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10. 	Análise	Socioambiental		

A análise socioambiental do PDE 2027 tem 

como objetivo: 1) contribuir para a definição da 

expansão do decênio, 2) avaliar, de forma integrada, 

as principais questões socioambientais da expansão, 

3) indicar os assuntos prioritários para a gestão 

ambiental do setor e 4) elaborar uma análise das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) da expansão 

prevista. 

O conceito de sustentabilidade orientou as 

análises considerando questões associadas à 

minimização dos impactos socioambientais na 

produção, geração e transmissão de energia e às 

discussões em âmbito nacional e internacional sobre 

mudança do clima. 

Primeiramente, de modo a incorporar a 

variável ambiental na expansão decenal, são 

realizadas análises	 socioambientais	 para	

contribuir	 na	 definição	 da	 expansão prevista no 

PDE 2027.  

Em seguida, com base na expansão decenal, é 

feita uma análise	 socioambiental	 integrada, que 

visa uma avaliação qualitativa das principais 

interferências da expansão sobre as sensibilidades 

socioambientais mais representativas das regiões 

brasileiras, por meio de temas socioambientais (EPE, 

2012). 

Como resultado, a análise indica quais desses 

temas são os temas prioritários para a gestão 

ambiental do setor. Essa abordagem permite 

antecipar questões socioambientais importantes e 

que podem representar riscos para a expansão, bem 

como vislumbrar oportunidades relacionadas à 

expansão prevista. 

Destaca-se que, como subsídio à análise 

socioambiental integrada, é feita uma análise 

socioambiental de cada fonte energética, cujo 

resultado pode ser visto na Nota Técnica “Análise 

socioambiental das fontes energéticas do PDE 2027” 

(EPE, 2018). 

Por último, é elaborada uma análise	 das	

emissões	 de	 gases	 de	 efeito	 estufa	 (GEE), 

decorrentes da oferta de energia planejada, cuja 

apreciação dos resultados toma por referência as 

negociações internacionais sobre mudança do clima e 

os compromissos assumidos pelo País.  

 

 

10.1 Análises Socioambientais para a definição da expansão    

Desde as etapas iniciais do planejamento 

energético, busca-se a inserção da variável ambiental 

nos estudos de planejamento e a minimização dos 

impactos socioambientais.  

Alguns exemplos são: os estudos iniciais de 

linhas de transmissão (relatórios R1 e R3) em que, na 

definição dos corredores e traçados, 

respectivamente, são evitadas áreas sensíveis do 

ponto de vista socioambiental; os estudos de 

inventário hidrelétrico, em que critérios ambientais 

são considerados na escolha pela melhor alternativa 

de divisão de quedas; e a identificação de áreas de alta 

complexidade socioambiental para a exclusão de 

volumes de petróleo e gás natural nos cálculos das 

curvas de produção no longo prazo. 

Ao se definir a carteira de projetos que compõe 

a expansão no horizonte decenal, os resultados desses 

estudos são levados em consideração.   

Além disso, no que tange ao PDE 2027, a 

variável ambiental contribui para a definição da 

expansão prevista por meio das seguintes análises: 

1) análise processual das usinas hidrelétricas, 

com o objetivo de estimar o ano possível para entrada 

em operação das UHEs. A análise considera os prazos 

para os estudos ambientais e de engenharia, para o 
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licenciamento ambiental e para a construção, levando 

em conta as características individuais e as 

informações mais atualizadas de cada projeto. Foram 

analisadas 50 UHEs com registro para estudos de 

viabilidade na Aneel. Desse conjunto, de acordo com 

a análise, apenas 8 UHEs teriam data de operação 

possível no horizonte decenal.64 (ver Capítulo 3 - 

Geração de Energia);  

2) análise de complexidade socioambiental das 

unidades produtivas de petróleo e gás natural, de 

modo a ajustar a previsão de início da produção. Essa 

análise classifica a complexidade das UPs e estima o 

tempo para o licenciamento ambiental.  Foram 

analisadas 813 UPs, sendo que apenas 260 UPs 

iniciarão a produção de recursos convencionais de 

petróleo e gás natural no decênio (ver Capítulo 5 - 

Produção de Petróleo e Gás Natural). 

Dessa forma, a variável ambiental contribui 

para os modelos da expansão, sendo incorporada nos 

resultados da oferta de energia apresentada nesse 

PDE 2027. Vale ressaltar que outros estudos têm sido 

desenvolvidos no âmbito do planejamento energético 

e seus resultados poderão ser incorporados nos 

próximos ciclos do PDE. Um exemplo desses estudos 

são as Avaliações Ambientais de Áreas Sedimentares 

(AAAS) que estão sendo iniciadas com o intuito de 

conciliar as futuras atividades de petróleo e gás 

natural com aspectos socioambientais regionais, 

subsidiando ações governamentais e diminuindo as 

incertezas no licenciamento ambiental e na previsão 

da expansão. 

  

  
                                                                    

64 Essas UHEs fazem parte da carteira de projetos oferecida para os cinco últimos anos do horizonte decenal, uma vez que os cinco primeiros anos 
são compostos por UHEs que já passaram pelos leilões de energia. 

BOX 10.1 – INTERAÇÃO COM ÓRGÃOS AMBIENTAIS NO PLANEJAMENTO DE LINHAS DE 

TRANSMISSÃO 

Recentemente estão sendo intensificadas as interações entre as instituições responsáveis pelo 

planejamento de linhas de transmissão e os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental. Esse 

diálogo nas etapas iniciais do planejamento (relatórios R1 e R3) permite que questões específicas 

consideradas relevantes pelos órgãos ambientais sejam incorporadas aos estudos, contribuindo tanto para 

a escolha da solução elétrica como para a definição de traçados de linhas de transmissão mais viáveis do 

ponto de vista socioambiental. 

BOX 10.2 – O MEIO AMBIENTE NAS ETAPAS INICIAIS DE UM PROJETO HIDRELÉTRICO 

Critérios ambientais são considerados desde as fases iniciais de identificação do potencial 

hidrelétrico. Na primeira etapa, de Estudos de Inventário Hidrelétrico, são concebidas e analisadas 

diversas alternativas de divisão de quedas para uma bacia hidrográfica. Busca-se nessa análise, por meio 

da comparação das alternativas, a minimização dos impactos socioambientais negativos e a maximização 

dos positivos. No final do Estudo, é realizada a Avaliação Ambiental Integrada (AAI), que avalia os efeitos 

cumulativos e sinérgicos do conjunto de aproveitamentos que compõem a alternativa selecionada no 

Inventário Hidrelétrico. 

Em seguida, os projetos são desenvolvidos individualmente por agentes do setor. Essa é a etapa dos 

estudos de viabilidade técnico-econômica (EVTE) e ambiental, que visam um maior detalhamento do 

projeto hidrelétrico. Nesta fase são elaborados os estudos necessários para a obtenção da Licença Prévia 

Ambiental (LP), como o Estudo de Impacto Ambiental (EIA), o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), 

além de outros eventualmente solicitados, de acordo com as características do projeto, como o Estudo do 

Componente Indígena (ECI). Os projetos nessa fase são candidatos a compor a carteira de UHEs no PDE.  
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10.2 Análise Socioambiental Integrada 

A análise socioambiental integrada apresenta 

uma visão holística das questões socioambientais 

associadas à expansão da oferta de energia (o resumo 

da expansão prevista no PDE 2027 é apresentado no 

capítulo 11 - Consolidação dos resultados). 

