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10. Análise Socioambiental
A análise socioambiental do PDE 2026 é
orientada pelo conceito de sustentabilidade,
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.
Com base na expansão prevista no PDE 2026 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.
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,
inclusive no processo de licenciamento ambiental,
bem como vislumbrar oportunidades relacionadas à
expansão prevista.
É também elaborada uma análise das
emissões de gases de efeito estufa (GEE),
decorrentes da oferta de energia adotada, cuja
apreciação dos resultados toma por referência as
negociações internacionais sobre mudança do clima
e os compromissos assumidos pelo país.
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 2026”.

BOX 10.1 – COMO A VARIÁVEL AMBIENTAL CONTRIBUI PARA A DEFINIÇÃO DA EXPANSÃO?
A inserção da variável ambiental no planejamento energético e a busca pela minimização dos impactos se
dão desde as etapas iniciais, anteriores ao PDE. Como exemplo citam-se 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; ou os estudos de inventário hidrelétrico, em que
critérios ambientais são considerados na escolha pela melhor alternativa de divisão de quedas. 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 2026, 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, de forma individualizada, considerando os prazos para os estudos de
engenharia e ambientais, para o licenciamento ambiental e para a construção, levando em conta as
características individuais e informações mais atualizadas de cada projeto;
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.
Os resultados dessas análises estão considerados na expansão apresentada neste PDE 2026.
Destaca-se que outros estudos vêm sido desenvolvidos no âmbito do planejamento energético e seus
resultados poderão ser incorporados nos próximos ciclos do PDE. As Avaliações Ambientais de Áreas
Sedimentares (AAAs) 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.
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10.1 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 2026 é
apresentado no item Consolidação dos resultados).
Parte-se de uma visão de conjunto da
expansão e o objetivo maior é o de fornecer
subsídios para a gestão antecipada e preventiva das
principais questões socioambientais relacionadas à
expansão.
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 distribuição dos projetos
previstos no decênio é importante do ponto de vista
estratégico, na medida em que permite a
visualização de uma eventual concentração de
projetos em determinada região.
Mesmo ressalvado o caráter indicativo da
expansão da geração, este mapeamento sinaliza
possíveis efeitos cumulativos, sinergias e conflitos
em escala regional, como consequência da pressão
sobre um mesmo recurso, sobre ambientes frágeis
ou, ainda, sobre conflitos com populações. Por outro
lado, o mapeamento permite visualizar uma eventual
complementaridade entre as fontes, contribuindo
para o aproveitamento eficiente da expansão, para a
redução dos gastos com a transmissão e para a
antecipação e minimização de potenciais conflitos.
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Observa-se expansão hidrelétrica em todas as
regiões. No Norte e Centro-Oeste, onde está o maior
potencial remanescente, se localizam as UHEs com as
maiores potências do decênio (6 UHEs; 2,6 GW),
sendo que na parte mais central do Centro-Oeste
predominam PCHs. Já nas regiões Sul e Sudeste, a
implantação de UHEs (10 UHEs; 1,9 GW) e PCHs traz
a vantagem de estarem mais próximas aos centros
de carga. No Nordeste, observa-se a expansão de
poucas PCHs. Ao todo estão previstos 2,3 GW de
PCHs no decênio.
Os parques eólicos se localizam nas regiões
Nordeste e Sul que se destacam pelas características
mais favoráveis dos ventos. Ao todo está prevista a
expansão de 18,5 GW de energia eólica, sendo 84%
no Nordeste e 14% no Sul.
Estão previstas também 9,6 GW de plantas
fotovoltaicas, que se situam nas áreas com os
melhores índices de irradiação solar, principalmente
no semiárido nordestino.
Quanto à exploração e produção de petróleo
e gás natural, 304 unidades produtivas iniciarão sua
produção de recursos convencionais ao longo do
decênio. A exploração offshore se mostra expressiva
na costa da região Sudeste, que abriga a maior parte
das reservas, enquanto a exploração onshore está
situada nas áreas de maior potencial em terra, caso
das regiões Norte e Nordeste. Também estão
previstas duas unidades produtivas com recursos
não convencionais no Sudeste.

Nesse
sentido,
acredita-se
que
a
espacialização dos projetos planejados contribui
para a melhor compreensão dos principais temas
socioambientais a serem considerados no
planejamento. O mapeamento do conjunto de
projetos energéticos do PDE 2026 está representado
na Figura 30.

Ainda que as térmicas apresentem a vantagem
da proximidade dos centros de carga, sua localização
está também condicionada à disponibilidade do
combustível utilizado. Nesse contexto, observa-se
que as termelétricas a biomassa estão junto às usinas
de produção de açúcar e etanol, cuja expansão será
de 57% no decênio (43 bilhões de litros em 2026) e
se localiza principalmente nas regiões Sudeste e
Centro-Oeste,

É possível constatar que a distribuição
espacial do conjunto de projetos do PDE 2026 está
fortemente condicionada pela disponibilidade dos
recursos energéticos e a configuração do território.

