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Apresentação

A matriz elétrica brasileira está passando por um período de transição, em que a ex-
pansão da capacidade instalada e da geração hidrelétricas deve ocorrer a taxas infe-
riores às observadas no passado, levando à necessidade de ampliar a oferta de outras 
fontes de geração para atender ao crescimento da demanda. 

Se por um lado, outras fontes renováveis, como a solar e a eólica, despontam como 
alternativas menos impactantes sob a perspectiva ambiental, por outro, o planeja-
mento governamental e análises setoriais diversas têm apontado uma tendência de 
crescimento da termoeletricidade, particularmente a de origem fóssil, como a princi-
pal fonte a complementar a geração hidrelétrica no curto, médio e longo prazos no 
país. 

Tendo em vista as implicações ambientais, sociais e econômicas da configuração futu-
ra da matriz elétrica para o Brasil, evidencia-se premente um diálogo aberto e trans-
parente entre governo, segmentos do setor elétrico, academia e a sociedade civil a 
respeito das questões de demanda e das opções energéticas em pauta.

De modo a dar sua contribuição a este debate, o Instituto de Energia e Meio Ambiente 
(IEMA) vem se dedicando a um conjunto de estudos e análises ambientais a respeito 
da geração termoelétrica no Brasil, a incluírem: o levantamento e sistematização de 
dados técnicos e ambientais das maiores usinas termoelétricas fósseis em operação e 
em processo de licenciamento em todo o território nacional , o desenvolvimento de 
indicadores de consumo de água e de emissões de poluentes atmosféricos e de gases 
de efeito estufa (GEE), a identificação dos empreendimentos que contam com finan-
ciamento público (BNDES) e a pesquisa sobre alternativas de redução do consumo de 
água e de emissões atmosféricas. 

O resultado desse trabalho passa, agora, a ser divulgado por meio de uma série de 
cadernos técnicos e também de uma plataforma web. Para inaugurar essa série, pu-
blicamos este estudo de caso, cujo tema central foi expor as implicações potenciais 
da geração termoelétrica quanto ao uso de água numa bacia hidrográfica onde, a 
exemplo de outras regiões do território brasileiro, este recurso é escasso.  
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Introdução

Tendo como objetivo último contribuir para uma discussão mais aprofundada sobre 
a geração termoelétrica fóssil no Brasil, o IEMA tem realizado, nos últimos dois anos, 
um conjunto de análises técnicas focadas em identificar as implicações desta opção 
de geração elétrica no uso de água e nas emissões de poluentes atmosféricos e de 
GEE.

Dentre outras atividades, o IEMA buscou tomar estudos de caso como ponto de par-
tida. Um destes foi o do projeto de um empreendimento termoelétrico, em licencia-
mento ambiental no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis (IBAMA), denominado “Usina Termoelétrica Ouro Negro“. 

Como se trata de um projeto em licenciamento ambiental, o IEMA optou por fazer 
uma avaliação técnica do estudo de impacto ambiental (EIA), apresentado ao IBAMA 
e disponibilizado publicamente por este órgão na sua página eletrônica1. O objetivo 
desta avaliação foi destacar as implicações deste projeto no que diz respeito ao uso 
de água, ainda que outros aspectos ambientais mereçam igual atenção. 

Todos os dados e informações do projeto usados nesta Nota foram coletados direta-
mente do EIA.

De modo a melhor apresentar os resultados desta análise, a presente Nota Técnica 
foi assim estruturada: em sua primeira parte, traz uma caracterização do uso de água 
nos processos da usina. Em seguida, apresenta a análise crítica quali-quantitativa dos 
possíveis impactos do empreendimento quanto a disponibilidade de água, alterna-
tivas locacionais e tecnológicas, e poluição da água. Por fim, o IEMA apresenta suas 
recomendações em uma breve conclusão. 

1 É possível acessar o inteiro teor do EIA seguindo esse caminho: entrar na página principal do IBAMA (www.ibama.gov.
br) => no menu à direita, clicar no ícone “licenciamento ambiental”(é o 4° item dentro do menu “Temas”) => já 
ná página do licenciamento ambiental (https://www.ibama.gov.br/licenciamento/), clicar na opção “EIAS – Relatórios – 
Monitoramento disponíveis” => clicar na opção “Termelétricas” => abrir a pasta “Ouro Negro”. 
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DESCRIÇÃO GERAL

O projeto Ouro Negro contempla a instalação de uma usina termoelétrica a base de 
carvão mineral, com duas unidades de 300 MW cada, totalizando uma capacidade 
instalada de 600 MW. Segundo o EIA, espera-se queimar 474 toneladas/hora de car-
vão mineral de alto teor de cinzas, baixo poder calorífico e elevado teor de enxofre na 
usina.

