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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo ao que estabelece a Portaria MME nº 452, de 18 de dezembro de 
2020, o presente Relatório do Grupo de Trabalho denominado GT-SC – instituído para 
avaliar as atividades de geração termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão 
mineral no Estado de Santa Catarina, em articulação com os entes federativos, com 
agentes setoriais e com a sociedade – apresenta: 

i. um resumo do trabalho de diagnóstico das atividades de geração 
termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral em Santa 
Catarina, realizado com base no levantamento das informações e dados 
compilados ao longo da vigência do GT-SC; 

ii. indicação de alternativas para diversificação das atividades econômicas 
que podem ser desenvolvidas nos territórios de mineração do Estado de 
Santa Catarina, observando aspectos minerais, energéticos, econômicos 
e ambientais; assim como possíveis ações a serem tomadas pelas 
autoridades competentes. 

Tanto o diagnóstico quanto a indicação de alternativas e ações têm como base 
as discussões sobre as atividades de geração termelétrica a carvão mineral e de 
mineração de carvão mineral no Estado de Santa Catarina, com representantes dos 
entes federativos, com agentes setoriais, com organismos e parceiros internacionais, 
com outros Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, instituições públicas e com 
a sociedade em geral, convidadas a opinar ou que tenham solicitado contribuir com o 
trabalho do GT-SC.  

O grupo buscou prover as condições para que a diversidade de visões 
apresentadas e discutidas se fizesse representada neste Relatório com vistas a 
possibilitar a elaboração de um olhar ponderado e abrangente sobre as implicações da 
situação concreta posta, qual seja, a possiblidade de descomissionamento do Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda – CTJL num futuro relativamente próximo e sua 
reverberação sobre a região do sul de Santa Catarina, sobre a atividade regional de 
mineração de carvão e sobre o setor elétrico brasileiro. 

Para tanto, o trabalho realizado buscou contrapor três cenários em torno dos 
quais foram organizadas as análises deste Relatório: de continuidade da geração 
termelétrica a partir do CTJL, de continuidade da geração termelétrica em Santa 
Catarina com base no Programa para Uso Sustentável do Carvão Mineral e, contra 
factualmente, de desmobilização da geração termelétrica a carvão mineral na região. 

Importante notar, contudo, que, desde o início dos trabalhos do GT-SC, a 
participação do Brasil em discussões e tratativas internacionais sobre transição 
energética – rumo a uma economia global com emissões liquidas de carbono nulas até 
2050 –  se intensificou de maneira inimaginável poucos meses antes, muito em função 
da instauração do Diálogo em Alto Nível das Nações Unidas em Energia no qual o Brasil 
é um dos Global Champions no tema transição energética e da aproximação da Climate 
Change Conference of the Parties - COP 26, em Glasgow, quando se espera que os países 
avancem em suas ambições de redução de emissões nas próximas décadas.  

É diante desses fatos supervenientes que as ações e alternativas apresentadas 
como um dos resultados esperados do GT-SC partirão da consideração desse contexto 
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mais macro para endereçar questões mais específicas dos três cenários que 
contribuíram para organizar as discussões e análises do GT-SC. 

Antes de se passar ao conteúdo mais detalhado deste Relatório, duas 
observações precisam ser feitas sobre este documento: 

i. este Relatório foi redigido a muitas mãos, refletindo o olhar de diversas 
áreas do MME de acordo com suas expertises técnicas, e resume boa 
parte das análises e reflexões ocorridas ao longo das mais de 50 reuniões 
do GT-SC enriquecidas por apresentações e documentações fornecidas 
ao grupo, não se propondo, contudo, a ser exaustivo, mas abrangente e 
ponderado; e 

ii. boa parte das indicações de ações apresentadas neste Relatório estão 
associadas à realização de trabalho futuro e de maior fôlego (do que os 
180 dias de duração do GT-SC) de preferência por estrutura de 
governança com representatividade adequada dos órgãos, entidades e 
responsáveis por representar os interesses envolvidos na região, 
instância essa que poderá aproveitar, então, das informações levantadas 
pelo GT-SC em sua completude e de forma mais sistematizada. 

 

1.1. Criação do GT-SC 

Em novembro de 2020, tomou-se conhecimento de decisão tomada pela Engie 
Energia Brasil - Engie de início das atividades, em 2021, para descomissionamento do 
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda – CTJL, localizado na Região Sul do Estado de 
Santa Catarina1. 

Em seguida, por meio de correspondências enviadas em dezembro de 20212, a 
Diamante Geração de Energia, empresa titular da outorga para exploração do CTJL e 
controlada pela Engie, apresentou ao Ministério de Minas e Energia (MME) relato sobre 
a situação do CTJL e as decisões empresariais em curso. Nesse relato, a empresa 
informou que, conectado ao contexto da transição energética para uma economia de 
baixo carbono, o modelo de negócios mundial do grupo ENGIE passou a ter a 
descarbonização de seu portfólio como pilar.  

Nesse sentido, o grupo vendeu ou descomissionou recentemente diversos ativos 
na Ásia, Oceania, Europa e América do Norte e perseguirá o objetivo de vender ou 
paralisar todas as suas usinas termelétricas a carvão até 2025, tornando assim a 
totalidade de seu portfólio renovável. No Brasil, foram descomissionadas as UTEs 
Alegrete (66MW; RS) em 2014 e Charqueadas (36MW; RS) em 2016, e a UTE William 
Arjona (190MW; gás natural; MS), por sua vez, foi alienada em 2019.  

Como parte desse processo, a Engie informou que buscou ativamente, desde 
2017, a alienação do CTJL e que, por não ter logrado êxito nessa alternativa, decidiu 
iniciar seu plano de desativação gradual de suas unidades termelétricas, incluindo um 

 
1 Reunião realizada entre representantes da Engie e do Ministério de Minas e Energia em 10/11/2021. 
Protocolo SEI nº 0459498. 
2 Carta CE-DGE-AF-0014/2020-V.1, de 23/11/2021, Protocolo SEI nº 0459362 e Carta CE-DGE-PR-
0002/2020-V.1, de 30/11/2021, Protocolo SEI nº 0459439. 
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conjunto de providências imediatas para desativação das unidades 1 e 2 ao longo de 
2021. De acordo com o plano, as demais unidades geradoras serão descomissionadas a 
partir de 2022, com previsão de que a última máquina do CTJL encerre sua operação em 
2025. 

Em dezembro de 2020, o Ministro Bento de Albuquerque recebeu, em audiência, 
comitiva de parlamentares dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul que 
relataram preocupação com as consequências econômicas, sociais e ambientais nos 
estados da região Sul caso haja interrupção do funcionamento de usinas de geração de 
energia elétrica que utilizam o carvão mineral hoje explorado nessa região. Em especial, 
foi citada a comunicação da Engie aos funcionários do CTJL sobre a possibilidade de 
início do descomissionamento do empreendimento a partir de 2021 e solicitada a 
atuação do MME para tratamento da questão considerando suas consequências para os 
estados e municípios atingidos que tem, como base de sua atividade econômica, a 
mineração do carvão e geração de energia elétrica a partir do carvão minerado, 
constituindo a fonte de geração de emprego e renda para parcela significativa da 
população da região. 

Por meio da Portaria MME nº 452, de 18 de dezembro de 2020, foi instituído o 
Grupo de Trabalho denominado GT-SC para avaliar as atividades de geração termelétrica 
a carvão mineral e de mineração de carvão mineral no Estado de Santa Catarina, em 
articulação com os entes federativos, com agentes setoriais e com a sociedade. 

O GT-SC ficou incumbido de entregar, ao fim de sua vigência, relatório contendo: 
(i) levantamento das informações e dados compilados ao longo do trabalho; (ii) 
avaliação das possibilidades de desenvolvimento de territórios mineiros de Santa 
Catarina, observando aspectos minerais, energéticos, econômicos e ambientais; e (iii) 
indicação de possíveis ações a serem tomadas pelas autoridades competentes. 

Para tanto, competiu ao Grupo de Trabalho: 

iii. atuar na coordenação das discussões sobre as atividades de geração 
termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral no 
Estado de Santa Catarina, com representantes dos entes federativos, com 
agentes setoriais, com organismos e parceiros internacionais, com outros 
Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal e com a sociedade; e 

iv. elaborar um relatório com diagnóstico das atividades de geração 
termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral e 
indicação de alternativas para diversificação das atividades econômicas 
que podem ser desenvolvidas nos territórios de mineração do Estado de 
Santa Catarina, considerando, mas não exclusivamente, seu potencial 
mineiro. 

A citada Portaria foi pulicada no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 
2020, entrou em vigor e produziu efeitos no dia 4 de janeiro de 2021. Conforme 
estabelecido, o GT-SC tem vigência de 180 (cento e oitenta dias), contados a partir da 
publicação da Portaria de designação de seus representantes e suplentes, o que ocorreu 
por meio da Portaria de Pessoal nº 1, de 14 de janeiro de 2021 e publicada no Diário 
Oficial da União de 15 de janeiro de 2021. Assim, a vigência do GT-SC encerra-se em 14 
de julho de 2021. 
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Em 14 de janeiro de 2021, a Portaria MME no 479 acrescentou ao GT-SC a 
atribuição de divulgar, mensalmente, no sítio eletrônico do Ministério de Minas e 
Energia, informe contendo a evolução das atividades do grupo. 

 

1.2. Atividades Realizadas pelo GT-SC 

As atividades do GT-SC foram realizadas em três frentes, não necessariamente 
sequenciais ao longo de toda a execução. A primeira frente consistiu em identificação 
dos atores afetados e coleta de informações e posições desses atores, abrangendo as 
atividades de geração termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral 
nacional. A segunda frente tratou de elaboração de diagnóstico das atividades de 
geração termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral. A terceira 
frente abrangeu a indicação de alternativas para diversificação das atividades 
econômicas que podem ser desenvolvidas nos territórios de mineração do Estado de 
Santa Catarina, considerando, mas não exclusivamente, seu potencial mineiro. 

Na primeira etapa, foram consultados e ouvidos:  

• representantes de empresas e associações de empresas que atuam nos 
setores de energia elétrica e de mineração: 

o Engie Energia Brasil, Fram Capital, Companhia de Geração e Transmissão 
de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras CGT Eletrosul, COPELMI 
Mineração Ltda, Votorantim Cimentos; 

o Associação Brasileira do Carvão Mineral – ABCM e Associação Brasileira 
de Geradoras Termelétricas – ABRAGET; 

• representantes do Poder Executivo Federal: 
o Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Desenvolvimento 

Regional – MDR, Ministério da Economia – ME incluindo Receita Federal 
do Brasil – RFB, Ministério da Infraestrutura – MINFRA; 

o Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e Agência Nacional de 
Mineração – ANM; 

o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS; 
o Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM; 

• representantes do Poder Executivo Estadual: 
o Governador titular do estado de Santa Catarina, governadora interina do 

estado de Santa Catarina; 
o Prefeitos dos municípios de Tubarão- SC, Criciúma – SC, Capivari de Baixo-

SC; 
o Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - 

SDE/SC;  
o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA/SC; 

• representantes do Poder Legislativo Federal e Estadual: 
o Senadores Esperidião Amin e Jorginho Mello; 
o Deputados federais Angela Amin, Daniel Freitas, Jorge Goetten, Geovania 

de Sá, Ricardo Guidi, Carmen Zanotto e Celso Maldaner; 

https://www.ima.sc.gov.br/
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o Deputados estaduais Ada de Luca, Jair Miotto, Ivan Naatz, Volnei Weber, 
Júlio Garcia, Thatiane Teixeira e Luiz Fernando Cardoso; 

o Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina; 

o Fórum Parlamentar Catarinense; 
o Frente Parlamentar Mista em Defesa do Carvão Mineral; 

• representante do Ministério Público Federal: 
o Procurador da República Dermeval Ribeiro Vianna Filho; 

• representantes de instituições bancárias e de fomento: 
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES; 
o Banco Regional de Desenvolvimento do extremo Sul – BRDE; 
o New Development Bank - NDB; 
o Banco Interamericano de Desenvolvimento -  BID;  

• representantes de organizações da sociedade civil, empresas de pesquisa e 
consultoria: 

o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC; 
o Instituto Clima e Sociedade – iCS; 
o Departamento Intersindical de estatística e Estudos Socioeconômicos – 

Dieese; 
o WWF Brasil; 
o FGV Europe; 
o Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina – 

SATC; 
o Consultoria Volt Robotics; 
o Consultoria PSR; 
o Consultoria ntjtec – Power System Consulting; 
o Consultoria MRTS Consultoria. 