A usina a carvão (1 usina, 340 MW) se
localiza na região Sul, onde se concentram as jazidas
desse mineral. Compreender essa dinâmica é
importante para a definição da localização das usinas
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térmicas a gás natural, previstas para as regiões
Sudeste, Nordeste e Sul (17 GW, sendo 12 GW de
alternativa de ponta, que para fins de simulação e
análise socioambiental foi considerada como gás
natural), e, consequentemente, para o planejamento
da malha de gasodutos entre as unidades de
processamento e os locais de consumo (2 gasodutos
previstos).
No caso de refinarias de petróleo, (1 projeto
no Nordeste) e unidades de processamento de gás
natural (1 projeto no Sudeste), geralmente o
mercado é o fator determinante para a escolha do
local de implantação.
Esse cenário dinâmico de expansão da
geração condiciona o planejamento das linhas de
transmissão necessárias para o escoamento da
energia elétrica para as diferentes regiões do país
por meio do SIN. Estão previstas 388 novas linhas de

transmissão, somando 47.000 km (expansão de 35%
na extensão do sistema) a serem construídos ao
longo do decênio. As grandes distâncias seguirão
como um obstáculo a ser vencido para a ampliação
da malha de transmissão, pois mesmo com a
tendência de redução da participação da
hidroeletricidade na composição da matriz, uma
grande quantidade de energia continuará sendo
gerada longe dos centros de carga.
É importante observar, ainda, a distribuição
espacial e o tempo de implantação dos projetos de
geração de energia eólica e solar. Além do caráter
disperso dos parques, o tempo de licenciamento e
construção é menor do que o dos empreendimentos
de grande porte, o que impõe desafios ao
planejamento da transmissão, cujo licenciamento,
não raro, pode ser mais longo do que o da geração
eólica e solar.

Figura 30. Localização dos projetos previstos no PDE 2026
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TEMAS SOCIOAMBIENTAIS
Os temas socioambientais buscam sintetizar
as interferências socioambientais mais significativas
associadas aos projetos previstos no Plano, tendo em
vista
as
sensibilidades
mais
importantes
identificadas para cada região do país. A análise não
tem o objetivo de contemplar todos os possíveis
impactos socioambientais de cada projeto, mas
indicar aqueles que merecem maior atenção no
âmbito do decênio.

está associado a esse método, que apesar de já ser

A análise socioambiental da expansão de
cada fonte de energia, que subsidia a análise
integrada, procura identificar as principais
interferências dos projetos. Se forem identificadas
interferências que mereçam maior atenção ou
representem algum tipo de risco para a expansão, as
mesmas são tratadas na análise integrada dentro dos
temas a que estão associadas. Por outro lado,
interferências de menor magnitude, ou que não
representem
grandes
impactos
sobre
as
sensibilidades regionais, ou que já possuem solução
eficiente de mitigação, não são tratadas na análise
integrada.

contribuir para o estabelecimento de padrões de

Sendo assim, a análise socioambiental
integrada do PDE 2026 contempla 10 temas
socioambientais, apresentados a seguir:

Recursos hídricos
Esse tema está associado à disponibilidade
do recurso hídrico e, consequentemente, aos
conflitos em decorrência dos diferentes usos da
água.
Considerando a expansão prevista, o tema é

conhecido da exploração convencional, é aplicado de
forma mais intensiva e invasiva, demandando
atenção a questões associadas ao consumo de água.
Tendo em vista o uso racional dos recursos
hídricos e as preocupações com os impactos
ambientais que essa nova atividade pode ocasionar,
estudos e resoluções têm sido publicados de modo a
segurança operacional e de preservação do meio
ambiente para a execução da atividade e a mitigação
de seus impactos.

38

Resíduos

39

O tema se refere tanto aos resíduos sólidos
quanto aos efluentes líquidos resultantes dos
processos de transformação relacionados à geração
de energia e à produção de combustíveis. Esses
resíduos requerem gestão especial por seu potencial
poluidor ou sua natureza perigosa.
Tendo em vista a expansão, o tema se
mostra importante, particularmente na região
Sudeste, em função da geração de rejeitos nucleares;
e da vinhaça, gerado na produção de etanol, que
também é relevante para o Centro-Oeste e Sul.
Os resíduos radioativos exigem uma gestão
especial e ainda carecem de definição para a
disposição definitiva dos rejeitos de alta atividade
que compreendem os elementos combustíveis
usados na geração de energia termonuclear.

relevante para a região Nordeste, tendo em vista a
disponibilidade limitada de recursos hídricos e os
riscos associados à atividade onshore de E&P, caso
haja derramamento em corpos hídricos, interferindo
no uso e na qualidade da água.
Na região Sudeste está previsto no decênio o
início da produção de recursos não convencionais
(shale gas e tight gas) trazendo para o país um novo
método de exploração, o faturamento hidráulico. Um
novo desafio ao uso racional dos recursos hídricos
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A ANP publicou a Resolução nº 21/2014 que estabelece os
requisitos essenciais e os padrões de segurança operacional e de
preservação do meio ambiente para a atividade de Fraturamento
Hidráulico em Reservatório Não Convencional. Além disso, no âmbito
do Comitê Temático de Meio Ambiente do Promimp foi divulgado o
relatório “Aproveitamento de hidrocarbonetos em reservatórios não
convencionais no Brasil” com levantamentos acerca dos impactos e
medidas de mitigação, aperfeiçoamento da resolução 21/2014 da
ANP, proposição de atos normativos, entre outros (Promimp, 2016).
39
Tema incluído neste PDE uma vez que alguns resíduos
resultantes de processos de transformação para a geração de energia
e combustíveis requerem uma gestão especial.
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No caso da vinhaça, reconhece-se que a
fertirrigação é um método benéfico de destinação
desse resíduo e tem sido a principal solução adotada
pelo setor sucroalcooleiro. Entretanto, tendo em
vista os volumes de etanol projetados no decênio,
esse tema ainda ensejará preocupação e busca por
novas soluções, pois essa destinação poderá
apresentar algumas restrições técnicas e econômicas
em função do volume projetado. Sob o ponto de vista
econômico, o aproveitamento pode ser inviável,
dependendo da distância a ser transportada; e
quanto às restrições técnicas, o solo tem limitada
capacidade de absorção de nutrientes e grandes
volumes podem resultar em contaminação do solo e
da água. O aproveitamento da vinhaça para produção
de biogás é um exemplo de solução que já vem sendo
estudada.