A análise é composta de três etapas: 1) análise 

espacial da expansão, 2) temas socioambientais e 3) 

temas prioritários para a gestão ambiental. 

ANÁLISE ESPACIAL DA EXPANSÃO  

A análise espacial da expansão de energia no 

horizonte decenal apresenta o conjunto dos projetos 

planejados permitindo a identificação preliminar de 

possíveis efeitos cumulativos nas regiões de maior 

ocorrência dos empreendimentos. Nesse sentido, o 

mapeamento pode apontar áreas sujeitas a 

sobrecargas de seus recursos naturais ou à pressão 

sobre ambientes frágeis, necessitando, desta forma, 

de uma atuação mais estratégica para lidar com os 

novos empreendimentos. Outro importante aspecto 

da espacialização dos projetos planejados é a 

possibilidade de visualização de sinergias da própria 

expansão, como a complementariedade entre as 

fontes ou a otimização da expansão da transmissão, 

que contribui para um planejamento mais eficiente do 

setor energético brasileiro. A Figura 10-1Figura 10-1 

-  apresenta o conjunto de projetos energéticos do 

PDE 2027. 

A expansão hidrelétrica ocorre em todas as 

regiões brasileiras e é responsável por um aumento 

de aproximadamente 5,9 GW (UHE: 3,1 GW; PCH: 2,8 

GW) na oferta de energia elétrica no horizonte 

decenal. No Norte e Centro-Oeste, onde está o maior 

potencial remanescente, estão localizadas as UHEs 

com as maiores potências do decênio (5 UHEs; 1,9 

GW), além das PCHs na porção central da região 

Centro-Oeste. Nas regiões Sul e Sudeste, as UHEs (8 

UHEs: 1,2 GW) e PCHs têm a vantagem de estarem 

mais próximas aos centros de carga. No Nordeste, 

observa-se a expansão de poucas PCHs.  

Com relação aos empreendimentos eólicos, 

está prevista a expansão de 14 GW localizados nas 

regiões Nordeste e Sul, onde estão os maiores 

potenciais eólicos do País. Desse total, 

aproximadamente 85% encontram-se na região 

Nordeste e 15% na região Sul. Já as usinas 

fotovoltaicas planejadas ocorrem no Nordeste 

(principalmente no semiárido) e no Sudeste, sendo 

áreas de elevada incidência de irradiação solar. A 

expansão é de aproximadamente 7,5 GW para o 

próximo decênio, com o Nordeste apresentando 80% 

desse montante. 

As termelétricas a gás natural, diesel, nuclear 

e carvão devem aumentar a oferta de energia elétrica 

em 24,7 GW no horizonte decenal e a sua distribuição 

espacial está associada à disponibilidade de 

combustível e à localização dos centros de carga. Na 

expansão contratada, está previsto um acréscimo de 

7 GW de potência no sistema a partir de 10 novas 

UTEs, além de uma ampliação. Serão seis UTEs a gás 

natural, com localização associada à presença de 

gasodutos; uma a carvão mineral, perto de jazidas e 

reservas na região Sul; duas a diesel no Nordeste; e 

uma nuclear no Sudeste, a serem instaladas próximas 

ao centro de carga. Na expansão indicativa, está 

prevista a entrada de 17 GW de potência de usinas 

termelétricas, sendo 11 GW no subsistema 

Sudeste/Centro-Oeste, 2,5 GW no Nordeste e 3,8 GW 

no Sul. 

Para as usinas termelétricas a biomassa 

estima-se a instalação de 3,1 GW no próximo decênio, 

com a utilização de biomassa de bagaço de cana, 

cavaco de madeira, casca de arroz e biogás. Os 

projetos estão localizados predominantemente nas 

regiões Sudeste e Centro-Oeste, ocorrendo também, 

em menor proporção, no Nordeste e no Sul. 

A configuração da expansão da oferta de 

energia elétrica e o incremento das cargas definem o 

planejamento do sistema de transmissão. Dessa 

forma, a expansão da transmissão para os próximos 

10 anos prevê a implantação de 55.240 km, ou seja, 

um aumento de 38% na extensão do sistema. Uma 

parte significativa da expansão visa escoar a energia 

gerada a partir de fontes localizadas longe dos centros 

de carga, como as UHEs planejadas nas regiões Norte 

e Centro-Oeste, os parques eólicos no Nordeste e Sul 

e as usinas fotovoltaicas no Nordeste.  A ampliação da 

rede ocorre também para atendimento ao aumento 

das demandas por energia elétrica, em especial nas 



 EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA        
 

220         
 

capitais, havendo neste caso, expansão em todas as 

regiões brasileiras. 

Com relação à exploração e produção de 

petróleo e gás natural, estão previstas para o decênio 

260 UPs com a produção de recursos convencionais. 

As UPs onshore se localizam no Norte, Nordeste e 

Sudeste, enquanto as UPs offshore estão concentradas 

principalmente na região Sudeste, com ocorrência 

também no Nordeste e ao longo da margem 

equatorial. Além disso, estão planejados dois novos 

gasodutos, dois terminais de regaseificação e o 

segundo trem de uma refinaria que serão instalados 

nas regiões Nordeste e Sudeste. 

Quanto ao etanol, está previsto para o 

horizonte decenal a entrada em operação de 20 novas 

usinas localizadas principalmente na região Centro-

Oeste, com um incremento de 49% na produção de 

etanol, passando de 30 bilhões de litros em 2018 para 

44 bilhões de litros em 2027. Desse montante, 96% da 

expansão é proveniente da cana-de-açúcar e 4% de 

milho. Já para o biodiesel, estão previstas a instalação 

de três novas usinas e a ampliação de outras três no 

próximo decênio. Assim como para o etanol, a 

expansão do biodiesel ocorre principalmente na 

região Centro-Oeste, porém com usinas localizadas 

também no Sul e Nordeste.

 

Figura 10-1 - Localização dos projetos previstos no PDE 2027 
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TEMAS SOCIOAMBIENTAIS  

Os temas socioambientais buscam sintetizar 

as interferências socioambientais mais significativas 

do conjunto de projetos previstos no Plano, 

considerando as sensibilidades mais importantes 

identificadas para cada região do País. A análise não 

tem o objetivo de contemplar todos os possíveis 

impactos socioambientais dos projetos, mas indicar 

aqueles que merecem maior atenção, pois aumentam 

a incerteza associada ao planejamento da expansão 

da oferta de energia no país no horizonte decenal.  

Cabe lembrar que nas fases de planejamento 

e licenciamento são adotadas medidas para reduzir 

ou mitigar os impactos. Além disso, todas as fontes de 

geração e transmissão trazem impactos positivos, 

com destaque para a geração de emprego e renda e, 

naturalmente, para a geração de energia. Os 

benefícios socioeconômicos são tratados na Nota 

Técnica “Análise socioambiental das fontes 

energéticas do PDE 2027” (EPE, 2018). No entanto, 

como o objetivo é identificar os desafios para a 

expansão, os temas se referem às interferências 

negativas dos projetos energéticos e as principais 

iniciativas do setor acerca dessas interferências. 

Sendo assim, a análise socioambiental 

integrada do PDE 2027 contempla 10 temas 

socioambientais, apresentados a seguir:  

 

 Fauna 

O tema65 busca refletir interferências em 

vertebrados relacionadas à perda direta de 

indivíduos e à transformação de ambientes 

relevantes ou únicos.  