 

As reuniões de trabalho e demais atividades realizadas foram registradas e 
publicadas em informes mensais no sítio eletrônico do MME3. A lista compilada dessas 
reuniões e atividades, com indicação das instituições participantes e conteúdo 
abordado, está apresentada no Anexo I desse Relatório. 

Em adição às reuniões de trabalho, o GT-SC também coletou informações 
necessárias para a composição do diagnóstico por meio de ofícios específicos enviados 
ao Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina4, ao Operador Nacional do Sistema 

 
3 https://www.gov.br/mme/pt-br/destaques/gt-sc 
4 Ofício nº 145/2021/SE-MME – SEI nº 0492816 (pedido), Ofício nº 2/2021/AESA/SE-MME – SEI nº 
0511123 (novo pedido) e Ofício IMA/CTB n° 708/2021 – SEI nº 0515728 (resposta). 

https://www.gov.br/mme/pt-br/destaques/gt-sc
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Elétrico5, ao Gabinete do Governador do Estado de Santa Catarina6, à Associação 
Brasileira do Carvão Mineral - ABCM7 e à Agência Nacional de Mineração – ANM8.  

Ademais, a partir das interações feitas, alguns dos interlocutores ofereceram ao 
GT-SC estudos ou relatórios elaborados especialmente para subsidiar os trabalhos em 
curso ou elaborados em contexto de outras iniciativas, mas que têm conteúdo de 
interesse do GT-SC. A seguir, a lista dos estudos recebidos: 

• Plano de Desenvolvimento Socioeconômico AMREC – Diagnóstico 
Qualitativo e Quantitativo. Observatório de Desenvolvimento 
Socioeconômico e Inovação. Universidade do Extremo Sul Catarinense - 
UNESC. Setembro/20209; 

• Nota Técnica Controles Ambientais do Complexo Jorge Lacerda.  DTR-NT-
02/2021 Diamante Geração de Energia LTDA. Fevereiro/202110; 

• Projeto Cidade do Conhecimento SATC – Plataforma 2030.  Projeto de 
desenvolvimento regional a partir de novas indústrias e serviços para 
diversificar a economia da região carbonífera de Santa Catarina e 
prepará-la para a transição energética, na busca um mundo de baixo 
carbono e sustentável. Associação Beneficente da Indústria Carbonífera 
de Santa Catarina – SATC. Fevereiro/202111; 

• Relato sobre a operação e desenvolvimento do serviço público de 
transporte ferroviário de cargas na Malha Tereza Cristina. Ferrovia Tereza 
Cristina S/A. Março/202112; 

• Nota Técnica SEI Nº 8/2021-UAC-SC/GER-SC. Informações sobre 
processos de regulação e gestão de outorgas no setor minerário e 
realidade das minas de carvão de Santa Catarina hoje e frente a eventual 
encerramento de atividades de termelétrica à carvão mineral na região. 
Agência Nacional de Mineração - ANM. Abril/202113; 

• Modernização do Parque Gerador Termelétrico a Carvão Nacional: 
Cenários 2035. Análise Técnico-Econômica: Enfoque Energético. ntjtec – 
Power System Consulting e MRTS Consultoria. Carvão Mineral SieceSC14;  

 
5 Ofício nº 4/2021/CGDE/DMSE/SEE-MME – SEI nº 0470158 (pedido) e Carta CTA-ONS DPL 0231/2021 – 
SEI nº 0480356 (resposta) 
6 Ofício nº 146/2021/SE-MME – SEI nº 0492882 (pedido) e e-mail (externo) CELESC – Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda – SEI nº 0506516 (resposta) 
7 Ofício nº 151/2021/SE-MME – SEI nº 0493762 (pedido) e Ofício ABCM/006/2021 – SEI nº 0497170 
(resposta) 
8 Ofício nº 152/2021/SE-MME – SEI nº 0493770 (pedido) e Ofício nº 12280/2021/ASST-DG/ANM - SEI nº 
2442748 (resposta) 
9 Protocolo SEI nº 0521476. Também disponível em: 
http://observatorio.unesc.net/upload/estudos/observatorio-unesc-diagnostico-qualitativo-e-
quantitativo-da-amrec.pdf 
10 Protocolo SEI nº 0473423. 
11 Protocolo SEI nº 0486618 e 0486619. 
12 Carta Nº 025/FTC/2021. Protocolo SEI nº 0490838. 
13 Protocolo SEI nº 0497056. 
14 Protocolo SEI nº 0506515. 

http://observatorio.unesc.net/upload/estudos/observatorio-unesc-diagnostico-qualitativo-e-quantitativo-da-amrec.pdf
http://observatorio.unesc.net/upload/estudos/observatorio-unesc-diagnostico-qualitativo-e-quantitativo-da-amrec.pdf
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• Informações do Setor Carbonífero de Santa Catarina para Subsidiar 
Elaboração do Relatório do GT-SC. Associação Brasileira do Carvão 
Mineral – ABCM. Abril/202115; 

• Nota Técnica - Desafios envolvendo a execução do projeto de 
recuperação ambiental da bacia carbonífera do sul de Santa Catarina e 
atuação em saúde e segurança do trabalhador. Carvão Mineral SieceSC16; 

• Aproveitando as sobras de energia decorrentes da pandemia para 
acelerar a descarbonização da matriz energética brasileira, reduzir tarifas 
e promover desenvolvimento. iCS, IDEC, Volt Robotics. Maio, 202117; 

• Carvão Mineral: Experiências internacionais na busca por uma transição 
energética justa para o setor carbonífero no Sul do Brasil. Estudo lançado 
pelo DIEESE, com o apoio do WWF Brasil. Junho/202118. 

Por fim, além de demandar informações de diversas instituições, o GT-SC 
também foi demandando, no período de vigência dos trabalhos, a prestar informações 
específicas a cidadãos por meio do canal de ouvidoria do MME em nove pedidos 
formulados19 e à Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da 
Assembleia Legislativa de Santa Catarina em duas reuniões públicas20. 

 

1.3. Estrutura do relatório 

O presente relatório foi estruturado em cenários analíticos, considerando as 
percepções mais evidentes em relação ao futuro das atividades econômicas na região, 
sobretudo, as atividades de extração mineral e de geração de energia elétrica, conforme 
apresentado a seguir: 

• Cenário 1 – Continuidade da geração termelétrica a partir do Complexo 
Termelétrico de Jorge Lacerda - CTJL: cenário que considera a continuidade 
da operação do CTJL, com a transferência do ativo da Engie para outro titular, 
até 2025, com a manutenção do fornecimento do carvão mineral produzido 
na região para a geração de energia elétrica na usina; 

• Cenário 2 – Programa para Uso Sustentável do Carvão Mineral: cenário que 
independe da operação do CTJL, com ou sem descomissionamento das 
instalações pela Engie, e estabelece condição para a instalação de novo 
empreendimento para geração de energia termelétrica, com manutenção do 
fornecimento do carvão mineral produzido na região para nova usina em 

 
15 Protocolo SEI nº 0497165. 
16 Protocolo SEI nº 0497168. 
17 Protocolo SEI nº 0501110.  
18 Protocolo SEI nº 0506471. Também disponível em: 
https://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/?78748/Transicao-energetica-justa-para-o-setor-
carbonifero-no-Brasil. 
19 Protocolos SEI dos processos de ouvidoria: 48003.001592/2021-16, 48003.001311/2021-25, 
48003.001818/2021-89, 48003.001887/2021-92, 48003.002191/2021-83, 48003.002460/2021-10, 
48003.002600/2021-41, 48003.002460/2021-10, 48003.002921/2021-46. 
20 Realizadas em 26/04/2021 e 14/06/2021. 

https://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/?78748/Transicao-energetica-justa-para-o-setor-carbonifero-no-Brasil
https://www.wwf.org.br/participe/horadoplaneta/?78748/Transicao-energetica-justa-para-o-setor-carbonifero-no-Brasil
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prazo compatível a novo contrato de venda da energia, considerando 
diretrizes dispostas na Portaria 461, de 22 de dezembro de 2020; e 

• Cenário 3 – Desmobilização da geração termelétrica a partir do Complexo 
Termelétrico de Jorge Lacerda (contrafactual): cenário que considera a 
descontinuidade da operação do CTJL, com descomissionamento da usina 
pela Engie até 2025, extinguindo o fornecimento do carvão mineral produzido 
da região para a geração de energia termelétrica em Santa Catarina. 

Com base nesses cenários, foram elaborados tanto o diagnóstico quanto a 
indicação de alternativas e ações, conteúdo apresentado nos próximos capítulos.  A fim 
de que a leitura do Relatório promova orientação voltada já para os próximos passos 
desse trabalho, subvertendo a ordem tradicional desse tipo de registro, apresenta-se 
logo a seguir, no Capítulo 2, a indicação de possíveis alternativas e ações a serem 
tomadas pelas autoridades competentes e, depois, no Capítulo 3, os apontamentos do 
diagnóstico realizado, abrangendo as informações e dados compilados ao longo do 
trabalho e observando, entre outros, aspectos minerais, energéticos, socioeconômicos 
e ambientais. Em seguida, o Capítulo 4 apresenta algumas análises transversais 
realizadas, e, por fim, o Capítulo 5 traz as considerações finais do grupo de trabalho.  
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2. INDICAÇÃO DE ALTERNATIVAS E AÇÕES 

Este capítulo tem como objetivo apresentar a indicação de alternativas para 
diversificação das atividades econômicas que podem ser desenvolvidas nos territórios 
de mineração do Estado de Santa Catarina, observando aspectos minerais, energéticos, 
econômicos e ambientais; assim como possíveis ações a serem tomadas pelas 
autoridades competentes. 

Para tanto, serão considerados três cenários para as análises desse relatório:  
continuidade da geração termelétrica a partir do CTJL; continuidade da geração 
termelétrica em Santa Catarina com base no Programa para Uso Sustentável do Carvão 
Mineral e, contra factualmente, desmobilização da geração termelétrica a carvão 
mineral na região.  

É importante notar o contexto em que essa discussão está inserida não só no 
Brasil, mas no mundo, haja vista que as discussões sobre transição energética ganharam 
momento desde o anúncio do European Green Deal para a retomada da atividade 
econômica na Europa depois da pandemia da Covid-19 em 2020; com a instauração do 
Diálogo em Alto Nível das Nações Unidas em Energia em 2021; e, ainda, com a 
aproximação da Climate Change Conference of the Parties - COP 26, em Glasgow, 
quando se espera que os países avancem em suas ambições de redução de emissões nas 
próximas décadas. 

A primeira seção deste capítulo traz uma linha do tempo dos usos de carvão 
mineral no mundo, de 1973 a 2020. Em seguida, é mostrado um resumo do carvão 
mineral no contexto de transição energética global. Por fim, são apresentadas as 
alternativas e ações para os três cenários considerados. 

 

 

2.1. Linha do Tempo dos Usos de Carvão Mineral no Mundo – 1973 a 2020 

Esta seção analisa a evolução dos usos energéticos do carvão mineral e suas relações 
com a geração elétrica e energia global, para países, regiões e mundo.  

 

2.1.1. Situação em 2020 no Mundo 

Em 2020, o mundo produziu 7.74221 milhões t (Mt) de carvão mineral, mostrando recuo 
de 4,8% sobre 2019, em razão dos efeitos da pandemia do Covid-19. Essa produção foi 
equivalente a 3.651 Mtep22, o que resulta em um poder calorífico médio de 4.700 kcal/kg 
para o carvão mineral mundial. 

 
21 Fonte: British Petroleum. 
22 tep: tonelada equivalente de petróleo, unidade comum para consolidação de diferentes fontes de 
energia. A razão entre o poder calorífico de cada fonte e o do petróleo de referência (10.000 kcal/kg) 
gera um fator de conversão, que multiplicado pelo montante da fonte em unidades comerciais o 
converte a tep. 
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Em 2020, Oferta Interna de Energia – OIE23 (ou demanda total de energia) ficou em 
13.915 Mtep, com recuo de 3,8% sobre 2019 (efeito Cocid-19). O carvão mineral 
respondeu por 26,2% da OIE, ficando 0,2 ponto percentual abaixo do indicador de 2019.  

Da produção mundial de carvão, os usos na geração elétrica responderam por 62%, 
sendo que a outra parcela foi dedicada quase que exclusivamente à indústria 
siderúrgica. Na Oferta Interna de Energia elétrica - OIEE24 (ou demanda total de energia 
elétrica) a geração por carvão mineral respondeu por 35,3%, 1,6 ponto percentual 
abaixo de 2019. 

As emissões mundiais de dióxido de carbono (CO2) de 2020, devidas ao uso de energia, 
foram estimadas em 31.600 Mt, com recuo de 5,4% sobre 2019. O carvão mineral 
respondeu por 37,4% das emissões, 0,3 ponto percentual acima de 2019. 