Pretende-se instalar a usina no município de Pedras Altas, em região limítrofe com 
o município de Candiota, no estado do Rio Grande do Sul, região de fronteira com o 
Uruguai.  Vale destacar que, na mesma região, já se encontram duas usinas termoelé-
tricas em operação – totalizando 796 MW -  e uma usina de 340 MW em construção2, 
além de uma jazida de mineração de carvão, explorada pela Companhia Riogranden-
se de Mineração.

O projeto foi proposto pela empresa Ouro Negro Energia em parceria com as empre-
sas chinesas SEPCO1 (Shandong Electric Power Construction Corporation) e Nwepdi 
(Northwest Power Design Institute)3.

CARACTERIZAÇÃO DE USO DE ÁGUA NA USINA TERMELÉTRICA

Todas as usinas termoelétricas necessitam de sistemas de resfriamento para a con-
densação do vapor utilizado nas turbinas.  A opção da empresa Ouro Negro Energia 
foi a utilização de uma tecnologia de resfriamento que utiliza água, por meio de torres 
úmidas funcionando em regime semiaberto, com circulação forçada, conforme ilustra 
a Figura 1.

Capítulo I
DESCRIÇÃO DO PROJETO

2 As usinas já instaladas são Presidente Médici A, B e Candiota III; a usina Pampa Sul está em construção. 
3 Site do empreendedor: http://ouronegroenergia.com.br/.
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FIGURA 1
Esquema de funcionamento do sistema de resfriamento à água 
com convecção forçada

Fonte: IEMA

Neste tipo de sistema, após ser utilizada para condensar o vapor de escape das turbi-
nas, a água é enviada para ser resfriada em torres com ventilação forçada, onde parte 
é perdida por evaporação e pela descarga de fundo (purga) da torre antes de retornar 
ao condensador.   

Por conta destas perdas, é que o resfriamento proposto no projeto da UTE Ouro 
Negro não se caracteriza como um sistema fechado, sendo necessária a captação 
contínua de 1435 m3/h de água no Arroio Candiota, cuja maior parte destina-se à 
reposição na torre de resfriamento (“make up“)4. 

A fim de regularizar a vazão e garantir o volume de água necessário para o funcio-
namento da UTE Ouro Negro, o EIA também propõe a construção de uma barragem 
no Arroio Candiota, na bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo. A barragem proposta 
irá inundar uma área de 296 ha. Para fins de comparação, um hectare corresponde 
a, aproximadamente, um campo de futebol. Logo, a área alagada será de cerca 296 
campos de futebol. 

4 A captação de água numa usina termelétrica destina-se também a suprir demandas de água potável, água para com-
bate a incêndios, etc. No entanto, a principal demanda é do sistema de resfriamento, que, tipicamente, representa mais 
de 2/3 da água captada.
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DISPONIBILIDADE E QUALIDADE DE INFORMAÇÃO DO EIA

Da leitura atenta ao EIA do projeto da UTE Ouro Negro, chamou atenção a insufici-
ência de dados e informações essenciais, o que impediu, em muitos casos, a análise 
técnica das implicações do projeto sobre o uso de água e o descarte de efluentes. 

Este foi o caso do balanço hídrico apresentado no EIA, o qual se mostra incompleto e 
insuficiente para uma adequada caracterização do uso de água pretendido.

De acordo com o EIA, os valores das vazões representam a condição de consumo 
médio da usina, sendo a captação média de água proposta de 1435 m³/h. A grande 
magnitude desta captação se deve, basicamente, à opção feita pelo empreendedor 
de utilizar sistema de resfriamento a água. Note-se que 76% da vazão total captada 
(1097 m³/h) destina-se ao sistema de resfriamento da UTE. A Figura 2 reproduz o flu-
xograma do balanço hídrico proposto para a UTE Ouro Negro.

Capítulo II
ANÁLISE CRÍTICA

FIGURA 2 Fluxograma do balanço hídrico proposto para a UTE Ouro Negro

Fonte: POLAR, 2015: 92, vol. I.
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O balanço hídrico aponta um uso de 641 
m³/h para “resfriamento de compresso-
res, FGD, consumo da indústria“. Dado 
que esta quantidade é bastante significa-
tiva (equivalente ao consumo residencial 
de uma cidade de aproximadamente 100 
mil habitantes), o EIA deveria, necessaria-
mente, ter desagregado a vazão para cada 
uma das finalidades propostas. Talvez des-
ta forma fosse possível esclarecer qual o 
destino final dado a 263 m³/h (18,3% da 
captação), que “desaparecem“ do balanço 
hídrico, conforme extrato do fluxograma 
mostrado na Figura 3.

FIGURA 3
Uso de água no resfriamen-
to dos compressores, FGD e 
consumo na indústria

Fonte: POLAR, 2015: 92, vol. I.