Para a geração hidrelétrica, o tema se sobressai 

pelas interferências dos empreendimentos sobre a 

fauna aquática, em especial na ictiofauna. Nas regiões 

Sul e Sudeste, a concentração de empreendimentos 

(UHEs e PCHs) existentes em uma mesma bacia, seus 

efeitos cumulativos e sinérgicos de fragmentação das 

rotas migratórias, faz com que a precondição do 

ecossistema aquático seja particularmente 

                                                                    

65 Tema incluído neste PDE em substituição ao tema “Biodiversidade aquática”. Visando a ampliação do conceito utilizado até o PDE anterior. O 
tema passou a considerar interferências em vertebrados, não apenas na fauna aquática. A transformação de ambientes relevantes ou únicos 
continua sendo abordada. 

importante diante da expansão planejada. O mesmo 

acontece para as PCHs no Centro-Oeste. Ao se 

considerar a expansão de UHEs de maior porte no 

Norte e no Centro-Oeste, o tema se destacou devido à 

sensibilidade associada à alta diversidade e 

abundância de ambientes exclusivos, onde 

comumente há elevado grau de endemismo. 

A questão da ictiofauna tem sido alvo de 

esforços de mitigação, a partir de estudos 

desenvolvidos por universidades, institutos de 

pesquisa, órgãos ambientais e agentes do setor 

elétrico. Os estudos contribuem para a proposição de 

medidas, como sistemas de transposição de peixes, e 

para o monitoramento das populações de peixes.  

Nas regiões Nordeste e Sul, onde se prevê a 

expansão eólica, o tema é importante em função da 

susceptibilidade de determinados grupos da fauna a 

colisões com as pás dos aerogeradores, caso de aves e 

morcegos.  

Aprofundar o conhecimento sobre as 

populações de aves e morcegos dessas regiões, bem 

como adotar medidas construtivas e sinalização 

adequada são ações já utilizadas para evitar e reduzir 

os impactos. 

No caso do petróleo, o tema foi considerado 

relevante nas regiões Sudeste e Nordeste devido às 

interferências na fauna marinha provocadas pela 

atividade sísmica (em especial nos golfinhos e sobre 

aglomerações reprodutivas de peixes), bem como 

pelas interferências de embarcações e estruturas 

submarinas associadas a toda a atividade de E&P.   

No Sudeste, a importância se dá pelo efeito 

cumulativo nos ecossistemas marinhos, tendo em 

conta o grande número de projetos existentes e 

planejados. Já no Nordeste, a alta biodiversidade 

geralmente associada aos ambientes onde será 

realizada a atividade (baixa profundidade e 

proximidade da costa) é determinante para a 

relevância do tema.  
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Cabe mencionar que os setores energético e 

ambiental têm empreendido esforços conjuntos para 

melhor gerenciamento das questões ambientais 

sensíveis às atividades petrolíferas, promovendo 

discussões e desenvolvendo instrumentos e 

tecnologia. Nesse sentido, pode-se citar a elaboração 

do “Plano de Redução de Impacto da Exploração de 

Petróleo e Gás Natural sobre a Biodiversidade 

Marinha e Costeira - PRIM-PGMar” (ICMBio, 2018) e a 

discussão e promoção de medidas de controle do 

coral-sol (organismo exótico invasor associado ao 

deslocamento de plataformas). 

 

 

 

 

 

                                                                    

63 Decreto nº 7.342, de 26 de outubro de 2010 - Institui o cadastro socioeconômico para identificação, qualificação e registro público da população 
atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, cria o Comitê Interministerial de Cadastramento Socioeconômico, no âmbito 
do Ministério de Minas e Energia, e dá outras providências e Portaria Interministerial nº 340, de 1 de junho de 2012 – Estabelece competências e 
procedimentos para a execução do Cadastro Socioeconômico para fins de identificação, quantificação, qualificação e registro público da população 
atingida por empreendimentos de geração de energia hidrelétrica, nos termos previstos no Decreto nº 7.342, de 26 de outubro de 2010. Até o 
momento foram apresentados os planos cadastrais dos aproveitamentos: AHE São Luiz do Tapajós, AHE Jatobá, AHE Tabajara, AHE Garabi e AHE 
Panambi. 

Organização territorial  

O tema está relacionado à atração de 

contingentes populacionais; à pressão sobre a 

infraestrutura local, equipamentos e serviços; e ao 

surgimento de limitações ao uso e ocupação do solo, 

tanto no meio urbano quanto no rural, nas áreas onde 

estão planejados projetos do setor energético. 

No caso das UHEs planejadas, como as regiões 

Norte e Centro-Oeste têm redes urbanas menos 

densas, suas cidades são mais sensíveis à pressão 

sobre a infraestrutura decorrente da implantação 

desses projetos. Já no Sul e Sudeste, que se 

caracterizam por uma rede urbana mais densa, 

cidades mais estruturadas por equipamentos e 

serviços e maior densidade demográfica, a 

sensibilidade em relação à pressão sobre a 

infraestrutura urbana e regional é menor, mas 

apresenta maior sensibilidade no caso de 

remanejamento de população por projetos 

hidrelétricos. 

A fim de minimizar os problemas citados 

podem ser destacadas algumas iniciativas, no caso da 

implantação de UHEs: Planos de Desenvolvimento 

Regional Sustentável (PDRS) para regiões de usinas 

hidrelétricas estruturantes, como o PDRS Xingu no 

âmbito da UHE Belo Monte; e a instituição do cadastro 

socioeconômico da população atingida por 

empreendimentos de geração de energia elétrica.66  

Em relação às linhas de transmissão 

planejadas, na região Norte, observa-se o efeito 

cumulativo de interferência em assentamentos do 

Incra. Ainda que essas interferências sejam evitadas 

na definição dos traçados, na região há grandes 

extensões de áreas de maior restrição, como UC e TI, 

o que força a passagem pelos assentamentos. No Sul e 

no Sudeste, as interferências se dão em áreas urbanas 

e de expansão urbana, onde se concentram as linhas 

de atendimento às regiões metropolitanas. Para esses 

BOX 10.3 – RISCOS DE ACIDENTES ASSOCIADOS 

ÀS ATIVIDADES DE E&P 

Dentre os impactos potenciais e 

agudos relacionados a eventuais acidentes 

associados à exploração e à produção de 

petróleo e gás natural (E&P), o 

derramamento de óleo no mar ou em corpos 

hídricos é o mais preocupante e discutido. 

Estes impactos e suas respectivas medidas 

mitigadoras são foco de discussão constante 

entre o setor energético e o ambiental, 

especialmente no âmbito do Licenciamento 

Ambiental das atividades e sua 

regulamentação associada. Para desafios e 

iniciativas relacionados à expansão de E&P 

neste PDE 2027 e seus impactos reais e 

potenciais, consulte a Nota Técnica “Análise 

socioambiental das fontes energéticas do 

PDE 2027” (EPE, 2018). 
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casos, a indicação de LTs subterrâneas ou compactas, 

desde o planejamento da expansão da transmissão, já 

contribui para minimizar conflitos com a população 

local. 

  Paisagem  

O tema considera o impacto visual em 

paisagens naturais e urbanas e refere-se tanto à 

alteração de áreas de relevante beleza cênica, 

sobretudo nos locais com potencial turístico, quanto 

à percepção visual da população em relação a 

inserção de um empreendimento na paisagem local.  

