lançamento de GEE durante a combustão. O principal gás emitido por essas 

turbinas é o NOx e CO2, como foi evidenciado no Capítulo 5. O NOx impacta 300 vezes mais 

no aquecimento terrestre do que a mesma quantidade de CO2, além ser um dos causadores da 

chuva ácida, provocando acidificação do solo, danos na vegetação,  nos monumentos e nas 

estruturas.  

Por outro lado, as atividades humanas aumentaram consideravelmente a quantidade de CO2 na 

atmosfera, atingindo aproximadamente 380 ppm em 2014 (IPCC, 2014). Esse aumento 

demasiado intensifica o aquecimento da Terra, podendo causara elevação da temperatura 

(entre 1,5°-4°Cnos próximos 30-40 anos), derretimento das geleiras e, consequentemente o 

aumento do nível do mar. Esse gás também causa a acidificação dos oceanos podendo 

prejudicar a comunidade marinha.  

Devido aos impactos citados acima é necessário diminuir, além de mitigá- los para que os 

efeitos não cheguem a pontos extremos e tornem o planeta um local inóspito ao ser humano. 

Com o estudo de caso foi possível ter uma visão sobre o tamanho dos impactos e avaliar a 

viabilidade técnica do método de mitigação escolhido. 

Ao analisar os dados de 2005 vemos que o fator de emissão do exemplo adotado para usinas 

com ciclo combinado é de 0,864 tCO2/MWh, aproximadamente 12% menor do que o 

encontrado para o ciclo simples. Este resultado evidencia que é mais vantajoso 

ambientalmente o uso do ciclo combinado. 



54 
 

Comparando os dados de sequestro de ambas as vegetações, o total de GEE sequestrados por 

árvore durante 30 anos é aproximadamente 68% maior para o Cerrado (0,187 tCO2/árvore). 

Entretanto, como a densidade de plantio é 80% maior para Mata Atlântica, em questão de área 

reflorestada, os resultados divergem. 

Apesar de um fator sensivelmente menor, a capacidade de geração da usina de ciclo 

combinado escolhida é aproximadamente 6,3 vezes maior do que o de ciclo simples, fazendo 

com que o número de árvores a serem replantadas para a capacidade instalada (190MW) fosse 

de 5,6 vezes maior, independente das vegetações escolhidas. Porém quando comparamos os 

resultados é possível ver que em número de árvores, para ambas as usinas, os números são 

41% menores para Cerrado. Todavia, quando olhamos em área, os valores são 7% e 6% 

maiores para as usinas de Piratininga e Campos respectivamente. 

Analisando os resultados para a geração média do ano de 2005 os valores de reflorestamento 

são aproximadamente 2,4 vezes maiores para Piratininga, para ambas as vegetações. Quando 

comparando tanto os dados de árvores, quanto de área a serem reflorestadas, as variações são 

percentualmente iguais, 41% a menos de árvores exigido para o Cerrado, no entanto a área a 

ser plantada é 6% maior, para ambas as termelétricas. 

8.1 Recomendações Finais 

 

Esta monografia não encerra as análises sobre este tema. Os índices adotados pertencem a 

usinas em operação no sistema elétrico brasileiro e foram utilizados como referência para as 

demais, o que induz uma situação de analogia, fato este que não ocorre na prática. Portanto, 

esta é uma fragilidade do presente estudo e fica como recomendação para que, em uma nova 

pesquisa futura, sejam considerados os índices reais das termelétricas estudadas. 

Uma análise econômica dos projetos de reflorestamento para os biomas citados acrescentaria 

muito, pois indicaria a viabilidade econômica de projetos de compensação utilizando 

reflorestamento. Outro ponto importante é definir o bioma mais vantajoso de se reflorestar 

economicamente. 

Um estudo do impacto do reflorestamento nas comunidades locais, também agregaria muito, 

para o entendimento do benefício do reflorestamento como método de compensação de 
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emissão de GEE. Realizar a mesma análise para os demais biomas brasileiros estenderia o 

leque de possibilidades. 

Por fim, verificar a viabilidade de um projeto que englobe todo o SIN, visando uma geração 

de energia mais limpa no Brasil. 
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