 

2.1.2. Situação em 2020 no Brasil 

Em 2020, o Brasil consumiu 14 Mtep de carvão mineral, mostrando recuo de 9% sobre 
2019. As importações responderam por 85% do consumo. A produção nacional ficou em 
5,5 Mt, correspondentes a 2,08 Mtep e a um poder calorífico médio de 3.800 kcal/kg, 
indicador 20% inferior ao mundial. Os usos do carvão na geração elétrica responderam 
por 20% dos usos totais. Na OIEE o carvão participou com apenas 1,8%.  

A OIE em 2020 ficou em 287,6 Mtep, com recuo de 2,2% sobre 2019 (efeito Covid-19). 
O carvão mineral ficou com 4,9% do total. O Brasil emitiu 379 MtCO2 em 2020, 
montante 5,5% inferior ao de 2019. 

Observa-se, portanto, que o Brasil utiliza muito pouco carvão mineral quando 
comparado com os indicadores do mundo, e com baixo uso em termelétricas. De fato, 
o fator preponderante é a alta proporção de fontes renováveis nas matrizes energética 
e elétrica, em especial hidráulica e biomassa. Os dois fluxos a seguir mostram os 
indicadores desde a demanda total de energia (OIE) até as perdas na geração elétrica. 
No mundo, as perdas de carvão na geração elétrica são superiores aos outros usos do 
carvão, e representam um pouco mais de 10% de toda a energia mundial. 

 

 

 

2.1.3. Matrizes de OIE e OIEE, de 1973 e 2020, no Mundo e Regiões 

Nos últimos 47 anos, as Matrizes Energéticas (OIE) do Brasil e de outros blocos do 
mundo apresentaram significativas alterações estruturais. No Brasil, houve forte 
aumento na participação da energia hidráulica, da bioenergia líquida e do gás natural. 

 
23 OIE: toda a energia necessária para movimentar a economia – inclui consumo final nos setores 
econômicos e perdas na transformação e distribuição. Estimada com base em informações da Agência 
Internacional de Energia, British Petroleum, IRENA e outras instituições.  
24 OIEE: toda a energia elétrica necessária à economia – inclui consumo final setorial e perdas na 
transmissão e distribuição. 

Mundo Brasil
100 26,2 16,1 5,6 100 4,9 1,0 0,4

OIE Carvão Insumo EE Geração EE OIE Carvão Insumo EE Geração EE

10,1 10,5 3,9 0,6

Outros Usos Perdas Outros Usos Perdas

Figura 1 - Utilização de Carvão - Mundo e Brasil 
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No bloco da OCDE25, houve forte incremento do gás natural, e a seguir da energia 
nuclear, e alta redução no carvão mineral. Em “Outros” países, houve forte incremento 
do gás natural e um leve aumento no carvão mineral. Em todos as regiões houve recuo 
na participação de derivados de petróleo.  

No mundo, o carvão mineral aumentou 1,6 ponto percentual na participação, como 
resultado do incremento nos países do bloco não OCDE.   

Na biomassa sólida, a OCDE apresenta aumento relativo de 1973 para 2020, situação 
oposta à verificada no Brasil e nos outros países. De fato, na OCDE, já não se verifica a 
substituição de lenha por combustíveis fósseis, movimento ainda acentuado em muitos 
países. Na OCDE, há expansão do uso da lenha na indústria de papel e celulose e em 
aquecimento ambiental, principalmente. 

 

Tabela 1 - Oferta Interna de Energia no Brasil e Mundo (% e tep) 

 
Fonte: para 2020, à exceção do Brasil, estimativas DIE/MME com base em indicadores gerais da Agência 
Internacional de Energia.  
Notas: somente o Mundo inclui bunker: 2,7% da OIE de 2020; carvão inclui gases da indústria 
siderúrgica; “outros” exclui OCDE e Brasil. 

 

Em termos de presença de fontes renováveis na matriz de energia, é notável a vantagem 
do Brasil, registrando 48,4% de participação em 2020, contra 12,1% da OCDE e 16,1% 
dos outros países. O mundo fica com um indicador médio de 14,9%.  

Nas matrizes de Oferta Interna de Energia Elétrica – OIEE, também ocorreu forte 
redução da presença de derivados de petróleo. No caso do carvão mineral, a forte baixa 
da OCDE superou o incremento de “Outros” países, de maneira que a participação no 
mundo recuou de 38,3% em 1973 para 35,3% em 2020.  

Comparativamente ao mundo, nota-se que o Brasil apresenta uma significativa 
diferença na participação da energia hidráulica, de 65,2% em 2020, contra apenas 13,2% 
na OCDE, e de 16,3% nos outros países. Na bioenergia sólida, o Brasil também se 
destaca, com 9,1% de participação (forte geração por bagaço de cana e lixívia). Eólica e 
solar surgem com forte expansão em todas as regiões. 

 
25 Bloco de países com PIB per capita quase 4 vezes o indicador do bloco não OCDE. 

1973 2020 1973 2020 1973 2020 1973 2020

Derivados de Petróleo 45,6 33,1 52,6 33,0 29,9 23,8 46,1 29,4

Gás Natural 0,4 11,8 18,9 30,2 12,9 21,9 16,0 24,0

Carvão Mineral 3,2 4,9 22,6 13,8 31,1 35,7 24,6 26,2

Urânio 0 1,3 1,3 10,3 0,2 2,4 0,9 5,2

Hidro 6,1 12,6 2,1 2,4 1,2 2,6 1,8 2,7

Outras não Renováveis 0 0,6 0 0,5 0 0,1 0 0,3

Outras Renováveis 44,8 35,8 2,5 9,7 24,7 13,5 10,6 12,2

    Biomassa Sólida 44,3 26,0 2,4 5,2 24,7 11,3 10,5 9,1

    Biomassa Líquida 0,5 7,7 0 1,02 0 0,15 0 0,61

    Eólica 0 1,71 0 1,70 0 0,67 0 1,04

    Solar 0 0,321 0 0,93 0 0,72 0 0,77

    Geotérmica 0 0 0,16 0,81 0 0,64 0,1 0,67

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

     dos quais renováveis 50,8 48,4 4,6 12,1 26,0 16,1 12,5 14,9

Total - Mtep 82,2 287,6 3.741 4.949 2.105 8.281 6.109 13.915

% do mundo 1,3 2,1 61,2 35,6 34,5 59,5

Notas: a) para 2020, a exceção do Brasil, estimativas DIE/MME com base em indicadores gerais da Agência Internacional de Energia; b) somente o Mundo 

inclui bunker: 2,7% da OIE de 2020; c) carvão inclui gáses da indústria siderúrgica; d) "outros" exclui OCDE e Brasil

MundoOutros
Fonte

Brasil OCDE
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Tabela 2 - Oferta Interna de Energia Elétrica no Brasil e Mundo (% e TWh) 

Fonte: para 2020, à exceção do Brasil, estimativas DIE/MME com base em indicadores gerais da Agência 
Internacional de Energia.  
Notas: biomassa sólida inclui biogás, lenha, lixívia, bagaço de cana, resíduos de madeira, casca de arroz. 

 

2.1.4. Linha do Tempo entre 1973 e 2020 

No Mundo, entre 1973 e 2000, houve uma pequena redução da participação do carvão 
mineral na demanda global de energia (OIE), de 1,4 ponto percentual. De 2000 a 2010, 
o indicador sobe 5,3 pontos percentuais, em razão do forte crescimento da China, 
principalmente. De fato, de 1973 a 2010, a China aumentou em 22,6 pontos percentuais 
a participação do carvão mineral na sua matriz energética, chegando este energético a 
responder por mais de 70% de toda a energia. 

 

 
 

A OCDE teve uma participação recorde de 25% em 1985, estando atualmente com um 
indicador de quase a metade. No Brasil uma forte expansão da siderurgia elevou a 
proporção no início da década de 80, passando a recuar a partir de 1985. 

O gráfico 2 mostra a evolução dos usos do carvão mineral na geração termelétrica em 
relação aos usos totais da fonte. O mundo mostra uma forte expansão de 1973 a 2000, 
com aumento de 22 pontos percentuais, e a partir daí há uma estabilização em torno de 

1973 2020 1973 2020 1973 2020 1973 2020

Petróleo e Derivados 7,2 1,2 25,4 1,5 23,1 3,0 24,6 2,3

Gás Natural 0,5 8,3 11,6 29,6 14,2 20,3 12,2 23,8

Carvão Mineral 1,7 1,8 37,9 20,1 40,9 47,3 38,3 35,3

Urânio 0 2,2 4,2 18,4 0,9 5,0 3,3 10,3

Hidro 89,4 65,2 20,5 13,2 19,3 16,3 21,0 16,2

Outras não Renováveis 0 1,7 0 0,4 0 0,1 0,1 0,2

Outras Renováveis 1,2 19,6 0,3 16,9 1,6 7,9 0,6 11,8

    Biomassa Sólida 1,2 9,1 0,2 3,2 1,6 1,3 0,5 2,3

    Eólica 0 8,8 0 9,1 0 4,2 0 6,3

    Solar 0 1,66 0 4,1 0 2,2 0 2,9

    Geotérmica 0 0 0,1 0,5 0 0,2 0,1 0,3

Total (%) 100 100 100 100 100 100 100 100

     dos quais renováveis 90,6 84,8 20,8 30,1 20,9 24,3 21,5 28,1

Total (TWh) 65 646 4.472 10.704 1.579 15.318 6.115 26.671

% do mundo 1,1 2,4 73,1 40,1 25,8 57,4

Notas: a) para 2020, a exceção do Brasil, estimativas do DIE/SPE com base em indicadores gerais da IEA; b) biomassa sólida inclui biogás, lenha, lixívia, bagaço de cana, resíduos 

de madeira, casca de arroz.
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Brasil OCDE Outros Mundo
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62%.  O recuo verificado entre 2000 e 2010, reflete uma maior expansão dos usos na 
siderurgia, tendo a China como principal indutora. 

No Brasil, as expansões de hidráulica e da siderurgia reduziram o indicador até meados 
dos anos 90. Uma forte seca ao final dos anos 90 exigiu maior geração por carvão, o que 
aumentou o indicador. A partir de 2011 um novo período de seca voltou a aumentar o 
indicador, e agora adicionando novas usinas na Região Nordeste, movimentadas por 
carvão importado.  

 

Gráfico 2 - Participação do Uso Termelétrico nos Usos Totais do Carvão Mineral (%) 

 
 

De 1973 a 2010, o mundo aumentou em 2 pp a participação do carvão mineral na oferta 
total de energia elétrica (OIEE), recuando quase 5 pp a partir daí.  

 
Gráfico 3 - Participação do Carvão Mineral na Oferta Interna de Energia Elétrica (%) 

 
 

A expansão do carvão mineral na China entre 1973 e 2010 aumentou sobremaneira a 
sua intensidade de emissões de CO2 por unidade de energia, afetando a curva do bloco 
não OCDE (Gráfico 4). 
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Já na OCDE, que tinha o maior indicador em 1973, houve um permanente declínio, tendo 
nos Estados Unidos a principal contribuição. Como resultado dos blocos OCDE e Não 
OCDE, a curva mundial do indicador acaba mostrando melhores resultados entre 1973 
e 2000, com redução de 8,7% na intensidade de carbono, do que entre 2000 e 2020, 
com redução de apenas 2,2%, apesar dos acordos e compromissos existentes sobre 
mudanças do clima.  

Somente a partir de 2005 a curva do bloco Não OCDE passa a superar a curva do bloco 
OCDE, influenciada pelas expansões econômicas da China e Índia, principalmente. 

O Brasil mostra indicadores bem mais favoráveis, e apresenta redução significativa a 
partir de 2000. Apesar do período de seca iniciado em 2011, o Brasil reduziu em 5,2% a 
intensidade de carbono de 2010 a 2020, resultado que superou a redução de 4,4% no 
indicador mundial. Em 2020, o indicador do Brasil ficou 42% inferior ao mundial. O 
mundo, com o indicador do Brasil, teria as suas atuais emissões de quase 32 bilhões 
tCO2 reduzidas para 19 bilhões.  

 

2.1.5. Ranking de Países para Alguns Indicadores de Carvão Mineral 

A China é responsável por quase metade da produção mundial de carvão mineral, e 
ainda é importadora líquida do produto. Os dez países da Tabela 3 respondem por 93,3% 
da produção mundial de carvão, mostrando uma grande concentração. No consumo 
(Tabela 4), os dez países concentram 86,1% do total. A OCDE produz e consome um 
pouco mais de 20% do carvão global. 
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Tabela 3 - Produção de Carvão Mineral (2018) 

Tabela 4 - Consumo de Carvão Mineral (2018) 

  
 

No ranking de exportadores, os dez primeiros países respondem praticamente por todo 
o volume comercializado (99,9%), ficando a Austrália como o maior exportador, seguido 
da Indonésia. Estes dois países respondem por 60% das exportações totais. 