No que se refere à produção de petróleo e gás
natural, é necessário tratar as interferências reais e
potenciais (riscos). No caso dos riscos associados à
atividade

de

vazamento

E&P,

de

óleo

eventuais

acidentes

constituem

a

com

principal

preocupação de órgãos ambientais e da sociedade.
No Nordeste, a atividade é realizada em áreas de
baixa profundidade e próximas à costa. Estas
possuem uma biodiversidade aquática de grande
importância biológica, que está exposta aos impactos
reais

e

potenciais,

agravados

pelo

risco

de

contaminação de ambientes costeiros. No Sudeste, a
grande quantidade de plataformas e navios para
transporte do óleo e os estudos de sísmica
aumentam o risco de acidentes e podem provocar
impactos em cetáceos (golfinhos e baleias). No Norte,
onde a produção mais expressiva é realizada em
terra (onshore), este tema foi considerado relevante
devido ao baixo conhecimento da biota e a existência

Biodiversidade aquática
Considerado

relevante

de ambientes únicos que estariam expostos aos
devido

às

interferências de projetos associados principalmente
à geração hidrelétrica e à produção de petróleo. A
perda de ambientes aquáticos e de espécies, tanto
em ambientes marinhos como fluviais, pode ter
consequências sobre os ecossistemas e, em última
instância, sobre a pesca.

impactos potenciais, caso um derramamento de óleo
atingisse corpos d’água.
Por outro lado, os setores produtivo de
petróleo e gás e ambiental vêm buscando um diálogo
constante de forma a discutir e antecipar questões
socioambientais. Um dos frutos dessa iniciativa é o
Acordo de Cooperação Técnica firmado entre Ibama

No caso da geração hidrelétrica, o tema se

e o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e

destaca nas regiões Sul e Sudeste pela fragmentação

Biocombustíveis (IBP), que resultou em produtos

a que já estão sujeitas as populações de peixes; no

importantes,

Norte e Centro-Oeste, a sensibilidade está associada

contribuem para a gestão ambiental das atividades

à abundância de ambientes únicos. O tema tem sido

de E&P. O principal deles foi o Plano Nacional de

alvo de esforços de mitigação, a partir de estudos

Ação de Emergência para Fauna Impactada por Óleo

desenvolvidos tanto em universidades e institutos de

(IBAMA & IBP, 2016), que inclui uma série de outros

pesquisa quanto no âmbito dos estudos ambientais

documentos.

associados

a

empreendimentos,

recentemente

divulgados

e

que

envolvendo

pesquisadores, órgãos ambientais e agentes do setor
elétrico.
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BOX 10.2 – EXPANSÃO DA TRANSMISSÃO E OS
CUIDADOS COM A VEGETAÇÃO NATIVA

Paisagem
O tema se reporta ao impacto visual em
paisagens de relevante beleza cênica, principalmente
em locais turísticos ou com potencial turístico
significativo, e em áreas próximas à aglomerados
populacionais devido à maior visibilidade do
empreendimento pela população local.
Esse tema é especialmente relevante na
região Nordeste, por conta da implantação de
parques eólicos na faixa litorânea e no interior, e
também pelas atividades de E&P de petróleo e gás
natural próximas à costa, em regiões de baixa
profundidade da plataforma continental.

Vegetação nativa
Tema
interferências

considerado
causadas,

relevante
principalmente,

pelas
por

projetos hidrelétricos e linhas de transmissão, que
podem provocar supressão de vegetação nativa.
Especificamente no caso das LTs, o tema foi

Atualmente, os empreendimentos de linhas de
transmissão vêm sendo implantados de forma a
minimizar interferências com a vegetação nativa,
não havendo mais o desmatamento de toda a
faixa de servidão, o que resultava em uma grande
área desmatada e uma elevada fragmentação da
vegetação nativa.
Assim, na impossibilidade de desvio, as torres são
alteadas para a passagem dos cabos acima da
vegetação e a supressão é realizada somente na
área das torres e na faixa de serviço para
viabilizar o lançamento dos cabos, onde depois se
permite a recuperação natural da vegetação
nativa pelo processo de sucessão ecológica.
Além disso, em áreas de maior sensibilidade
socioambiental, como nas unidades de
conservação, vem sendo praticado o uso
helicópteros ou mesmo de veículo aéreo não
tripulado (VANT) para o lançamento de cabos,
eliminando a necessidade de supressão da
vegetação nativa nas faixas de serviço nessas
áreas.

selecionado sobretudo pela magnitude da expansão
planejada, uma vez que a interferência na vegetação
ocorre de forma espacialmente dispersa, pela
característica linear das LTs.
No Sudeste, esse tema é relevante devido ao
quadro atual do bioma Mata Atlântica, que, de forma
geral, apresenta uma paisagem fragmentada, com
poucas áreas cobertas por vegetação nativa. Na
região Sul, destaca-se a incidência da expansão da
transmissão em vegetação nativa em regiões
serranas de difícil acesso.
No caso da expansão hidrelétrica, 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 se justifica
pela quantidade de projetos e a importância dos
remanescentes ainda existentes.
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Qualidade do ar
Tema relevante devido às emissões de
poluentes

atmosféricos

dos

empreendimentos

planejados. No PDE 2026, se destaca pela indicação
de termelétricas nas regiões Sudeste e Sul e da
expansão do parque de refino de petróleo na região
Nordeste.
A região Sudeste se destaca devido à
indicação de termelétricas a gás natural. O fato da
qualidade do ar já estar comprometida em função do
alto índice de urbanização e industrialização em
algumas áreas da região Sudeste faz com que seja
dada especial atenção à questão da seleção dos locais
para implantação desses projetos. Deve-se buscar
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locais onde a qualidade do ar não esteja saturada por

importante no Sudeste devido à implantação da

outras fontes de poluição e que as condições

UPGN que acentua a interferência do complexo

atmosféricas favoreçam a dispersão dos poluentes,

petroquímico sobre áreas protegidas relevantes para

evitando que se ultrapasse os padrões de qualidade

o contexto regional.

do ar. É importante destacar que, dentre os
combustíveis fósseis, o gás natural é aquele que

Além disso, ressalta-se a expansão de

apresenta os menores fatores de emissão de

parques eólicos nas regiões Nordeste e Sul que

poluentes atmosféricos (MP, SO2 e CO₂).

interferem em APPs de dunas e restingas no litoral e
topos de morros das regiões serranas, ambientes

Já no Sul, o tema merece atenção pelo fato da

considerados sensíveis para a biota.

geração de energia a carvão mineral já ser bastante
relevante em determinados locais e estar prevista a
expansão da fonte.

