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RESUMO 
 

As estimativas de emissões atmosféricas são essencialmente desenvolvidas 

com a finalidade de controle e de formar uma base de informações para que 

políticas de redução de emissões de gases possam ser formuladas. Este estudo 

consiste na análise das emissões de dióxido de carbono (CO2), monóxido de 

carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx), caracterizando os respectivos fatores de 

emissão, tendo duas centrais termoelétricas como fonte para o estudo de caso: uma 

a gás natural de ciclo combinado operando com tecnologia de baixa geração de NOx 

(Dry Low NOx) e uma com ciclo a vapor, operando com carvão mineral pulverizado. 

As emissões de CO2 foram estimadas com base nas diretrizes de 2006 do IPCC, 

utilizando-se fatores de emissão de CO2 calculados com dados característicos do 

gás natural, proveniente da Bolívia, e do carvão mineral, proveniente da bacia 

carbonífera do Estado do Paraná. Para a usina a gás natural, os estudos de 

emissões de CO e NOx foram realizados a partir dos dados registrados no Sistema 

de Monitoramento Contínuo das Emissões Atmosféricas (CEMS), instalado na usina. 

Já para a usina a carvão, a análise foi realizada utilizando equipamentos portáteis de 

medição. As emissões de CO2 foram de 0,395 tCO2/MWh para a termoelétrica a gás 

natural, sendo maiores nos eventos de partida das unidades geradoras da usina, 

chegando a 6,2 vezes a emissão na condição de eficiência máxima de 54% (PCI). Para 

a usina termoelétrica a carvão mineral as emissões de CO2 foram de 2,352 tCO2/MWh. 

Com base em estudos do IPCC sobre o potencial de aquecimento global e nas 

emissões medidas em ambas as usinas, estima-se que o impacto das emissões de 

NOx em relação ao CO2 é de 6,7% para a usina a carvão e de 2,6% para a usina a 

gás, indicando que considerações associadas ao aquecimento global devem levar 

em conta as emissões de NOx. O fator de emissão de CO2 calculado foi 

aproximadamente 4% maior para o carvão mineral, tipo sub-betuminoso, e 1% maior 

para o gás natural em comparação com os informados pelo IPCC. Para os fatores 

de emissão de CO e de NOx as diferenças foram mais significativas.   

 

Palavras-Chave: Emissões atmosféricas, efeito estufa, termoelétrica, carvão 

mineral, gás natural. 
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ABSTRACT 
 

Gas emission estimates are primarily developed with the purpose of 

controlling and forming an information base to support the formulation of policies to 

reduce atmospheric emissions. This study consists of an analysis of carbon dioxide 

(CO2), carbon monoxide (CO) and nitrogen oxides (NOx), characterizing the 

respective emission factors and two thermoelectric power plants as a source for the 

case study: one natural gas combined cycle plant operating with low NOx (Dry Low 

NOx) generation and one steam cycle plant, operating with pulverized coal. The CO2 

emissions were estimated based on the IPCC 2006 guidelines, using CO2 emission 

factors calculated with data characteristic of natural gas from Bolivia and coal from 

the coal basin of the State of Paraná. For the natural gas plant, studies about CO 

and NOx emissions were made from data recorded by the Continuous Emissions 

Monitoring System (CEMS), installed at the plant. As for the coal plant, the analysis 

was performed using portable measurement equipment. CO2 emissions from the natural 

gas power plant were 0.395 tCO2/MWh, increasing at startup events of the generating 

units and reaching 6.2 times the emission in the maximum efficiency condition of 54% 

(LHV). CO2 emissions from the coal power plant were 2.352 tCO2/MWh. Based on the 

IPCC studies about global warming potential and emissions measured at both plants, 

the impact of NOx emissions with regard to CO2 is estimated at 6.7% at the coal 

power plant and at 2.6% at the natural gas power plant, indicating that any 

considerations in connection to global warming should take NOx emissions into 

account. The CO2 emission factor was approximately 4% higher for the sub-

bituminous type of coal, and 1% higher for natural gas in contrast to numbers 

reported by the IPCC. For CO and NOx emission factors, discrepancies were even 

more significant.  

  

 

 

Keywords: Atmospheric emissions, global warming, thermo-electric power plant, 

coal, natural gas.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 A sustentabilidade do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) está 

relacionada às mudanças climáticas globais. As expressões “mudanças climáticas” e 

“aquecimento global” estão, cada vez mais, em destaque na imprensa tanto nacional 

quanto internacional. O tema é regulamentado pela Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima, (UNFCCC, de 1992), pelo Protocolo de Quioto 

(1997) e pelos acordos de Marrakech (2001). O mecanismo de desenvolvimento 

limpo foi criado por meio do Protocolo de Quioto com o escopo de promover o 

desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento e auxiliar os países 

desenvolvidos a reduzir suas emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE). O 

Protocolo de Quioto contempla o período de 2008 a 2012 para se alcançar a 

redução das emissões totais de gases de efeito estufa em pelo menos 5 por cento 

abaixo dos níveis de 1990. 

 Em 2011, na Conferência da Organização das Nações Unidas, ONU, sobre 

Mudanças Climáticas (COP-17), que aconteceu em Durban, foi criada a “Plataforma 

de Durban para Ação Aumentada”, com o intuito de desenvolver um novo 

documento válido para os 194 países que fazem parte da UNFCCC para combater 

as mudanças climáticas. Os maiores poluidores mundiais, China, Estados Unidos e 

Índia, também aceitaram subscrever o acordo. Além do texto que prevê a criação de 

um novo instrumento internacional para que os países reduzam suas emissões de 

carbono, foi aprovado também um segundo período do Protocolo de Quioto, único 

acordo legalmente vinculante de redução de gases causadores de efeito estufa 

atualmente em vigor e que expira em 2012. O novo período vai, pelo menos, até 

2017. 

Existe uma crescente pressão da sociedade por ações relacionadas a 

mudanças climáticas. As principais ações são: (i) o compromisso sério de muitas 

empresas, especialmente europeias, na busca por redução das emissões de gases 

associados aos seus processos ou serviços; (ii) a adoção de metas voluntárias; (iii) o 

desenvolvimento de tecnologias que causem a redução de emissões (p. ex., 

biocombustíveis); (iv) a formação de mercados alternativos ao MDL de Quioto (p. 

ex., Chicago Climate Exchange (CCX), South Wales na Austrália); (v) as medidas de 
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índices de sustentabilidade (p. ex., Dow Jones Sustainability Index e o Índice de 

Sustentabilidade da Bovespa); (vi) a organização de informações para investidores 

(p. ex.: Carbon Disclosure Project); (vii) a organização de comerciantes de emissões 

(p. ex.: International Emissions Trading Association, IETA); (viii) a criação de Fóruns 

Nacionais e Estaduais de Mudanças Climáticas1; (ix) a neutralização de emissões 

voluntárias em eventos por meio de plantio de árvores2; entre outros. 

 O ponto de convergência de toda a discussão relacionada às mudanças 

climáticas é a medida de emissão de GEE gerada por uma dada empresa ou país. A 

melhor expressão da emissão de um país é a Comunicação Nacional, 

responsabilidade de todo o país membro da Convenção Quadro das Nações Unidas 

para Mudanças Climáticas, independente da sua ratificação ao tratado de Quioto. 

 A ação empresarial relacionada a mudanças climáticas deve ser 

fundamentada no conhecimento de suas emissões. A melhor expressão dessas 

emissões é um inventário. 

 A elaboração de inventários corporativos de GEE tem sido atualmente uma 

prática frequente, principalmente com a finalidade de controle e muitas vezes de 

formar uma base de informações para iniciativas de projetos de redução de 

emissões, o que faz importante o conhecimento dos dados utilizados (PROGRAMA 

BRASILEIRO GHG PROTOCOL, 2011). 

 Para a elaboração de inventários, tanto nacionais quanto corporativos são 

necessárias diversas informações que nem sempre são bem quantificadas, gerando 

algumas imprecisões. No que se refere à emissão pela queima de carvão, várias 

simplificações são adotadas em função da dificuldade de obtenção de dados 

específicos para as condições do país. Cabe salientar que o carvão brasileiro 

apresenta características bastante singulares quanto ao teor de cinzas e o poder 

calorífico, fatores importantes na quantificação do dióxido de carbono (CO2) gerado 

durante os processos de combustão (LICKS et al., 2010).  

É comum o uso de fatores de emissão disponíveis em literatura. É importante 

entender as componentes que influenciam o valor de um dado fator de emissão. O 

cálculo do fator de emissão da gasolina é outro exemplo. A gasolina contém 

concentrações distintas de álcool de país para país, e ainda no Brasil varia de região 

para região e conforme a época do ano, sendo menor no período de entressafra da 

                                            
1 http://www.forumclima.org.br/. 
2 Vide, p. ex., http://www.sosmatatlantica.org.br/. 
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cana-de-açúcar. Estes fatores trazem incertezas para a estimativa do fator de 

emissão e, por conseguinte, para a emissão das fontes poluidoras (BRASIL et al., 

2008). 

 Embora não sejam incluídas na contabilização das emissões totais de gases 

de efeito estufa com base no potencial de aquecimento global, as emissões de 

monóxido de carbono (CO) e de óxidos de nitrogênio3 (NOx) são relatadas nos 

inventários de gases de efeito estufa. Esses gases, além de outros compostos, na 

presença da luz solar contribuem para a formação do ozônio (O3) na troposfera e, 

portanto, são frequentemente chamados de “precursores do ozônio”. Além disso, a 

emissão de NOx tem um importante papel no ciclo do nitrogênio da terra (IPCC, 

2006).  

 Dentro deste contexto, esta dissertação introduz procedimentos para a 

estimativa de emissões atmosféricas. Assim, foram determinadas as emissões de 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx) 

de duas unidades específicas de geração termoelétrica e os respectivos fatores de 

emissão, discutindo-se o impacto das emissões de CO e de NOx em relação ao CO2 

utilizando como referência dados dos estudos do Painel Intergovernamental sobre 

Mudança do Clima, IPCC, sobre o potencial de aquecimento global dos gases. 

Esses fatores de emissão foram comparados com valores disponíveis em literatura 

(IPCC, 2006; EPA, 1998; EPA, 2000). 

 O enfoque metodológico apresentado nesta dissertação pode ser adaptado 

futuramente para os demais processos de geração termoelétrica. Isto permitirá 

determinar as emissões de gases e estabelecer a relação entre as condições 

operacionais das térmicas e os fatores de emissão, visando a implementação de 

políticas para redução das emissões de gases. 

 

 

  

                                            
3 Neste trabalho, NOx é usado para misturas de NO (óxido nítrico) e NO2 (dióxido de nitrogênio), 
gases relacionados a processos de combustão. O N2O (óxido nitroso) é o terceiro óxido de nitrogênio 
estável à temperatura ambiente, e sua produção está relacionada aos processos de fertilização. 



 

4 
 

2. REVISÃO DE LITERATURA 
 

 

Neste capítulo apresentam-se informações sobre a geração de energia 

térmica, descrevendo os principais poluentes atmosféricos e os respectivos 

mecanismos de formação nas usinas termoelétricas, apontando-se métodos para a 

estimativa das emissões atmosféricas e contribuições importantes de trabalhos na 

área. Além disso, apresentam-se características dos principais gases relacionados 

ao efeito estufa e conceitos importantes sobre os parâmetros utilizados na avaliação 

do aquecimento do planeta. Também é destacada a significativa participação do NOx 

na formação do ozônio troposférico e a influência dos principais gases precursores. 

   

  

 

2.1. GERAÇÃO TERMOELÉTRICA 
 

 

As tendências da oferta e demanda de energia são afetadas por muitos 

fatores de difícil previsão, tais como: preço da energia, crescimento econômico, 

avanços tecnológicos, mudanças nos padrões climáticos e decisões de políticas 

públicas. No Brasil, o sistema de energia elétrica é dividido entre pequenos sistemas 

isolados e o sistema interligado nacional, SIN. Os pequenos sistemas isolados são 

compostos de pequenas centrais geradoras, geralmente termoelétricas a óleo diesel, 

localizadas principalmente na região Norte. Em contrapartida, o SIN é um sistema de 

grande porte hidrotérmico, com predominância hidroelétrica. O SIN tem suas 

instalações de geração e transmissão controladas e coordenadas pelo Operador 

Nacional do Sistema Elétrico, ONS, desde 1998. O ONS por sua vez é fiscalizado e 

regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, criada em 1996 

(ONS, 2011). 

Dado o peso da participação hidroelétrica na matriz energética brasileira, a 

utilização prática de geração térmica no país tem sido diferente da que é praticada 

na maioria dos países nos quais a produção de energia elétrica baseada no calor é a 

prevalente. O regime de utilização de térmicas no Sistema Interligado Nacional – 
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SIN é complementar. Assim, as térmicas no Brasil vêm sendo prioritariamente 

garantidoras de disponibilidade, ao invés de fornecedoras regulares de energia. Uma 

implicação do regime operacional das térmicas está associada ao fato de que 

diminuições de carga ou retiradas periódicas de serviço são desfavoráveis, seja para 

a vida útil das instalações, principalmente as de combustão, seja para a obtenção 

dos rendimentos nominais, que costumam ser definidos de forma bastante 

ambiciosa quando da especificação e encomenda das unidades geradoras 

(OLIVEIRA, 2009). 

A geração termoelétrica se baseia no aproveitamento da energia contida nos 

insumos energéticos. A produção de energia mecânica ou elétrica a partir da 

transformação da energia química contida nos combustíveis é possível em função 

de processos realizados por diversos equipamentos cuja construção é baseada em 

alguns dos ciclos termodinâmicos. Inicialmente, a energia química de certos 

combustíveis é transformada em energia térmica por meio do processo de 

combustão, no caso das centrais termoelétricas convencionais. Em seguida, ocorre 

a conversão da energia térmica contida no vapor em mecânica através da utilização 

de um fluido que produzirá, em seu processo de expansão, trabalho em uma turbina 

que aciona um gerador elétrico para produção de energia elétrica (HENRIQUES, 

2004). 