Segundo POLAR, empresa responsável pela elaboração do EIA, a água retirada pela 
purga na torre de resfriamento, será

“utilizada em outros processos e na lavagem das instalações de manuseio de car-
vão e das respectivas correias transportadoras. O efluente gerado é encaminhado 

para o tratamento do sistema água contaminada com carvão para ser reutilizado no 
mesmo processo” (POLAR, 2015: 74, vol. I). 

FIGURA 4
Uso de água na lavagem das 
instalações de carvão e ou-
tros processos

Fonte: POLAR, 2015: 92, vol. I.

Dado que a vazão de descarga de fundo 
das torres é significativa (108 m³/h), seria 
imprescindível que esta fosse desagregada 
para cada uma das finalidades propostas 
no projeto, principalmente na lavagem das 
instalações de manuseio de carvão e das 
correias transportadoras. Além disso, deve 
ser explicitado o destino a ser dado a esta 
vazão após o tratamento, que se supõe 
que seja o arroio Candiota.

O EIA afirma que a UTE Ouro Negro terá efluente zero, mas isso não fica demonstrado 
no balanço hídrico apresentado. Em nenhum momento é explicitada a vazão prove-
niente do reuso e tampouco é apresentado o funcionamento do sistema de efluente 
zero. Além disso, mesmo afirmando que terá efluente zero, o EIA também afirma que
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“Nas situações operacionais e quando da ocorrência de precipitação pluviométrica, 
com a geração de efluentes líquidos em corpo hídrico, sejam eles de origem indus-
trial, sanitária ou de drenagem pluvial, deverão ser obedecidos os padrões de lança-
mento de efluente líquidos previstos na legislação federal” (POLAR, 2015: 120, vol. 

II). 

Em outras palavras, o EIA limita-se a fornecer os parâmetros máximos da legislação, 
não a real caracterização do efluente líquido, muito menos uma avaliação dos im-
pactos na qualidade da água decorrente do lançamento deste efluente por parte da 
usina.

O reservatório que será construído no arroio Candiota deveria fazer parte do balan-
ço hídrico do projeto devido ao aumento de evaporação.  Segundo o próprio EIA, a 
área alagada de 296 ha aumentará a “fração de evaporação do balanço hídrico local, 
principalmente na estação verão, onde ocorrem os picos de evaporação, podendo 
ocasionar em uma redução da disponibilidade hídrica a jusante, para eventos de baixo 
fluxo a montante“ (POLAR, 2015: 138, vol. II). Esta perda por evaporação na barragem 
proposta deveria ser contabilizada e explicitada, de forma a ter um balanço hídrico 
completo que sirva de base para avaliação do real impacto que se terá no arroio Can-
diota.

Outro problema detectado é que não é apresentado o balanço hídrico para a con-
dição de captação máxima no verão, com vazão de 1540 m³/h.  Com isso, tem-se a 
dimensão do consumo apenas para condição média. 

Com informações tão incompletas, torna-se quase impeditiva uma análise técnica 
adequada da viabilidade desse projeto quanto ao seu uso de água. No entanto, con-
siderando que o projeto prevê a perda de 989 m³/h (68% do total captado) por eva-
poração e arraste, que, consequentemente, não retornariam ao Arroio Candiota, as 
lacunas de informações no balanço hídrico não impedem de afirmar que haverá um 
grande impacto na disponibilidade hídrica da região caso esse empreendimento seja 
construído, conforme se demonstra na seção seguinte.

ANÁLISE QUALI-QUANTITATIVA

Para um levantamento dos impactos de um empreendimento nos recursos hídricos, é 
necessário analisar parâmetros qualitativos e quantitativos, ou seja, é preciso analisar 
qual será o impacto na qualidade da água e qual será o impacto na disponibilidade 
hídrica. Parâmetros qualitativos são influenciados pelo lançamento de efluentes, con-
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taminação de solos que podem ser lixiviados para o corpo hídrico entre outros. Já os 
parâmetros quantitativos são modificados pela captação e consumo de água no curso 
do corpo hídrico e construção de barramentos, por exemplo, que causam modificação 
na vazão e disponibilidade de água neste corpo d’água. A seguir, é feita uma análise 
quali-quantitativa a partir dos dados presentes no EIA da UTE Ouro Negro.

Potencial impacto Sobre a Disponibilidade Hídrica

Ao contrário da afirmação feita no EIA de que “as alterações decorrentes das ativida-
des de operação da UTE nos recursos hídricos decorrem basicamente do barramento 
e do lançamento de efluentes“ (POLAR, 2015: 158, vol. I), a instalação da UTE, caso 
concretizada, deverá ter um impacto significativo na disponibilidade hídrica da região.  
Basta notar que, no máximo, 183 m³/h dos 1435 m³/h captados retornarão à bacia hi-
drográfica, o que representa apenas 12,7%.  Serão perdidos por arraste e evaporação 
nas torres de resfriamento 989 m³/h (68,9%). O EIA, em nenhum momento, explicita 
com a clareza necessária este enorme uso consuntivo de água, que corresponde ao 
uso residencial de uma cidade de 158 mil habitantes5.