Organização territorial

Naturalmente,

a

implantação

de

A organização do território está sujeita a

empreendimentos em áreas onde já existam outras

interferências diretas e indiretas da expansão do

fontes relevantes de emissão requer atenção.

setor

Entretanto, de uma forma geral, é importante

intervenções associadas a projetos hidrelétricos e

mencionar que existem medidas para minimizar os

projetos lineares como linhas de transmissão, que

impactos associados ao tema, dada a disponibilidade

podem resultar, respectivamente, na atração de

de tecnologias para abatimento de emissões de

contingentes populacionais e em limitações ao uso e

poluentes. Assim, é importante que se adeque as

ocupação do solo.

energético

devido,

principalmente,

às

instalações em operação, quando necessário, e que
se garanta que os futuros projetos empreguem essas
tecnologias de abatimento.

A atração de contingentes populacionais
aumenta a pressão sobre a infraestrutura local,
equipamentos e serviços nos núcleos urbanos que
servem de apoio às obras. As regiões Norte e CentroOeste têm redes urbanas menos densas e suas

Áreas protegidas

cidades são mais sensíveis à pressão sobre a

Esse tema abrange Unidades de Conservação
(UCs) e Áreas de Preservação Permanente (APPs),
que

podem

apresentar

incompatibilidades

com

a

restrições

ou

implantação

de

empreendimentos energéticos. Essas áreas poderão
sofrer

interferências

dos

projetos

planejados,

especialmente de UHEs nas regiões Norte e CentroOeste, em função da concentração e extensão
territorial das UCs.
No

caso

infraestrutura

decorrente

da

implantação

de

projetos de grande porte, como UHEs. As regiões Sul
e Sudeste se caracterizam por uma rede urbana mais
densa, cidades mais estruturadas por equipamentos
e serviços e maior densidade demográfica, o que lhe
atribui menor sensibilidade em relação à pressão
sobre a infraestrutura urbana e regional, mas maior
sensibilidade no caso de implantação de projetos
lineares e no remanejamento de população de
projetos hidrelétricos.

das

LTs,

sobressaem

as

interferências em APPs bem preservadas da região
Nordeste e nos topos de morro na região serrana do
Sul do país, onde também devem ser observadas as
interferências em banhados, ambientes considerados
frágeis. No Sudeste, se destacam as interferências de
LTs em áreas protegidas, principalmente UCs de uso
sustentável. O tema também foi apontado como

Em relação às limitações do uso e ocupação
do solo, a cumulatividade de LTs planejadas pode
potencializar conflitos em áreas de agricultura
mecanizada no Centro-Oeste e em assentamentos do
Incra na região Norte. No Sul e no Sudeste as
interferências se dão em áreas urbanas e de
expansão urbana, sendo que nas áreas urbanas
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consolidadas a indicação de LTs subterrâneas ou

sistematizados

sobre

a

localização

dessas

compactas minimizam os conflitos com a população

comunidades, o número inexpressivo de titulações

local.

realizadas, e a indefinição regulatória sobre as
consultas conforme a Convenção nº 169 da OIT.
Já no Nordeste observa-se o aumento da

Dessa maneira, a conjuntura observada favorece a

demanda por serviços e infraestrutura, para a

existência de conflitos e incertezas quanto ao

refinaria planejada, causando pressão sobre os

processo

núcleos populacionais próximos.

empreendimentos que interfiram nos modos e

A fim de minimizar os problemas citados,

de

planejamento

e

implantação

de

condições de vida dessas comunidades.

podem ser destacadas algumas iniciativas, no caso
da implantação de UHEs: desenvolvimento do Plano
de Desenvolvimento Regional Sustentável para

Povos e terras indígenas

implantação de usinas hidrelétricas estruturantes,
conduzido pelo MME; e instituição do cadastro
socioeconômico

da

população

atingida

empreendimentos de geração de energia elétrica.

por
40

Esse tema está vinculado à diversidade
étnica e territorial e à necessidade de gestão dos
conflitos pelos usos de recursos no entorno e nas
terras indígenas. Tem especial relevância para os
projetos hidrelétricos e as linhas de transmissão na
Amazônia. A região Norte e parte do Centro-Oeste

Comunidades quilombolas 41
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, sobretudo na Bahia e no Maranhão, e
maior extensão de linhas de transmissão planejadas.
Nesse contexto, se somam a insuficiência de dados

40

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.
41
Tema incluído neste PDE em função da interferência em
terras tradicionalmente ocupadas por essas comunidades.
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abrigam a maior parte das etnias e terras indígenas
do país (98% da área das TIs do Brasil, que ocupam
aproximadamente ¼ da Amazônia). A sensibilidade
dos povos indígenas e a não regulamentação de
alguns dispositivos legais e normativos relacionados
ao tema contribuem para potenciais conflitos em
relação à implantação de projetos energéticos.
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BOX 10.3
INDÍGENA

–

ENTENDA

A

QUESTÃO

No Brasil, determinou-se que a consulta
prévia, livre e informada prevista na
Convenção
nº
169
da
Organização
Internacional do Trabalho - OIT se aplica aos
povos indígenas e comunidades quilombolas
afetados diretamente por medidas legislativas
ou administrativas. Entretanto, a falta de
regulamentação sobre esses procedimentos
de consulta geram incertezas, como por
exemplo: 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. Em virtude dessas incertezas,
destaca-se a importância da regulamentação
da Convenção nº 169 da OIT. Porém, ainda
que não exista regulamentação desses
procedimentos de consulta, devem ser
empreendidos esforços para o diálogo com os
povos indígenas, respeitando-se as suas
especificidades culturais e políticas.