Para as eólicas, o tema é relevante nas regiões 

Nordeste e Sul tendo em conta a transformação na 

paisagem atribuída aos empreendimentos eólicos. No 

Nordeste, ainda vale mencionar a concentração de 

projetos eólicos na paisagem litorânea, em locais 

turísticos de grande beleza cênica.  

Com relação às linhas de transmissão, no Sul 

e Sudeste, a sensibilidade ao tema se dá em virtude 

das interferências nas paisagens urbanas, 

considerando que grande parte da expansão ocorre 

em atendimento às cargas de grandes centros. Em 

casos de áreas urbanas já consolidadas, os 

empreendimentos têm sido preconcebidos como 

subterrâneos, de forma a diminuir as interferências 

citadas. 

Quanto ao aspecto da paisagem natural, o 

tema também foi considerado relevante na região Sul 

devido às LTs que atravessam a Serra Geral, região 

turística de expressiva beleza cênica. Apesar das 

interferências, o traçado busca desviar das áreas de 

maior atributo paisagístico.  

                                                                    

67 Algumas indefinições quanto aos procedimentos da consulta prévia, livre e informada, conforme previsto na Convenção nº 169 da OIT: 1) quem 
é responsável por conduzir a consulta; 2) quando tal processo deve ser iniciado e finalizado; 3) quais comunidades indígenas devem ser consultadas 
a cada momento; 4) quais as etapas de uma consulta; e 5) quais os desdobramentos do resultado da consulta. Entretanto, apesar dessas incertezas, 
devem ser empreendidos esforços para o diálogo com os povos indígenas, respeitando-se as suas especificidades culturais e políticas, uma vez que 
no Brasil determinou-se que a consulta se aplica aos povos indígenas e comunidades quilombolas afetados diretamente por medidas legislativas 
ou administrativas. 
68  Conforme a Constituição Federal de 1988, a instalação de projetos em terras indígenas só pode ser efetivada com a autorização do Congresso 
Nacional, ouvidas as comunidades indígenas. 
69 Durante o ano de 2018 vem sendo realizadas reuniões, sob a Coordenação da Casa Civil, de modo a atender o Acórdão 2723/2017 do TCU que 
determina que a Casa Civil, em articulação com o MME e o MMA adote ações efetivas com fins de levar ao Congresso Nacional proposta de 
regulamentação dos meios consultivos previstos no art. 231, § 3º, da CF. 

 Povos e terras indígenas  

Esse tema está vinculado à diversidade 

étnica; à questão territorial; à necessidade de gestão 

dos conflitos pelo uso de recursos no entorno e nas 

terras indígenas; e à demanda dos povos indígenas 

por maior participação nas discussões de 

empreendimentos energéticos. Parte destes desafios 

é equacionada no processo de licenciamento 

ambiental, no âmbito dos Estudos do Componente 

Indígena (ECI). 

Tem especial relevância para os projetos 

hidrelétricos (UHEs e PCHs) e as linhas de 

transmissão na Amazônia. A região Norte e parte do 

Centro-Oeste abrigam a maior parte das terras 

indígenas do país (98% da área das TIs do Brasil, que 

ocupam aproximadamente ¼ da Amazônia). A 

vulnerabilidade dos povos indígenas, as incertezas 

relacionadas ao procedimento de consulta previsto 

na Convenção nº 169 da Organização Internacional do 

Trabalho - OIT67 e a falta de regulamentação do §3º 

do artigo 231 da Constituição Federal68 contribuem 

para potenciais conflitos em relação à implantação de 

projetos energéticos. 

O setor energético vem trabalhando para 

tentar solucionar essas questões, porém, é apenas um 

dos atores na discussão que é complexa e envolve 

interesses diversos. Nesse sentido, desde 2011, o 

MME vem discutindo a regulamentação do artigo 231 

§ 3º com a Presidência da República e outros entes do 

Governo Federal69. Também desde 2012 vem sendo 

realizadas atividades com o objetivo de estudar, 

avaliar e apresentar proposta de regulamentação dos 

mecanismos de consulta prévia da Convenção 169 da 

OIT.  
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  Comunidades quilombolas  

Tema que considera a sensibilidade das 

comunidades quilombolas e a necessidade de gestão 

dos conflitos em função da interferência em terras 

tradicionalmente ocupadas por essas comunidades, 

tituladas ou não.  

O tema tem especial relevância no Nordeste, 

onde há maior concentração de comunidades 

certificadas (FCP, 2017), sobretudo na Bahia e no 

Maranhão, e maior extensão de linhas de transmissão 

planejadas. Nesse contexto, se somam a insuficiência 

de dados sistematizados sobre a localização dessas 

comunidades, o número inexpressivo de titulações 

realizadas (Comissão Pró-Índio, 2018) e a indefinição 

regulatória sobre consulta conforme a Convenção 

169 da OIT. Dessa maneira, a conjuntura observada 

favorece a existência de conflitos e incertezas quanto 

ao processo de planejamento e implantação de 

empreendimentos que interfiram nos modos e 

condições de vida dessas comunidades.  

 

 Qualidade do ar  

Esse tema está associado às emissões de 

poluentes atmosféricos decorrentes da geração de 

energia elétrica ou da produção de combustíveis. 

Para a geração termelétrica, na região Sul, o 

tema merece atenção pelo fato da expansão a carvão 

mineral estar localizada em locais onde a geração 

dessa mesma fonte já é relevante. No Sudeste, o tema 

é relevante tendo em vista a significativa expansão a 

gás natural prevista em áreas com qualidade do ar já 

comprometida, em função do alto índice de 

urbanização e industrialização. Importante destacar 

que, dentre os combustíveis fósseis, o gás natural é 

aquele que apresenta os menores fatores de emissão 

de poluentes atmosféricos (MP, SO2 e CO₂). 

O tema ganha destaque também na região 

Nordeste, considerando os potenciais efeitos 

cumulativos da implantação da refinaria prevista 

associada a outros empreendimentos emissores de 

poluentes.  

Naturalmente, a implantação de 

empreendimentos em áreas onde já existem outras 

fontes relevantes de emissão requer atenção. 

Entretanto, é importante mencionar que existem 

tecnologias efetivas para abatimento de emissões de 

poluentes.  

 

Recursos hídricos  

O tema está associado aos possíveis conflitos 

pelo uso dos recursos hídricos, que podem surgir ou 

se intensificar em função dos projetos do setor 

energético, especialmente nos locais onde a 

disponibilidade é crítica. 

O tema foi significativo considerando a 

expansão termelétrica prevista para o Nordeste. A 

região tem histórico de crises hídricas e, diante de 

situações críticas, o consumo de água para a operação 

de usinas térmicas preocupa. Dessa forma, a 

compatibilização dessa expansão com a 

disponibilidade dos recursos hídricos tem sido 

discutida e pode ser alcançada através de medidas 

que minimizem o consumo de água, tais como: uso de 

fontes alternativas (água do mar, por exemplo), reuso 

da água e emprego de tecnologias de resfriamento a 

ar ou sistemas híbridos ar-água. 
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Resíduos  

O tema reflete a importância da produção de 

resíduos sólidos ou efluentes líquidos resultantes dos 

processos de transformação para geração de energia 

ou produção de combustíveis. Esses resíduos 

requerem gestão especial por seu potencial poluidor 

ou sua natureza perigosa. 