Esta demanda de água projetada para a UTE Ouro Negro vem se adicionar às capta-
ções e perdas já existentes na região, conforme aponta o EIA: “à montante do bar-
ramento, foram identificadas diversas demandas para diferentes usos, à jusante foi 
identificada bacias rurais com demandas de irrigação, captação e criação bovina“ (PO-
LAR, 2015: 139, vol. II). No que se refere às demandas já existentes na região, o EIA 
considerou o seguinte:

 - Demandas para geração de energia elétrica: outorgas da ANA para as usinas 
termoelétricas Candiota II e III e usina termoelétrica Seival;
 - Demandas para abastecimento da população rural e urbana;
 - Demandas para cultivo de arroz e criação de animais;
 - Demandas para atividade industrial.

A Tabela 1 apresenta os parâmetros utilizados pelo EIA para população, criação de 
animais e cultivo de arroz. A partir desses dados e das informações apresentadas so-
bre as outorgas das usinas da região, foi construída a Tabela 2 para uma melhor aná-
lise da representatividade da demanda prevista em projeto para a usina Ouro Negro. 
Para os cálculos, não foi possível considerar a demanda de atividade industrial, pois o 
EIA não fornece as informações necessárias, limitando-se a explicar como a demanda 
foi estimada.

5 Considerando-se consumo diário de 0,15 m³/habitante (SABESP – NTS 181. Disponível em: http://www2.sabesp.com.
br/normas/nts/NTS181.pdf).
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TABELA 1 Aspectos considerados nas estimativas das demandas setoriais

Fonte: POLAR, 2015: 133, vol. II.

ASPECTO
MUNICÍPIO

DEMANDAS 
UNITÁRIASPINHEIRO

MACHADO
PEDRAS 
ALTAS CANDIOTA

Bovinos - efetivo dos rebanhos 147.192 100.825 50.642 45 L/cab.dia
Equinos - efetivo dos rebanhos 4.935 5.737 2.803 40 L/cab.dia

Bubalinos - efetivo dos rebanhos 1.656 2.064 180 45 L/cab.dia
Suínos - efetivo dos rebanhos 4.298 1.893 2.156 85 L/cab.dia

Caprinos - efetivo dos rebanhos 1.622 819 374 6 L/cab.dia
Ovinos - efetivo dos rebanhos 151.084 90.444 1.891 6 L/cab.dia

Galinhas - efetivo dos rebanhos 26.706 13.135 14.413 0,6 L/cab.dia
Codornas - efetivo dos rebanhos 86 0 72 0,6 L/cab.dia

Área Territorial (km²) 2.249.555 1.377 933.834 -
População rural (hab.) 2.996 1.444 6.173 125 L/hab.dia

População urbana (hab.) 9.784* 768* 2.598 125/250 L/hab.dia
Área plantada de arroz (ha) 0 200 753 12.000 m³/ha/safra

TABELA 2
Demandas totais da região para população, criação de animais, cultivo de arroz e 
geração de energia elétrica.

Fonte: IEMA a partir dos dados apresentados em POLAR, 2015: 133, vol II

CATEGORIA TIPO TOTAL (m³/h) TOTAL (m³/h) % DA DEMANDA 
TOTAL

Cr
ia

çã
o 

de
  A

ni
m

ai
s

Bovinos 559,99

682,2 12

Equinos 22,46
Bubalinos 7,31

Suínos 29,56
Caprinos 0,70
Ovinos 60,85

Galinhas 1,36
Codornas 0,004

Arroz Área plantada de arroz 1305,48 1305,5 23

População
População rural 55,28

123,8 2
População urbana 68,49

Geração de 
Energia

Usina Candiota II 850
3520,0 63Usina Candiota III 1050

Usina Seival 1620

Legenda: *Sedes urbanas localizadas fora das sub-bacias consideradas
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Pela análise da Tabela 2 é possível perceber a grande representatividade da deman-
da de água para geração de energia elétrica já existente na região. A demanda que 
Ouro Negro prevê em projeto para captação média é de 1435 m³/h, o que representa 
cerca de 25% da demanda existente atualmente. Se a entrada em operação da UTE 
Ouro Negro for considerada, a demanda para geração de energia elétrica na região 
aumentará para 70% da demanda total. Ou seja, a bacia hidrográfica está sendo utili-
zada quase que em sua totalidade para geração de energia elétrica, limitando o cres-
cimento e desenvolvimento da região por meio de outras atividades econômicas que 
podem gerar mais empregos e mesmo renda para a população local. 