BOX 10.4 – EFEITOS AMBIENTAIS DE UM
CENÁRIO DE MAIOR DEMANDA
Num cenário de maior demanda de
energia elétrica, estima-se um aumento na
oferta de energia eólica e de termelétricas a
gás natural. Sendo assim, deve-se reforçar a
atenção para a qualidade do ar, devido ao
aumento de emissões de gases poluentes
pelas termelétricas. Já no caso das eólicas,
devem
ser
observadas
possíveis
interferências com a paisagem, em áreas de
beleza cênica e com áreas protegidas.

O mapa da Figura 31 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 33 apresenta, de forma

Além disso, a falta de regulamentação do §3º
do artigo 231 da Constituição Federal, sobre a
exploração do potencial energético em terras
indígenas no Brasil, deixa em aberto as formas
de compensação às comunidades indígenas
atingidas. Cabe ressaltar que, conforme a
Constituição, a instalação de projetos em
terras indígenas só pode ser efetivada com a
autorização do Congresso Nacional, ouvidas
as comunidades indígenas.

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.

Dessa forma, as incertezas geradas pela não
regulamentação dos dispositivos legais e
normativos que regem a questão demandam
esforços adicionais de gestão da sociedade,
especialmente do governo para a implantação
de projetos que atinjam ou estejam próximos
a terras indígenas
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Figura 31. Mapa síntese da análise socioambiental integrada
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Tabela 33. Matriz síntese da análise socioambiental integrada do PDE 2026
Regiões →
Projetos ↓

Norte

Nordeste

Sul

Sudeste

Centro-Oeste

UHEs

PCHs

UTEs fósseis

UTE nuclear

UTEs a biomassa

Eólicas

Solar

Transmissão

E&P de petróleo e
GN

Refinarias, UPGNs
Terminais de GNL
Gasodutos

Etanol

Biodiesel

Legenda
Áreas Protegidas
Biodiversidade Aquática
Comunidades quilombolas

Organização territorial

Qualidade do ar

Paisagem

Recursos hídricos

Interferências inexpressivas

Resíduos

Não há projetos planejados

Povos e terras indígenas

Vegetação nativa

Créditos ícones: EPE e designed by Flaticon
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.
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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 aquelas questões
capazes de aumentar 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 país.
Três temas foram selecionados no PDE 2026
como prioritários: Povos e terras indígenas, Áreas
protegidas e Biodiversidade Aquática. Os dois
primeiros têm um caráter mais amplo e o terceiro
mais específico, sendo apresentados a seguir:

Povos e terras indígenas. A importância e a
complexidade do processo de gestão institucional
necessárias para lidar especialmente com a não
regulamentação e as incertezas dos dispositivos
legais e normativos que o regem, justificam a
prioridade desse tema.
As diferenças culturais e de interesse que perpassam
o diálogo com esses povos continuam sendo grandes
desafios para o setor.

Áreas protegidas. A interferência direta ou
indireta de importantes projetos de energia em UC é
uma realidade que se desdobra em conflitos de
caráter técnico e, principalmente, jurídicoinstitucional. O processo de negociação é complexo,
pois envolve diversos interesses e tem como desafio
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compatibilizar a expansão da oferta de energia e a
conservação da biodiversidade.

Biodiversidade aquática. A necessidade de
se antecipar estudos e pesquisas que permitam
melhor compreensão da função ecológica dos
ambientes aquáticos impactados pelos projetos de
energia reforça a importância desse tema. Apesar da
realização de algumas ações nesse sentido, a
incorporação dos resultados no processo de
planejamento só será possível em médio e longo
prazo.
O diálogo antecipado com as partes
interessadas pode fornecer informações importantes
para o planejamento e a tomada de decisão, além de
minimizar futuros conflitos e resolver questões que
sobrecarregam o processo de licenciamento dos
empreendimentos planejados.
Além da articulação política e institucional, é
importante a busca contínua por aprimoramentos
em todo o processo de planejamento do setor,
incluindo avaliações e acompanhamento nas
diferentes fases dos empreendimentos (estudo,
construção e operação). Os temas prioritários
identificados indicam um direcionamento dos
esforços, abarcando a revisão de medidas e ações de
mitigação
e
compensação
de
impactos
socioambientais já adotadas, assim como, a
discussão de novas medidas, de forma a possibilitar
a retroalimentação do processo de planejamento.
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.
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BOX 10.5. COMO ENFRENTAR OS DESAFIOS PARA A EXPANSÃO HIDRELÉTRICA?
O desenvolvimento de uma hidrelétrica possui intrínseca complexidade socioambiental, seja no
Brasil, seja no mundo. A expansão hidrelétrica é um desafio que não pode ser endereçado a um único
interessado, exigindo a participação ativa de diversos setores, como o governo, a academia, ONG,
comunidades locais, etc.
Inicialmente é importante a conscientização dos benefícios aportados pelas hidroelétricas ao
planejamento energético, tais como: (i) a segurança energética; (ii) complementariedade com as demais
renováveis (eólica, solar, biomassa) no planejamento e operação, conforme reconhecido internacionalmente
(IRENA, 2016); (iii) flexibilidade operativa, que alavanca a penetração de renováveis; e (iv) a manutenção de
uma matriz elétrica de baixo-carbono.
Em seguida, é importante reconhecer que existem desafios. Para enfrentá-los, é essencial tratar as
questões socioambientais inerentes aos projetos hidrelétricos de forma mais abrangente, com um alcance
maior do que aquele conferido pelo atual processo de licenciamento ambiental. Para isso, deve-se antecipar
comunicação e o diálogo, buscando a participação legítima da sociedade neste processo, sobretudo em
regiões mais sensíveis, onde é evidente a relevância de estudos regionais visando o desenvolvimento
sustentável e internalizando estas atividades no processo de planejamento.