 Os principais combustíveis utilizados nas centrais termoelétricas 

convencionais são: derivados de petróleo (óleos combustíveis e óleo diesel), 

carvões, gás natural, gases de biodigestores (biogás) e biomassa (madeira, bagaço 

de cana, etc.) que em determinadas condições de temperatura e pressão reagem 

com o oxigênio liberando energia calorífica (XAVIER et al., 2004). 

Diferentes máquinas térmicas e processos podem ser combinados, seja 

trabalhando com meios fluidos distintos, ou com meios fluidos iguais, e ciclos 

empregando as mais diferentes substâncias podem ser construídos. Contudo, o ciclo 

combinado que apresenta maior aplicação é o ciclo cujo sistema utiliza uma turbina 

a gás (ciclo Brayton) associada a uma turbina a vapor (ciclo Rankine). Em geral, a 

eficiência global de centrais termoelétricas operando em ciclo combinado passa da 

média de 30% para o ciclo simples e atinge valores entre 55% e 60%, em relação ao 

poder calorífico inferior do combustível (PCI). As turbinas a gás ou de combustão 

são máquinas motrizes de combustão interna, pois a energia liberada pelo 

combustível é diretamente transferida ao fluido de trabalho, composto pelo ar 
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comprimido misturado aos gases de combustão, sem a necessidade de trocadores 

de calor para transferir energia entre a fonte de calor e o fluido de trabalho 

(CORREA NETO, 2001). 

 

 

2.1.1. Emissões Atmosféricas  
 

 

Os principais poluentes atmosféricos emitidos pelas unidades termoelétricas 

são os óxidos de nitrogênio (NOx), os óxidos de enxofre (SOx), os compostos 

orgânicos voláteis (COV), os materiais particulados, o monóxido de carbono (CO), o 

dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e o dióxido de nitrogênio (N2O).  

Pequenas quantidades de compostos orgânicos (hidrocarbonetos) são 

lançadas na atmosfera quando no processo de combustão parte do combustível não 

é queimado. As emissões são diretamente influenciadas pela tipologia de 

combustível (principalmente na combustão da biomassa), tecnologia de combustão, 

tamanho e idade da instalação, procedimentos de manutenção e de operação. Assim, 

as taxas de emissão aumentam várias ordens de grandeza para instalações que são 

operadas com reduzida eficiência do processo de combustão ou com manutenções 

não apropriadas (EPA, 1998). Os compostos orgânicos incluem os COV, compostos 

orgânicos semi-voláteis e compostos orgânicos condensáveis. Os COV abrangem 

um amplo espectro de compostos orgânicos voláteis e entre esses o metano (CH4). 

Designam-se como NMCOV os compostos orgânicos diferentes do metano. 

Alguns dos NMCOV, na presença da luz solar, reagem com os óxidos de 

nitrogênio dando origem aos oxidantes fotoquímicos como o ozônio troposférico 

(EPA, 1998). 

O ozônio é um poluente secundário, que tem como principal fonte na 

troposfera4 a interação entre seus gases precursores: óxidos de nitrogênio (NOx), 

compostos orgânicos voláteis (COV) e monóxido de carbono (CO) em presença de 

radiação ultravioleta (comprimento de onda λ abaixo de 335 nm). 

                                            
4 A troposfera é a camada da atmosfera que vai do nível do solo até 11 quilômetros nos pólos e até 
16 quilômetros no equador, isto é, as camadas mais baixas onde as pessoas vivem. Contém 
aproximadamente 80% da massa de todos os gases da atmosfera e é onde ocorre a maioria dos 
processos climáticos, incluindo a maior parte do vapor d´água e nuvens. A altura na qual termina a 
troposfera e começa a estratosfera varia com a estação e com a latitude (BAIRD, 2002). 
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A atmosfera apresenta naturalmente vários tipos de compostos de nitrogênio, 

dentre os quais se destacam: N2O (óxido nitroso), NO (óxido nítrico), NO2 (dióxido de 

nitrogênio), NH3 (gás amoníaco), sais de −
3NO , −

2NO  e +
4NH  (amônio) (LORA, 2000). 

Os óxidos de nitrogênio presentes no ar, NO e NO2, são denominados 

coletivamente por NOx. Segundo Webb et al. (1998), somente uma pequena fração dos 

óxidos de nitrogênio formados durante a combustão de combustíveis fósseis é emitida 

na atmosfera como dióxido de nitrogênio (NO2). De acordo com Janssen et al. (1998), 

esta quantidade é menor que 5%, considerando que o restante do NOx apresenta-se 

na forma de óxido nítrico (NO). O óxido nítrico no ar é gradualmente oxidado para 

formar dióxido de nitrogênio em um período de minutos a horas, dependendo das 

concentrações de outros oxidantes (ATKINSON, 2000). 

 Segundo EPA (1998) podem ser distinguidos três tipos de mecanismos de 

formação de óxidos de nitrogênio: 

i. Formação do NO pela conversão química do nitrogênio presente no 

combustível, designado como NO combustível. 

ii. Formação do NO térmico que ocorre através da dissociação térmica das 

moléculas de nitrogênio (N2) e do oxigênio (O2) presentes no ar e 

subsequente reação de combustão. Praticamente todo NO térmico ocorre na 

zona de maior temperatura da chama próxima dos queimadores, onde o ar de 

combustão atinge grau de mistura propício para a produção de picos de 

temperatura. 

iii. Formação do NO ativo (ou pronto, do inglês prompt) que ocorre através da 

reação do nitrogênio molecular (prioritariamente do ar) com radicais 

hidrocarbônicos. Essas reações acontecem na região da chama, próximo a 

parte luminosa e são normalmente negligenciáveis quando comparadas com 

a quantidade de NO formado através do mecanismo de NO térmico. 

 

A predominância de um dos mecanismos mencionados é caracterizada pelas 

condições em que ocorre o processo de combustão: (i) a altas temperaturas, 

predomina NO térmico; (ii) se a quantidade de nitrogênio contido no combustível é 

alta e a temperatura é baixa, o NO combustível e o NO ativo são predominantes 

(FERREIRA, 2007). 
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 Nas turbinas a gás o CO é formado quando o tempo de residência do 

combustível na zona de alta temperatura é insuficiente ou quando ocorre mistura 

inadequada que não permite o último passo da oxidação do carbono. O processo de 

oxidação de CO em CO2 nas turbinas a gás é mais lento do que a oxidação da 

maioria dos hidrocarbonetos (EPA, 1998).    

Várias condições podem contribuir para a combustão incompleta, incluindo: 

disponibilidade insuficiente de oxigênio (O2), mistura pobre de combustível/ar, pontos 

de resfriamento das paredes e de extinção da chama, temperatura de combustão 

reduzida, redução do tempo de residência do gás combustível e do nível da potência 

de operação da unidade termoelétrica. Quando a usina opera com potência total, há 

maior eficiência de queima do combustível e redução da formação de monóxido de 

carbono (CO). Por outro lado, a operação no nível de potência abaixo da média tem 

menor eficiência (combustão incompleta) e maior produção de monóxido de 

carbono. Várias medidas para a redução das emissões de NOx, como exemplo os 

queimadores Dry Low NOx, podem produzir uma ou mais das condições citadas, o 

que possibilita o aumento das emissões de CO e a redução da eficiência energética 

e operacional (EPA, 1998). 

 

 

2.2. PROCEDIMENTOS PARA ESTIMATIVA DE EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 

 

 

 Uma atividade industrial pode conter um grande número de fontes de 

emissões atmosféricas. Dependendo do tamanho da instalação industrial, da 

natureza e do número de processos e dos equipamentos de controle existentes a 

estimativa das emissões atmosféricas pode ser muito simples ou extremamente 

complexa. Os métodos comumente utilizados nas estimativas de emissões incluem 

(EPA, 1999; EPA, 2001): 

 

− Monitoramento Contínuo de Emissões. 

− Amostragem de Chaminés. 

− Balanço de Massa. 

− Fatores de Emissão. 
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− Análise de Combustível. 

 

 A estimativa de emissões atmosféricas pode ser realizada com base em 

emissões reais, emissões permitidas ou emissões potenciais, sendo mais comum a 

utilização de emissões reais de poluentes, calculadas usando-se o tempo de 

operação da atividade e o nível de produção. 

 A decisão de quais métodos serão utilizados é orientada, normalmente, com 

base na prioridade da categoria da fonte, recursos financeiros, qualidade de dados, 

disponibilidade dos dados e intenção de uso da estimativa (EPA, 1997; EPA, 1999). 

 Em geral, o controle e o monitoramento das emissões atmosféricas das 

usinas termoelétricas brasileiras são realizados somente para os poluentes cujo 

padrão de emissão é estabelecido por lei (XAVIER et al., 2004).  

 

 

2.2.1. Monitoramento Contínuo de Emissões 
 

 

 As emissões atmosféricas liberadas através de chaminés são monitoradas, de 

modo contínuo, através de sistemas denominados CEMS (Continuous Emissions 

Monitoring System). 

 O CEMS é definido como um sistema de aquisição de dados, o qual inclui a 

extração e o transporte da amostra, hardware, analisadores, registro e 

processamento de dados e software. 

 Monitores contínuos de emissões medem e registram as emissões reais 

durante o intervalo de tempo em que o monitor estiver operando. Os dados 

registrados podem ser utilizados para estimativas de emissões de diferentes 

períodos de operação da fonte. Os CEMS são tipicamente usados para medir a 

concentração em chaminés de gases como (NOx), dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de enxofre (SO2) e hidrocarbonetos totais (HCT). 

Os analisadores podem ser instalados na fonte fixa de emissão para gerar 24 horas 

de dados por dia ou podem ser usados para o monitoramento de emissões durante 

períodos definidos de testes da fonte emissora (EPA, 2001). 

 O monitoramento contínuo de emissões permite o registro das emissões por 

um período de tempo extenso e ininterrupto. As taxas de emissão são calculadas 
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multiplicando-se a concentração do poluente pela vazão dos gases de saída. Esta é 

a melhor maneira de se realizar um inventário e de estimar emissões, embora os 

custos sejam elevados (LYRA, 2008). 

 

 

2.2.2. Amostragem de Chaminés 
 

 

 Amostragem é a medida de emissões de curto prazo, tomada em chaminés 

ou dutos. Devido ao substancial tempo e aos equipamentos envolvidos, a 

amostragem de chaminés requer mais recursos se comparados com os métodos 

que utilizam fatores de emissão ou balanço de material. Em geral, a técnica utiliza 

dois instrumentos: um para coleta e identificação do poluente e outro para medir a 

vazão da corrente gasosa. A principal diferença entre este método e o 

monitoramento contínuo é o tempo de condução das medidas. A amostragem de 

chaminé é conduzida em intervalo de tempo discreto e finito, o contrário do 

monitoramento contínuo. 

 O uso de dados da amostragem na chaminé reduz o número de suposições 

inerentes à aplicabilidade dos dados de emissões da fonte, tais como a eficiência de 

dispositivos de controle, as variações de equipamentos e características dos 

combustíveis. Assim, as medidas de emissões fornecem melhores estimativas que o 

uso de fatores de emissão ou balanços materiais. Entretanto os dados podem ser 

usados para a avaliação das emissões somente se forem obtidos em condições 

normais de operação da fonte. Os dados da fonte poderão ser extrapolados para 

estimar as emissões anuais caso o processo não apresente variações significativas 

e se os dispositivos de controle estiverem operando uniformemente (EPA, 2001). 

 Embora a amostragem de chaminé produza mais exatidão nas estimativas de 

emissões que fatores de emissão ou balanço de massa, o uso desse método para 

fazer um inventário de emissões pode ser limitado por várias razões. Primeiro, a 

amostragem de chaminé é cara, especialmente se um grande número de poluentes 

for testado. Segundo, a amostragem de chaminé fornece uma foto instantânea das 

emissões da fonte, levando-se em conta a estimativa das condições durante a 

corrida do teste. Finalmente, apesar do método de amostragem de chaminé ser 

padronizado, nem sempre ele é utilizado corretamente (MONTALI, 2010). 
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 Medidas de CO2, CO, SO2 e NOx foram realizadas, com o uso de 

analisadores de gases, em diversas usinas termoelétricas na Índia, China e Coréia 

do Sul para quantificar a emissão desses gases e subsidiar estudos sobre o 

aquecimento global. A medição de gases de efeito estufa das usinas termoelétricas 

é fundamental para que políticas de redução desses gases possam ser formuladas. 

(CHAKRABORTY et al., 2008; ZHAO et al., 2010; JEON et al., 2010).    

 

 

2.2.3. Balanço de Massa 
 

 

 Neste método as emissões são estimadas pela diferença entre a quantidade 

de material que entra e a quantidade de material que sai de um equipamento, de um 

processo ou de toda atividade industrial. O método do balanço de material pode ser 

usado onde a estimativa de emissão não puder ser realizada por amostragem de 

chaminé, fatores de emissão ou outros métodos disponíveis. O emprego deste 

método é bastante apropriado nos processos que utilizam solventes, como nas 

operações de revestimento de superfícies. Nos casos em que o solvente utilizado é 

totalmente lançado na atmosfera, o balanço de material é de simples utilização e de 

alta exatidão. 

 O balanço de material não deve ser utilizado em processos industriais onde 

os materiais empregados sofrem significativas mudanças químicas. Como a 

estimativa está baseada na diferença da quantidade do material que entra no 

processo e no que sai deste, um pequeno erro nos valores de entrada ou saída 

podem resultar em grandes erros percentuais nas estimativas de emissões. Por este 

motivo, o balaço de material é inapropriado para se estimar pequenas perdas (EPA, 

1999; EPA, 2001). 

 No caso de processos de combustão, pode-se aproximar, com boa 

confiabilidade dos resultados, que todo o enxofre contido na carga é emitido como 

dióxido de enxofre (SO2). Na prática, uma pequena parcela é emitida como trióxido 

de enxofre (SO3) e outra pequena parcela pode ficar no equipamento de combustão, 

mas a aproximação de que tudo é emitido como SO2 é mais conservadora e bem 

próxima do valor real. O mesmo não é válido para a emissão dos óxidos de 

nitrogênio (NOx), uma vez que outras variáveis interferem no resultado final da 
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emissão, como o excesso de ar utilizado na queima, eficiência da queima e tipo de 

queimador (CORREIA, 2004). 