As próprias simulações realizadas no EIA concluíram que “na maior parte do tempo, 
serão atendidas as demandas, porém, alguns cenários revelaram falha no atendimen-
to, o que implicaria, em alguns intervalos, em uma vazão ecológica de descarga do 
reservatório“ (POLAR, 2015: 136, vol. II). Mesmo em face do resultado dessas simu-
lações, o EIA afirma em seu primeiro volume que “a disponibilidade hídrica do local 
verifica-se (sic) através dos estudos realizados no Arroio Candiota, propiciando ótima 
disposição para construção do barramento“ (POLAR, 2015: 48, vol. I), mostrando total 
desencontro de informações entre as diferentes seções do estudo.  

Apesar de os resultados desta simulação serem, por si só, suficientes para questionar 
a viabilidade ambiental do empreendimento, é importante destacar que o impacto 
sobre a disponibilidade na bacia deve ser ainda maior, dado que o EIA: 

 - Não considera as perdas adicionais por evaporação que ocorrerão na bacia 
por conta da área alagada pela barragem, conforme explicitado na seção anterior;
 - Não é considerada a demanda de água necessária para a operação da UTE 
Pampa Sul, que está em construção; 
 - Não considera a provável ampliação da população, do rebanho e da produção 
agrícola, e outras atividades econômicas na região. A rigor, o estudo congela a de-
manda de água na região. Além disso, para o cálculo da demanda atual de água, o EIA 
utiliza dados de 2010 para a população, dados de 2013 para agricultura e pecuária e 
dados de 2007 para atividade industrial, sem realizar nenhuma projeção para valores 
atuais, congelando então uma demanda que já é menor do que a atual. 

A inviabilidade do uso de água proposto pela Ouro Negro Energia fica ainda mais evi-
dente quando se observa que a região onde o empreendimento pretende se instalar 
é classificada pela Agência Nacional de Águas (ANA) como crítica quanto à disponi-
bilidade hídrica. A cada quatro anos, a ANA publica um relatório de conjuntura dos 
recursos hídricos no Brasil e, anualmente, divulga um informe que atualiza o último 
relatório (ANA, 2015). Para análise da criticidade qualitativa, a ANA utiliza indicadores 
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da capacidade de assimilação dos corpos d’água e, para indicadores quantitativos, a 
relação entre a demanda consuntiva total (obtida por meio das outorgas existentes) e 
a disponibilidade hídrica dos rios (MMA, 2011).

 A Figura 5 mostra o mapa com as bacias críticas com base no resultado do infor-
me 2015 divulgado pela ANA, sendo possível observar que a UTE de Ouro Negro se 
encontra em uma bacia classificada como crítica segundo parâmetros quantitativos 
(ANA, 2015).  O Arroio Candiota, que não aparece nesse mapa devido sua escala, é 
um afluente do rio Jaguarão, que divide Brasil e Uruguai, o qual é classificado com 
balanço hídrico quantitativo muito crítico.

FIGURA 5
Mapa da Ana mostrando a situação do balanço hídrico quantitativo na região do 
parque termoelétrico de Candiota e Pedras Altas, no Rio Grande do Sul

Fonte: IEMA a partir dos metadados fornecidos pela ANA6.

Em 26/03/2013, a ANA publicou a Portaria n⁰62, apontando os trechos de rios de do-
mínio da união de especial interesse para a gestão de recursos hídricos, em função, 

6 Metados disponíveis em: http://www3.snirh.gov.br/portal/snirh/snirh-1/acesso-tematico/quantidade-de-agua.

14Análise Crítica



entre outros motivos, dos conflitos potenciais e existentes pelo uso da água.  No que 
diz respeito à Bacia Mirim/São Gonçalo, afetada pela UTE Ouro Negro, o Anexo 1 da 
Portaria n⁰62 explicita como trechos críticos: “Arroio Seival; trecho do Arroio Candio-
ta, entre a foz do Arroio Seival no rio Candiota e sua foz no Rio Jaguarão; trecho do 
Rio Jaguarão entre a foz do Arroio Candiota e a foz do Arroio do Bote“. 

Corroborando a criticidade quantitativa da região, ano após ano, a região passa por 
situações de seca, com diversas cidades decretando situação de emergência e tendo 
que enviar caminhões pipa para abastecimento da população. Diversas notícias mos-
tram como a região sofre com a falta d’água continuamente, e essas notícias junto 
as informações provenientes dos mapas da ANA evidenciam que há um problema 
estrutural na região de Candiota e Pedras Altas quanto à disponibilidade hídrica, não 
sendo apenas eventos pontuais. É o que mostra o Quadro 1.