No caso da geração termonuclear, presente 

na região Sudeste, o tema se revela importante pelo 

fato dos resíduos radioativos exigirem gestão especial 

e ainda carecerem de local para sua disposição 

definitiva. Quanto aos elementos combustíveis 

usados, resíduos de alta atividade, a política brasileira 

atual é de mantê-los em estoque para posteriormente 

ter a opção de reprocessá-los. 

O tema também é relevante para a produção 

de etanol, nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em 

função do alto volume de produção de vinhaça 

previsto. A vinhaça pode contaminar os recursos 

hídricos e o solo, se não destinada corretamente. 

Hoje a principal solução adotada pelo setor 

sucroalcooleiro para destinação desse resíduo é a 

fertirrigação das culturas de cana. Entretanto, essa 

destinação poderá apresentar algumas restrições 

técnicas e econômicas em função do elevado volume 

projetado para o decênio. Outra solução que vem 

sendo estudada é o aproveitamento da vinhaça para 

produção de biogás. 

 

 

          

               

 

 

 

                                                                    

70 Tema se refere ao anterior “Áreas Protegidas”. Neste PDE surgiu a necessidade de adequar o conceito, considerando que o tema se refere apenas 
às unidades de conservação.  

 

Unidades de Conservação  

 

O tema70 remete às unidades de conservação 

(UCs) que são espaços territoriais definidos com 

objetivos de conservação da natureza. Representam 

áreas com características naturais relevantes que 

possuem restrições de uso e requerem uma gestão 

especial do território e dos seus recursos ambientais.  

Para as UHEs, esse é um tema relevante nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, dada a grande extensão 

territorial coberta por UCs e ainda o potencial 

hidrelétrico não aproveitado.  Esses aspectos fazem 

com que o tema seja decisivo para a definição da 

expansão hidrelétrica no planejamento. 

BOX 10.4 – PREOCUPAÇÕES SOCIOAMBIENTAIS 

NA EXPANSÃO DA TERMELETRICIDADE 

Com o aumento da participação de 

renováveis na matriz, cresce a importância 

da geração termelétrica para agregar 

confiabilidade e permitir a otimização de 

recursos no sistema elétrico. Por outro lado, 

a expansão da termoeletricidade tem 

despertado preocupações sobre os impactos 

socioambientais gerados sobre a 

disponibilidade hídrica e a qualidade do ar, 

especialmente em regiões que já apresentam 

conflitos e episódios críticos. Sendo assim, é 

importante que se priorize áreas de menor 

sensibilidade socioambiental para a 

implantação de projetos, além da inclusão de 

medidas e tecnologias que minimizem o 

consumo de água e a emissão de poluentes 

atmosféricos. Neste sentido, o planejamento 

busca manter diálogo com as partes 

interessadas, a sociedade e os órgãos 

ambientais de forma a aprimorar as análises 

e as recomendações para tomada de decisão. 
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Com relação às linhas de transmissão, o tema é 

relevante para Nordeste, Sudeste e Sul. Para as três 

regiões, as interferências em UCs, sobretudo APAs 

(Áreas de Proteção Ambiental), podem ter efeitos 

cumulativos sobre espaços que geralmente abrigam 

ambientes relevantes para a conservação. Pressupõe-

se ainda certa complexidade nas tratativas do 

processo de licenciamento. Em contrapartida, 

frequentemente são feitos desvios nos traçados 

evitando essas áreas. 

 

 Vegetação nativa  

O tema busca refletir os efeitos associados à 

supressão da vegetação nativa, como a perda de 

habitats e de biodiversidade, tendo em vista ainda a 

importância das funções ambientais exercidas pela 

vegetação.  

Em relação às UHEs, o tema se destaca nas 

regiões Norte e Centro-Oeste, em função da 

integridade e diversidade da vegetação, sensível à 

degradação por vetores de ocupação associados a 

novos empreendimentos. Na região Sul, tanto para 

UHE quanto para PCH, se justifica pela quantidade de 

projetos e a importância dos remanescentes ainda 

existentes. 

No tocante às linhas de transmissão 

planejadas, ainda que a interferência na vegetação 

seja espacialmente dispersa, a magnitude da 

expansão torna o tema pertinente para as regiões Sul, 

Sudeste, Norte e Nordeste. No Sul e Sudeste, esse tema 

é relevante devido às interferências em vegetação de 

Mata Atlântica, bioma ameaçado com poucos 

remanescentes que sofrem constante pressão pela 

ocupação humana. Especificamente no Sul, as 

interferências são agravadas diante das dificuldades 

de acesso na região serrana que resultam em maior 

supressão. No Norte, o tema é importante ao se levar 

em conta a sensibilidade da região, com extensas 

áreas de floresta nativa preservada, localizadas em 

regiões remotas com pouca infraestrutura, que 

implicam na abertura de novos acessos. A região 

Nordeste também é sensível em função da deficiente 

malha viária que tende a aumentar a interferência nos 

remanescentes nativos de Caatinga e Mata Atlântica.  

Por outro lado, o desafio de reduzir a 

supressão da vegetação levou o setor a desenvolver 

tecnologias inovadoras e adotar medidas 

significativas como o alteamento das torres e o 

lançamento dos cabos por drone ou helicóptero. 

Para os empreendimentos eólicos e 

fotovoltaicos, destaca-se a expansão na região 

Nordeste, no semiárido, em remanescentes 

preservados da Caatinga. Especificamente para as 

eólicas, são esperadas ainda interferências na faixa 

litorânea sobre a vegetação de restinga, ambiente já 

impactado. A relevância do tema decorre da soma das 

interferências dos empreendimentos eólicos, 

fotovoltaicos e das linhas de transmissão planejados 

para a região. 

O mapa da Figura 10-2 ilustra as informações 

apresentadas na matriz e sintetiza o resultado da 

análise integrada das interferências dos projetos 

sobre as sensibilidades regionais, indicando as fontes 

associadas a essas interferências e os temas 

socioambientais que devem ser observados com 

atenção quando da elaboração de estudos e projetos 

em cada região. 

Já a Tabela 10-1 apresenta, de forma 

sistematizada, os temas socioambientais 

relacionados aos projetos do Plano e às regiões onde 

estão localizados, sendo possível visualizar a 

interferência de diferentes projetos sobre uma 

mesma região.  
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Figura 100-2 - Mapa síntese da análise socioambiental integrada do PDE 2027 
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Tabela 10-1 - Matriz síntese da análise socioambiental integrada do PDE 2027 

 

 

Notas:  (1) A expressão “Interferências inexpressivas” significa que apesar dos impactos existirem, não são tão expressivos diante da expansão 

e das sensibilidades regionais, não sendo identificados temas socioambientais relevantes. 

(2) As células em azul significam que não há projetos planejados. 

(3) Para os temas socioambientais relacionados a E&P de petróleo e gás natural foram levadas em consideração as principais 

interferências, não sendo considerados os eventuais acidentes associados as atividades. 

 

Créditos ícones: EPE e designed by Flaticon 
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TEMAS PRIORITÁRIOS PARA A GESTÃO 
AMBIENTAL 
 

Além da indicação dos temas socioambientais 

que devem ser observados no processo de 

planejamento, acredita-se que a contribuição mais 

importante da análise socioambiental integrada do 

PDE é a seleção dos temas prioritários para a gestão 

ambiental.  