 

 

2.2.4. Fatores de Emissão 
 

 

 Fatores de emissão, usados extensivamente em inventários de fontes 

pontuais, estimam a taxa em que um poluente é liberado à atmosfera em 

consequência de uma atividade ou processo industrial. Os fatores de emissão são, 

geralmente, expressos como o peso do poluente por unidade de peso, volume, 

distância ou duração da atividade emissora do referido poluente (EPA, 2001). 

 O fator de emissão é um valor representativo que relaciona a carga de um 

determinado poluente, emitida para a atmosfera, com a atividade associada à 

emissão do poluente. Eles são, geralmente, desenvolvidos para representar as 

cargas de poluentes médias, emitidas em longo prazo, (p. ex.: cargas médias 

anuais) e em condições normais de operação. Por isto os fatores de emissão não 

são aconselháveis para estimar emissões durante períodos curtos (LYRA, 2008). 

 Na maioria dos casos, os fatores de emissão são expressos como um número 

que assume a existência de uma correlação linear entre as emissões e o nível 

específico de atividades. 

 As emissões por este método podem diferir das emissões reais, em função 

dos fatores de emissão derivarem de médias obtidas de um amplo intervalo de 

dados com variados graus de exatidão. Os fatores podem, portanto levar a 

estimativas maiores do que as emissões reais para algumas fontes e menores para 

outras (EPA, 1997). 

 O documento AP-42 “Compilation of Air Pollutant Emission Factors” (EPA, 1995), 

publicado pela primeira vez em 1972 e atualizado desde então, traz várias 

categorias de fontes e respectivos fatores de emissão. O AP-42 foi desenvolvido 

como um recurso para ajudar as indústrias a calcular suas emissões de fontes 

pontuais, como por exemplo, caldeiras, fornos, compressores, máquinas de 

combustão interna, tanques de estocagem e estações de serviço. 

 O método geral de aplicar os fatores de emissão AP-42 consiste em 

multiplicar o fator de emissão apropriado pela taxa de alimentação do combustível. 
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Em alguns casos de fontes de poluentes devido à combustão, ocorrem emissões de 

material particulado, dióxido de enxofre, trióxido de enxofre, monóxido de carbono, 

óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis (especialmente emissões de 

metanos e não-metanos) em unidades de massa de substância emitida por unidade 

de tempo. Em geral, os fatores de emissão AP-42 estão em unidades de massa de 

substância emitida por volume de combustível queimado (PHILLIPS, 1995). 

 Para calcular as emissões usando fatores de emissão são requeridas as 

seguintes características: 

 

− Informação da atividade. 

− Fator de emissão. 

− Informações dos equipamentos e dispositivos de controle, quando aplicável. 

 

 A equação básica para estimar emissões quando se usa um fator de emissão 

para uma fonte desprovida de equipamento de controle de poluição é dada por: 

 







 −××=

100
ER1FEAE        (1) 

 

onde: 

− E é a estimativa da emissão para a fonte;  

− A é o nível de atividade (definido a seguir);  

− FE é o fator de emissão sem controle;  

− ER é a eficiência global da redução das emissões, expressa em porcentagem 

e igual a eficiência do mecanismo de captura versus a eficiência do 

mecanismo de controle. 

 

 O nível de atividade pode ser expresso, por exemplo, em termos de taxa de 

produção ou quantidade de combustível consumido. Para fatores de emissão com 

controle, o termo (1 – ER/100) já está incorporado, sendo a equação simplificada e 

representada como: 

 

E = A × FE          (2) 
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onde: 

− E é a estimativa da emissão para a fonte;  

− A é o nível de atividade;  

− FE é o fator de emissão com controle. 

 

Informações sobre o nível de atividade em escalas de tempo e de espaço 

menores que a anual e a nacional, permitem uma melhor compreensão das 

emissões. Estimativas mensais e estaduais da emissão de CO2 proveniente do uso 

de combustíveis fósseis revelam para países em desenvolvimento uma ampla 

variabilidade espacial e pouca variabilidade temporal entre os anos de 1999 e 2002 

(LOSEY et al., 2006).     

Fatores de emissão foram calculados para diferentes gases a partir de 

amostragens em chaminés. Chakraborty et al. (2008) determinaram os fatores de 

emissão médios para termoelétricas a carvão pulverizado de 60, 67, 210 e 250 MW 

de capacidade instalada. O carvão utilizado nas usinas é proveniente de 

diferentes minas localizadas na Índia, sendo os fatores de emissão máximos de 

1,197 t(CO2)/MWh e 1,663 kg(CO)/t(carvão) para usina de 210 MW e 4,590 

kg(NOx)/t(carvão) para a usina de 67 MW. A metodologia de determinação de 

fatores de emissão baseada em dados medidos é fundamental para a elaboração de 

inventários mais realistas, aplicados ao desenvolvimento de estratégias de redução 

das emissões de gases.    

 Uma série de amostragens em chaminés e investigações de dados foi 

realizada para desenvolvimento de um banco de fatores de emissão para inventários 

de poluentes atmosféricos de usinas termoelétricas chinesas movidas a carvão 

(ZHAO et al., 2010). Neste estudo, foram avaliadas as emissões de SO2, NOx e 

material particulado. Os fatores de emissão de NOx para a tecnologia de carvão 

pulverizado variaram de 4,0 a 11,2 kg(NOx)/t(carvão). Dentre os métodos estatísticos 

aplicados para avaliar a variabilidade dos fatores de emissão, os autores adotaram o 

intervalo de confiança de 5% a 95% para representar a gama de resultados obtidos.  

O IPCC disponibiliza, em uma página eletrônica, fatores de emissão ou 

parâmetros para suporte de documentos e referências técnicas a serem utilizados 

nas estimativas de emissão de GEE (IPCC, 2011). No contexto nacional, o 

Programa Brasileiro GHG Protocol (2011) apresenta fatores de emissão para 

utilização em inventários corporativos, provenientes de estudos de outras 
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instituições, como IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) e DEFRA 

(Department for Environment, Food and Rural Affairs), além da americana EPA 

(Environmental Protection Agency). 

 

 

2.2.5. Análise de Combustível 
 

 

 De acordo com a EPA (1999) a análise de combustível pode ser utilizada para 

estimativa de emissões com base nas leis da conservação de massa. Assim, a 

presença de um elemento ou composto no combustível indicará também a presença 

no efluente gasoso. 

 Por exemplo: o enxofre presente no combustível pode ser convertido a SO2 

durante o processo de combustão. Com o conhecimento da concentração de 

enxofre no combustível e a razão mássica de utilização é possível, então, realizar a 

estimativa da emissão, conforme a equação 3: 

 

 

c

epol
f MM

MM 
100
C

 Q  E ××=        (3) 

 

onde: 

− E é a taxa de emissão do poluente (kg/h); 

− Qf é o consumo de combustível (kg/h); 

− Cpol é a concentração do poluente no combustível (%); 

− MMe é a massa molecular do poluente emitido (kg/kmol); 

− MMc é a massa molecular do poluente no combustível (kg/kmol).  

 

 

 

 

 



 

16 
 

2.3. EFEITO ESTUFA E AQUECIMENTO GLOBAL 
 
 

A ciência do efeito estufa se principia com a radiação solar, que atravessa a 

atmosfera sob a forma de ondas eletromagnéticas de comprimentos diferentes. 

Parte desta radiação solar (de onda curta) é absorvida na alta atmosfera, a exemplo 

dos raios gama. A luz ultravioleta tem comprimento de onda um pouco maior e é 

quase toda absorvida pela camada de ozônio da atmosfera. Já a maior parte da 

radiação solar (predominantemente luz visível) é absorvida pela superfície terrestre 

que, aquecida, emite energia em comprimentos de onda maiores (radiação 

infravermelha) para a atmosfera. Certos gases integrantes da atmosfera (os gases 

de efeito estufa) possuem a propriedade de atuarem como absorvedores desta 

radiação infravermelha, emitindo calor de volta à superfície, provocando assim 

aquecimento por meio de um ciclo de absorção e reemissão de calor. (IPCC, 2001; 

NASA, 2003).  

 O problema do aquecimento global, embora intimamente relacionado ao efeito 

estufa, é um fenômeno essencialmente diferente. Enquanto o efeito estufa é 

fundamental para garantir a vida no planeta, o aquecimento global reflete, na 

verdade, um desequilíbrio no sistema climático, decorrente, sobretudo, do volume de 

emissões de gases de efeito estufa provenientes das atividades humanas, 

principalmente após a revolução industrial. 

 Entende-se como aquecimento global o aumento da temperatura da 

superfície do planeta em grau superior ao esperado, em consequência da elevação 

das concentrações de GEE na atmosfera, em particular do dióxido de carbono. A 

magnitude do aquecimento depende, além do nível das concentrações de GEE, das 

propriedades radiativas dos gases envolvidos e das concentrações de outros gases 

já presentes na atmosfera (IPCC, 1995). 

Para a grande maioria dos estudiosos, a revolução industrial representa um 

marco histórico para o aumento da concentração atmosférica de GEE e, 

consequentemente, para aceleração do processo de aquecimento do planeta. A 

introdução das máquinas a vapor em larga escala representou o início de um 

aumento contínuo do consumo de combustíveis fósseis, principalmente o carvão, 

cuja produção cresceria, significativamente, ao longo do século XIX. 
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 Às necessidades energéticas associadas à produção industrial 

acrescentaram-se outras como, por exemplo, a iluminação de casas e ruas, o que 

passou a demandar outros combustíveis fósseis, tais como os derivados de petróleo. 

Estes combustíveis, juntamente com o gás natural, passaram a ser utilizados 

largamente em motores de combustão para diversas finalidades. 

 A mudança nas concentrações atmosféricas dos gases de efeito estufa pode 

alterar o balanço de transferência de energia entre a atmosfera, o espaço, o solo e 

os oceanos. A medida dessas mudanças é chamada de forçamento radiativo 

(radiative forcing) que é uma medida das mudanças na energia disponível no 

sistema Terra-Atmosfera (IPCC, 1995). Por exemplo, um aumento na quantidade de 

aerossóis na atmosfera muda o balanço entre a radiação solar incidente e a 

radiação infravermelha térmica que é irradiada de volta para a atmosfera. Como o 

balanço radiativo controla a temperatura na superfície terrestre, o conjunto de 

fatores atuantes pode levar a um aquecimento ou a um esfriamento, dependendo do 

conjunto de forças atuantes. Quando o forçamento radiativo de um fator ou de um 

conjunto de fatores é avaliado como positivo, significa que a energia do sistema 

Terra-Atmosfera aumenta, levando ao aquecimento do sistema. Em contraste, com 

forçamento radiativo negativo a energia diminui, levando ao resfriamento do sistema.  

O termo “forçamento” surgiu justamente para indicar que o balanço radiativo 

da Terra está sendo alterado de seu estado normal e serve para quantificar a “taxa 

de mudança de energia por unidade de área do globo, medida no topo da 

atmosfera”, em W.m-2. Entre os gases de efeito estufa, o aumento do dióxido de 

carbono causou o maior forçamento positivo desde a revolução industrial. O 

aumento do ozônio troposférico também contribuiu para o aquecimento, enquanto a 

diminuição do ozônio estratosférico contribuiu para o resfriamento. O ozônio é um 

gás de efeito estufa que é continuamente produzido e destruído na atmosfera por 

reações químicas. Na troposfera, os níveis de ozônio têm aumentado por meio da 

liberação de gases precursores como o monóxido de carbono, hidrocarbonetos e 

óxidos de nitrogênio, os quais reagem quimicamente para produzir ozônio (IPCC, 

2007). Além de ser produzido fotoquimicamente na troposfera, é possível ocorrer 

também o transporte vertical de ozônio oriundo de camadas mais altas da troposfera 

e da estratosfera5 (ROELOFS et al., 1997).  

                                            
5 A estratosfera é a camada da atmosfera que abrange aproximadamente dos 15 até 50 quilômetros 
de altura. Nas camadas mais baixas a temperatura é aproximadamente constante, mas nas camadas 
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 Estimativas do forçamento radiativo proveniente de mudanças no ozônio 

troposférico são baseadas em simulações em modelos atmosféricos. Inicialmente, 

os modelos atmosféricos consideravam somente os processos fotoquímicos na 

troposfera, ocasionados pelas emissões de NOx, CO, CH4 e compostos orgânicos 

voláteis não-metano (IPCC, 2007). A partir do 3o Relatório de avaliação das 

mudanças climáticas (IPCC, 2001) ocorreram grandes melhorias nos modelos 

atmosféricos. Esta geração de modelos inclui vários Modelos de Transporte Químico 

(CTM, do inglês Chemical Transport Models), que associam a química estratosférica 

e a troposférica. Alguns modelos levam em consideração as alterações climáticas, 

incluindo associações entre a química e o clima, enquanto outros usam a mesma 

meteorologia para o caso de dois intervalos de tempo. Alguns modelos incluem 

detalhadamente a química tanto da troposfera quanto da estratosfera, enquanto 

outros se concentram apenas na troposfera (GAUSS et al., 2006). Estudos de 

modelos atmosféricos quantificando o aumento de ozônio na troposfera foram 

publicados (SHINDELL et al., 2003; WONG et al., 2004; LAMARQUE et al., 2005). 

 De acordo com o 4o Relatório do IPCC (2007), a estimativa da força radiativa 

derivada do aumento da concentração de gases de efeito estufa, de 1750 até 2005, 

é de 2,63 W.m-2, com a seguinte composição: 1,66 W.m-2 de CO2; 0,48 W.m-2 de 

CH4; 0,34 W.m-2 de halocarbonos; 0,16 W.m-2 de N2O. Calcula-se que a quantidade 

de ozônio na troposfera tenha aumentado desde 1750, devido, principalmente, às 

emissões antropogênicas de diversos gases formadores de O3. Isto corresponde a 

uma força radiativa positiva de 0,35 W.m-2. Já a destruição da camada de ozônio 

(O3) estratosférica, registrada até 2005, avalia-se que tenha causado uma força 

radiativa negativa de -0,05 W.m-2. 