 - “Estiagem atinge mais de 130 mil pessoas no RS. Os municípios de Candio-
ta, Pedras Altas e Herval, no sul do estado, já decretaram situação de emergência” 
(Uol Notícias, 2011);
 - “Sem água, famílias dependem de caminhão-pipa em Candiota, RS“ (G1, 
2012);
 - “A barragem de Pedras Altas encontra-se hoje com menos de 20% de toda 
a sua capacidade“ (Calila Notícias, 2013);
 - “Construção de reservatórios em Candiota está 40% concluída – obras bus-
cam ampliar armazenamento e resolver problema de falta de água que atinge a 
zona urbana“ (Folha do Sul, 2014).

QUADRO 1 Notícias sobre escassez de água na região de Pedras Altas, veiculadas em diversos 
veículos de imprensa

Fontes: Uol Notícias (2011), G1 (2012), Calila Notícias (2013), Folha do Sul (2014).

Diante desse cenário de criticidade hídrica, o EIA deveria ter feito uma análise de 
alternativas locacionais e tecnológicas mais adequada do que a apresentada, pois 
considerou apenas locais muito próximos uns dos outros, utilizando a mesma fonte 
de água. Porém, este tipo de análise não foi feito quando da avaliação de alternati-
vas tecnológicas e locacionais constantes do EIA. Este estudo não considerou, com 
a devida profundidade, a possibilidade de utilizar um sistema de resfriamento a ar, 
conforme ilustrado na Figura 6. Nesse tipo de tecnologia, o ar é utilizado para resfriar 
a água que sai da turbina a vapor, não utilizando água para tanto e não tendo taxa de 
evaporação, evitando perdas. Com a utilização desse sistema, a quantidade de água 
necessária para abastecer a usina cai drasticamente, diminuindo o impacto para a ba-
cia hidrográfica quanto à disponibilidade hídrica. 
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FIGURA 6 Esquema do sistema de resfriamento a ar com circulação fechada

Fonte: IEMA

Mesmo afirmando que “torres secas costumam ser utilizadas em regiões desérticas 
ou onde há grande escassez de água“ (POLAR, 2015: 61, vol. I), o EIA optou pelo res-
friamento à agua, levantando “três motivos principais: maior rendimento térmico da 
unidade geradora, menor variação nas condições operacionais do sistema e menor 
custo de investimento“ (POLAR, 2015: 63, vol. I). É visível que a questão do impacto 
ambiental não foi considerada nessa escolha e que o empreendedor ignorou o fato 
de que as simulações apresentaram alguns cenários de falha de atendimento. Na prá-
tica, o EIA não levou em conta o fato de que a região do empreendimento apresenta 
condições críticas de disponibilidade de água.   

Ao justificar a opção pelas torres de circulação forçada, o EIA desinforma a sociedade 
e os órgãos encarregados do licenciamento e da outorga ao afirmar que os conden-
sores a ar (torres secas) apresentam um consumo de energia nos ventiladores tão 
elevado “que raramente são empregadas em grandes termelétricas“ (POLAR, 2015: 
61, vol. I). 

Contudo, há dezenas de usinas de grande porte com sistema de resfriamento a ar 
operando em outros países e, dados os potenciais impactos nos recursos hídricos em 
decorrência da instalação da UTE Ouro Negro, a opção de utilização de resfriamento 
a ar deveria ter sido apresentada a partir de uma avaliação comparativa tecnicamente 
mais fundamentada e rigorosa, inclusive a partir da realidade já existente em outras 
regiões do mundo – África do Sul, China, EUA e Europa.
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Na África do Sul, por exemplo, há grandes 
usinas como Matimba e Kendal.  A Figura 
7 apresenta uma foto da usina de Matimba 
que opera com seis unidades de 665 MW, 
integrando 3990 MW, totalmente resfria-
das a ar por meio de torres secas de circu-
lação forçada. 

A China, país sede das empresas parceiras 
no empreendimento - Shandong Electric 
Power Construction Corporation e Nwepdi 

FIGURA 7
Foto da Usina de Matimba, 
na África do Sul, mostrando o 
sistema de resfriamento a ar

Fonte: BRG Energy, [s.d].

Northwest Power Design Institute -, adotou a utilização de sistemas de resfriamento a 
ar como mandatória em regiões de escassez hídrica, como parte das políticas ambien-
tal e de fortalecimento da indústria nacional.  Novas gerações de materiais e melho-
rias termodinâmicas levaram a uma redução de custos dos sistemas, tornando o país 
líder mundial no fornecimento de condensadores a ar.  Desta forma, em 2013, a China 
atingiu a marca de 127 GW de capacidade instalada térmica operando com conden-
sadores a ar sendo 44% da capacidade adicional instalada em 2013 operada com esta 
tecnologia (YANG, SUN E JACKSON, 2014). De acordo com a Agência Internacional de 
Energia, estima-se que, em 2040, a China tenha mais de 350 GW instalados de usinas 
termelétricas operando com resfriamento a ar (IEA, 2015).