A Índia, apesar de ser o 3º país em produção de carvão, ainda tem que importar um 
pouco mais de 30% do seu consumo total, o que coloca o País como o 1º no ranking de 
importação. A China já é bem menos dependente, importando 6,1% das suas 
necessidades, mas pelo volume fica em segundo lugar no ranking. 

O Brasil aparece como o nono maior importador de carvão, sendo a maior parte 
destinada ao setor siderúrgico. 

 

Tabela 5 - Exportadores de Carvão Mineral (2018) 

Tabela 6 - Importadores de Carvão Mineral (2018) 

 

Produção de Carvão Mineral 2018 Consumo de Carvão Mineral 2018

País 106 tep % (a) % (b) País 106 tep % (a) % (b)

1 China 1.859,7 47,8 12,9 1 China 1.979,5 51,6 12,9

2 Estados Unidos 369,0 9,5 2,6 2 Índia 414,2 10,8 2,6

3 Índia 288,8 7,4 2,0 3 Estados Unidos 320,6 8,4 2,0

4 Indonésia 287,5 7,4 2,0 4 Rússia 119,6 3,1 2,0

5 Austrália 287,4 7,4 2,0 5 Japão 114,4 3,0 2,0

6 Rússia 240,4 6,2 1,7 6 África do Sul 98,3 2,6 1,7

7 África do Sul 144,8 3,7 1,0 7 Coreia do Sul 80,5 2,1 1,0

8 Colômbia 54,8 1,4 0,4 8 Alemanha 68,8 1,8 0,4

9 Cazaquistão 48,7 1,3 0,3 9 Indonésia 55,2 1,4 0,3

10 Polônia 48,1 1,2 0,3 10 Polônia 49,4 1,3 0,3

Outros 259,7 6,7 1,8 Outros 532,9 13,9 1,7

29 Brasil 3,7 0,050 0,013 19 Brasil 16,4 0,43 0,11

Mundo 3.888,8 100,0 27,0 Mundo 3.833,6 100,0 26,8

OCDE 827,4 21,3 5,7 OCDE 849,6 22,2 5,9

Não OCDE 3.061,4 78,7 21,2 Não OCDE 2.984,0 77,8 20,9

(a) % sobre a produção total de carvão mineral (a) % sobre o consumo total de carvão mineral

(b) % sobre a produção primária mundial de energia (b) % sobre a demanda mundial de energia

Exportadores de Carvão Mineral 2018 Importadores de Carvão Mineral 2018

País 106 tep % (a)  (b) País 106 tep % (a) (b)

1 Austrália 244,5 30,5 85,1 1 Índia 125,4 15,7 30,3

2 Indonésia 232,3 29,0 80,8 2 China 119,8 15,0 6,1

3 Rússia 120,8 15,1 50,3 3 Japão 113,7 14,2 99,4

4 Colômbia 51,3 6,4 93,6 4 Coreia do Sul 80,0 10,0 99,3

5 Estados Unidos 48,3 6,0 13,1 5 Taiwan 39,5 4,9 100,0

6 África do Sul 46,5 5,8 32,1 6 Alemanha 31,2 3,9 45,3

7 Mongólia 21,5 2,7 84,1 7 Turquia 24,3 3,0 59,5

8 Canadá 15,7 2,0 50,6 8 Malásia 20,9 2,6 92,6

9 Cazaquistão 11,2 1,4 22,9 9 Brasil 14,5 1,8 88,2

10 Moçambique 7,9 1,0 99,6 10 Ucrânia 13,5 1,7 48,1

Outros 1,0 0,1 ... Outros 218,1 27,2 ...

Mundo 801,0 100,0 20,6 Mundo 801,0 100,0 20,6

(a) % sobre a exportação total (a) % sobre a importação total 

(b) % sobre a produção (b) % sobre a demanda de carvão mineral
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A Coreia do Norte tem a maior participação do carvão na matriz energética, de 78%, 
sendo seguida da África do Sul, com 73,2% (Tabela 7). A China fica em 4º lugar no 
ranking, mas em volume é surpreendente a distância com os demais países.  

 

Tabela 7 - Participação do Carvão Mineral na OIE 

Tabela 8 - Participação do Carvão Mineral na OIEE 

 
 

Dos 108 países que utilizam carvão mineral, o Brasil é 61º em participação do produto 
na OIE. Dos 79 países que utilizam carvão mineral na geração elétrica, o Brasil é o 64º 
em participação do produto na OIEE. Em ambos os rankings, os níveis do Brasil são bem 
baixos. 

 

 

2.2. O Carvão Mineral na Transição Energética Global 

No Brasil, as termelétricas a carvão representam 2% da matriz de capacidade 
instalada de geração de energia elétrica26 e 1,3% da produção de energia27, mas, como 
no mundo, são concentradas regionalmente. 

Desde 2017, o Governo Federal estuda alternativas para a manutenção da 
atividade de mineração de carvão na Região Sul do Brasil (conforme apresentado no 
relatório do Grupo de Trabalho do Carvão Mineral). O Programa para Uso Sustentável 

 
26 Boletim de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro. MME. Pág. 17. Abril/2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-
monitoramento-do-sistema-eletrico 
27 Boletim de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro. MME. Pág. 28. Abril/2021. Disponível em: 
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-
monitoramento-do-sistema-eletrico 

% Carvão Mineral na OIE 2018 % Carvão Mineral na OIEE 2018

País % Mtep(a) Mtep(b) País % TWh(a) TWh(b)

1 Coreia do Norte 78,0 11,2 14,3 1 Kosovo 92,4 5,6 6,1

2 África do Sul 73,2 98,3 134,2 2 África do Sul 92,2 227,5 246,8

3 Mongólia 70,4 4,0 5,8 3 Bósnia-Herzeg. 86,1 12,4 14,5

4 China 61,9 1.979,5 3.196,4 4 Botsuana 78,7 3,1 4,0

5 Bósnia-Herzeg. 56,6 4,2 7,5 5 Polônia 75,9 133,0 175,3

6 Kosovo 55,4 1,4 2,6 6 Índia 73,7 1.163,4 1.579,4

7 Cazaquistão 49,5 37,5 75,8 7 Cazaquistão 71,9 74,8 104,1

8 Sérvia 49,0 7,5 15,3 8 Mongólia 70,7 5,8 8,2

9 Polônia 46,7 49,4 105,8 9 Sérvia 68,3 25,1 36,8

10 Índia 45,1 414,2 919,4 10 China 66,9 4.772,9 7.134,8

Outros 12,5 1.226,2 9.804,7 Outros 21,5 3.726,6 17.311,9

61 Brasil 5,7 16,4 287,0 64 Brasil 3,7 23,3 636,35

Mundo 26,8 3.833,6 14.281,9 Mundo 38,1 10.150,2 26.621,8

OCDE 15,8 849,6 5.369,4 OCDE 25,8 2.887,1 11.184,8

Não OCDE 35,1 2.984,0 8.490,4 Não OCDE 47,0 7.263,1 15.437,1

(a) Demanda total de carvão mineral (a) Geração a carvão mineral 

(b) Oferta Interna de energia (b) Oferta interna de energia elétrica (consumo e perdas) 

Bunker: abastecimento a navios e aviões em trânsito

Nota: Bunker consta 

apenas no mundo

https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-monitoramento-do-sistema-eletrico
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-monitoramento-do-sistema-eletrico
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-monitoramento-do-sistema-eletrico
https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/energia-eletrica/publicacoes/boletim-de-monitoramento-do-sistema-eletrico
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do Carvão Mineral, cujos objetivos são estabelecidos pela Portaria MME nº 461, de 22 
de dezembro de 2020, é uma resposta a esse anseio da região. 

Conforme anunciado pelo Presidente Jair Bolsonaro na Cúpula de Líderes sobre 
o Clima, em 22 de abril último, o Brasil deverá buscar a neutralidade climática até 2050, 
antecipando em uma década a meta anunciada originalmente. 

Embora o Programa preveja instrumentos para possibilitar a contratação de 
novas termelétricas tecnologicamente mais sustentáveis em substituição àquelas 
existentes, possibilitando a manutenção da demanda pelo carvão mineral da região, ele 
também considera que as usinas deverão ser descomissionadas até 2050, caso não 
ocorra nesse horizonte desenvolvimento tecnológico capaz de neutralizar as emissões 
dessa geração. 

O Brasil foi designado pelas Nações Unidas como um dos Campeões Globais em 
Transição Energética do Diálogo de Alto Nível sobre Energia, que ocorre neste ano. 
Trata-se da primeira iniciativa de alto nível da ONU sobre energia em quarenta anos. O 
Diálogo deverá colocar em prática e acelerar ações em prol do Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável 7 (ODS-7), que visa a tornar acessível energia limpa a 
todos, em linha com os compromissos do Acordo de Paris, de 2015. 

O exercício tem cinco eixos orientadores: acesso à energia; transição energética; 
ação em energia para impulsionar outros ODS; capacitação; e financiamento. O eixo de 
transição energética, do qual o Brasil é um dos Campeões Globais, compreende energias 
renováveis, eficiência energética e descarbonização, inclusive no setor de transportes. 

Uma das atividades esperadas dos Campeões Globais é contribuir na elaboração 
de relatório temático proposto pelo secretariado do Diálogo. No relatório referente à 
transição energética, existe o direcionamento para o phase-out do carvão para geração 
de energia no mundo até 2050. Ainda que o relatório esteja em fase de elaboração, 
registra-se que as contribuições do Brasil focam, entre outros aspectos, na observância 
de uma “transição justa”, com atenção para não aumentar desigualdades. 

A experiência internacional do phase-out do carvão, como apontado pela FGV 
Europe na 10ª Reunião GT-SC, demonstra que o processo é longo e caro, requer atenção 
para o reposicionamento da atividade econômica, para a recuperação ambiental e 
observa que os casos de sucesso se basearam em estrutura de governança com 
envolvimento de diversos stakeholders (reuniões FGV Europe, ICS/IDEC/Volt Robotics, 
WWF, contribuição do Dieese e WWF-Brasil – SEI no 0506471) 

As Reuniões com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina também 
demonstraram que o legislativo estadual e atores convidados também compartilham da 
percepção de que o trabalho para possível phase-out do carvão deve ser iniciado o 
quanto antes, somando esforços e de forma coordenada. 

Tal integração é relevante com vistas a coordenar atuação e buscar aproveitar 
de sinergias, haja vista que, em diversas reuniões dentro da vigência do GT-SC, foi 

Indicação de Ação 1: O phase-out da geração termelétrica a carvão mineral até 2050 
é possibilidade concreta que deve ser considerada nas políticas públicas dos três 
níveis da federação. 
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indicado que o Governo do Estado, em conjunto com a Assembleia Legislativa de Santa 
Catarina, pretende apresentar projeto de lei estadual que endereçará s.m.j. a transição 
justa na região. 

Cumpre observar, no sentido de que o presente relatório pudesse antecipar esse 
olhar mais integrado sobre as soluções já em discussão em nível estadual, que foram 
expedidos Ofícios, tanto para o Governo do Estado28, quanto para o Instituto do Meio 
Ambiente29, sobre medidas que poderiam ser adotadas a nível estadual para contribuir 
com a solução para a região, mas as respostas30 carecem de maior detalhamento. 

Não obstante, dentro do horizonte até 2050, inovações tecnológicas podem ser 
desenvolvidas, evitando, assim, o fim da atividade de mineração na região, ao 
possibilitar outros usos ao carvão mineral da região ou a continuidade da geração 
termelétrica a carvão com emissões líquidas de carbono igual a zero nesse horizonte 
(reuniões com ABCM, documento Cidade do Conhecimento, Programa para Uso 
Sustentável do Carvão Mineral). 

Ainda, em reuniões realizadas com o Ministério da Economia, com 
representantes do SEBRAE e com o Ministério do Desenvolvimento Regional, verificou-
se que o Governo Federal possui experiência no apoio à reorientação de 
reposicionamento econômico de regiões/municípios, sendo observado que essa é 
atividade que precisa ser planejada e contar com a participação ativa das lideranças e 
sociedade locais. 