 A medida de forçamento radiativo não associa a potencial mudança climática 

a diferentes tempos de vida dos agentes forçantes na atmosfera. Esta consideração 

é possível através do potencial de aquecimento global (GWP, do inglês Global 

Warming Potencial) (IPCC, 2007). O GWP é um índice, definido com base nas 

propriedades radiativas de gases de efeito estufa na atmosfera, que dá a medida do 

forçamento radiativo de uma unidade de massa de um gás de efeito estufa presente 

na atmosfera, integrada sobre um dado horizonte de tempo, e que é expresso em 

                                                                                                                                        
superiores a temperatura aumenta rapidamente devido à absorção da luz solar pela camada de 
ozônio. A camada de ozônio é a parte da estratosfera de 19 a 48 quilômetros na qual a concentração 
de ozônio chega a 10 partes por milhão (BAIRD, 2002). 
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relação ao GWP do gás de referência CO2 (IPCC, 1995). O Protocolo de Quioto 

baseia-se em valores de GWP para o horizonte de tempo de 100 anos. 

 O tempo de vida curto e a complexa química não linear do NOx na atmosfera, 

a qual favorece o aumento do ozônio troposférico e a diminuição dos níveis de CH4, 

acrescem incertezas no cálculo do GWP para o NOx (SHINE et al., 2005). 

Adicionalmente, o potencial efeito da formação de aerossóis de nitrato a partir das 

emissões de NOx não tem sido incluído nos modelos de cálculo que estudam o GWP 

para o NOx (IPCC, 2007). Devido à química não linear, o forçamento radiativo das 

emissões de NOx dependerá da localização das emissões e considerando a 

definição para o cálculo do GWP, também do período (diário, sazonal) das emissões 

(BERNTSEN et al., 2005). 

 Os efeitos indiretos do monóxido de carbono (CO) no clima são decorrentes 

da redução dos níveis do radical OH*, levando ao aumento nas concentrações de 

CH4, elevando os níveis de ozônio troposférico (IPCC, 2007). 

Na atmosfera, o CO é oxidado a CO2 pelos radicais hidroxila, gerando radicais 

hidroperóxidos, que oxidam o NO a NO2 sem destruir as moléculas de O3, fazendo 

com que a concentração deste gás aumente na atmosfera (SEINFELD et al., 1998). 

 

CO + OH* 
O2��  CO2+ HO2

*        (4) 

HO2
*  + NO → NO2 + OH*       (5) 

 

Collins et al. (2002) e Berntsen et al. (2005) calcularam o potencial de 

aquecimento global (GWP) para as emissões de CO, variando entre 1,6 e 2,0 

dependendo da localização das emissões.  

Na Tabela 1 apresenta-se uma relação dos principais gases de efeito estufa, 

suas concentrações em 1992, os níveis dessas concentrações no período pré-

industrial, as atividades humanas causadoras das elevações das emissões desses 

gases e o potencial de aquecimento global (GWP) relacionado a cada um dos gases 

apresentados.  
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Tabela 1. Principais Gases de Efeito Estufa (GEE). 

Gás de Efeito 
Estufa 

Fórmula 
química 

Concentração 
pré-industrial 

(ppbv) 

Concentração 
em 1992 
(ppbv) 

Vida na 
atmosfera 

(anos) 
Fontes antropogênicas 

Potencial de 
aquecimento 
global (GWP) 

Dióxido de 
carbono CO2 278.000 356.000 Variável Combustão de combustíveis fósseis, conversão 

do uso da terra, produção de cimento. 1 

Metano CH4 700 1.714 12,2 Combustíveis fósseis, campos de arroz, aterros 
sanitários, gado. 21 

Óxido nitroso N2O 275 311 120 Agricultura, processos industriais (produção de 
ácido adípico e nítrico). 310 

CFC-12 CCl2F2 0 0,503 102 Líquidos refrigerantes, espumas. 6.200-7.100 

HCFC-22 CHClF2 0 0,100 12,1 Líquidos refrigerantes. 1.300-1.400 

Perfluormetano CF4 0 0,070 50.000 Produção de alumínio. 6.500 

Hexafluoreto de 
enxofre SF6 0 0,032 3.200 Fluídos dielétricos. 23.900 

Fonte: IPCC, 1995. 
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 Os tempos de vida dos GEE na atmosfera, exceto CO2, foram definidos no 2o 

Relatório de Avaliação do IPCC (1995). A concentração do CO2 na atmosfera 

apresentada na Tabela 1 (356.000 ppbv6 em 1992) mostra por que motivo o dióxido 

de carbono é tão relevante para a mudança do clima, embora os demais gases 

também possam causar enormes prejuízos para o sistema climático, na medida em 

que, além do potencial de aquecimento, podem levar longos períodos de tempo na 

atmosfera. O metano apresenta menor expectativa de permanência na atmosfera 

embora seu poder de aquecimento global seja 21 vezes superior ao dióxido de 

carbono, cujo tempo de permanência na atmosfera é variável. 

 

  

                                            
6 Partes por bilhão de volume. 
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3. OBJETIVO 
 

 

Estudar e analisar as emissões atmosféricas de dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO) e óxidos de nitrogênio (NOx) de duas unidades 

específicas de geração termoelétrica, uma a gás natural e a outra a carvão mineral, 

caracterizando os respectivos fatores de emissão.  

 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

 Os objetivos específicos são: 

 

− Estimar as emissões de CO2 das usinas termoelétricas em estudo, em 

toneladas de CO2 por MWh de energia, considerando o período operacional 

das usinas no ano de 2009. 

− Avaliar as emissões de CO2 decorrentes de processos de elevação e de 

redução de carga nos respectivos eventos de partida e de desligamento da 

usina termoelétrica a gás natural. 

− Comparar os fatores de emissão calculados para o CO2, CO e NOx com os 

valores de literatura, discutindo as possíveis diferenças. 

− Estudar o impacto das emissões de CO e de NOx sobre o potencial de 

aquecimento global em relação ao CO2, utilizando como referência dados 

gerados em estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima, 

IPCC. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

 Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento 

dos objetivos propostos. 

 
 

4.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
 

Esta seção compreende a caracterização dos combustíveis e a descrição dos 

processos energéticos, apontando as tecnologias de geração termoelétrica utilizadas 

pelas usinas em estudo. 

  
 

4.1.1. Usina Termoelétrica a Gás Natural 
 
 

A usina termoelétrica em estudo está localizada no município de Araucária no 

Estado do Paraná, a 25° 35’ 00” latitude S e 49° 21’ 00” longitude O. A Usina Elétrica 

a Gás de Araucária, UEG Araucária, resultante da associação entre COPEL (80%) e 

Petrobrás (20%), destina-se à geração de energia elétrica utilizando gás natural 

proveniente do gasoduto Brasil-Bolívia.  

A qualidade do gás natural utilizado na usina é apresentada na Tabela 2, com 

base em valores médios de análises diárias do gás de janeiro a dezembro de 2009. 

Esses dados foram fornecidos pela empresa Petrobras, a qual é responsável por 

atender a demanda de gás natural da usina.  
 

Tabela 2. Qualidade do Gás Natural proveniente da Bolívia, ano base 2009. 

Qualidade do Gás Natural 
Metano % 88,83 
Etano % 6,12 
Propano % 1,84 
Butano % 0,92 
Oxigênio % 0,01 
Nitrogênio % 0,59 
Dióxido de Carbono % 1,69 
Poder Calorífico Inferior - PCI kcal/kg 11.314 
Poder Calorífico Superior - PCS kcal/kg 12.520 
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A termoelétrica dispõe de duas turbinas a gás, duas caldeiras de recuperação 

de calor e uma turbina a vapor, operando em ciclo combinado, e três alternadores de 

aproximadamente 160 MW, perfazendo a potência total de aproximadamente 480 MW.  

A Figura 1 ilustra uma vista aérea da usina termoelétrica a gás natural. 

 

 
Figura 1. Vista aérea da usina termoelétrica a gás natural.  

 

 

 O ar aspirado da atmosfera, através de um sistema de filtragem, é 

comprimido numa relação adequada, de forma a possibilitar a mistura com o gás 

natural a ser injetado, através de bocais queimadores, em um combustor com baixa 

geração de NOx. 

 A unidade termoelétrica em estudo trabalha com combustores do tipo DLN 

(Dry Low NOx), de baixa emissão de NOx. Neste tipo de combustor, a temperatura 

da chama é reduzida por meio de um mecanismo de pré-mistura combustível/ar que 

ocorre antes da região de ignição na câmara de combustão. A vantagem desta pré-

mistura é a baixa temperatura da chama obtida por uma relação combustível/ar 

pobre em combustível. 

 A combustão do gás natural ocorre a uma temperatura de, aproximadamente, 

1.000 °C. A expansão dos gases resultantes da combustão, por meio dos vários 
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estágios da turbina de reação, proporciona a potência necessária para acionar o 

alternador de 160 MW acoplado a cada uma das duas turbinas.  

 Os gases, que deixam cada turbina a uma temperatura da ordem de 600 °C, 

possuem considerável energia térmica e são direcionados às duas caldeiras de 

recuperação de calor. O propósito destas caldeiras é transferir a energia térmica 

mencionada para o ciclo água/vapor. 

 Este processo é realizado pela passagem dos gases quentes através de 

trocadores de calor, constituídos por tubos posicionados perpendicularmente ao 

fluxo dos gases, onde se dá a transferência do calor à mistura de água e vapor, 

obtendo-se sucessivos aumentos de temperatura e pressão. 

 Os gases resfriados são, então, lançados à atmosfera, a uma temperatura de 

aproximadamente 110 °C através de duas chaminés de 60 metros de altura e 6 

metros de diâmetro.     

 A usina opera conforme demanda do ONS (Operador Nacional do Sistema) e 

no ano de 2009, em estudo, operou somente nos meses de janeiro a julho 

permanecendo inativa no restante do ano. Neste período registrou-se uma produção 

de energia elétrica de 1.010.297 MWh.  

 

 

4.1.2. Usina Termoelétrica a Carvão 
 

 

A usina termoelétrica em estudo está localizada no município de Figueira, 

nordeste do Estado do Paraná, a 23° 51’ 00” latitude S e 50° 23’ 00” longitude O. 

Esta usina é a única termoelétrica à base de carvão do Estado, com 20 MW de 

potência, e pertence à Companhia Paranaense de Energia (COPEL). Atualmente a 

operação desta usina é executada pela Companhia Carbonífera do Cambuí, que 

também é responsável pelo fornecimento do carvão consumido pela usina. O carvão 

mineral beneficiado pela Cambuí é classificado como tipo sub-betuminoso alto volátil 

e provém de uma mina existente no município, distante cerca de cinco quilômetros 

do local da usina. Na Tabela 3 apresentam-se as características do carvão mineral 

utilizado na usina em estudo: 
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Tabela 3. Características do carvão mineral proveniente da bacia carbonífera  
do Estado do Paraná. 

Análise do Carvão Mineral 
Carbono % 59,39 
Hidrogênio % 4,05 
Oxigênio % 6,41 
Nitrogênio % 1,31 
Enxofre % 3,25 
Cinzas % 25,59 
Poder Calorífico Inferior - PCI kcal/kg 5.210 
Poder Calorífico Superior - PCS kcal/kg 5.600 

Fonte: Lactec, 2009. 

 

 

A usina de Figueira tem dois circuitos de geração de energia, um inaugurado 

com a usina em 1963 e outro inaugurado em 1974, como parte da ampliação da 

usina. Existia um terceiro circuito, idêntico ao de 1963, que foi desativado em 1988 

por apresentar problemas técnicos. 

O processo de geração é iniciado com o transporte do carvão, através de 

correia, para um britador, cuja função é homogeneizar a granulometria do carvão. O 

carvão é pesado por uma balança acoplada à correia, a fim de controlar estoques e 

o rendimento das caldeiras. Cada caldeira possui três silos, cada um com 

capacidade de 90 toneladas. Dos silos o carvão desce por gravidade para uma 

mesa dosadora que regula a quantidade de carvão requerida de acordo com a 

geração de energia. Na sequência o carvão, ainda por gravidade, desce para o 

moinho pulverizador que o pulveriza numa granulometria passante na peneira 

TYLER no 100. Na fornalha da caldeira o carvão é injetado com forte turbulência, 

favorecendo a combustão (reação do carvão com o oxigênio do ar). 

O ar de combustão primário, cuja função é o arraste do carvão pulverizado, é 

suprido por um ventilador acoplado no eixo do moinho pulverizador. O ar secundário 

é injetado por um ventilador junto aos queimadores de carvão e regulam a 

quantidade de ar necessária para a combustão. 

Como principais produtos desta combustão têm-se a cinza pesada, a cinza 

leve ou volante, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), óxidos de 

enxofre (SOx) e óxidos de nitrogênio (NOx). As cinzas pesadas representam em 

média 20% do total produzido pela usina, e são retiradas por um sistema do tipo 
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“rosca sem fim” no fundo das caldeiras para serem dispostas em local apropriado 

nas imediações do local da usina. Já as cinzas volantes ou leves representam em 

média 80% do processo (LACTEC, 2001). Os gases quentes, da reação de 

combustão, depois de entregarem calor à água nas caldeiras são conduzidos à 

chaminé e emitidos para a atmosfera. Antes de serem liberados à atmosfera, os 

gases passam por um Filtro de Mangas, composto por seis câmaras de filtragem, 

contendo cada uma 144 mangas em tecido de fibra de vidro. Nas mangas são 

retidas as cinzas volantes (material particulado) e, por um processo chamado de 

“jato pulsante”, as cinzas descem e são coletadas e transportadas juntamente com 

as outras no silo. 

A vaporização da água inicia-se na caldeira a partir da troca de calor com os 

gases resultantes da combustão. A fornalha das caldeiras é revestida de refratários 

e por dentro abriga os tubos colocados em seu interior, formando a denominada 

“parede d’água”. O vapor formado nas paredes d’água se separa da água no balão 

superior da caldeira e é encaminhado ao superaquecedor de vapor, pelo qual passa 

a vazão mássica necessária na turbina. O vapor superaquecido se expande nas 

duas turbinas, onde é gerado o trabalho mecânico na forma de rotação no eixo da 

turbina. À medida que se expande o vapor vai perdendo energia até que deixa a 

turbina, parte como vapor saturado e parte como vapor já condensado. Após 

expandir na turbina, o vapor é condensado no condensador (fonte fria do ciclo 

térmico). A água condensada é dirigida a um tanque, passando antes por um 

recuperador de calorias, e injetada novamente na caldeira, sendo então, vaporizada 

e superaquecida de modo a fechar e recomeçar o ciclo. 