FIGURA 8 Foto da Usina de Huanggang Tongchuan, na China, de 2x600 MW com sistema de 
resfriamento a ar

Fonte: Power Plants Around the World, 2012
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Analogamente, os Estados Unidos vivenciaram um aumento substancial do uso de 
condensadores a ar a partir de 2010, fruto de inovações tecnológicas e competição 
com os fornecedores chineses. No fim de 2014, o país apresentava 30,4 GW de usinas 
operando com sistemas de resfriamento a ar (YANG, SUN E JACKSON, 2014).

FIGURA 9 Foto da Usina Virginia Hybrid Center, de 600 MW com sistema de resfriamento a ar

Fonte: Virginia Watchdog, 2013

Poluição Hídrica

Durante a elaboração do EIA, foram realizadas duas campanhas de monitoramento 
na malha hídrica, ao longo da área que será diretamente afetada pela UTE, caso seja 
construída.  Os resultados demonstraram que a qualidade das águas superficiais da 
sub-bacia do Arroio Candiota já é 

“Diretamente afetada por efluentes oriundos das atividades antrópicas à montante, 
tais como a Usina Termoelétrica Candiota, as áreas de mineração e a indústria ci-

menteira existentes no município de mesmo nome, além dos efluentes domésticos e 
dos nutrientes decorrentes da aplicação de fertilizantes” (POLAR, 2015: 176, vol. II).

Um dos pontos a destacar no monitoramento realizado é que os resultados mostra-
ram elevadas concentrações de cianeto, composto químico altamente tóxico, estando 
acima do limite estabelecido pela Resolução CONAMA nº 357/057 em alguns dos 
pontos analisados nas campanhas de monitoramento. De acordo com o próprio EIA, 
esse resultado significa um grande risco para as condições de vida na malha hídrica 
estudada, pois

7 Resolução CONAMA nº 357/05 disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf.
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“O descarte de efluentes contendo Cianeto no meio ambiente pode gerar impactos 
que podem ser caracterizados pela alteração ou degradação da qualidade da água 

dos corpos receptores desses efluentes, principalmente no que diz respeito aos pei-
xes, seu hábitat e ao uso dessa água pelo homem.  Os cianetos livres (CN- e HCN) 
são tóxicos para todo tipo de vida animal, uma vez que bloqueiam o transporte de 
oxigênio no metabolismo. Esses compostos são absorvidos rapidamente pela pele, 

por inalação ou ingestão, e carregados no plasma sanguíneo, afetando diversos 
constituintes essenciais dos processos vitais” (POLAR, 2015: 166-167, vol. II).

O EIA afirma ainda que a presença de cianeto “provavelmente está associada às ativi-
dades de mineração que ocorrem à montante dos pontos amostrados, no município 
de Candiota, visto que compostos de Cianeto são utilizados na extração e recupera-
ção de minerais e metais a partir das minas“ (pg. 177, vol. II). 

Ora, dado que a UTE Ouro Negro demandaria a extração e transporte de carvão mi-
neral na mesma região, parece evidente que sua operação poderia contribuir com o 
agravamento deste problema. Mesmo com esse resultado, o EIA não propõe nenhu-
ma medida mitigadora para o caso do cianeto além do monitoramento da qualidade 
da água. 

Como citado anteriormente, quanto aos impactos qualitativos na água do Arroio Can-
diota, apesar do EIA admitir que o “lançamento de efluentes implica em possíveis 
modificações nas concentrações de diversos parâmetros físico-químicos e biológicos, 
indicadores da qualidade da água“ (POLAR, 2015: 121, vol. I), não é apresentado no 
estudo uma estimativa dos impactos futuros na qualidade da água nem é realizada 
uma quantificação das cargas poluidoras (kg/h). 

O estudo se restringe a apenas apresentar os limites máximos para os parâmetros 
indicadores da qualidade de efluentes, estabelecidos pela legislação estadual de re-
ferência, e a afirmar que será “instalado um sistema de monitoramento contínuo de 
vazão, temperatura e pH e de amostragem de efluentes líquidos de forma a permitir 
a coleta de amostras simples e composta em conformidade com o estabelecido na 
Resolução CONSEMA N°001/1998“⁸. (POLAR, 2015: 121, vol. I).

19

8 Resolução CONSEMA N°001/1998 disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=23

Análise Crítica



Tendo como objetivo avaliar as implicações da geração termoelétrica para uso de 
água, a presente Nota Técnica tomou como objeto de análise o projeto de instalação 
da usina termelétrica de Ouro Negro, recorrendo à análise detalhada do EIA, apresen-
tado pela empresa Ouro Negro Energia no âmbito do licenciamento ambiental em 
andamento perante o IBAMA. 

A análise crítica do EIA de referido empreendimento apontou importantes problemas 
– tanto de forma quanto de conteúdo.