10.2 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 INDCs (Intended
Nationally Determined Contributions). O Acordo de
Paris entrou em vigor em novembro de 2016 e, até
março de 2017, 141 partes já o ratificaram, incluindo
o Brasil.
Posteriormente à assinatura do acordo, as
INDC perdem o caráter de pretensão e passam a ser
denominadas
NDCs
(Nationally
Determined
Contributions). Em sua NDC, o Brasil 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 o Brasil 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.
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BOX 10.6 - ENTENDA A META DO BRASIL
O Brasil se comprometeu com uma meta absoluta de redução de GEE em relação a um ano base. O
compromisso é de que em 2025 as emissões de GEE do país sejam 37% inferiores ao verificado em 2005.
Isso significa que, para saber se atingimos ou não a meta, deveremos comparar o resultado do inventário
do ano 2025 com o resultado do inventário do ano 2005, incluindo todos os setores inventariados de
acordo com a metodologia do IPCC (energia, mudança de uso do solo e florestas, processos industriais,
resíduos e agropecuária).
Os estudos que embasaram a NDC mostraram que o país seria capaz de chegar a 2025 com emissões totais
(todos os setores) da ordem de 1,3 GtCO2e (MMA, 2015).
É importante destacar 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. Dentre as
iniciativas, cita-se o trabalho do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), criado em 2000 para
conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os problemas
decorrentes da mudança do clima, produz deliberações e articula-se com as demais instâncias de
governança climática no país. O FBMC está organizado em distintas câmaras temáticas e vem trabalhando
na discussão sobre como construir os caminhos para o atingimento da meta de redução de GEE definidas
no acordo de Paris.
A EPE contribui com essas discussões por meio dos Planos de Energia de médio e longo prazo (PDE e
PNE) e tem atuado de forma colaborativa com a Câmara Temática de Energia do FBMC, fornecendo
subsídios técnicos e ferramentas computacionais para simulação de diferentes cenários energéticos para
que, junto com as iniciativas dos demais setores, o Brasil alcance a meta estabelecida em sua NDC.

PROJEÇÕES
O total de emissões ao longo do horizonte
decenal é crescente, refletindo a perspectiva de
crescimento econômico do país. Em 2026, as
estimativas para o cenário de referência indicam o
montante total de 469 MtCO2e (Tabela 34 e Gráfico
101). 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.
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 43% e 20% do total de emissões,
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respectivamente. Ao longo do horizonte, esses
setores continuarão, em conjunto, responsáveis pela
maior parte das emissões do setor de energia,
somando 57% em 2026. 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.
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Para o setor de transportes, é indicada a
expansão da produção de etanol em 57% 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 é
da ordem de 6,9% para o último ano do horizonte.
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 5,4% para o último ano do horizonte.
No SIN, as emissões foram altas em 2015,
atingindo quase 65 MtCO2e. Este fato refletiu as
condições hidrológicas desfavoráveis verificadas no
período, o que obrigou o sistema a acionar mais
energia termelétrica com base fóssil. Esse efeito já
começou a ser atenuado com as chuvas de 2015 e
2016 e a expectativa é que continue melhorando nos
próximos anos. Assim, estima-se que em condições
hidrológicas médias as emissões voltem a patamares
em torno de 24 MtCO2e em 2020 e 37 MtCO2e em
2026.42

42

As emissões do setor elétrico podem variar
substancialmente dependendo das condições hidrológicas. Em 2026,
estima-se que em condições hidrológicas extremamente favoráveis o
sistema poderia emitir abaixo de 30 MtCO₂e e, por outro lado, em
condições extremamente desfavoráveis o sistema poderia emitir até
90 MtCO₂e. Porém, a probabilidade de ocorrência desses cenários
extremos é pequena. Na média de todos os cenários hidrológicos
simulados (séries históricas e 2.000 séries sintéticas simuladas no
modelo NEWAVE), o setor emitiria 37 MtCO₂e, valor este considerado
como referência para o setor elétrico. Cabe ressaltar que os cenários
hidrológicos citados não têm o objetivo de simular mudanças no
padrão hidrológico das bacias hidrográficas devido às mudanças
climáticas globais.
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Tabela 34. Evolução das emissões de GEE na produção, transformação e no uso de energia
2005

Setores

2020

2025

2026

57
36
21
35
22
2,5
0,7
21
197
91
32
457

62
37
25
35
22
2,5
0,7
21
200
93
33
469

MtCO₂e

Setor Elétrico
Sistema Interligado Nacional - SIN
Autoprodução
Setor Energético
Residencial
Comercial
Público
Agropecuário
Transportes
Industrial
Emissões fugitivas
TOTAL
Notas:

2015

27
21
6
23
26
2
2
16
140
62
27
317

81
64
17
32
18
1,4
0,8
18
194
88
20
454

38
24
14
30
20
2,1
0,7
19
188
83
24
404

(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).