Cada turbina está acoplada a um gerador elétrico e, desta forma, a potência 

mecânica é transformada em potência elétrica. A energia elétrica gerada é 

conduzida por meio de cabos a uma subestação, onde a tensão é elevada para que 

a energia seja transmitida com menores perdas pela rede elétrica. 

No ano de 2009, em estudo, a produção de energia elétrica da usina foi de 

72.400 MWh, sendo registradas 6.108 horas de operação para a unidade de 

geração 1 e 6.309 horas para a unidade 2.   

A Figura 2 apresenta um esquema do funcionamento atual da Usina 

Termoelétrica Figueira, onde as etapas descritas acima estão representadas. 



 

28 
 

 
Figura 2. Esquema atual da Usina Termoelétrica Figueira (adaptado de 

LACTEC, 2001).  

 

 

4.2. EMISSÕES DE CO2 
 

 

 As emissões de CO2 dos processos energéticos em estudo, originadas da 

queima de combustíveis, foram estimadas com base nas diretrizes de 2006 do 

Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, 2006) para elaboração 

de inventários nacionais de gases de efeito estufa. Neste estudo utilizou-se uma 

forma de avaliação a partir de um nível mais desagregado de informações, que 

demandam a obtenção de informações in situ acompanhadas de uma análise 

pormenorizada, portanto com menor incerteza dos resultados e possibilidade de 

gestão.  

 As emissões de CO2 foram obtidas por meio da expressão 6:  

 

E = Q × FE         (6) 
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onde: 

− E é a emissão de CO2 por tipo de combustível e tecnologia, em kg(CO2); 

− Q é a quantidade de combustível queimado em equivalente de energia por 

tipo de tecnologia, em TJ; 

− FE é o fator de emissão de CO2 por combustível e tipo de tecnologia, em 

kg(CO2)/TJ. 

 

 Para o cálculo das emissões foram considerados dados de produção, 

consumo e qualidade dos combustíveis, obtidos nos registros de operação das 

usinas em estudo. 

 O estudo para a usina termoelétrica a gás de ciclo combinado foi realizado com 

base no consumo diário de gás natural queimado nas turbinas no período de janeiro a 

julho de 2009, período em que a usina esteve operante. Para a usina termoelétrica a 

carvão utilizou-se o consumo mensal do combustível no ano de 2009. 

 Os fatores de emissão, utilizados na equação 6, dependem do conteúdo de 

carbono dos combustíveis. O IPCC 2006 apresenta teores de carbono padrão 

(default) com base no poder calorífico inferior para os diferentes tipos de 

combustíveis. Neste trabalho, o teor de carbono do gás natural foi calculado com 

base em um banco de dados diários de qualidade do gás, do período de 01/01/2009 

a 11/12/2009, por meio da expressão 7. Os dados diários de qualidade do gás foram 

fornecidos pela empresa Petrobras, a qual é responsável por atender a demanda de 

gás natural da usina. 
 

 

( )
gás

1
C

CC Mol
MolTeor

∑
=

×
×=

n

i

i
i Nx

       (7) 

 

 

onde:  

− TeorC é o teor de Carbono do gás, em kg(C)/kg(gás); 

− MolC é a massa molecular do carbono = 12 kg(C)/kmol(C); 

− xi é o teor molar do componente químico i na mistura gasosa, em 

kmol(C)/kmol(gás), sendo i os componentes químicos do gás natural 

apresentados na seção 4.1.1, Tabela 2; 
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− iNC  é o número de átomos de carbono no componente químico i; 

− Molgás é a massa molecular da mistura gasosa, em kg(gás)/kmol(gás). 

 

O teor de carbono do carvão mineral, apresentado na Tabela 3, foi obtido no 

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do projeto do Complexo Termoelétrico do Norte 

Pioneiro (LACTEC, 2009), através da análise química elementar do combustível. 

O fator de emissão foi, então, calculado a partir do teor de carbono do 

combustível em base calorífica, por meio da equação (8): 

 

1000
12
44FCFE oxCO2

×××=       (8) 

 

onde: 

− FECO2 é o fator de emissão de CO2, em kg(CO2)/TJ; 

− C é o teor de carbono do combustível em base calorífica kg(C)/GJ; 

− Fox é o fator de oxidação do carbono. 

 

O fator 1000 converte GJ para TJ e para expressar os resultados em CO2, ao 

invés de carbono (C), realiza-se a conversão por meio da razão entre as massas 

molecular do CO2 e atômica do carbono (44/12). 

 Devido ao processo de combustão não ser completo, existe um percentual de 

carbono que não é oxidado. Para descontar o carbono não oxidado multiplica-se o 

valor das emissões por um fator que representa a fração de carbono oxidada. Para o 

cálculo das emissões de CO2 foi considerado fator de oxidação do carbono igual a 1.  

O teor de carbono do combustível em base calorífica é definido por:  

 

6C 10
PCI

TeorC ×=          (9) 

 

onde PCI é o poder calorífico inferior do combustível, em kJ/kg(combustível), e o 

fator 106 converte kJ para GJ. 
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4.2.1. Ciclos de Elevação de Carga e de Desligamento das Unidades de 
Geração Termoelétrica a Gás Natural   

 

 

O estudo das emissões de CO2 ocorridas nos ciclos de elevação e de redução 

de carga da usina foi realizado considerando apenas uma unidade geradora 

operando em ciclo combinado. As duas unidades de geração a gás natural 

instaladas na usina possuem o mesmo comportamento operacional.  

Para o estudo foram observados o tempo e o consumo de gás natural em 

cada patamar de carga praticado pela usina, para a melhor operação dos 

equipamentos, durante os ciclos de elevação e de redução de carga nos respectivos 

eventos de partida e de desligamento da unidade. O ciclo de operação em estudo 

teve 18 horas de duração, sendo: 10 horas e 30 minutos para a elevação da carga 

mínima até a máxima, 4 horas e 30 minutos de operação em carga máxima e 3 

horas para a redução da carga máxima até o desligamento da unidade geradora. Os 

dados considerados foram obtidos nos registros de operação da usina.  

As emissões de CO2 foram, então, calculadas utilizando a equação 6. 

 

 

4.3. EMISSÕES DE CO E DE NOx 
 

 

 A metodologia para estimar as emissões de CO e de NOx inclui a descrição 

dos equipamentos de medida e a aquisição e o tratamento dos dados.  

 

 

4.3.1. Usina Termoelétrica a Gás Natural 
 

 

 Os estudos de emissões atmosféricas de CO e NOx foram realizados a partir 

dos dados registrados no Sistema de Monitoramento Contínuo das Emissões 

Atmosféricas (CEMS), instalado na usina. O CEMS, do tipo extrativo, usa a chaminé 

como meio de interface para as medições do sistema, conforme Figura 3. 
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Figura 3. Sistema de monitoramento contínuo das emissões atmosféricas 

(CEMS). 

 

 

A usina a gás em estudo é provida de dois sistemas de monitoramento 

contínuo das emissões atmosféricas (CEMS), instalados em compartimentos 

independentes localizados próximos às respectivas chaminés. 

  

O CEMS é composto dos seguintes componentes: 

− Sonda de amostra com filtro. 

− Linha aquecida de transporte da amostra, conforme Figura 4A, conectando o 

compartimento da sonda de amostra ao compartimento dos analisadores. 

− Compartimento dos analisadores, conforme Figura 4B, contendo um CLP 

(controlador lógico programável), sistema de condicionamento da amostra e 

analisadores de gás. 

− Sistema de aquisição de dados que consiste em um computador e uma 

impressora, instalados na sala de controle da usina. 

− Cilindros dos gases de calibração, conforme Figura 4B, instalados 

externamente ao compartimento dos analisadores. 
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Figura 4. Componentes do CEMS. A – Linha aquecida de transporte de amostra, 

B – Compartimento dos analisadores e cilindros de gases de calibração. 

 

 

 O sistema de coleta de amostras opera com extração contínua dos gases que 

são conduzidos através do fluxo de bombas até os analisadores. Antes da passagem 

nos analisadores, a temperatura da amostra é reduzida. Uma bomba opera 

continuamente para garantir a drenagem de água proveniente da condensação da 

umidade da amostra. O fluxo da amostra de gás passa através de um filtro removendo 

eventuais materiais particulados que poderiam danificar os componentes analíticos. 

 A amostra deve ser isenta de umidade e estar dentro de valores de pressão e 

vazão estabelecidos para a operação dos analisadores. Portanto, um dos principais 

componentes do sistema de amostragem é o sensor de umidade localizado no 

circuito após o resfriamento da amostra, pois qualquer teor de umidade pode causar 

danos aos analisadores. Uma pequena quantidade de umidade retida no sensor 

aciona um sinal ao CLP originando um alarme e o desligamento automático da 

bomba de amostra. 

 O CEMS mede automática e continuamente as concentrações de oxigênio 

(O2), óxidos de nitrogênio (NOx) e monóxido de carbono (CO) em base real de 

tempo, por meio de 3 analisadores, respectivamente (Figura 5): 

− Analisador Paramagnético de Oxigênio marca Servomex, modelo 1440, 

conforme Figura 5A. 
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− Analisador de NO, NO2 e NOx por quimiluminescência marca Thermo 

Environmental Instruments Inc., modelo 42CHL, conforme Figura 5B. 

− Analisador de CO por filtro de correlação de gás marca Thermo 

Environmental Instruments Inc., modelo 48C, conforme Figura 5C. 
 

  

 
Figura 5. Analisadores contínuos de gases de combustão. A – Analisador de 

oxigênio, B – Analisador de óxidos de nitrogênio, C – Analisador de monóxido 
de carbono. 

 
 

 Os analisadores possuem sistema de calibração automática por meio da 

injeção de gases de referência. O gás de referência pode ser injetado diretamente 

nos analisadores, permitindo a verificação dos mesmos, ou nas sondas de captação 

de amostra, permitindo a verificação do sistema como um todo. 

 O Sistema de Monitoramento registra a cada 15 segundos os dados de 

emissões da queima do gás natural nas turbinas de combustão. A partir da central 

de aquisição de dados do CEMS obtiveram-se as emissões médias horárias de CO 

e de NOx. As concentrações dos poluentes são medidas em base seca. 

 A partir dos dados horários calcularam-se as concentrações médias diárias de 

CO e NOx presentes nas emissões atmosféricas do período de janeiro a julho de 

2009, período operacional da usina no ano. Neste estudo foram consideradas somente 

as médias diárias que atendem ao critério de validação. De acordo com o artigo 19 da 
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Resolução No 054 da SEMA (2006), “a média diária será considerada válida quando há 

monitoramento válido durante pelo menos 75% do tempo operado neste dia”. 

 A concentração dos poluentes na chaminé medida em base seca é, então, 

multiplicada pela vazão de gás de exaustão para obter a estimativa de taxa e fatores 

de emissão em massa de poluente. 
 

 

4.3.2. Usina Termoelétrica a Carvão 
 

 

 Os dados utilizados no estudo foram obtidos por meio de medidas in situ nas 

chaminés das duas caldeiras em operação na usina. Os dados de emissões de CO 

e NOx são resultantes de três campanhas realizadas com equipamentos portáteis de 

medição. As medidas dos gases de combustão CO e NOx foram realizadas com 

analisador de gases marca TESTO, modelo 350 XL, de leitura contínua e princípio 

de medição por células eletroquímicas. Este equipamento atende à norma DIN EN 

50379, partes 1-3, de janeiro 2005, “Requisitos para analisadores portáteis para a 

medição de parâmetros de combustão” (SEMA, 2006) sendo esta a exigência do 

órgão ambiental do Estado do Paraná para o uso destes analisadores. A Figura 6 

ilustra o analisador utilizado para a medida dos gases de combustão. 
 

 

 
Figura 6. Analisador portátil de gases de combustão TESTO 350 XL. 
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 A concentração dos poluentes na chaminé medida em base seca é, então, 

multiplicada pela vazão de gás de exaustão para obter a estimativa de taxa e fatores 

de emissão em massa de poluente. 

 A vazão dos gases de exaustão foi determinada utilizando equipamento de 

amostragem isocinética7 marca SICK, modelo Gravimat SHC 502 (Figura 7). Uma 

das aplicações deste equipamento é a determinação do perfil da velocidade dos 

gases na chaminé, por meio de um tubo Pitot calibrado. A determinação dos valores 

de velocidade e vazão dos gases na chaminé seguiu a Norma NBR 11966 (MB-

3080) “Efluentes gasosos em dutos e chaminés de fontes estacionárias - 

Determinação da velocidade e vazão” (ABNT, 1989). 
 

 
Figura 7. Amostrador isocinético SICK AG Gravimat SHC 502. 

 

 

4.4. IMPACTO DAS EMISSÕES DE CO E NOX EM RELAÇÃO AO CO2 
 

 

Como um exemplo do uso do potencial de aquecimento global (GWP), a 

Tabela 4 mostra a parcela de contribuição das emissões antropogênicas dos gases 

em 1990 para o aquecimento global em um horizonte de tempo de 100 anos. Este 

estudo foi apresentado pelo IPCC (1990) e indica que o CO2 será responsável por 

                                            
7 Por amostragem isocinética entende-se a coleta de um volume de fluido, efetuada com um 
dispositivo de intensidade de sucção regulável, de forma que a velocidade no orifício de tomada de 
amostras seja a mesma velocidade de saída dos gases na chaminé. 
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61% do aquecimento global ao longo desse horizonte. Outros valores são mostrados 

na Tabela 4. 
 

 

Tabela 4. Emissões antropogênicas de gases de efeito estufa em 1990, parcela 
dos gases no aquecimento global e efeito relativo ao CO2. 

Gás 
Emissões 

antropogênicas (EM) 
Tg.a-1 

Parcela dos efeitos 
totais (PE) % 

Efeito relativo ao 
CO2 (ER) 

CO2 26.000 61  1,0 
CH4 300 15  21,3 
N2O 6 4  284,2 
CFC 11  0,3 2  2.841,5 
CFC 12  0,4 7  7.459,0 
HCFC 22  0,1 0,4  1.704,9 
CFC 113  0,15 1,5  4.262,3 
CFC 114  0,015 0,2  5.683,1 
CFC 115  0,005 0,1  8.524,6 
CCI4  0,09 0,3  1.420,8 
CH3CCI3  0,81 0,2  105,2 
CO 200 1  2,1 
NOx 66 6  38,8 
NMHC (*) 20 0,5  10,7 
TOTAL 26.593,87 99,2  

 (*) Hidrocarbonetos não-metano. 
 Fonte: Adaptado de IPCC (1990). 