A primeira dificuldade encontrada disse respeito à insuficiência de informações e da-
dos essenciais a uma adequada análise técnica dos potenciais impactos do projeto 
termelétrico quanto à disponibilidade e a poluição hídricas na região a ser afetada. A 
esse respeito, cabe destacar a ausência:

 - da indicação do destino de 263 m³/h (18,3% da captação), a serem captados;
 - de dados de captação máxima;
 - da informação desagregada da vazão de descarga de fundo das torres, com a 
descrição de cada uma das finalidades propostas no projeto, principalmente na lava-
gem das instalações de manuseio de carvão e das correias transportadoras;
 - da vazão proveniente do reuso;
 - da apresentação do funcionamento do sistema de efluente zero;
 - da caracterização do efluente líquido e muito menos de uma avaliação dos 
impactos na qualidade da água decorrente do lançamento deste efluente por parte 
da usina.

No entanto, considerando que o projeto prevê a perda significativa de água por eva-
poração e arraste, que, consequentemente, não retornariam ao Arroio Candiota, as 
lacunas de informações no balanço hídrico não impedem de se afirmar que haverá 
um grande impacto na disponibilidade hídrica da região caso esse empreendimento 
seja construído. 

A instalação da usina Ouro Negro, nos moldes propostos no projeto submetido ao li-
cenciamento, representa um acréscimo de cerca de 25% na demanda de água já exis-

Capítulo III
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20Considerações Finais e Recomendações 



tente atualmente. Isso se mostra significativo à medida que, conforme definido pela 
própria ANA, a região onde se pretende construir a usina já sofre, e de forma crônica, 
com a escassez hídrica, tendo sido classificada no nível de criticidade quantitativa alta.

Assim, além de potencialmente agravar ainda mais a situação de escassez, contribuin-
do para problemas já recorrentes de abastecimento público na região, o projeto da 
Usina Ouro Negro também pode ser questionado sob a perspectiva da geração de 
emprego e renda, já que, indiretamente, contribuirá para a falta d‘água a ser destina-
da para outras atividades econômicas, inclusive mais intensivas em emprego. 

Mesmo diante destes fatos, também chama a atenção o modo como o EIA tratou das 
alternativas tecnológicas e locacionais. No caso das primeiras, este estudo não consi-
derou adequadamente as opções tecnológicas que efetivamente levam a um menor 
consumo de água, como os sistemas de resfriamento a ar. Como justificativa, o EIA 
argumenta tratar-se de alternativa pouco usada mundialmente, o que não é verdade, 
conforme mostrado. 

O fato de as análises da qualidade da água feitas no âmbito do EIA apontarem a exis-
tência de cianeto em concentrações acima dos padrões permitidos também não po-
deria ter sido tratado de forma tão lacunosa. No mínimo, o EIA deveria ter apontado 
se e em que condições o empreendimento iria contribuir para a permanência desta 
situação grave.

Para além da análise específica do EIA do projeto da usina termoelétrica de Ouro Ne-
gro, o questionamento quanto à gestão dos recursos hídricos na região também pre-
cisa ser feito. Mostra-se importante a participação do Comitê de Bacia da Lagoa Mi-
rim e do Canal São Gonçalo, competente para a gestão da bacia hidrográfica onde o 
empreendimento Ouro Negro pretende se localizar. Tal participação, se efetiva, pode 
suprir, mas não totalmente, a carência de um plano de bacia, instrumento essencial à 
adequada gestão territorial dos recursos hídricos no Brasil. 

Diante do exposto, entendemos que o IBAMA não deve aprovar a licença ambiental 
prévia com base no EIA apresentado, lembrando que, para o processo de obtenção 
de licença prévia, é necessário que o empreendedor já tenha obtido a outorga, ainda 
que preventiva. Quanto à outorga de uso de recursos hídricos, em maio de 2016 a 
ANA indeferiu o pedido de outorga preventiva9 para a geração de energia da usina 
termoelétrica Ouro Negro.

Entendemos que a ANA agiu corretamente ao tomar essa decisão e, também, que ela 
deve se manter, já que, mesmo com informações incompletas, há evi¬dências quanto 
à gravidade dos impactos sobre a disponibilidade hídrica da região do entorno do 
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empreendimento proposto.

Cabe ressaltar que, se a licença ambiental prévia for autorizada nas condições apre-
sentadas no EIA, corre-se o risco de o empreendedor, a equipe técnica responsável 
pelo EIA e o próprio órgão ambiental incorrerem em crime ambiental, nos termos dos 
arts. 66 e 69-A da Lei 9.605/1998.

Além disso, recomenda-se um debate mais aberto na sociedade e, concretamente, no 
âmbito do Comitê de Bacia da Lagoa Mirim e do Canal São Gonçalo, quanto às reais 
condições de instalação de uma potencial nova fonte de captação de água numa re-
gião já em situação altamente crítica.
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