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PREMISSAS ESTRATÉGICAS PARA A EXPANSÃO ENERGÉTICA



Economia de baixo 
carbono e menor 
pegada ambiental

1. Esforços de mitigação de 
emissões de GEEs

2. Esforços de adaptação às 
mudanças climáticas 

Dimensões principais:
1. Energética – priorizar fontes não 

emissoras e uma maior eficiência 
energética.

2. Ambiental – Aproveitamento de 
recursos minimizando os impactos 
socioambientais.

3. Econômica – trajetórias que 
atendam às prioridades 
econômicas.

4. Tecnológica – trajetórias 
adequadas às potencialidades 
locais e seus contextos industriais e 
de desenvolvimento tecnológico.

PERSPECTIVA SOCIOAMBIENTAL DE QUESTÕES TRANSVERSAIS 
PARA A EXPANSÃO:



DESCARBONIZAÇÃO

MAPA DO CAMINHO



CÁLCULO E ANÁLISE DAS EMISSÕES DA EXPANSÃO ENERGÉTICA

O PDE é o plano setorial de 
mitigação e adaptação de mudança 
do clima (Decreto nº 7.390/2010)

As projeções de emissões 
embasaram os compromissos e 
acordos brasileiros, como a NDC



Subsídios para a definição da 
expansão

Análise socioambiental das 
fontes energéticas

Análise socioambiental 
Integrada

Análise de emissões de Gases 
de Efeito Estufa

Oferta de petróleo 
e derivados, gás 

natural e 
biocombustíveis

Oferta de 
energia 
elétrica

Eficiência 
Energética e 

Geração 
Distribuída

Demanda 
de energia
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A ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL DO PDE  - ETAPAS E PREMISSAS

Análises orientadas 
pelo conceito de 
Sustentabilidade

Minimização dos 
impactos 

socioambientais na 
produção, geração 
e transmissão de 

energia

Discussões sobre 
mudança do clima



Avaliação processual das  UHEs

•Estimativa do ano para entrada 
em operação das UHEs que 
poderão compor a expansão da 
oferta decenal 

Análise da complexidade 
socioambiental das UPs de 

petróleo e GN

•Classificação da complexidade 
das UPs e estimativa do tempo 
para o licenciamento ambiental

Avaliação das condições em que 
as interferências da expansão 
prevista poderão ocorrer sobre 
o meio natural e a sociedade. 

Análises  tendo como referência 
as negociações internacionais 
sobre mudança do clima e os 
compromissos assumidos pelo 
país. 

ETAPAS DA ANÁLISE 
SOCIOAMBIENTAL DO PDE



Análise 
socioambiental 

integrada
Hidrelétricas

PCHs

Termelétricas

Termelétricas 
biomassa

Eólicas Solar

Transmissão

Produção e 
oferta de 

petróleo, gás 
natural e 
derivados

Etanol

Biodiesel

Análise socioambiental
das fontes energéticas

ANÁLISE SOCIOAMBIENTAL INTEGRADA NO PDE
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MATRIZ SÍNTESE DA ANÁLISE 
SOCIOAMBIENTAL INTEGRADA 
DO PDE 2029

Temas 
socioambientais

Vegetação nativa

Fauna

Povos e terras 
indígenas

Qualidade do ar

Organização 
territorial

Unidades de 
conservação

PaisagemResíduos

Comunidades 
quilombolas

Recursos hídricos





• Demanda de energia 
crescente.

• Investimentos previstos 
alinhados com o objetivo 

da NDC.

• O Brasil se destaca no 
setor de energia por sua 

matriz renovável e pela 

baixa emissão de 
carbono. O objetivo é 
manter o patamar!

• O PDE é um Plano 

indicativo. Os caminhos
para se atingir a expansão 
com baixas emissões são 

flexíveis.



Tendências
Pela sociedade: demanda crescente de maior participação no processo de planejamento 
energético

Pelo setor de energia: mais diálogo, transparência e participação nos estudos e nas atividades

Mecanismos
Consultas públicas (pela internet e presenciais), seminários, oficinas participativas, audiências 
públicas, reuniões técnicas, decisões de conselhos deliberativos

Exemplos
Nos planos de energia de médio e longo prazo, PDE e PNE: consultas públicas, workshops
temáticos e reuniões com agentes de diversos segmentos

Nos estudos de inventário de usinas hidrelétricas: reunião pública da AAI e reuniões com alguns 
segmentos específicos

Mecanismos de participação social



Exemplos

Nas avaliações ambientais de áreas sedimentares – AAAS: consultas públicas, internet e 
presenciais, e oficinas

Nos estudos de viabilidade: 

Planos de comunicação e diálogo e relacionamento (oficinas, reuniões, site etc.) e audiências 
públicas (licenciamento ambiental) 

Audiências públicas para os editais de leilão de transmissão

Aprimoramentos
MME e EPE interlocução antecipada com OEMAs e intervenientes para transmissão

Aneel e MME realização de inventários hidrelétricos participativos

Mecanismos de participação social
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