 

 

  A partir das emissões antropogênicas e da respectiva parcela dos efeitos 

totais pode-se obter o potencial de aquecimento global de cada gás ou, conforme 

denominado nesta dissertação, efeito relativo ao CO2. Por exemplo, o gás metano é 

tido como um poderoso GEE, pois tem efeito 21 vezes maior que o CO2. Usando as 

duas primeiras colunas da Tabela 4 pode-se ver que este número é obtido dos 

dados para o CH4, por meio da expressão 10. O uso desta equação deu origem aos 

números da terceira coluna da Tabela 4 (efeito relativo ao CO2). 

  

(Gás) EM
(Gás) PE

)(CO PE
)(CO EMER

2

2 ×=       (10) 
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onde: 

− ER = efeito relativo do gás avaliado ao CO2 (com referência ao CO2, cujo 

GWP = 1); 

− EM(CO2) = emissões antropogênicas de CO2, em Tg.a-1; 

− EM(Gás) = emissões antropogênicas do gás avaliado, em Tg.a-1; 

− PE(CO2) = parcela do impacto do CO2 no aquecimento global, em %; 

− PE(Gás) = parcela do impacto do gás avaliado, no aquecimento global, em %. 

 

 O impacto das emissões de CO e de NOx provenientes das atividades de 

geração de energia a gás natural e a carvão foi avaliado multiplicando-se o efeito 

relativo ao CO2 (ER) apropriado para cada gás, Tabela 4, pelos valores das 

emissões EM(CO2) e EM(Gás) obtidos para as usinas em estudo. O impacto no 

aquecimento global, em um horizonte de tempo de 100 anos, de cada gás avaliado 

foi apresentado como a parcela (fração) dos efeitos totais, PE (Gás). 

 

 

4.5.  ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

 

Os dados das emissões dos gases CO2, CO e NOx, relacionados à usina 

termoelétrica a gás natural, foram submetidos a uma análise descritiva, onde para 

medir a variabilidade dos mesmos foram feitos intervalos de confiança com 95% de 

probabilidade, considerando os dados distribuídos normalmente. Todos os cálculos 

foram realizados com o software R (R Development Core Team, 2012). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados do estudo, 

considerando as especificidades dos combustíveis utilizados nas usinas e dos 

processos de geração de energia elétrica em questão. 

 

 

5.1. EMISSÕES DE CO2 
 

 

 Nesta seção são apresentadas as estimativas das emissões de dióxido de 

carbono (CO2) para as usinas termoelétricas em estudo, a partir das características 

do gás natural proveniente da Bolívia e do carvão mineral proveniente da bacia 

carbonífera do Estado do Paraná. Em seguida são apresentados fatores de emissão 

de CO2 para cada usina, buscando reduzir as incertezas em função do uso de 

informações desagregadas sobre os combustíveis. Uma discussão dos resultados é 

apresentada tomando como base fatores de emissão de CO2 divulgados em 

literatura para inventários nacionais de emissões. 

 

 

5.1.1. Usina Termoelétrica a Gás Natural 
 

 

 Avaliando os dados de consumo de gás natural (t/dia) e potência de operação 

da usina (MW), conforme os gráficos da Figura 8, verifica-se para o período de 

janeiro a julho de 2009 a operação da usina a plena carga (480 MW) apenas nos 

meses de maio e junho, ainda assim com variações significativas de potência. Pode-

se considerar que a geração de energia foi estável apenas no mês de fevereiro de 

2009, contudo operando somente com uma das turbinas de combustão.   
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Figura 8. Consumo de gás natural e potência de operação da usina de janeiro a 

julho de 2009. 

 

 

 Na Tabela 5 o consumo de gás natural da usina é apresentado por mês. Nos 

meses de agosto a dezembro de 2009 não houve consumo de gás natural, pois a 

usina não operou neste período. Na mesma tabela são mostradas as emissões de 

CO2, nos meses operacionais da usina no ano de 2009, calculadas utilizando as 

equações 6, 7, 8 e 9 segundo a metodologia descrita na seção 4.2.   
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Tabela 5. Consumo de Gás Natural e Emissões de CO2. 

Ano 2009 Consumo GN (tGN) Emissões CO2 (tCO2) 
Janeiro 15.988,17 43.060,05 
Fevereiro 22.393,25 60.292,98 
Março 17.065,04 45.942,71 
Abril 11.595,24 31.201,77 
Maio 39.232,19 105.530,42 
Junho 36.481,60 98.107,67 
Julho 5.665,80 15.217,24 
Agosto 0,00 0,00 
Setembro 0,00 0,00 
Outubro 0,00 0,00 
Novembro 0,00 0,00 
Dezembro 0,00 0,00 

Total Ano 2009 148.421,29  399.352,84 
 
 

 Na Tabela 6 é apresentado o teor de carbono do gás natural em base 

calorífica do combustível, calculado por meio das equações 7 e 9 utilizando dados 

diários do período de 01/01/2009 a 11/12/2009.  

 
 

Tabela 6. Teor de carbono do gás natural em base calorífica e intervalo de 
confiança de 95% (IC 95%). 

Ano 2009 TeorC 

[kg(C)/GJ] 
IC 95% 

[kg(C)/GJ] 
Janeiro 15,50 15,48 - 15,52 
Fevereiro 15,50 15,49 - 15,51 
Março 15,49 15,49 - 15,50 
Abril 15,53 15,52 - 15,54 
Maio 15,49 15,48 - 15,50 
Junho 15,48 15,47 - 15,49 
Julho 15,50 15,49 - 15,51 
Agosto 15,50 15,49 - 15,52 
Setembro 15,52 15,51 - 15,54 
Outubro 15,47 15,46 - 15,48 
Novembro 15,47 15,46 - 15,47 
Dezembro 15,47 15,46 - 15,48 
Ano 2009 15,50 15,49 - 15,50 
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 A Tabela 6 demonstra que 95% dos dados observados ficam entre 15,49 e 

15,50 kg(C)/GJ, para um conjunto de 345 amostras observadas.  

 Na Tabela 7 é apresentado o fator de emissão de CO2, calculado por meio da 

equação 8 utilizando dados diários do período de 01/01/2009 a 11/12/2009. 
 

  
Tabela 7. Fator de Emissão de CO2 e intervalo de confiança de 95% (IC 95%). 

Ano 2009 Fator de Emissão CO2 
[kg(CO2)/TJ] 

IC 95% 
[kg(CO2)/TJ] 

Janeiro 56.831,87 56.757,36 - 56.906,38 
Fevereiro 56.828,98 56.805,17 - 56.852,79 
Março 56.811,22 56.784,99 - 56.837,45 
Abril 56.933,03 56.895,92 - 56.970,14 
Maio 56.794,62 56.768,78 - 56.820,47 
Junho 56.764,51 56.741,35 - 56.787,66 
Julho 56.835,26 56.807,03 - 56.863,49 
Agosto 56.851,11 56.810,67 - 56.891,54 
Setembro 56.917,68 56.864,52 - 56.970,84 
Outubro 56.726,58 56.696,40 - 56.756,75 
Novembro 56.713,20 56.697,42 - 56.728,99 
Dezembro 56.722,35 56.682,95 - 56.761,75 
Ano 2009 56.815,60 56.802,83 - 56.828,36 

 

 

 A Tabela 7 demonstra que 95% dos dados observados ficam entre 56.802,83 

e 56.828,36 kg(CO2)/TJ, para um conjunto de 345 amostras observadas. 

 Os resultados obtidos para o teor de carbono do gás natural em base 

calorífica, 15,50 kg(C)/GJ, e para o fator de emissão de CO2, 56.815,60 kg(CO2)/TJ, 

não diferem significativamente dos valores apresentados na literatura para 

cálculos de inventários nacionais de emissões. O IPCC (2006) mostra o valor de 

15,3 kg(C)/GJ para o teor de carbono do gás natural, em base calorífica, e fator 

de emissão de CO2 de 56.100 kg(CO2)/TJ, correspondendo à diferença relativa de 

aproximadamente 1% entre os resultados obtidos e os valores de literatura. 

 Os registros da usina no período de janeiro a julho de 2009 mostram uma 

produção de energia elétrica de 1.010.297 MWh, o que permite expressar a emissão 

de 0,395 tCO2/MWh de energia elétrica gerada, utilizando os dados da Tabela 5. A 

emissão da usina por MWh está relacionada à eficiência elétrica de 51,7%, definida 

como a razão entre energia produzida e energia consumida conforme equação 11:  
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kWh
kcal 860

g)PCI(kcal/k(kg/ano) GN  Consumo
(kWh/ano) gerada EE

consumida  Energia
produzida  EnergiaEficiência ×

×
==  (11) 

 

 O valor de 860 kcal/kWh é o valor de conversão de eletricidade para calor 

(EPE, 2010) e o PCI do combustível é igual a 11.314 kcal/kg ou 47.371 kJ/kg, valor 

médio registrado pela usina em estudos da qualidade do gás consumido no ano de 

2009, Tabela 2. 
 

 

5.1.1.1. Ciclos de Elevação de Carga e de Desligamento das Unidades 
de Geração Termoelétrica a Gás Natural   

 

 

O ciclo em estudo totalizou 18 horas de operação, sendo: 10 horas e 30 

minutos para a elevação da carga mínima até a máxima, 4 horas e 30 minutos de 

operação em carga máxima e 3 horas para a redução da carga máxima até o 

desligamento da unidade geradora. Nas 18 horas operacionais observou-se a 

variação do consumo de gás natural durante a elevação e a redução de carga nos 

respectivos eventos de partida e de desligamento de uma das unidades geradoras 

da usina, conforme mostrado na Figura 9. 

 
Figura 9. Consumo de Gás natural da usina em um ciclo de elevação e redução 

de carga.   
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Na Tabela 8 são apresentadas as emissões de CO2 em diferentes patamares 

de carga, durante um ciclo completo de elevação de carga no evento de partida da 

usina. As emissões foram calculadas por meio da equação 6 reescrita conforme 

expressão 12: 

 

E = Q × 47.371 × 10-9 × 56.815,60 × 10-3    (12) 

 

O valor de 47.371 kJ/kg ou 11.314 kcal/kg, conforme Tabela 2, é o PCI do 

combustível utilizado para expressar a quantidade de combustível queimado em 

equivalente de energia. O fator 10-9 converte kJ para TJ, pois o fator de emissão de 

CO2 é expresso em kg(CO2)/TJ e igual a 56.815,60 kg(CO2)/TJ, apresentado 

inicialmente na Tabela 7. E, por fim, o fator 10-3 converte kg para toneladas. 
 

 

Tabela 8. Emissão de CO2 no evento de partida da usina. 

Hora 
(hh:mm) 

Carga 
(MW) 

Consumo GN (Q) 
(kg) 

Eficiência 
Elétrica (%) 

Emissões CO2 (E) 
(tCO2) 

Emissões CO2 
(tCO2/MWh) 

08:30 10 8.755,20 8,7 23,56 2,356 
09:00 10 8.755,20 8,7 23,56 2,356 
09:30 10 8.755,20 8,7 23,56 2,356 
10:00 10 8.755,20 8,7 23,56 2,356 
10:30 20 10.032,00 15,2 27,00 1,350 
11:00 30 12.038,40 18,9 32,40 1,080 
11:30 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
12:00 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
12:30 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
13:00 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
13:30 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
14:00 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
14:30 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
15:00 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
15:30 40 13.315,20 22,8 35,84 0,896 
16:00 70 15.686,40 33,9 42,22 0,603 
16:30 105 18.969,60 42,1 51,06 0,486 
17:00 120 18.969,60 48,1 51,06 0,425 
17:30 150 22.617,60 50,4 60,87 0,406 
18:00 180 26.338,56 51,9 70,89 0,394 
18:30 210 29.986,56 53,2 80,71 0,384 
19:00 240 33.780,48 54,0 90,92 0,379 

 



 

45 
 

 A análise dos dados apresentados na Tabela 8 é evidenciada na Figura 10, a 

qual mostra que a emissão de CO2 (proporcional ao consumo de GN) é maior nos 

eventos de partida, chegando a 6,2 vezes a emissão base, ou seja, na condição de 

eficiência máxima de 54% (PCI) correspondendo à operação da unidade geradora 

em carga máxima (240 MW).  

 
Figura 10. Consumo de gás natural (proporcional à emissão de CO2) nos 

eventos de partida e desligamento da usina. 

 

 

 Durante o evento de partida da unidade, foram observadas duas situações 

relevantes com relação às emissões de CO2. A primeira está relacionada ao 

processo de aquecimento da caldeira de recuperação de calor, o qual representa as 

maiores emissões, 6,2 vezes a emissão base, com duração de aproximadamente 1 

hora e 30 minutos em carga de 10 MW. A segunda está relacionada ao processo de 

especificação do vapor, o qual é necessário para que o vapor atinja a qualidade 

exigida para a operação da turbina a vapor. Este procedimento emite 2,4 vezes a 

emissão base com duração de aproximadamente 4 horas em carga de 40 MW.  

 Já o processo de redução de carga para o desligamento da unidade 

apresentou uma condição menos crítica com duração de aproximadamente 30 



 

46 
 

minutos apenas. Para esta situação, a emissão foi 2,8 vezes a base com a operação 

da unidade a 30 MW. 

 Dado o regime de utilização das térmicas no Sistema Interligado Nacional 

(SIN) como prioritariamente garantidoras de disponibilidade ao invés de 

fornecedoras regulares de energia, as diminuições de carga ou retiradas periódicas 

das unidades geradoras são desfavoráveis ao controle das emissões atmosféricas.  

 

 

5.1.2. Usina Termoelétrica a Carvão 
 

 

 As emissões de CO2 provenientes da operação da usina termoelétrica a 

carvão mineral, no período de janeiro a dezembro de 2009, são apresentadas na 

Tabela 9: 

   
Tabela 9. Consumo de carvão mineral e emissões de CO2. 