O objetivo é destacar as questões que 

aumentam a incerteza associada ao planejamento de 

empreendimentos importantes para a expansão da 

oferta de energia no País no horizonte decenal e, por 

esse motivo, impõem a necessidade de se canalizar os 

esforços para tratá-las de maneira adequada. A 

análise incorpora aspectos técnicos e jurídico-

institucionais e considera a importância estratégica 

dos projetos para a segurança energética do Brasil.  

Dois temas foram selecionados no PDE 2027 

como prioritários: Povos e terras indígenas e 

Unidades de Conservação.71  

 Povos e terras indígenas. Dentro do 

arcabouço da questão indígena, surgem múltiplos 

desafios que vão desde a falta de regulamentação do 

§3º do artigo 231 da Constituição Federal até as 

incertezas em relação ao procedimento de consulta 

aos povos afetados previsto na Convenção 169 da OIT. 

A diversidade cultural e de interesse que perpassam 

o diálogo com esses povos, bem como as indefinições 

para lidar com o tema, retratam a complexidade e a 

relevância do tema. 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

71 Vale ressaltar que o tema “Biodiversidade aquática” não foi escolhido como prioritário para gestão, como nos PDEs anteriores, considerando o 
quadro atual da expansão e as adequações metodológicas realizadas neste PDE. 

 

Unidades de Conservação. A questão 

costuma ser determinante ao se levar em conta a 

dificuldade de se conciliar os propósitos de uma UC 

com a expansão de oferta de energia. Esta dificuldade 

é refletida pelas complexas discussões e negociações 

entre os atores, envolvendo os interesses diversos. 

Constantemente, esse processo é decisivo para as 

estratégias de planejamento, o que leva a crer que a 

busca por soluções que compatibilizem a conservação 

e a geração de energia permanece como uma 

questão-chave para o setor. 

Os temas prioritários identificados podem 

contribuir para o planejamento estratégico do setor, 

fazendo com que a gestão das questões 

BOX 10.5 – APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO 

E TERRAS INDÍGENAS 

Conforme o §3º do artigo 231 da 

Constituição Federal de 1988, a instalação de 

projetos em terras indígenas só pode ser 

efetivada com a autorização do Congresso 

Nacional, ouvidas as comunidades indígenas. 

A falta de regulamentação do artigo deixa em 

aberto as formas de compensação às 

comunidades indígenas atingidas e, 

considerando isso, atualmente não se prevê o 

aproveitamento hidrelétrico em TIs no 

horizonte de dez anos. 

Dessa forma, neste PDE, não há 

sobreposição de projetos hidrelétricos com 

terras indígenas. Contudo, mais de 50% do 

potencial hidrelétrico do país sobrepõem TIs. 

Ainda que as questões referentes ao 

aproveitamento dos recursos hídricos nas 

terras tenham a perspectiva do longo prazo, o 

desafio que esse cenário representa para a 

expansão faz com que o tema seja considerado 

relevante e decisivo para sua definição no 

horizonte decenal. 
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socioambientais e dos riscos associados à expansão 

da oferta de energia seja mais objetiva e efetiva. 

Ainda assim, o setor de energia continuará 

enfrentando uma série de desafios que, de alguma 

forma, estão relacionados a outros setores. O 

desenvolvimento do País pode ser impulsionado por 

uma melhor integração e compatibilização das 

diferentes políticas setoriais. Ressalta-se, assim, a 

pertinência da discussão das questões 

socioambientais em uma escala mais ampla que 

permita avaliar os reais riscos e oportunidades 

associadas às decisões sobre as diversas 

possibilidades de uso dos recursos disponíveis. 

 

10.3 Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)  

Em 2015, na COP-21, foi lavrado o Acordo de 

Paris, envolvendo compromissos de redução de 

emissões de GEEs por parte dos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento para o período pós 2020. Os 

termos dos compromissos de cada país foram 

registrados na forma de NDCs (Nationally Determined 

Contributions). 

O Brasil, em sua NDC, propôs redução de 37% 

de suas emissões em 2025 (para todo o conjunto da 

economia), tendo como base as emissões de 2005. 

Especificamente no setor de energia, o texto da NDC 

brasileira apresenta contribuições indicativas para 

2030 que incluem o aumento da participação das 

fontes renováveis na matriz energética e ganhos de 

eficiência. 

É importante observar que não há distribuição 

– e compromisso – formal de metas entre os 

diferentes setores, de forma que o país é livre para 

alocar seus esforços nas medidas mais custo-efetivas, 

podendo, portanto, atingir as metas por diferentes 

caminhos alternativos. Atualmente estão em 

discussão estratégias e ações necessárias para 

implementação da NDC brasileira. O assunto é pauta 

na agenda de diversos órgãos do governo, setor 

privado, academia e ONGs. 

O setor de energia brasileiro se destaca por 

possuir uma matriz energética com grande 

participação de fontes renováveis, realidade 

verificada em poucos países do mundo. Isso significa 

que as emissões de GEE por unidade de energia 

consumida no Brasil são pequenas 

comparativamente a outros países.  

Contudo, o Brasil ainda tem um caminho longo 

a percorrer para atingir padrões socioeconômicos 

comparáveis aos de países desenvolvidos. Por esse 

motivo, o consumo de energia per capita deverá 

aumentar consideravelmente até 2030. Portanto, não 

é esperada tendência de redução das emissões do 

setor de energia. Como mostrado adiante, as emissões 

do setor serão crescentes, mesmo contando com 

ampla participação de fontes renováveis. 

  

BOX 10.6 – CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 

Em prol da compatibilização entre a conservação da biodiversidade e as atividades 

econômicas, o Ministério do Meio Ambiente tem promovido a revisão das Áreas Prioritárias para 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da Biodiversidade Brasileira - APCBs 

(MMA, 2018). As APCBs compõem um instrumento norteador de políticas públicas para 

conservação promovidas pelo MMA e sua revisão tem buscado promover a participação dos setores 

produtivos e da sociedade, com o objetivo de minimizar conflitos. A EPE participou das oficinas, 

como representante do setor energético, informando a localização de empreendimentos existentes 

e planejados, bem como contribuindo com a discussão sobre a compatibilidade de cada tipologia de 

projeto com a conservação da biodiversidade. 
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PROJEÇÕES 

O total de emissões ao longo do horizonte 

decenal é crescente, refletindo a perspectiva de 

crescimento econômico do País. Em 2027, as 

estimativas para o cenário de referência indicam o 

montante total de 513 MtCO2e (Tabela 10-2 e Gráfico 

10-1). A tendência é de aumento das emissões em 

todos os setores e a expectativa é de que a 

distribuição de emissões por setor não se altere 

significativamente ao longo do horizonte.  

Atualmente, os principais responsáveis pelas 

emissões de GEE na produção e consumo de energia 

são os setores de transportes e industrial, que 

respondiam em 2015 por 42% e 21% do total de 

emissões, respectivamente. Ao longo do horizonte, 

esses setores continuarão, em conjunto, responsáveis 

pela maior parte das emissões do setor de energia, 

somando 64% em 2027. Vale destacar que, em ambos 

os setores, ações para redução das emissões de GEE 

são consideradas nas projeções de oferta e demanda. 

Estas ações estão relacionadas à substituição de 

combustíveis com maiores fatores de emissão por 

combustíveis que emitam menos GEE, como o gás 

natural ou outros combustíveis renováveis, e a 

medidas para se aumentar a eficiência energética dos 

meios de transporte e processos industriais. 