 
28 Ofício nº 146/2021/SE-MME, Protocolo SEI nº 0492882. 
29 Ofício nº 145/2021/SE-MME, Protocolo SEI nº 0492816; Ofício nº 1/2021/AESA/SE-MME, Protocolo 
SEI nº 0467784 e Ofício nº 2/2021/AESA/SE-MME, Protocolo SEI nº 0511123. 
30 E-mail (externo) CELESC – Complexo Termelétrico Jorge Lacerda – SEI nº 0506516 (resposta do 

gabinete do Governador do Estado de Santa Catarina) e Ofício IMA/CTB n° 708/2021 – SEI nº 0515728 

(resposta do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina) 

 

Indicação de Ação 2: deve ser instituída estrutura de governança com envolvimento 
de representantes dos três níveis da federação e de outros stakeholders para 
preparar a região para possível phase-out do carvão, propondo um Plano de 
Desenvolvimento Regional, com ações, indicando responsáveis dentro das 
competências de cada parte, prazos e, quando couber, fontes de recursos. 

Indicação de Ação 3: o colegiado instituído sob essa estrutura de governança deve 
buscar assegurar que novos passivos ambientais não sejam constituídos, zelando 
pelo enforcement das obrigações ambientais e trabalhistas, e pelo fechamento 
sustentável das minas dentro do horizonte do phase-out do carvão. 

Indicação de Ação 4: o colegiado instituído sob essa estrutura de governança deve 
buscar aplicar um olhar integrado sobre todas as ações judiciais ambientais 
existentes e acompanhar o cumprimento dessas dentro do horizonte do phase-out 
do carvão. 
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Num cenário de possível phase-out futuro do carvão, em especial com relação à 
necessidade de reparações ambientais decorrentes da atividade de mineração de 
carvão, conquanto tenha-se concluído que os responsáveis pelas reparações ambientais 
objeto das ACPs estejam definidos em sede judicial, e que os responsáveis pela operação 
e pelo fechamento sustentáveis das minas de carvão em operação e passíveis de serem 
abertas no horizonte em comento são os titulares das concessões de lavra de carvão 
mineral, identificou-se, ao longo das reuniões, divergências em termos de expectativas 
sobre a origem dos recursos para fazer frente a esse desafio. 

Muitos agentes defendem que a destinação de recursos da Conta de 
Desenvolvimento Energético – CDE para a cobertura da despesa de compra de carvão, 
com eventual adicional equivalente às glosas por eficiência decorrentes da aplicação da 
Resolução Normativa ANEEL nº 840, de 18 de dezembro de 2018, poderia fazer frente a 
essa despesa (posicionamento identificado em reuniões com Engie, audiências com 
Governadores de Santa Catarina, reuniões na Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
e reunião com o procurador do Ministério Público Federal). 

Outros se posicionam a favor do fim imediato da geração a carvão e a destinação 
dos recursos da CDE, que cobririam a despesa de compra de carvão até 2027, estimada 
em R$ 5,4 bilhões31 a “programas que tragam recuperação ambiental, redução de 

 
31 Veículo: Valor Econômico Data: 04/02/2021 Seção: Opinião Autor: Clauber Leite e Donato da Silva 
Filho Título: Carvão subsidiado, peça de museu. Protocolo sei Nº 0483171. 

Indicação de Ação 5: o colegiado instituído sob a estrutura de governança deve 
buscar integrar as capacidades existentes a nível federal, mas também nos demais 
níveis federativos, para proposição de programas de diversificação e/ou 
reposicionamento econômico da região e da parcela da população hoje ocupada nas 
atividades de mineração de carvão e de geração de energia termelétrica a partir do 
carvão mineral, aproveitando outras vocações locais, assim como infraestruturas 
existentes na região, como a Ferrovia Tereza Cristina e o Porto de Imbituba. 

Indicação de Ação 6: o colegiado instituído sob a estrutura de governança deve 
buscar estimular as capacidades locais para o desenvolvimento tecnológico com 
vistas a possibilitar outros usos ao carvão mineral da região ou a continuidade da 
geração termelétrica a carvão com emissões líquidas de carbono iguais a zero nesse 
horizonte. 

Indicação de Ação 7: deve ser realizado esforço para a canalização de recursos para 
o desenvolvimento das atividades necessárias para o phase-out do carvão e  
reposicionamento das atividades econômicas na região junto a instituições de 
fomento, multilaterais ou internacionais, com experiência ou eventual interesse 
nessas atividades (como, por exemplo, BID, NDB, BRDE, BNDES e Banco Mundial). 
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emissão de gases do efeito estufa, qualificação dos profissionais da indústria carvoeira 
e redução tarifária permanente a todos os brasileiros” (conforme mencionado na carta 
do IDEC/ICS – SEI nº 0501107). 

Há, ainda, os que colocam que existiriam outros recursos disponíveis passíveis 
de serem para essas atividades, como aqueles que integram o Fundo Nacional do Meio 
Ambiente, o Fundo do Clima, além de Fundo de Amparo ao Trabalhador (reunião com 
WWF). 

 

2.3. Alternativas e Ações para Cenário 1 – Continuidade da Geração Termelétrica a 

partir do Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda 

Das informações prestadas pela Engie, o descomissionamento das primeiras 
unidades do CTJL (UTLA1) aparenta ser inevitável, não tendo sido identificado potencial 
economicamente justificável de retrofit dessas unidades com vida útil já passando de 50 
anos. Não obstante, esse descomissionamento não afetaria a demanda pelo carvão, que 
passa a poder ser queimado nas demais unidades. 

Por outro lado, diante da estratégia internacional de descarbonização da 
empresa, permanece o desafio de transferência da titularidade do empreendimento 
para outro agente do setor elétrico, tema no qual a empresa aparenta estar 
comprometida, inclusive com suporte da gestora de recursos FRAM Capital. 

A Engie apresenta dois fatores que têm comprometido seus esforços de 
desinvestir do CTJL desde 2016. O primeiro diz respeito à recente interpretação da 
Receita Federal do Brasil - RFB local de que as receitas decorrentes do reembolso de 
custos para a aquisição do carvão pela CDE são passíveis de tributação, gerando 
autuação, da qual a empresa recorre no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - 
CARF. Para reverter essa situação, foram aventadas quatro alternativas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicação de Ação 8: o colegiado instituído sob a estrutura de governança deve 
mapear fontes de recursos que podem ser aplicados para recuperação ambiental da 
região, sem afastar a responsabilização dos causadores dos danos ambientais 
eventualmente não reparados. 

Indicação de Alternativa 1: mudança de interpretação acerca da referida tributação 
por parte da RFB a pedido do MME. Essa alternativa já foi preliminarmente discutida 
com a RFB em reunião com a CC, tendo sido argumentado que a matéria está em 
sede de análise no CARF, e de que o país está promovendo reforma tributária. Não 
obstante, a Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e 
Inovação do Ministério da Economia informou à Engie a intenção de fazer avançar 
essa alternativa dentro do Ministério da Economia. 
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O segundo fator que tem dificultado a transferência de controle diz respeito à 
eventual futura responsabilização do novo titular do empreendimento por danos 
ambientais causados pela atividade de mineração. Ainda que não se possa afastar 
futuras interpretações judiciais sobre a responsabilidade de futuro titular de 
empreendimento existente sobre danos ambientais causados por mineradoras que 
forneciam carvão à termelétrica, o GT-SC considerou que os danos passados estão 
cobertos pelas Ações Civis Públicas existentes (que serão detalhadas no Capítulo 3 deste 
relatório). 

Por outro lado, com base nas interações mantidas com a Agência Nacional de 
Mineração - ANM e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA, o GT-SC 
defende que atuação do setor público deve ser diligente, no sentido de impedir a 
constituição de novos passivos ambientais por parte das mineradoras em operação, 
bem como daquelas que venham a requerer junto ao MME novas concessões de lavra 
de carvão mineral na região. É importante fazer valer o princípio de que os responsáveis 
pela operação e fechamento sustentáveis das minas de carvão em operação e passíveis 
de abertura no horizonte em comento são os titulares das concessões de lavra de carvão 
mineral, não cabendo atribuir ao gerador termelétrico qualquer ônus referente à 
reparação de dano ambiental que não seja aquele relativo ao complexo termelétrico, 
com base em sua licença ambiental de operação.  

Não obstante, considerando um contexto em que valores como ESG 
(Environmental Social Governance) vêm ganhando importância em setores como o de 

Indicação de Alternativa 2: concessão de benefício tributário, a ser pago pelos 
contribuintes em geral. Para avanço, é necessária mensuração do benefício 
pretendido, além de análise de adequação orçamentária e financeira, e posterior 
negociação no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo federais, também em 
meio à reforma tributária. Adicionalmente, não se espera que tenha efeitos 
retroativos sobre os passivos tributários contingentes em discussão no CARF. 

Indicação de Alternativa 3: concessão de benefício tarifário por meio da inclusão das 
despesas com o pagamento dos referidos tributos nos montantes a serem 
ressarcidos pela CDE, a ser arcado pelos consumidores de energia, e não afastando 
a tributação da receita advinda do reembolso de qualquer forma. Essa alternativa 
também não deve ensejar efeitos retroativos, sendo necessária mensuração de seu 
efeito e de viabilidade técnica dessa construção, para posterior negociação no 
âmbito do MME e da ANEEL.  

Indicação de Alternativa 4: inclusão da despesa com o pagamento de tributos sobre 
o reembolso da CDE no Custo Variável Unitário – CVU. Despesa seria arcada pelos 
consumidores de energia, não afastando a tributação da receita advinda do 
reembolso de qualquer forma. Essa alternativa também não deve ensejar efeitos 
retroativos, sendo necessária mensuração de seu efeito e de viabilidade técnica 
dessa construção, para posterior negociação no âmbito do MME e da ANEEL.  
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energia, vislumbra-se que os agentes setoriais possam atuar com maior transparência 
sobre as melhores práticas adotadas na aquisição do carvão mineral na região. 

 

 

 

 

 

 

 

Com relação à comercialização da energia do CTJL, de acordo com o informado 
pela Engie, essa não está vendida em contratos de longo prazo no Ambiente de 
Contratação Regulado (ACR), vislumbra-se que a viabilidade da transferência de 
titularidade dos ativos do CTJL resida também nas possibilidades de contratação de 
energia gerada (ou dos serviços prestados) pelo setor elétrico, tema que é de 
competência do MME. 

Com base no que foi discutido no âmbito do GT-SC, o CTJL pode participar dos 
leilões de energia existente, assim como dos leilões de reserva de capacidade (nova 
modalidade, instituída pela Lei nº 14.120, de 2021, de contração de confiabilidade 
sistêmica – energia ou potência, a depender da caracterização da necessidade do 
sistema elétrico). 

O empreendimento não se sagrou vencedor dos Leilões de Energia Existente 
realizados em 25 de junho de 2021, que tiveram como preço médio R$ 151,15/MWh (A-
4/2021) e R$ 177,39/MWh (A-5/2021), em produtos por disponibilidade. Não obstante, 
permanece a prerrogativa de o CTJL participar de futuros leilões de energia existente, 
que ocorrem via de regra, pelo menos uma vez por ano, nos próximos anos. 

 

 

Ademais, conforme estabelecido na Portaria MME nº 435, de 4 dezembro de 
2020, será realizado até o final de 2021, o primeiro leilão de reserva de capacidade, do 
qual o CJTL poderá participar para vender potência. Existe, ainda, a previsão de 
realização de leilões anuais de reserva de capacidade. 

No certame de 2021, com base na proposta de diretrizes colocadas na Consulta 
Pública nº 108/2021, ainda não publicadas, há indicativo de que o empreendimento 
poderá concorrer no segundo produto, com algum nível de inflexibilidade, com a 
possibilidade de vender sua energia tanto nesse leilão quanto em futuros, ou vendê-la 
no mercado livre (ACL), além de poder liquidá-la no mercado de curto prazo (como faz 
hoje a Engie). 

Indicação de Ação 9: Em linha com a Indicação de Ação 3, os órgãos e entidades 
federais e estaduais responsáveis pela concessão de autorizações e licenças 
necessárias para a operação das minas de carvão na região devem atuar no sentido 
de reforçar as regras e regulações aplicáveis, com vistas a garantir o enforcement das 
boas práticas para a operação e o fechamento sustentáveis das minas na região, com 
efetiva responsabilização daqueles que descumprirem as referidas regras e 
regulações.  

Indicação de Alternativa 5: possibilitar a contratação do CTJL em leilões de energia 
existente. 
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Não se tem ainda a definição da necessidade sistêmica em que consistirá a 
demanda do leilão, mas sabe-se que poderá levar em consideração a necessidade de 
empreendimentos para o atendimento aos requisitos do sistema, notadamente nos 
patamares de carga pesada e média para agregar potência ao sistema, conforme 
indicado em correspondência do ONS32. Isso pode favorecer a contratação de 
empreendimentos observando o aspecto locacional e, assim, eventualmente, aqueles 
disponíveis na região Sul do país, como o CTJL. 