Gráfico 101. Evolução da participação setorial nas emissões de GEE pela produção e uso de energia
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Os resultados da oferta de energia elétrica
(simulação da operação) mostram que a geração
elétrica a partir de fontes renováveis alcançará 90%
em 2026, 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 93% do total da geração de energia
elétrica em 2026.
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 2026
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 menos 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 48% entre 2005 e 2026. Esse
incremento é menor que o esperado para a oferta
interna bruta no mesmo período (63%), conforme
Tabela 35. Isso significa que, no cenário deste PDE, o
indicador de intensidade de emissões de GEE no uso
da energia em 2026 (kgCO2e/tep) será menor que
aquele verificado no ano de 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 (104,5
kgCO2e/R$ mil [2010]), chegando em 2026 a 93,4
kgCO2e/R$ mil [2010].
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 7.390/1043 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
44
para o setor de energia.
Assim, pode-se afirmar que o objetivo do PDE
2026 está alinhado com a PNMC e com os
compromissos internacionais assumidos pelo Brasil
45
no âmbito da UNFCCC (Tabela 36). 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,
permitirão 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.
BOX 10.7 – EMISSÕES DE GEE EM UM
CENÁRIO
DE
MAIOR
CRESCIMENTO
ECONÔMICO
Em cenário de maior crescimento econômico
e, consequentemente, maior demanda de
energia, estima-se aumento de 28 MtCO₂e
nas emissões totais em 2026, atingindo 510
MtCO₂e. O setor de transportes teria suas
emissões aumentadas em 15 MtCO₂e em
virtude, principalmente, de maior frota de
veículos leves com consequente aumento no
consumo de gasolina.
O aumento do consumo de combustíveis no
setor industrial traria um aumento de 9
MtCO₂e.
O setor elétrico também aumentaria suas
emissões, porém em menor proporção, cerca
de 3 MtCO2e. No entanto, mesmo nesse
cenário de maiores emissões, a meta
estipulada para 2020 é atendida e as
emissões ficam abaixo da trajetória
estipulada na NDC brasileira para o setor de
energia.
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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.

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.
45
UNFCCC – Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudança do Clima
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BOX 10.8 – MITIGAÇÃO DE GEE: É POSSÍVEL IR ALÉM?
O PDE incorpora várias medidas de mitigação que permitirão ao Brasil manter sua matriz energética
com emissões de GEE relativamente baixas e compatível com o compromisso internacional assumido
pelo Brasil no acordo de Paris. Dentre elas, estão estratégias que naturalmente já fazem sentido
econômico para o país, como a expansão da oferta de biocombustíveis e de fontes renováveis de
geração de energia elétrica, assim como as medidas de eficiência energética.
Para ir além, as oportunidades se concentram principalmente nos setores que mais emitem:
transporte e indústria. No setor de transformação de energia também há boas oportunidades,
principalmente nas refinarias. Porém, serão necessários esforços ainda maiores, seja pela questão dos
elevados custos de investimento, seja pela necessidade de forte articulação político-institucional
como, por exemplo, as medidas relacionadas a mudanças nos modais de transportes de cargas e de
mobilidade urbana.
Em todo caso, há necessidade de maior aprofundamento nos estudos sobre oportunidades de
mitigação (não apenas no setor de energia), de forma a encontrar o conjunto de medidas que melhor
atenda às necessidades de desenvolvimento do Brasil e com a melhor relação custo-benefício
econômico, energético e ambiental.

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
mudanças climáticas 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 35. Intensidade de carbono na economia brasileira devido à produção e ao uso da energia
Item

Unidade

Emissões de GEE na produção e uso de energia

10 tCO2e

PIB

R$ bilhões [2010]
6

2005

2020

2025

2026

317

405

457

469

3.033

4.225

4.874

5.019

218

302

342

353

Oferta Interna Bruta

10 tep

Intensidade de carbono no uso da energia

kgCO2e/tep

1.454

1.341

1.362

1.328

Intensidade de carbono na economia

kgCO2e/R$ [2010]

104,5

95,8

93,7

93,4

Nota:
Fonte:
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A equivalência de CO2 é dada pela métrica do GWP para 100 anos conforme AR5 do IPCC (CH 4=28 e N2 O=265).
EPE, considerando dados do MCTIC (2016) e IBGE (dados realizados de emissões e PIB).
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Tabela 36. Comparação de indicadores da NDC e do PDE 2026
NDC

PDE 2026

Indicadores
Ano de referência 2025
Energia elétrica
(participação de eólica, solar e biomassa, incluindo GD e autoprodução)
Energia elétrica
(participação da hidroeletricidade na geração centralizada)
Matriz energética
(participação de fontes renováveis, com exceção da hídrica)
Matriz energética
(participação de bioenergia)
Matriz energética
(participação das fontes renováveis)
Eficiência energética
(elétrica)

22%

23%

71%

71%

32%

35%

18%

20%

45%

49%

8%

7%
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PONTOS PRINCIPAIS DO CAPÍTULO