Ano 2009 Consumo Carvão (Q) 
(t) 

Emissões de CO2 (E) 
(tCO2) 

Janeiro 8.036 17.499 
Fevereiro 7.534 16.406 
Março 8.888 19.355 
Abril 7.051 15.354 
Maio 9.184 19.999 
Junho 9.089 19.793 
Julho 7.834 17.060 
Agosto 4.654 10.135 
Setembro 4.490 9.778 
Outubro 3.575 7.785 
Novembro 3.568 7.770 
Dezembro 4.304 9.373 
Total Ano 2009 78.207 170.306 

 

  

As emissões de CO2 foram calculadas por meio da equação 6 reescrita como 

sendo: 
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E = Q × 103 × 21.813,2 × 10-9 × 99.831 × 10-3    (13) 

 

O valor de 21.813,2 kJ/kg ou 5.210 kcal/kg, conforme Tabela 3, é o PCI do 

combustível utilizado para expressar a quantidade de combustível queimado em 

equivalente de energia. O fator 103 converte o consumo de carvão de toneladas para 

kg e o fator 10-9 converte kJ para TJ, pois o fator de emissão de CO2 é expresso em 

kg(CO2)/TJ e igual a 99.831 kg(CO2)/TJ. E, por fim, o fator 10-3 converte o valor 

calculado das emissões de kg para toneladas. 

 O fator de emissão de CO2 para o carvão mineral é de 99.831 kg(CO2)/TJ e 

foi calculado por meio da equação 8. O teor de carbono do carvão mineral em base 

calorífica (C) é de 27,2 kg(C)/GJ, obtido por meio da equação 9 utilizando o poder 

calorífico inferior (PCI) e o teor de carbono (Teorc) do carvão mineral em estudo, de 

0,5939 kg(C)/kg, apresentados na Tabela 3. Utilizou-se o PCI, ao invés do poder 

calorífico superior (PCS), pois os fatores de emissão de carbono foram definidos 

neste trabalho com base na energia efetivamente aproveitável do combustível. 

 O teor de carbono em base calorífica e o fator de emissão de CO2 informados 

pelo IPCC (2006), para o carvão mineral tipo sub-betuminoso, são 26,2 kg(C)/GJ e 

96.100 kg(CO2)/TJ, respectivamente. Para o carvão mineral do tipo sub-betuminoso 

deste estudo, a diferença percentual entre os resultados obtidos e os valores de 

literatura é aproximadamente de 4%, apresentando uma relevância maior nos 

cálculos de inventários nacionais e corporativos. 

 Com base nos registros da usina do período de janeiro a dezembro de 2009, 

a produção de energia elétrica foi de 72.400 MWh o que permite expressar a 

emissão de 2,352 tCO2/MWh de energia elétrica gerada. A emissão da usina por 

MWh está relacionada à eficiência elétrica de 15,3%, definida como a razão entre 

energia produzida e energia consumida conforme equação 14: 

 

kWh
kcal 860

g)PCI(kcal/k(kg/ano) Carvão  Cons.
(kWh/ano) gerada EE

consumida  Energia
produzida  EnergiaEficiência ×

×
==  (14) 

 

 O valor de 860 kcal/kWh é o valor de conversão de eletricidade para calor 

(EPE, 2010). 
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5.2. EMISSÕES DE CO E DE NOX 
 

 

 Esta seção apresenta as estimativas de emissões de monóxido de carbono 

(CO) e de óxidos de nitrogênio (NOx) dos processo energéticos em estudo e os 

respectivos fatores de emissão, discutindo-se os valores obtidos. 

 

 

5.2.1. Usina Termoelétrica a Gás Natural 
 

 

 A unidade termoelétrica em estudo opera com combustores do tipo DLN (Dry 

Low NOx), de baixa emissão de poluentes. Neste tipo de combustor, a temperatura 

da chama é reduzida por meio de um mecanismo de pré-mistura combustível/ar que 

ocorre antes da região de ignição na câmara de combustão. A vantagem desta pré-

mistura é a baixa temperatura da chama obtida por uma relação combustível/ar 

pobre em combustível, reduzindo as emissões de NOx. 

 Relacionando as concentrações médias diárias dos poluentes (em mg/Nm3) e 

a potência de operação (em MW), para uma das unidades de geração da usina, 

conforme Figura 11, observa-se o comportamento típico das emissões com o 

aumento da concentração de CO nas emissões para potências reduzidas de 

geração de energia, principalmente em procedimentos de partida e de parada da 

unidade. 

 A operação em potências reduzidas tem menor eficiência (combustão 

incompleta) e maior produção de CO e hidrocarbonetos. Isto ocorre devido 

principalmente às baixas temperaturas de combustão que estão relacionadas, 

também, ao decréscimo das emissões de NOx (NO + NO2).  

Dos mecanismos de formação de óxidos de nitrogênio, a formação do NO 

térmico é predominante na queima do gás natural em turbinas e ocorre a partir da 

reação do nitrogênio do ar atmosférico com o oxigênio dissociado pelas altas 

temperaturas resultantes do processo de combustão. Neste processo a taxa de 

formação de NO se torna significativa em temperaturas próximas a 1.850 K 

(LEFEBVRE et al., 2010).   
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Figura 11. Comportamento típico das emissões de CO e de NOx.  

(A) Procedimentos de partida e de parada da unidade, (B) Redução de carga. 

 

 

 As taxas e os fatores de emissão em massa de poluentes foram estimados 

utilizando a vazão de gás de exaustão das chaminés. A usina em estudo não possui 

equipamentos instalados para a medida da vazão dos gases na chaminé. Utilizou-

se, então, o dado disponível no projeto da usina, ou seja, vazão dos gases de 

exaustão de 1.171.692 Nm3/h, igual para as duas chaminés na condição de 

operação em plena carga. 

 Para manter a correspondência dos dados, as emissões de CO e NOx 

registradas em condições de parada e partida das unidades geradoras não foram 

contabilizadas. Dos 155 dados diários 13 foram desconsiderados. 
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 Na Tabela 10 são apresentadas as estimativas das emissões de CO e NOx 

em massa de poluente, do período de janeiro a julho de 2009, e a estimativa dos 

fatores de emissão em massa de poluente por volume de gás natural queimado é 

dada na Tabela 11. Para os meses de agosto a dezembro de 2009 não foram 

apresentados dados, pois a usina não operou neste período. 

 
Tabela 10. Emissões de CO e NOx. 

Ano 2009 Consumo GN 
(tGN) 

Emissões CO 
(kg) 

Emissões NOx 
(kg) 

Janeiro 15.988,17 746,39 30.478,30 
Fevereiro 22.393,25 1.069,97 45.356,07 
Março 17.065,04 2.192,26 29.108,99 
Abril 11.595,24 754,80 21.238,62 
Maio 39.232,19 36.822,70 76.410,37 
Junho 36.481,60 14.943,60 66.061,52 
Julho 5.665,80 2.123,44 9.508,24 
Agosto 0,00 0,00 0,00 
Setembro 0,00 0,00 0,00 
Outubro 0,00 0,00 0,00 
Novembro 0,00 0,00 0,00 
Dezembro 0,00 0,00 0,00 
Total Ano 2009 148.421,29 58.653,16 278.162,11 

 

 

 Os registros da usina referentes ao período de janeiro a julho de 2009 

mostram que a produção de energia elétrica foi de 1.010.297 MWh, o que permite 

expressar a emissão de 0,058 kg(CO)/MWh e 0,275 kg(NOx)/MWh de energia 

elétrica gerada. 

 A partir da emissão em massa de poluente e do volume de gás natural 

queimado o fator de emissão estimado foi de 273 kg(CO)/106 m3 e de 

1.522 kg(NOx)/106 m3, conforme Tabela 11. 
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Tabela 11. Fator de emissão de CO e NOx e intervalo de  
confiança de 95% (IC 95%). 

Ano 2009 
Fator de 

Emissão CO 
[kg(CO)/106 m3] 

IC 95% 
[kg(CO)/106 m3] 

Fator de 
Emissão NOx 

[kg(NOx)/106 m3] 
IC 95% 

[kg(NOx)/106 m3] 

Janeiro 44 23 - 66 1625 1576 - 1674 
Fevereiro 36 33 - 40 1539 1516 - 1563 
Março 105   86 - 123 1384 1322 - 1447 
Abril 53 41 - 64 1469 1429 - 1509 
Maio 788     47 - 1529 1615 1536 - 1694 
Junho 366 214 - 519 1504 1402 - 1606 
Julho 310 228 - 393 1388 1349 - 1426 
Agosto 0 0 0 0 
Setembro 0 0 0 0 
Outubro 0 0 0 0 
Novembro 0 0 0 0 
Dezembro 0 0 0 0 
Ano 2009 273 124 - 422 1522 1493 - 1552 

 

 

Os fatores de emissão informados pela EPA (2000) para a tecnologia em 

estudo são de 1.618 kg(NOx)/106 m3 e 245 kg(CO)/106 m3. Estes fatores de emissão 

são provenientes da operação de unidades em cargas elevadas, de 80% a 100% de 

carga, sendo desenvolvidos a partir de dados de testes com excelentes índices de 

qualidade, porém existem dúvidas quanto à representatividade desses valores 

devido ao pequeno número de fontes analisadas. 

Para a tecnologia de geração de energia elétrica a gás natural em estudo, a 

diferença relativa entre os resultados médios obtidos e os valores de literatura é de 

6,3% para o NOx e de 11,4% para o CO, possivelmente devido a períodos 

operacionais com variação de 65% a 100% da carga considerados na quantificação 

dos poluentes. 

 A relação combustível/ar otimizada com baixas emissões de CO e NOx é 

verificada na operação das unidades geradoras em plena carga. No período de 

análise, esta condição foi verificada no mês de fevereiro quando uma das turbinas 

de combustão operou com estabilidade de carga possibilitando a obtenção dos 

fatores médios de emissão, de 36 kg(CO)/106 m3 (IC 95% 33 - 40) para CO e de 

1.539 kg(NOx)/106 m3 (IC 95% 1516 - 1563) para NOx. 
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 Já para os meses de maio e junho o fator de emissão apresentou uma grande 

variabilidade em função da operação das turbinas com variação da faixa de potência 

de 100 a 160 MW. Para este cenário sugerem-se estudos futuros da emissão dos 

poluentes relacionando a vazão dos gases de exaustão medida para cada faixa de 

potência de operação, reduzindo as incertezas e melhorando a qualidade do fator de 

emissão obtido. 

 

 

5.2.2. Usina Termoelétrica a Carvão 
 

 

 Na Tabela 12 e na Tabela 13 são apresentados os resultados das emissões 

atmosféricas medidas nas chaminés das duas unidades geradoras da usina a 

carvão pulverizado, em estudo. 

 
Tabela 12. Emissões de CO e NOx – Unidade de Geração 1. 

Data MW médio O2 medido 
(%) 

Vazão base 
seca (Nm3/h) 

Emissões CO 
(mg/Nm3) 

Emissões NOx 
(mg/Nm3) 

28/02/08 12,07 12,04 47.538 84,0 429,0 
01/10/08 9,47 16,65 48.578 18,4 220,1 
12/05/09 13,74 10,78 50.093 304,7 615,4 
Média  13,16 48.736 135,7 421,5 
Obs.: Critérios de referência: 0 °C e 1 atm; 
 Valores apresentados em base seca. 

 

 
Tabela 13. Emissões de CO e NOx – Unidade de Geração 2. 

Data MW médio O2 medido 
(%) 

Vazão base 
seca (Nm3/h) 

Emissões CO 
(mg/Nm3) 

Emissões NOx 
(mg/Nm3) 

28/02/08 12,07 10,46 46.538 143,0 787,0 

01/10/08 9,47 11,35 49.558 25,6 555,2 

12/05/09 13,74 10,06 54.319 236,7 480,0 

Média  10,62 50.138 135,1 607,4 
Obs.: Critérios de referência: 0 °C e 1 atm; 
 Valores apresentados em base seca. 
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 A concentração dos poluentes na chaminé, medida em base seca foi 

multiplicada pela vazão de gás de exaustão para se obter a taxa de emissão em 

massa de poluente, conforme Tabela 14. 
 

 
Tabela 14. Taxa de emissão de CO e NOx - Unidades de Geração 1 e 2. 

Unidade Geração 1 Unidade Geração 2 Total 
CO (kg/h) NOx (kg/h) CO (kg/h) NOx (kg/h) CO (kg/h) NOx (kg/h) 

6,6 20,5 6,8 30,5 13,4 51,0 
 

 

 A Tabela 15 apresenta uma estimativa das emissões totais da usina no ano 

de 2009 considerando o número de horas operacionais de cada unidade geradora 

no mesmo período.  
 

 
Tabela 15. Emissão anual de CO e NOx. 

 No de horas 
operacionais 

Emissões CO Emissões NOx 
 (kg/ano) (kg/ano) 
Unidade Geração 1 6.108 40.312,8 125.214,0 
Unidade Geração 2 6.309 42.901,2 192.424,5 
Total Ano 2009   83.214,0 317.638,5 

 

 

 Considerando a emissão dos poluentes (Tabela 15), a produção de energia 

elétrica de 72.400 MWh, obtida nos registros da usina do ano de 2009, e o consumo 

de carvão mineral em toneladas/ano, Tabela 9, obtém-se os fatores de emissão de 

CO e de NOx, conforme Tabela 16. 
 

 
Tabela 16. Fatores de emissão de CO e NOx. 

 CO NOx 
 kg(CO)/t kg(CO)/MWh kg(NOx)/t kg(NOx)/MWh 

Geração termoelétrica - 
carvão pulverizado 1,06 1,149 4,06 4,387 
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 Os fatores de emissão de CO e de NOx publicados pela EPA (1998), para a 

tecnologia de geração termoelétrica a carvão em estudo, são de 0,25 kg(CO)/t e de 

6 kg(NOx)/t respectivamente.  

 Para o NOx, a literatura consultada (EPA, 1998) fornece fatores de emissão 

derivados da operação de unidades com 60% a 110% de carga. O fator de emissão 

de NOx fornecido pela EPA está associado a um índice médio de qualidade, ou seja, 

foi desenvolvido a partir de dados com excelentes índices de qualidade 

considerando um número razoável de fontes. No entanto, não está claro se as fontes 

consideradas fornecem uma amostra representativa da categoria. 