Cabe aqui mencionar, todavia, que ainda estão carentes de definição no 
processo de estruturação do leilão de reserva de capacidade as obrigações contratuais 
decorrentes da referida contratação, o que pode afetar a probabilidade de contratação 
do CTJL, a depender do critério de disponibilidade aplicado na definição do produto 
contratado. Essa suposição decorre das informações apresentada pela Volt Robotics na 
reunião com a WWF sobre a indisponibilidade das térmicas contratadas nos leilões de 
energia, indicando que muitas não têm entregado os montantes de energia contratados. 

 

 

 

 

 Por fim, no âmbito da Modernização do Setor Elétrico, é esperado para o ano 
de 2021 o detalhamento da “separação de lastro e energia”, nova forma de contratação 
estrutural da expansão e dos requisitos sistêmicos no setor elétrico. Ainda que a efetiva 
implementação dessa nova modalidade dependa também de previsão legal, abarcada 
no PL 414/2021 e no PL 1917/2015, ambos em tramitação na Câmara dos Deputados, a 
depender de como o detalhamento evolua, considerando empreendimentos existentes, 
o CTJL poderá ser objeto de contratação sob essa modalidade nos próximos anos. 

Não obstante, considerando que se trata de um empreendimento termelétrico 
existente possivelmente com custos de investimento já amortizados, não se pode 
afastar a possibilidade de que o eventual novo titular do empreendimento o mantenha 
sem Contrato de Comercialização de Energia Elétrica vigente, mas operacionalmente 
disponível e em condições de ser despachado centralizadamente, condição conhecida 
como “usina merchant”, considerando, ainda, que na atual conjuntura hidroenergética 
do SIN esse tipo de condição pode ser econômica e financeiramente viável. 

 

 

 

Por fim, no que diz respeito à transferência do controle do CTJL, em reunião 
realizada no dia 06 de julho, com o Ministério da Economia - ME e representante da 

 
32 Protocolo SEI nº 0480356. 

Indicação de Alternativa 6: possibilitar a contratação do CTJL em leilões de reserva 
de capacidade. 

Indicação de Alternativa 7: possibilitar a contratação do CTJL em leilões de lastro. 

Indicação de Alternativa 8: atuação do CTJL como “usina merchant”. 



29 
 

Engie, foi aventada uma alternativa ao atual processo de compra e venda em que a Engie 
está empenhada: a da transferência de titularidade do CTJL a uma cooperativa de 
empregados do Complexo, análise passível de ser aprofundada. 

De toda forma, idealmente com a constituição da estrutura de governança 
mencionada na Indicação de Ação 2, haverá necessidade de acompanhamento da 
questão da contratação do CTJL no setor elétrico, assim como da transferência do 
controle, até para concepção de formas alternativas de contratação do 
empreendimento, sob pena de descomissionamento do CTJL até 2025, sem tempo e 
sem recursos suficientes para o phase-out sustentável do carvão na região.  

 

 

 

 

 

 

2.4. Alternativas e Ações para Cenário 2 – Programa para Uso Sustentável do 

Carvão Mineral 

O relatório do Programa para Uso Sustentável do Carvão Mineral (SEI nº 

0497372), tratando de novos empreendimentos de geração termelétrica a carvão 
mineral em substituição aos existentes, verifica que:  

o empreendimentos a carvão mineral nacional não têm realizado oferta de 
preço nos Leilões de Energia Nova – LEN; 

o embora haja empresas interessadas, mesmo na presença de subsídios 
até 2027, não há estruturação suficiente para formar preço capaz de 
originar uma oferta nos LEN; 

o no 20º Leilão de Energia Nova (A-5 em 2014) foi contratada a última 
termoelétrica a carvão mineral nacional, a UTE Pampa Sul (345MW); 

o gás natural e carvão mineral nacional competem num mesmo produto 
nos LEN; 

o destaca-se a inexistência de fontes de financiamento tanto nos bancos 
privados, quanto públicos – consequentemente, menos atratividade 
quando comparado às demais fontes de geração de energia elétrica. 

Diante desses fatos, o Programa propõe: 

o previsibilidade no pipeline das licitações que utilizam carvão mineral 
nacional; 

o PPAs de longo prazo que facilitem a busca por financiabilidade (melhor 
estrutura dos projetos); 

o novas rodadas de contratação por igual período em prazo após o término 
do suprimento original; 

Indicação de Ação 10: acompanhamento da questão da contratação do CTJL no setor 
elétrico, assim como da transferência do controle, podendo incluir a concepção de 
formas alternativas de contratação do empreendimento, sob risco de 
descomissionamento do CTJL até 2025. 



30 
 

o prazos de suprimento menores, que permitem diminuir o impacto da 
indexação nos preços de energia (carvão mineral nacional não possui 
indexação ao dólar à exemplo de outros combustíveis fósseis); e 

o estabelecer a premissa de encerramento da utilização do carvão mineral 
nacional para o suprimento do ACR, Suprimento de Capacidade ou 
Potência ou Lastro, até 2050 (mantendo o compromisso do Brasil no 
Acordo de Paris). 

O programa prevê, ainda, como forma de contratação competitiva de novos 
empreendimentos a carvão as seguintes modalidades (podendo, também, considerar 
abordagem de margem de escoamento para regionalização): 

1. Leilões para compra de energia: com a criação de um produto específico 
Carvão Mineral Nacional, onde apenas os projetos utilizando esse 
combustível competiriam entre si, prevendo requisitos de eficiência 
energética, emissões, entre outros; 

2. Leilões de reserva de capacidade: possibilitando a empreendimentos 
movidos a Carvão Mineral Nacional participar desses certames; 

3. Contratação de Lastro: o que depende dos avanços da Modernização do 
Setor Elétrico. 

Observa-se que a criação de produto específico para o carvão mineral já foi 
considerada no Leilão de Energia Nova de 2021, nos termos da Portaria MME nº 435, de 
4 de dezembro de 2020, assim como a possibilidade de participação de 
empreendimentos novos e existentes no Leilão de Reserva de Capacidade de 2021, nos 
termos da Consulta Pública nº 108/2021. 

Diante do exposto, verifica-se que há alternativas para contratação de novas 
termelétricas movidas a carvão mineral na região, no caso de descomissionamento do 
CTJL. 

Observa-se, contudo, que novos empreendimentos demandam um prazo de 
instalação e comissionamento que pode ensejar uma ruptura na demanda de carvão na 
região entre a saída do CTJL e a contratação de novo empreendimento, caso algum se 
sagre vencedor na região. 

Sobre a CDE, competitividade e necessidade de termelétricas na região, não há 

ainda muitas evidências sobre a quão competitiva é a geração termelétrica a carvão em 

Santa Catarina porque o CTJL, o único da região, não vinha participando de leilões de 

contratação de energia. 

Indicação de Ação 11: acompanhamento, pelo colegiado decorrente da estrutura de 
governança mencionada Indicação de Ação 2, da questão da contratação de novos 
empreendimentos termelétricos a carvão mineral na região, podendo prever 
medidas para atenuar risco de ruptura com redução temporária na demanda de 
carvão, entre eventuais descomissionamento do CTJL e entrada de novo 
empreendimento em operação. 
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No entanto, considerando informações levantadas nas planilhas da Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica – CCEE de gestão dos recursos financeiros da CDE33,  

verifica-se que o custo do carvão do CTJL (R$ 338/ton) é significativamente mais elevado 

do que aquele produzido no Rio Grande do Sul (R$ 87/ton), o que possivelmente está 

relacionado ao fato de que, em Santa Catarina, as minas são subterrâneas.  

Ademais, de acordo com informações obtidas junto ao ONS34, o Custo Variável 

Unitário - CVU do CTJL (R$ 270,48/MWh para unidade A1; R$ 245,21/MWh para unidade 

A2; R$ 244,14/MWh para unidade B e R$ 206,84/MWh para unidade C) é superior ao de 

termelétricas a carvão nacional no Rio Grande do Sul: UTE Candiota 3 (R$ 90,73/MWh) 

e UTE Pampa Sul (R$ 69,75/MWh). 

Os reembolsos pela CDE dos custos para a aquisição do carvão auferem à fonte 

um fator de competitividade em especial quando compete em um mesmo produto com 

outras termelétricas, e, mesmo que em produtos separados, eventualmente entre 

empreendimentos, quando alguns possuem direito ao reembolso, como o CTJL e outros 

não, como a Pampa Sul. Desta forma, a CDE distorce a competição e leva os 

consumidores a contratarem e pagarem por empreendimentos mais caros nos leilões, 

já que, mesmo que o preço da energia com o reembolso dos custos de aquisição seja 

mais barato, é o consumidor de energia elétrica quem paga a CDE. 

Desde 2015, os Poderes Executivo e Legislativo federal vêm trabalhando numa 

pauta de redução dos encargos setoriais, em especial desses que causam distorção de 

preços e resultam em menor transparência para os consumidores. Diante disso, se 

vislumbra pouco espaço para prorrogação desse subsídio intrasetorial para o carvão 

além de 2027, sendo a última evidência a não aceitação de emendas com esse teor pelo 

Legislativo durante a tramitação da Medida Provisória que trata da Capitalização da 

Eletrobras. 

No caso do carvão mineral, esta despesa tem custo previsto, de acordo com o 

orçamento da CDE para 2021, de R$ 750 milhões aos consumidores brasileiros, por meio 

do que pagam à CDE, sendo R$ 709,9 milhões apenas para a aquisição do carvão mineral 

que supre o CTJL. 

Reitera-se o entendimento de que os recursos da CDE não são recursos públicos, 

de origem orçamentária e fiscal, mas recursos cuja arrecadação e uso são previstos em 

legislação específica, sendo pagos pelos consumidores de energia elétrica e não pelos 

contribuintes. 

Assim, ainda que a aquisição do carvão e a continuidade da geração termelétrica 

a carvão na região por mais algum tempo possam ser consideradas relevantes para um 

phase-out sustentável do carvão, considerando aspectos ambientais e socioeconômicos, 

é importante reiterar que, nos termos da legislação vigente e considerando as elevadas 

 
33 Planilha “2021.04.15 Reembolso Diamante 2021” e ““2021.04.15 Reembolso CGTEE 2021” com 
valores extraídos de notas fiscais de compra do carvão encaminhadas pelos beneficiários para os meses 
de janeiro e fevereiro de 2021. 
34 Sumário do Programa Mensal da Operação  - Semana operativa de 3 a 9 de julho de 2021. 

http://www.ons.org.br/AcervoDigitalDocumentosEPublicacoes/SUMARIO-PMO-03_07%20a%2009_07.pdf
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despesas relativas apenas à aquisição do carvão, o MME não vislumbra espaço para 

aumentar as despesas com a CDE para cobrir aquelas relativas a reparações ambientais 

da atividade de mineração. Reafirma-se que essa obrigação, também nos termos da 

legislação vigente e dos contratos de concessão, é inteiramente de responsabilidade dos 

titulares das outorgas de lavra. 

Diante dessas premissas, considera-se tão mais provável que o CTJL se sagre 

vencedor em leilões de energia ou de reserva de capacidade no setor elétrico, quanto 

mais específico for o desenho do produto nesses certames, observando aspectos como 

a necessidade de agregar segurança para a operação do sistema elétrico na região ou 

de contribuição para a recuperação dos níveis dos reservatórios - conforme indicado em 

correspondência do ONS (SEI nº 0480356), tema que ganhou relevância e urgência, 

motivando, inclusive, a edição da Medida Provisória nº 1.055, de 28 de junho de 2021. 

Cabe, todavia, para cada leilão, uma análise de mérito e oportunidade, considerando-se 

as condições prospectivas para atendimento ao sistema. 

Não obstante, apesar de todas as desvantagens e custos apresentados acima, o 

GT-SC, preservando o seu propósito de indicar ações e alternativas discutidas ao logo de 

sua vigência, não pode deixar de mencionar que o Poder Legislativo federal tem a 

prerrogativa de promover alterações na legislação, podendo, assim, optar pela 

alternativa de prorrogar a vigência da CDE com vistas a aumentar a competitividade do 

CTJL, assim como a de instituir outro encargo ou tributo com, inclusive, outro universo 

de pagantes para esse fim. 

 

2.5. Alternativas e Ações para Cenário 3 – Desmobilização da Geração 

Termelétrica a partir do Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda 

(contrafactual) 

Num cenário de possível phase-out futuro do carvão, em especial com relação à 
necessidade de reparações ambientais decorrentes da atividade de mineração de 
carvão, ainda que tenha se concluído que os responsáveis pelas reparações ambientais 
objeto das ACPs estejam definidos em sede judicial, e que os responsáveis pela operação 
e pelo fechamento sustentáveis das minas de carvão em operação e passíveis de serem 
abertas no horizonte em comento são os titulares das concessões de lavra de carvão 
mineral, identificou-se que a interrupção da atividade de geração termelétrica de forma 
repentina pode inviabilizar o desenho e a implementação de um programa abrangente 
de transição justa, que, com base nas experiências internacionais discutidas nas 
reuniões, leva em torno de uma década custando bilhões de reais. 