Para o setor de transportes, é indicada a 

expansão da produção de etanol em 63% no decênio 

e o gradual aumento da adição obrigatória de 

biodiesel ao óleo diesel, chegando a 10% em 2018. 

Além disso, as projeções de demanda de energia para 

o setor consideram cenário com ganhos em eficiência 

energética, alcançados por meio da evolução 

tecnológica (veículos novos, com melhor rendimento 

energético, por exemplo). A conservação de energia 

resultante desses ganhos em eficiência supera 5% no 

último ano do horizonte.    

 

Tabela 10-2 - Evolução das emissões de GEE na produção, transformação e no uso de energia 

Setores 
2005 2015  2020 2025 2027 

MtCO₂e 

Setor Elétrico 27 81 47 62 69 

Sistema Interligado Nacional - SIN 21 64 30 40 45 

Autoprodução 6 17 17 22 24 

Setor Energético 23 32 32 36 38 

Residencial 26 18 20 22 22 

Comercial 2 1,4 1,6 1,8 2,0 

Público 2 0,8 0,9 0,9 0,8 

Agropecuário 16 18 19 20 21 

Transportes 140 194 201 219 233 

Industrial 62 88 84 92 95 

Emissões fugitivas  20 20 24 30 32 

TOTAL 317 454 430 484 513 

Notas:  (1) A desagregação dos setores foi feita de acordo com o Balanço Energético Nacional (BEN). 

(2) As emissões fugitivas incluem o transporte e processamento de gás natural e perdas nas atividades de E&P, além da mineração 

de carvão. 

(3) As emissões de 2005 foram atualizadas de acordo com o 3º Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases De 

Efeito Estufa (MCTI, 2016) e Relatórios de Referência – Setor Energia (MCTI, 2015). 

(4) A partir do 3º Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de GEE as emissões devido ao uso de combustíveis como 

matéria-prima (consumo não-energético) passaram a ser contabilizadas na rubrica Processos Industriais, e não mais no subsetor 

Industrial do Setor Energia (MCTI, 2015). 
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Gráfico 10-1 - Evolução da participação setorial nas emissões de GEE pela produção e uso de energia    

 

 

BOX 10.7 – ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO SETOR ENERGÉTICO 

O Sistema Elétrico Brasileiro é um sistema hidrotérmico de grande porte com forte predominância de 

usinas hidroelétricas. Essa característica pode torná-lo altamente susceptível às mudanças climáticas devido à 

restrição/indisponibilidade do recurso hídrico no futuro. Projeções da precipitação sobre o território nacional 

têm mostrado indícios de redução da pluviosidade em algumas áreas do País com possíveis reflexos negativos 

sobre a capacidade de geração hidrelétrica no futuro. Estudos de LIMA et al. (2014) chegaram a resultados da 

ordem de 15% em média de redução na geração do parque existente a partir de 2041 e 25% de redução para 

o parque de UHEs futuras. Os modelos de projeção avaliados indicam redução da precipitação no norte e 

nordeste do Brasil. No Sul, por outro lado, as projeções indicam aumento da precipitação e consequentemente 

um possível aumento na disponibilidade hídrica para geração hidrelétrica. Na região centro-sul, os modelos 

indicam uma certa neutralidade, sem grandes variações na precipitação. 

Com a tendência de aumento da participação de outras fontes renováveis como a eólica, solar e biomassa 

é importante avaliar também as demais variáveis climáticas de modo a identificar possíveis riscos e impactos 

na oferta de energia elétrica no futuro. Os estudos disponíveis até o momento tendem a concordar com a 

projeção de aumento na disponibilidade de recurso eólico e solar para geração de energia em cenários de 

mudanças climáticas. Já para a biomassa, há estudos que indicam que as mudanças climáticas poderão 

aumentar a área apta para a cana de açúcar e reduzir a área apta para a silvicultura. 

É importante ressalvar que os modelos de projeção climática de longo prazo incorporam uma série de 

incertezas, o que sugere que tais resultados devem ser avaliados com bastante cautela. 

De fato, esse assunto tem ganhado cada vez mais importância e a incorporação dessas avaliações nos 

estudos de planejamento energético são cada vez mais prementes. Nesse sentido, vale menção ao projeto META 

nº 12/2018 “Análise dos reflexos das mudanças climáticas nas metodologias de planejamento”. Esse 

projeto está em andamento, sob coordenação do MME, e tem como objetivo avaliar as melhores formas para se 

incorporar os impactos das mudanças nas metodologias e ferramentas de planejamento energético. 
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Em relação às indústrias, foi realizada a mesma 

abordagem quanto aos ganhos de eficiência 

energética. No caso são consideradas as tendências 

tecnológicas que possam aumentar a eficiência de 

equipamentos e processos, além de cenários de 

substituição de energéticos. A conservação de energia 

resultante desses ganhos em eficiência é da ordem de 

6% para o último ano do horizonte. 

No SIN, as emissões de GEE podem variar 

substancialmente dependendo das condições 

hidrológicas. Situações de hidrologia desfavoráveis 

levam à necessidade de acionamento das 

termelétricas a combustível fóssil. Assim, em anos de 

baixa pluviosidade o setor emite maiores quantidades 

de GEE, como foi o caso do ano 2015 quando as 

emissões atingiram 65 MtCO2e. No horizonte decenal, 

estima-se que em condições hidrológicas médias as 

emissões voltem a patamares em torno de 30 MtCO2e 

em 2020 e 45 MtCO2e em 2027. 

Os resultados da oferta de energia elétrica 

(simulação da operação) mostram que a geração 

elétrica a partir de fontes renováveis alcançará 88% 

em 2027, sobretudo em função do aumento de 

geração a partir das energias eólica, solar e biomassa. 

Ao se considerar a fonte nuclear, tem-se que a geração 

a partir de fontes não emissoras de GEE somam 91% 

do total da geração de energia elétrica em 2027. 

Dessa forma, diferentemente do que ocorre na 

maioria dos países, no Brasil o setor elétrico contribui 

pouco para o total de emissões de gases de efeito 

estufa e a estratégia prevista neste PDE 2027 procura 

manter essa condição. Considerando que o País 

cumpra o compromisso absoluto de sua NDC, de 

1,3GtCO2e em 2025, as emissões oriundas do SIN 

previstas neste PDE representariam cerca de 3% 

desse total. Portanto, esforços adicionais para 

mitigação de gases de efeito estufa não devem se 

concentrar no setor elétrico, mas sim em setores que 

apresentem oportunidades com melhor relação 

custo-benefício. 

Tomando como base o terceiro inventário 

brasileiro de emissões (MCTI, 2016), o crescimento 

das emissões devido à produção e consumo de 

energia será de 62% entre 2005 e 2027. Esse 

incremento é inferior ao esperado para a oferta 

interna bruta no mesmo período (70%), conforme 

Tabela 10-3. Isso significa que, no cenário deste PDE, 

o indicador de intensidade de emissões de GEE no uso 

da energia em 2027 (kgCO2e/tep) será menor que 

aquele verificado em 2005. O indicador de 

intensidade de emissões da economia (kgCO2e/PIB) 

também deverá fechar o horizonte decenal abaixo 

daquele verificado para o ano de 2005 (101,5 

kgCO2e/R$ mil [2010]), chegando em 2027 a 96,7 

kgCO2e/R$ mil [2010].  