 Os fatores de emissão obtidos neste estudo representam a operação da fonte 

entre 50% a 70% de carga. Possivelmente a diferença entre os fatores de emissão 

obtidos neste estudo e os valores de literatura se deve à condição operacional e às 

características do combustível. 

 De acordo com Lora et al. (2004), as emissões de NOx são influenciadas pela 

temperatura da chama, pelo conteúdo de nitrogênio do combustível e por 

parâmetros do processo na fornalha como o excesso de ar. De maneira geral, 

quando a temperatura da chama é reduzida as emissões de NOx serão reduzidas e 

as emissões de CO tendem a aumentar. 

 

 

5.3. IMPACTO DAS EMISSÕES DE CO E NOX EM RELAÇÃO AO CO2 
 

 

 Os dados utilizados para se obter o potencial de aquecimento global dos 

gases ou, conforme denominado nesta dissertação, efeito relativo ao CO2 (ER) são 

mostrados na Tabela 4, onde se relacionam as emissões antropogênicas em 1990 e 

a parcela de contribuição dessas emissões para o aquecimento global em um 

horizonte de tempo de 100 anos. O efeito relativo ao CO2 (ER) para o CO e NOx é 

apresentado nas Tabelas 17 e 18.  

 As Tabelas 17 e 18 apresentam o impacto das emissões de CO e de NOx em 

relação ao CO2 das usinas termoelétricas a gás natural e carvão, respectivamente. 

O impacto de cada gás avaliado (CO, NOx), obtido a partir das emissões EM(CO2) e 

EM(Gás) das usinas em estudo e do efeito relativo ao CO2 (ER) apropriado para 

cada gás, é apresentado como a parcela (fração) dos efeitos totais, PE (Gás). 
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Tabela 17. Impacto das emissões de CO e NOx em relação ao CO2 para a usina 
termoelétrica a Gás Natural. 

Gás Emissões (EM) 
(kg/ano) 

Efeito relativo 
ao CO2 (ER) 

EM × ER 
(kg/ano) 

Parcela dos 
efeitos totais (PE) 

(%) 
CO2 399.352.840 1,0 399.352.840,0 97,34 
CO 58.653 2,1 123.171,3 0,03 
NOx 278.162 38,8 10.792.685,6 2,63 

TOTAL   410.268.696,9 100,00 
 

 

A Tabela 18 apresenta o impacto das emissões de CO e de NOx em relação 

ao CO2 da usina termoelétrica a carvão. 

 

 
Tabela 18. Impacto das emissões de CO e NOx em relação ao CO2 para a usina 

termoelétrica a Carvão.  

Gás Emissões (EM) 
(kg/ano) 

Efeito relativo 
ao CO2 (ER) 

EM x ER  
(kg/ano) 

Parcela dos 
efeitos totais (PE) 

(%) 
CO2 170.306.000 1,0 170.306.000,0 93,16 
CO 83.214 2,1 174.749,4 0,10 
NOx 317.639 38,8 12.324.393,2 6,74 

TOTAL   182.805.142,6 100,00 
 

 

De forma geral, o estudo indica que o CO2 apresenta a maior parcela do 

impacto no aquecimento global, em um horizonte de tempo de 100 anos, tanto para 

usina termoelétrica a gás natural como para a usina termoelétrica a carvão.  

 As emissões de monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio têm um efeito 

menor em escala global. A parcela do CO, por exemplo, é desprezível em relação ao 

CO2. As Tabelas 17 e 18 mostraram um PE de menos de 1% para este gás. 

Algumas interpretações são possíveis para os valores obtidos. Em primeiro lugar, a 

emissão de CO em usinas termoelétricas deve ser pequena em virtude da geração 

de energia ser mais eficiente quando a combustão é completa. Este não é sempre o 

caso quando se trata das emissões globais.  
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No caso do NOx, a usina termoelétrica a carvão apresenta uma parcela maior 

nos efeitos totais. A mesma interpretação é possível para o NOx, apenas trocando a 

busca por maior eficiência pela necessidade de redução de poluentes. Porém, deve-

se observar que mesmo o uso da tecnologia DLN na termoelétrica a gás natural não 

impediu que o impacto relativo fosse eliminado.  

 A avaliação do efeito das emissões de CO e de NOx levou em consideração a 

importância relativa desses gases estimada pelo IPCC (1990) em escala global, em 

termos do forçamento radiativo proveniente das mudanças nas concentrações de 

cada gás. Considerando que em escala regional, os efeitos indiretos de CO e de 

NOx, principalmente em relação à formação do ozônio troposférico, apresentam 

variações significativas devido às diferenças nas condições químicas e 

meteorológicas (BERNTSEN et al., 2005), estudos futuros podem ser conduzidos 

considerando as condições climáticas e as emissões dos gases de efeitos indiretos8, 

inclusive hidrocarbonetos, da região onde se encontram as usinas termoelétricas 

apresentadas.  

A emissão de NOx e de CO, gases precursores de ozônio, pelas usinas em 

estudo sugere uma potencial formação de ozônio de superfície. Estudos recentes 

avaliaram a sensibilidade da formação do ozônio troposférico com as mudanças nas 

emissões industriais de NOx e de compostos orgânicos voláteis. Para uma pluma 

industrial, com uma composição química típica de uma usina a gás natural, foi 

observado um decréscimo (ou manutenção) dos níveis de ozônio próximo à fonte de 

emissão (0-10 km) e um aumento da concentração de ozônio mais longe da fonte, 

com valores máximos entre 10 e 50 km. Em situações meteorológicas com presença 

de vento o impacto foi detectado a distâncias de mais de 100 km da fonte (CASTELL 

et al., 2010). Já para a pluma de uma usina a carvão, localizada a sudeste nos 

Estados Unidos, observou-se uma produção de ozônio na faixa de 1,5 a 2,6 

moléculas de O3 por molécula de NOx emitido, sendo que a uma maior distância da 

fonte emissora esses números variaram de 2,3 a 5,4 (LURIA et al., 2003). 

 Considerando os valores de emissão de NOx nas usinas termoelétricas 

estudadas e o impacto relativo deste gás, percebe-se a necessidade de incluir os 

gases de efeitos indiretos em inventários de emissões para a geração termoelétrica, 

com o intuito de subsidiar estudos no âmbito das mudanças climáticas e do controle 

                                            
8 Neste trabalho, NOx, CO e hidrocarbonetos são denominados gases de efeitos indiretos. 
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da qualidade do ar, já que estão associados à formação de ozônio que é um 

poluente regulado por lei. Não é difícil a ocorrência de um grupo de usinas 

termoelétricas localizadas próximas entre si, principalmente nas regiões 

metropolitanas dos grandes centros urbanos brasileiros, pois as usinas 

termoelétricas normalmente são implantadas perto dos centros de carga. Nestes 

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

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

empreendimento isoladamente.  

A sugestão de incluir os gases de efeitos indiretos nos inventários de 

emissões estende-se a todos os processos de combustão em grande escala. Além 

disso, dado que a produção de NOx está relacionada na maior parte à presença de 

nitrogênio no ar de combustão e à tecnologia dos queimadores e depende pouco do 

combustível em si, a emissão deste gás também deve ser incluída nos inventários 

de emissões das usinas termoelétricas de combustíveis renováveis, tais como 

usinas alimentadas com bagaço de cana, resíduos sólidos urbanos e biogás. 
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6. CONCLUSÃO 
 

 

 Avaliando-se os resultados deste estudo, que inclui dados sobre emissões de 

CO2 (tCO2/MWh) para duas unidades específicas de geração termoelétrica, uma a 

gás natural de ciclo combinado operando com tecnologia de baixa geração de NOx 

(Dry Low NOx) e a outra com ciclo a vapor operando com carvão mineral 

pulverizado, nota-se que as emissões dependem não só do tipo de combustível 

empregado como, também, da tecnologia utilizada e da respectiva eficiência. Dessa 

forma, para a termoelétrica a gás natural as emissões de CO2 por MWh de energia 

gerada aproximam-se de 0,395 tCO2/MWh e para a termoelétrica a carvão mineral 

2,352 tCO2/MWh. 

 O estudo realizado para a usina termoelétrica a gás natural mostra que a 

emissão de CO2 por MWh de energia gerada é maior nos eventos de partida das 

unidades geradoras, chegando a 6,2 vezes a emissão na condição de eficiência 

máxima de 54% (PCI). Dado o regime de utilização das térmicas no Sistema 

Interligado Nacional (SIN) como prioritariamente garantidoras de disponibilidade ao 

invés de fornecedoras regulares de energia, as diminuições de carga ou retiradas 

periódicas das unidades geradoras são desfavoráveis ao controle das emissões 

atmosféricas.    

 A maior eficiência na geração elétrica e a maior utilização de combustíveis 

com menores fatores de emissão, como o gás natural, são medidas que podem ser 

tomadas para a redução das emissões de CO2. 

Os fatores de emissão calculados neste estudo, para as tecnologias de 

geração termoelétrica especificadas, representam as condições reais da fonte 

emissora e apresentam diferenças significativas em relação aos valores consultados 

em literatura para os poluentes CO e NOx. Esta diferença em maior parte é devida 

às variações operacionais da fonte e às características dos combustíveis. 

As variações operacionais observadas ocorreram em função de mudanças na 

carga de operação conforme a necessidade de geração de energia do setor elétrico 

e, também, em função das limitações dos equipamentos tendo em vista que a usina 

termoelétrica a carvão em questão vem operando desde 1963. 
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Considerando a análise do combustível, o fator de emissão de CO2 

desenvolvido neste estudo foi aproximadamente 4% maior para o carvão mineral do 

tipo sub-betuminoso e 1% maior para o gás natural ao compará-los com os fatores 

de emissão informados pelo IPCC para a elaboração de inventários nacionais de 

emissões. 

 O estudo dos fatores de emissão indicou a necessidade de se conhecer as 

particularidades das tecnologias e as variações operacionais da fonte de emissão. 

Por exemplo, a eficiência elétrica é dependente da idade da usina e da programação 

de rotinas de manutenções preventivas. A ausência de manutenção dos queimadores 

e das válvulas de entrada de ar impede que a eficiência do processo de combustão 

seja mantida em um padrão desejado e pode ocasionar uma relação ar/combustível 

não homogênea em toda a câmara de combustão resultando em diferentes zonas de 

temperatura aumentando os níveis de emissões, principalmente de CO e de NOx. A 

quantidade de excesso de ar é outro exemplo e é de grande importância no processo 

de combustão e de formação de NOx (CHAKRABORTY et al., 2008). Nem todas as 

usinas operam a plena carga o tempo todo, o que faz variar o fator de emissão, além 

da existência de diversas tecnologias de geração com diferentes capacidades de 

carga e equipamentos de controle de emissões em operação (CHAKRABORTY et 

al., 2008; XAVIER et al., 2004). Muitas informações técnicas nem sempre são bem 

conhecidas na elaboração de inventários nacionais de emissão, aumentando as 

incertezas dos valores obtidos. Para tanto, as medidas das emissões de gases 

possibilitaram estabelecer a relação entre a real condição operacional das usinas e 

os fatores de emissão. 

 O uso dos dados provenientes de sistemas de amostragem em chaminés na 

estimativa das emissões reduziu possíveis aproximações inerentes à eficiência de 

dispositivos de controle de emissões e possibilitou levar em conta diferenças entre 

os combustíveis de procedências diferentes.  

 Anualmente a quantidade de emissões pode sofrer variações expressivas 

devido à demanda de geração de energia do setor elétrico brasileiro. No ano de 

2009 a usina termoelétrica a gás operou no período de janeiro a julho 

permanecendo inativa no restante do ano. 

Com base nas emissões medidas em ambas as usinas no ano de 2009, o 

CO2 apresenta a maior parcela do impacto no aquecimento global, em um horizonte 

de tempo de 100 anos, tanto para usina termoelétrica a gás natural como para a 



 

60 
 

usina termoelétrica a carvão. As emissões de monóxido de carbono e óxidos de 

nitrogênio têm um efeito menor em escala global. A parcela do CO não é 

significativa em relação ao CO2. No caso do NOx, a usina termoelétrica a carvão 

apresenta uma parcela maior nos efeitos totais indicando que considerações 

associadas ao aquecimento global devem levar em conta as emissões de NOx, 
especialmente no caso das usinas a carvão, cuja parcela dos efeitos totais, PE, foi 

de 6,7%, enquanto que para a usina a gás natural foi de 2,6%. 

A emissão de NOx e de CO, gases precursores de ozônio, pelas usinas em 

estudo sugere uma potencial formação de ozônio de superfície, a qual já se 

observou em estudos recentes direcionados a outras duas termoelétricas a gás 

natural e a carvão localizadas nas regiões sudoeste da Espanha e sudeste dos 

Estados Unidos (LURIA et al., 2003; CASTELL et al., 2010). Os efeitos indiretos das 

emissões de CO e de NOx, principalmente em relação à formação do ozônio 

troposférico, apresentam variações significativas devido às diferenças nas condições 

químicas e meteorológicas de cada região (BERNTSEN et al., 2005). Desta forma, 

estudos futuros relacionados à formação de ozônio podem ser conduzidos 

considerando as condições climáticas e as emissões dos gases de efeitos indiretos, 

inclusive hidrocarbonetos, da região onde se encontram as usinas termoelétricas 

apresentadas.  

Considerando os valores de emissão de NOx nas usinas termoelétricas 

estudadas e o impacto relativo deste gás, percebe-se a necessidade de incluir os 

gases de efeitos indiretos em inventários de emissões para a geração termoelétrica, 

com o intuito de subsidiar estudos no âmbito das mudanças climáticas e do controle 

da qualidade do ar, já que estão associados à formação de ozônio que é um 

poluente regulado por lei. Não é difícil a ocorrência de um grupo de usinas 

termoelétricas localizadas próximas entre si, principalmente nas regiões 

metropolitanas dos grandes centros urbanos brasileiros, pois as usinas 

termoelétricas normalmente são implantadas perto dos centros de carga. Nestes 

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

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

empreendimento isoladamente. 
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