 

 

 

 

 

Indicação de Ação 12: o colegiado instituído sob a estrutura de governança deve 
buscar dimensionar em termos de tempo e de valores envolvidos o que será 
demandado para estruturar e implementar um programa de phase-out do carvão 
até 2050, considerando, para tanto, as Indicações de Ação de 5 a 8. 
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Uma vez quantificados os montantes e tempo necessário para a realização do 
phase-out do carvão, torna-se possível avaliar a velocidade em que se pretende fazer 
essa transição justa, mantendo-se o compromisso de neutralidade de carbono até 2050. 

Uma alternativa que pode ser avaliada, nesse contexto, conforme apresentado 
por alguns stakeholders em reuniões do GT-SC, seria  considerar o fim imediato da 
geração a carvão e a destinação dos recursos da CDE que cobririam a despesa de compra 
de carvão até 2027, estimada em R$ 5,4 bilhões35 mediante alteração legislativa, a 
“programas que tragam recuperação ambiental, redução de emissão de gases do efeito 
estufa, qualificação dos profissionais da indústria carvoeira e redução tarifária 
permanente a todos os brasileiros” (Carta do IDEC/ICS – SEI nº 0501107). 

Nota-se, todavia, que, nas reuniões, a Alemanha foi mencionada como exemplo 
de país que tenha reduzido subsídios ao carvão e utilizado recursos públicos para um 
processo de phase-out de carvão. 

Por fim, qualquer que seja o horizonte e a velocidade para o phase-out do carvão, 
as análises realizadas pelo GT-SC já indicam, havendo a desmobilização da geração 
termelétrica a carvão, a necessidade de proposição de instrumento normativo para 
balizar um Programa de Descomissionamento de Instalações (PDI) com o objetivo de 
orientar os agentes econômicos por meio de Regulamento Técnico Específico a executar 
o descomissionamento de instalações de usinas de geração termelétricas a carvão 
mineral.  

 
35 Veículo: Valor Econômico Data: 04/02/2021 Seção: Opinião Autor: Clauber Leite e Donato da Silva 
Filho Título: Carvão subsidiado, peça de museu. Protocolo sei Nº 0483171. 

Indicação de Ação 13 - o colegiado instituído sob a estrutura de governança, após 
quantificados o valor e o tempo de que trata a Indicação de Ação 12, deve avaliar a 
viabilidade de cessar a geração termelétrica a carvão na região (com seus impactos 
para o setor elétrico brasileiro) e destinação legal dos recursos remanescentes a 
serem arrecadados pela CDE até 2027, se suficientes, para a finalidade do phase-out. 

Indicação de Ação 14 – órgão e entidades, incluindo o Poder Concedente, o 
Operador Nacional do Sistema (ONS), a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), as 
Agências Reguladoras e fiscalizadoras afins, deverão promover articulação 
institucional, com vistas a estabelecer atos normativos e regulamentos técnicos 
específicos, disciplinando o processo de descomissionamento de instalações de 
usinas de geração termelétrica a carvão mineral por meio de um Programa de 
Descomissionamento de Instalações (PDI). 
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3. DIAGNÓSTICO 

Este capítulo resume o trabalho de diagnóstico das atividades de geração 
termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral em Santa Catarina, 
realizado com base no levantamento das informações e dados compilados ao longo das 
vigência do GT-SC, ocorrido a partir de discussões sobre as atividades de geração 
termelétrica a carvão mineral e de mineração de carvão mineral no Estado de Santa 
Catarina, com representantes dos entes federativos, com agentes setoriais, com 
organismos e parceiros internacionais, com outros Órgãos e Entidades do Poder 
Executivo Federal, instituições públicas e com a sociedade. 

Analisando um breve histórico da atividade na região, observa-se que a 
existência do carvão na Região Sul do Estado de Santa Catarina e o uso para geração de 
energia permitiu que a primeira unidade geradora do complexo fosse inaugurada em 
1965, de propriedade da Empresa Sotelca (Sociedade Termelétrica de Capivari). 

No ano seguinte, foi iniciada a operação de outra unidade, e a Sotelca ficou 
responsável por 28% da energia gerada no Estado. Naquela década, o governo federal 
tornou-se sócio majoritário da empresa incorporada pela Eletrosul em 1971. No início 
de 1970, década do milagre econômico, foi decidido vender as cinzas secas para fábricas 
de cimento, e nove anos depois, as cinzas úmidas também passaram a ser vendidas para 
esse ramo.  

No ano de 1979, a Usina Termelétrica Sotelca tornou-se Complexo Termelétrico 
Jorge Lacerda (CTJL), e também houve a inauguração de outra unidade geradora, Usina 
Termelétrica Jorge Lacerda B – UTLB. Deste modo, o CTJL passou a ter duas unidades 
geradoras no parque gerador.  

Hamilton (2015) relata que no ano de 1980, o Complexo tornou-se a maior 
termelétrica da América Latina, e após sete anos, foi instalado o Horto Florestal, para 
reflorestar as áreas em recuperação ambiental no entorno das usinas, além de recuperar 
as espécies extintas e em extinção da região.  

A última usina do CTJL foi inaugurada no ano de 1997: a Usina Termelétrica Jorge 
Lacerda C – UTLC. No final do ano de 1997, a Eletrosul foi dividida em duas empresas: a 
empresa que manteve o mesmo nome ficou responsável pela transmissão de energia, e 
a Gerasul (Centrais Geradores do Sul do Brasil S.A.), responsável pela geração de 
energia, assumiu a administração do CTJL. No ano seguinte, a Gerasul foi privatizada e 
adquirida pela Tractebel Energia S.A., alteradas as razões sociais para a Engie Brasil e, 
posteriormente, a Diamante Geração de Energia Ltda. 

Localizado no município de Capivari de Baixo (SC), o Complexo Termelétrico 
Jorge Lacerda proporciona ao sistema elétrico uma reserva estratégica, principalmente 
em períodos de escassez de chuvas. 
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Figura 2- Mapa da Região - Complexo Termelétrico Jorge Lacerda 

 

Fonte: Google Maps.  

O Complexo Termelétrico Jorge Lacerda é considerado o maior complexo 
termoelétrico a carvão da América do Sul. Pode ser visto às margens da rodovia BR-101. 
Baseada nas tecnologias alemã e checa, o complexo termoelétrico também contribui 
para outros ramos da atividade industrial, como o desenvolvimento da região 
carbonífera do Estado de Santa Catarina. 

Figura 3 - Foto das Instalações do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda 

 

Fonte: Tractebel Energia. 
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A concepção do sítio é constituída por sete grupos geradores, agrupados em três 
usinas totalizando 857 MW, com garantia física total do CTJL para comercialização da 
sua energia de 649,9 MW médios e vigência autorização da ANEEL até 2028, conforme 
detalhamento a seguir: 

• Jorge Lacerda A – UTLA (Unidades 1, 2, 3 e 4), com duas unidades geradoras 
de 50 MW e duas de 66 MW cada;  

• Jorge Lacerda B – UTLB (Unidades 5 e 6), com duas unidades de 131 MW cada;  

• Jorge Lacerda C – UTLC (Unidade 7), com uma unidade geradora de 363 MW.  

 

3.1. Diagnóstico Cenário 1 – Continuidade da Geração Termelétrica a partir do 
Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda 

Conforme comunicado pela Engie ao MME ao final de 2020, em decorrência de 
estratégia e decisão empresarial, a companhia não pretende seguir com a operação do 
CTJL e tem trabalhado com as alternativas de venda do ativo ou seu 
descomissionamento de forma faseada, iniciando o desligamento das primeiras 
unidades em 2021 e concluindo o desligamento total da usina em 2025. 

Nesse sentido, conforme relatado pela Engie, por correspondências de 
dezembro de 202036, a empresa tem buscado, sem sucesso, solução de mercado para 
venda do ativo que alcance metas definidas de valor financeiro e risco do negócio. 
Especialmente no aspecto de risco, a Engie aponta dois como principais e determinantes 
para viabilidade da operação de venda: risco associado ao futuro descomissionamento 
da usina e risco tributário: 

“(...) Como parte desse processo o Grupo buscou ativamente, desde 2017, 
a alienação de Jorge Lacerda. Foram analisadas diversas opções ao longo 
dos últimos anos, com diferentes interessados. Apesar das negociações 
terem chegado a estágio avançado, não foi possível concluir a operação 
em função da dificuldade de se alocar adequadamente o risco associado 
ao futuro descomissionamento da usina, assim como pelo risco tributário 
associado ao recolhimento de PIS/COFINS sobre o reembolso de 
carvão.(...)” 

No aspecto do descomissionamento futuro, a Engie alega que há risco de que 
sejam imputadas a ela responsabilidades relacionadas aos passivos ambientais 
decorrentes da atividade realizada por terceiros de extração do carvão mineral das 
minas que forneceram o combustível à usina. De acordo com a Engie, o afastamento de 
tal risco é fator determinante para a viabilidade de venda dos ativos. 

No aspecto tributário, a Engie informa que recebeu autuação da Receita Federal 
do Brasil em dezembro de 2018, envolvendo a cobrança do PIS/PASEP e COFINS sobre o 
reembolso do custo de aquisição do carvão mineral nacional recebido por meio da Conta 
de Desenvolvimento Energético – CDE, referente ao período de janeiro de 2014 a 
dezembro de 2016. A empresa discorda da penalidade e da cobrança dos tributos, 
informa que tem apresentado na esfera administrativa sua defesa e que, caso não 

 
36 Carta CE-DGE-AF-0014/2020-V.1, de 23/11/2021, Protocolo SEI nº 0459362 e Carta CE-DGE-PR-
0002/2020-V.1, de 30/11/2021, Protocolo SEI nº 0459439. 
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obtenha sucesso, deverá recorrer à esfera judicial. Ademais, avalia que está sujeita a 
novas autuações entre janeiro de 2017 e os exercícios seguintes, pelo mesmo motivo, 
com valores muito expressivos.  

Conforme expôs: 

“(...) A não reversão desta cobrança de PIS/COFINS sobre o reembolso da 
CDE certamente representará um agravante imensurável ao CTJL, que 
reduziria drasticamente a possibilidade de venda, alienação ou outra 
solução junto ao Governo Federal para o ativo. 

Em decorrência dos valores envolvidos e do agravamento do risco, de 
forma a mitigar eventuais impactos futuros para a Companhia, é possível 
uma antecipação significativa do cronograma de descomissionamento do 
CTJL, pois a falta de solução para o risco tributário agravado pela decisão 
no CARF, limita a possibilidade de continuidade das operações das usinas. 
(...)” 

Por fim, em referência aos riscos de responsabilização por passivos ambientais 
quanto tributários, a Engie informou que a alternativa de alienação do CTJL é possível 
caso, por atuação do Governo Federal, tais riscos sejam mitigados: 

“(...) Adicionalmente, como exposto na reunião havida com V.Sa., a ENGIE 
pode considerar a alienação dos ativos – interrompendo o processo de 
descomissionamento das atividades – caso seja encontrada, em conjunto 
com o Governo Federal, uma equação de mitigação dos riscos futuros 
para a ENGIE caso a usina seja mantida operacional em propriedade de 
terceiros. (...)” 

Assim, tomando por base a decisão da Engie de seguir explorando a atividade de 
geração de energia elétrica no CTJL e as dificuldades apontadas efetivação da alienação 
do ativo, na elaboração do diagnóstico quanto ao Cenário 1 – Continuidade da geração 
termelétrica a partir do CTJL, buscou-se analisar as questões apontadas pela Engie como 
necessárias para que seja concretizada a transferência do ativo a um novo interessado. 

 

3.1.1. Passivos Tributários 

A Engie recebe recursos da CDE para cobertura de seus custos de combustível. 
Esta cobertura, prevista na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, abrange custos 
percebidos até 2027. Registra-se, para o CTJL, cobertura do pagamento de cerca de 2,4 
milhões de toneladas de carvão por ano, de acordo com carta enviada pela Engie ao 
MME (SEI nº 0459439). 

A disputa entre a Engie e a Receita Federal do Brasil – RFB envolve o tratamento 
tributário desta cobertura de custos. A RFB entende que os recursos configuram receita 
para subvenção para custeio e que, por este motivo, são passíveis de incidência de 
PIS/PASEP e COFINS. A Engie, por sua vez, entende que os recursos devem ser 
contabilizados como recuperação de despesas, de acordo com orientações de 
contabilidade da ANEEL. Argumenta que, por este motivo, não configurariam receita 
tributável.  
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A discussão envolve valor substancial para o período de 2016 a 2018. A RFB tem 
decidido em sentido contrário à Engie, que avalia entrar em juízo contra a RFB para 
impugnar tal cobrança. 