> A inserção da variável ambiental no planejamento energético e a busca pela minimização dos impactos
socioambientais se dão desde as etapas iniciais, anteriores ao PDE, como nos estudos iniciais de corredores e
traçados de linhas de transmissão (relatórios R1 e R3, respectivamente) em que são evitadas áreas sensíveis do
ponto de vista socioambiental, ou nos estudos de inventário hidrelétrico, em que critérios ambientais são
considerados na escolha pela melhor alternativa de divisão de quedas.
> No PDE 2026 a variável ambiental contribui para a definição da expansão prevista por meio da: 1) análise
processual individualizada das usinas hidrelétricas, com o objetivo de estimar o ano possível para entrada em
operação das UHEs e 2) análise de complexidade socioambiental das unidades produtivas de petróleo e gás
natural, de modo a ajustar a previsão de início de produção.
> O Capítulo 10 apresenta a Análise das emissões de GEE e a Análise Socioambiental Integrada, que têm por
objetivo fornecer subsídios para a gestão antecipada e preventiva das principais questões socioambientais
relacionadas à expansão prevista no PDE 2026.
> A Análise Socioambiental Integrada é baseada em temas socioambientais que buscam sintetizar as
interferências socioambientais mais significativas associadas aos projetos previstos no PDE 2026, tendo em
vista as sensibilidades mais importantes identificadas para cada região do país.
> Foram selecionados 10 temas socioambientais: recursos hídricos, resíduos, biodiversidade aquática,
vegetação nativa, áreas protegidas, paisagem, qualidade do ar, povos e terras indígenas, organização
territorial e comunidades quilombolas.
> Dentre os temas socioambientais analisados, três foram selecionados como prioritários: povos e terras
indígenas, áreas protegidas e biodiversidade aquática. São temas que envolvem questões capazes de aumentar
a incerteza associada ao planejamento de empreendimentos importantes para a expansão da oferta de energia
no horizonte decenal e, por esse motivo, impõem a necessidade de se canalizar esforços para tratá-las de
maneira adequada.
> No que diz respeito aos povos e terras indígenas as principais questões estão relacionadas à ausência de
dispositivos legais e normativos importantes. Ainda não se chegou a um processo que compreenda a efetiva
participação dos povos indígenas, sendo necessário regulamentar o processo de consulta a esses povos
conforme a convenção nº169 da OIT. Também é necessário regulamentar o § 3 do art. 231 da Constituição
Federal sobre a exploração do potencial energético em terras indígenas. Lidar com as diferenças culturais e de
interesse que perpassam esse diálogo continua sendo um grande desafio para o setor.
> Já em relação às áreas protegidas, a interferência direta ou indireta de importantes projetos de energia em
UCs pode se desdobrar em conflitos de caráter técnico e, principalmente, jurídico-institucional. O processo de
negociação é complexo, pois envolve diversos interesses e tem como desafio compatibilizar a expansão da
oferta de energia e a conservação da biodiversidade em áreas protegidas.
> Há a necessidade de se antecipar estudos e pesquisas que permitam melhor compreensão da função
ecológica dos ambientes aquáticos impactados pelos projetos de energia, em especial as UHE. Apesar da
realização de algumas ações nesse sentido, a incorporação dos resultados no processo de planejamento só será
possível em médio e longo prazo.
> Em um cenário de maior demanda de energia elétrica, além das interferências e sensibilidades apontadas,
estima-se que, com o aumento na oferta de energia eólica e de termelétricas a gás natural, seja necessário
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reforçar a atenção para a qualidade do ar, devido ao aumento de emissões de gases poluentes pelas
termelétricas e devem ser observadas possíveis interferências dos empreendimentos eólicos com a paisagem,
em áreas de beleza cênica e com áreas protegidas.
> O desafio da gestão adequada dos temas socioambientais prioritários deve ser enfrentado por meio da
construção de um diálogo que possa subsidiar e integrar o planejamento de diferentes setores e possibilite a
participação, em diferentes graus, das diversas entidades envolvidas direta e indiretamente no processo de
planejamento, implantação e operação dos empreendimentos energéticos. O diálogo antecipado com as partes
interessadas pode fornecer informações importantes para o planejamento e a tomada de decisão, além de
minimizar futuros conflitos e resolver questões que sobrecarregam o processo de licenciamento dos
empreendimentos planejados.
> Em sua NDC, o Brasil propôs redução de 37% de suas emissões em 2025 (para todo o conjunto da economia:
energia, mudança de uso do solo e florestas, processos industriais, resíduos e agropecuária), tendo como base
as emissões de 2005. Não há distribuição 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.
> Graças à grande participação de fontes renováveis na sua matriz energética, as emissões de GEE por unidade
de energia consumida no Brasil são pequenas comparativamente a outros países. Contudo, o País 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 e não é
esperada tendência de redução das emissões do setor de energia. As emissões do setor serão crescentes, mesmo
contando com ampla participação de fontes renováveis.
> Os principais responsáveis pelas emissões de GEE na produção e consumo de energia são os setores de
transportes e industrial. Ao longo do horizonte, esses setores continuarão, em conjunto, responsáveis pela
maior parte das emissões do setor de energia, somando 63% em 2026. Em ambos os setores, ações para
redução das emissões de GEE são consideradas nas projeções de oferta e demanda. 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. A conservação de energia resultante é da
ordem de 6,9% para o último ano do horizonte. Em relação às indústrias, a conservação de energia resultante
de ganhos em eficiência é da ordem de 5,4% para o último ano do horizonte.
> No setor elétrico, a geração a partir de fontes não emissoras de GEE somará 93% do total da geração de
energia elétrica em 2026. 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. Considerando que o país cumpra o
compromisso absoluto de sua NDC, de 1,3GtCO 2e em 2025, as emissões oriundas do SIN previstas no PDE 2026
representariam menos 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.
> O cenário de expansão da oferta e do consumo de energia no horizonte decenal atende com folga à meta
expressa no Decreto nº 7.390/2010 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. 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.
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> Considerando o potencial brasileiro para produção de energia elétrica e combustíveis a partir de fontes
renováveis, a principal estratégia do setor para mitigação das mudanças climáticas continua sendo justamente
manter elevada a participação dessas fontes na matriz.
> Em cenário de maior crescimento econômico e, consequentemente, maior demanda de energia, estima-se em
relação à trajetória de referência incremento de 28 MtCO₂e nas emissões totais em 2026, atingindo 510
MtCO₂e. O setor de transportes teria suas emissões aumentadas em 15 MtCO₂e em virtude, principalmente, de
maior frota de veículos leves com consequente aumento no consumo de gasolina. Já o aumento do consumo de
combustíveis no setor industrial traria um aumento de 9 MtCO₂e. O setor elétrico também aumentaria suas
emissões, porém em menor proporção, cerca de 3 MtCO 2e. No entanto, mesmo nesse cenário de maiores
emissões, a meta estipulada para 2020 é atendida e as emissões ficam abaixo da trajetória estipulada na NDC
brasileira para o setor de energia.

246