 

Tabela 10-3 - Intensidade de carbono na economia brasileira devido à produção e ao uso da energia 

Item Unidade 2005 2020 2025 2027 

Emissões de GEE na produção e uso de energia 106tCO2e 317 430 484 513 

PIB R$ bilhões [2010] 3.122 4.334 5.000 5.304 

Oferta Interna Bruta 106 tep 218 310 351 371 

Intensidade de carbono no uso da energia kgCO2e/tep 1.451 1.389 1.381 1.384 

Intensidade de carbono na economia kgCO2e/R$ [2010] 101,3 99,2 96,8 96,7 

Nota:  A equivalência de CO2 é dada pela métrica do GWP para 100 anos conforme AR5 do IPCC (CH4=28 e N2 O=265). 

Fonte:  EPE, considerando dados do MCTIC (2016) e IBGE (dados realizados de emissões e PIB). 
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Os resultados apresentados demonstram que o 

cenário de expansão da oferta e do consumo de 

energia no horizonte decenal atende com folga à meta 

expressa no Decreto nº 7.390/1072 do valor absoluto 

das emissões no ano 2020 (intervalo entre 634 e 680 

MtCO2e). Além disso, as emissões ficam abaixo da 

trajetória estipulada na NDC brasileira para o setor de 

energia.73 

Assim, pode-se afirmar que o objetivo do PDE 

2027 está alinhado com a PNMC e com os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil 

no âmbito da UNFCCC74 (Tabela 10-4). As medidas 

incorporadas no Plano como: a expansão de fontes 

renováveis para a geração de energia elétrica, o 

crescimento do uso de biocombustíveis, o aumento 

das medidas de eficiência energética, entre outras, 

permitirá ao Brasil manter os indicadores de 

desempenho de sua matriz energética entre os países 

que menos emitem gases de efeito estufa na produção 

e consumo de energia. 

Diante deste cenário, e considerando o 

potencial brasileiro para produção de energia elétrica 

e combustíveis a partir de fontes renováveis, a 

principal estratégia do setor para mitigação das 

emissões de GEEs continua sendo justamente manter 

elevada a participação dessas fontes na matriz, a fim 

de garantir que as emissões decorrentes da produção 

e uso de energia continuem baixas. A tendência 

apresentada neste Plano reflete as diversas medidas 

governamentais para manter essa característica da 

matriz energética brasileira. 

Tabela 10-4 - Comparação de indicadores da NDC e do PDE 2027 

Indicadores 
NDC PDE 2027 

Ano de referência 2025 

Energia elétrica  

(participação de eólica, solar e biomassa, incluindo GD e autoprodução) 
22% 22% 

Energia elétrica  

(participação da hidroeletricidade na geração centralizada) 
71% 73% 

Matriz energética  

(participação de fontes renováveis, com exceção da hídrica) 
32% 34% 

Matriz energética  

(participação de bioenergia) 
18% 21% 

Matriz energética  

(participação das fontes renováveis) 
45% 47% 

Eficiência energética  

(elétrica) 
8% 7% 

 

  

                                                                    

72 Regulamenta a Lei nº 12.187/09 que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e apresenta as projeções que embasaram as 
metas setoriais de redução de emissões em 2020. 
73 Os resultados de emissões são influenciados também pela conjuntura econômica, de forma que o mau desempenho da economia, embora 
indesejável, acaba por favorecer a redução de emissões de GEE. 
74  UNFCCC – Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
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 PONTOS PRINCIPAIS DO CAPÍTULO 

> A análise socioambiental do PDE 2027 tem como objetivo: 1) contribuir para a definição da expansão do decênio, 

2) avaliar de forma integrada as principais questões socioambientais da expansão, 3) indicar os assuntos 

prioritários para a gestão ambiental do setor e 4) elaborar uma análise das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE) da expansão prevista. 

> De modo a contribuir para os modelos de oferta e para a definição da expansão prevista no PDE 2027, foram 

realizadas as seguintes análises: 1) análise processual das usinas hidrelétricas (das 50 UHEs analisadas, apenas 8 

teriam data de operação possível no horizonte decenal) e 2) análise de complexidade socioambiental das unidades 

produtivas de petróleo e gás natural (das 813 UPs analisadas, apenas 260 iniciariam a produção de recursos 

convencionais de petróleo e gás natural no decênio).  

> Com base na expansão prevista no PDE 2027 é elaborada a análise socioambiental integrada, que tem como 

base a espacialização dos projetos planejados e avalia qualitativamente as principais interferências da expansão 

sobre as sensibilidades socioambientais mais representativas das regiões brasileiras, por meio de temas 

socioambientais.  

> Neste Plano, foram indicados 10 temas socioambientais que buscam sintetizar as interferências mais 

significativas do conjunto de projetos previstos no Plano: Fauna, Organização territorial, Paisagem, Povos e terras 

indígenas, Comunidades quilombolas, Qualidade do ar, Recursos hídricos, Resíduos, Unidades de conservação e 

Vegetação nativa.   

> Como resultado, com o propósito de direcionar esforços para as questões que aumentam a incerteza associada 

ao planejamento previsto, foram selecionados dois temas como prioritários para a gestão ambiental do setor 

energético: “Povos e terras indígenas” e “Unidades de conservação”. 

> O tema “Povos e terras indígenas” foi considerado prioritário pelos múltiplos desafios associados que abarcam 

indefinições sobre dispositivos legais e normativos em relação aos povos afetados. 

> O tema “Unidades de conservação” foi considerado prioritário pela complexidade intrínseca ao processo de 

compatibilizar conservação da biodiversidade com a geração de energia. 

> Em sua NDC, o Brasil propôs redução de 37% de suas emissões em 2025, tendo como base as emissões de 2005. 

Não há distribuição formal de metas entre os diferentes setores, de forma que o país pode atingir as metas por 

diferentes caminhos alternativos. 

> As emissões de GEE por unidade de energia consumida no Brasil são pequenas comparativamente a outros 

países. Porém, o consumo de energia per capita deverá aumentar consideravelmente até 2030 e, assim, as emissões 

do setor serão crescentes. 

> Considerando o potencial brasileiro para produção de energia elétrica e combustíveis a partir de fontes 

renováveis, a principal estratégia do setor para mitigação das emissões de GEEs é justamente manter elevada a 

participação dessas fontes na matriz. 

> Os principais responsáveis pelas emissões de GEE na produção e consumo de energia são os setores de 

transportes e industrial que, ao longo do horizonte, continuarão responsáveis pela maior parte das emissões do 

setor de energia, somando 64% em 2027. 

> No setor elétrico, a geração a partir de fontes não emissoras de GEE somará 91% do total da geração de energia 

elétrica em 2027. Portanto, esforços adicionais para mitigação de gases de efeito estufa devem se concentrar em 

setores que apresentem oportunidades com melhor relação custo-benefício. 
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> O cenário de expansão da oferta e do consumo de energia no horizonte decenal atende com folga à meta para 

o ano de 2020 e à trajetória estipulada na NDC brasileira para o setor de energia. Assim, pode-se afirmar que o 

cenário do PDE está alinhado com a PNMC e com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no 

Acordo de Paris. 

> A adaptação às mudanças climáticas é tema que tem ganhado cada vez mais relevância e a sua incorporação 

no planejamento energético é cada vez mais premente. Nesse sentido, está em andamento o projeto META que 

tem como objetivo avaliar as melhores formas para se incorporar os impactos das mudanças nas metodologias 

e ferramentas de planejamento energético. 

 

  