A Engie solicitou apoio do MME para que o entendimento da RFB seja revisado, 
ou, alternativamente, para que os custos percebidos sejam a ela compensados. Sugeriu, 
como alternativas: a) busca de sensibilização da RFB para reversão de seu entendimento 
sobre incidência do PIS/PASEP e COFINS; b) aprovação de nova lei prevendo 
expressamente a exclusão da incidência de PIS/PASEP e COFINS no reembolso dos 
custos com aquisição do carvão; c) inclusão das despesas com PIS/PASEP e COFINS no 
reembolso por meio da CDE. 

Avalia-se que a alternativa “a” extrapola as competências do MME. A 
interpretação e aplicação de normas tributárias é atribuição da RFB, caracterizada como 
um órgão específico, singular, subordinado ao Ministério da Economia - ME. O MME 
pode sugerir alterações normativas em parceria com o ME. Uma vez estabelecida a 
norma, contudo, a interpretação e aplicação são de competência da RFB. Intervir nesta 
seara implicaria enfraquecimento do marco institucional que baseia investimentos no 
país. Adicionalmente, não se pode olvidar que o país está em fase de discussão de 
reforma tributária com o Congresso Nacional, de modo que qualquer tentativa de 
alteração de regra tributária pode não ser conveniente e nem consistente com aquilo 
que vem sendo defendido a esse respeito. 

Não obstante, no âmbito das atividades desenvolvidas no âmbito do GT-SC, a 
Casa Civil da Presidência da República realizou reunião com representante da RFB em 
24 de fevereiro de 202137 para aventar a possibilidade de reversão de seu 
entendimento, o que foi preliminarmente considerado não meritório pelo 
enfraquecimento supramencionado que pode ser reforçado pelo fato do caso concreto 
da Engie encontrar-se já em sede de decisão no Conselho Administrativo de Recursos 
Fiscais – CARF, não cabendo interferência da RFB nessa etapa. 

A alternativa “b”, por sua vez, envolve a concessão de benefício tributárioa ser 
arcado pelos contribuintes em geral. Para avanço, é necessária mensuração do benefício 
pretendido, além de análise de adequação orçamentária e financeira, e posterior 
negociação no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo federais, em meio a 
discussões sobre reforma tributária. Observa-se que, conquanto essa alternativa possa 
lograr êxito para incidências tributárias futuras, s.m.j. não tem o condão de pacificar 
questões passadas com base em eventuais efeitos retroativos. 

A alternativa “c” envolve a concessão de ampliação de subsídio com impacto 
tarifário, a ser arcado pelos consumidores de energia. Para avanço, é necessária 
mensuração dos encargos pretendidos, inclusive com repercussão em outras usinas e 
empresas beneficiárias do reembolso e posterior avaliação sobre pertinência de 
alterações de normativos, envolvendo atuação do MME e da ANEEL. 

Sobre a questão, foi realizada reunião com a ANEEL em 31 de março de 202138, 
para aventar a possibilidade de inclusão dessa despesa nos valores regulatoriamente 
reconhecidos como despesa de aquisição do carvão mineral, reembolsados pela CDE. 

 
37 12ª Reunião do GT-SC. Protocolo SEI nº 0479808. 
38 24ª Reunião do GT-SC. Protocolo SEI nº 0491161. 



39 
 

Embora essa alternativa não tenha sido descartada, ressaltando-se que sua viabilidade 
precisaria ser analisada em maior profundidade pelas áreas técnicas da agência, 
demonstrou-se preocupação com efeito de pagamento de tributos sobre esse adicional 
de recursos destinado à cobertura por pagamento de tributos, assim como com o fato 
de que qualquer nova interpretação surtiria efeitos para o futuro, sem capacidade de 
retroação sobre o caso concreto da Engie.  

Ademais, representantes da ANEEL informaram que a incidência de PIS/COFINS 
em subvenções e subsídios tarifários não é novidade, sendo fato conhecido pela ANEEL 
e que os trabalhos de fiscalização realizados pela agência sobre utilização da CDE-Carvão 
consideraram o entendimento da RFB de que os recursos recebidos pelos geradores são 
classificados como receita, não havendo atualmente base legal e regulatória para 
entendimento diverso. Esclareceram também que, de modo diversos, desde 2013, o 
custo de tais tributos nas subvenções e subsídios tarifários do segmento da distribuição 
são repassados para as tarifas dos consumidores.  

Por fim, representantes da ANEEL avaliaram que, na perspectiva de futuro, 
haveria, ainda, uma alternativa "d" caracterizada pela possibilidade regulatória de que 
as despesas com os citados tributos sejam incluídas nos custos para aquisição do 
combustível e considerados no Custo Variável Unitário – CVU da usina ou mesmo 
repassado ao valor dos contratos de compra e venda de energia em ambiente regulado, 
no caso de participação em leilão. Nesse aspecto, foi ressaltado que haveria ainda a 
necessidade de se aprofundar a avaliação sobre essa alternativa, considerando o risco 
levantado de “tributação repetida”. 

 

3.1.2. Passivos Ambientais 

No âmbito do processo de licenciamento ambiental, não foram relatadas pelo 
IMA-SC questões relacionadas a passivos ambientais provenientes da instalação e 
operação do CTJL, tendo sido consideradas as áreas bacias de sedimentação 
denominadas A e B como de disposição temporária de cinzas pesadas. 

As ações judiciais relacionadas a possíveis impactos ambientais oriundos da 
operação do CTJL decorrem especialmente das ações judiciais envolvendo o setor 
minerário, em virtude dos passivos ambientais derivados das minas de carvão que 
outrora operaram na região, com destaque para a Ação Civil Pública (ACP) da Mina do 
Verdinho. A Engie é ré junto com o IMA-SC, o Ibama e o Estado de Santa Catarina, 
considerando as indicações do laudo pericial no tocante a falhas no processo de 
licenciamento, não havendo prescrição para crimes por danos ambientais.  

Sobre o assunto, a Engie considera que cumpre toda a legislação ambiental 
aplicável e as regras de compliance nos negócios. A empresa discute na Justiça a rejeição 
de ônus para custeio de recuperação ambiental de passivos para os quais entende serem 
provenientes pela atividade de mineração.  

Outra ação judicial impetrada contra a Engie, União, IBAMA e FATMA, perante a 
Justiça Federal de Tubarão (SC), é de cunho social, referente à ação de indenização 
movida por Sônia Maria Machado Tournier, a qual visa a reparação por danos morais 
supostamente sofridos em decorrência da morte de sua filha, ocorrida em 16 de abril 
de 1986, por anencefalia, cuja alegação é que teria sido provocada pela emissão de 
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substâncias tóxicas lançadas por chaminés da usina. O processo vem tramitando desde 
outubro de 2015 e foi determinada a remessa dos autos para o TRF4, onde aguarda o 
julgamento.  

A atuação de diversas companhias carboníferas acarretou na degradação 
ambiental de certas áreas, que haviam sido tomadas pela disposição inadequada de 
pilhas de estéril e rejeitos de minério, ou seja, da fração não utilizada do carvão mineral 
extraído, com alto teor de sulfeto de ferro, na forma do mineral “pirita”.  Com o decorrer 
dos anos e da ação das intempéries sobre os rejeitos e estéreis com alto teor de pirita, 
tais áreas passaram a produzir lixiviação ácida em escoamento superficial e subterrâneo. 
Como consequência deste processo, diversos corpos hídricos foram contaminados com 
efluentes ácidos, estendendo seus efeitos, em maior ou menor intensidade, aos demais 
28 municípios que formam a Região Sul Catarinense (Cassemiro et al., 2004). 

Naturalmente a degradação prejudicou não somente o meio ambiente, como 
outras atividades antrópicas locais. Tais atividades, que tradicionalmente são fonte de 
renda e desenvolvedoras de outras cadeias comerciais na região, dependem dos 
recursos hídricos, porém o dano a estes impede o uso pleno, tanto agrícola quanto 
consuntivo desses corpos.  

A questão da judicialização da responsabilidade pelos passivos ambientais 
existentes na região, originados pela extração de carvão mineral na região, pode ser 
desmembrada em duas fases, separadas pela publicação da sentença da Ação Civil 
Pública - ACP do Carvão, transitada em julgado, na qual a União foi responsabilizada a 
executar as obras de recuperação ambiental em áreas degradadas pela atividade 
mineral na Bacia Carbonífera de Santa Catarina. 

Até a sentença, publicada em 2000, a legislação que regulava a recuperação de 
áreas degradas pela mineração ainda não contemplava o detalhamento do “Plano de 
Fechamento de Mina” que deveria ser executado pelas empresas de mineração, de 
forma a mitigar os impactos ambientais causados pela atividade. Após este marco, o 
então Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM, atual Agência Nacional de 
Mineração - ANM, estabeleceu novos padrões para a recuperação das áreas degradadas 
pela mineração, os quais deveriam ser cumpridos por meio da apresentação e execução 
do Plano de Fechamento de Mina - PFM. 

Ainda, destaca-se a questão econômica dos passivos ambientais, devido ao fato 
dos custos das obras e demais intervenções necessárias para a recuperação das áreas 
degradadas na região considerarem tanto aquelas de responsabilidade da União quanto 
aquelas de responsabilidade das empresas de mineração e da usina termelétrica que 
consome o carvão mineral. Esses custos podem ultrapassar o valor de R$ 1 bilhão.  

A seguir, são apresentadas informações sobre as principais Ações Civis Públicas 
que demandam a recuperação ambiental de áreas degradadas pela mineração de carvão 
mineral, ajuizadas pelo Ministério Público Federal - MPF. 

 

ACP do Carvão (ACP nº 93.8000533-4) 

• Condenação e cumprimento da sentença: União e empresas carboníferas; 

• Saldo a licitar: R$ 496 milhões; 
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• A Ação Civil Pública foi proposta em 15 de abril de 1993 pelo Ministério 
Público Federal – MPF; 

• Trata-se de um dos maiores passivos ambientais do país, com mais de 6.000 
hectares de áreas degradadas por rejeitos de carvão, com três bacias 
hidrográficas contaminadas por águas ácidas, ferro e outros metais; 

• A União foi responsabilizada pela recuperação/reabilitação ambiental das 
áreas degradadas pela Carbonífera Treviso SA e pela Companhia Brasileira 
Carbonífera de Araranguá - CBCA, cujas áreas totalizam 1.130 ha, tendo 
constituído um Grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para cumprir o 
julgado; 

• Em 2010, foi realizado o diagnóstico ambiental da Bacia Carbonífera de Santa 
Catarina, pelo Instituto de Pesquisas Ambientais (IPAT) da Universidade 
Estadual de Santa Catarina (UNESC), como parte dos estudos para elaboração 
do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), exigido pelo órgão 
ambiental estadual. Para a execução dos PRADs, foi elaborado um 
cronograma físico-financeiro contemplando o sequenciamento das obras; 

• A União está atrasada no cumprimento do cronograma de recuperação e a 
revisão do cronograma das obras, bem como a revisão dos respectivos PRADs 
depende da revisão do diagnóstico ambiental, considerando que o último 
ocorreu há dez anos; 

• Esta proposta preliminar para o termo de referência para revisão do 
diagnóstico ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina foi elaborada 
pela CPRM, seguindo diretrizes apontadas pelo MPF de Criciúma, 
independente da análise de viabilidade técnico-econômica de sua realização. 
O objetivo é ter o entendimento da interação entre os fluxos de águas 
superficiais e subterrâneas, submetidas aos processos de geração de 
drenagem ácida da mineração de carvão e como esta dinâmica se estabelece; 

• MPF considera que a responsabilidade maior pela solução referente à geração 
de drenagem ácida de minas, de superfície e subsuperfície, em toda a região, 
é da União. Ainda, o MPF sugere que o SGB/CPRM fiscalize e monitore todas 
as áreas de recuperação ambiental, tanto as áreas da União (1 mil ha) quanto 
as demais áreas (5 mil ha); 

• A Procuradoria da República do MPF/SC defende a realização de diagnóstico 
abrangente em três sub-bacias hidrográficas na região a um custo estimado 
de R$ 208 milhões; 

• A proposta do MME e CPRM é realizar uma primeira etapa abrangendo as 
áreas afetadas pela mineração, a um custo estimado de R$ 48 milhões e 
depois dessa fase, em função dos resultados desse diagnóstico analisar 
estudo complementar mais abrangente. 

 

ACP de Segurança Estrutural (ACP nº 5001478-03.2015.4.04.7204) 

• Condenação e cumprimento da sentença: ANM e empresas carboníferas; 
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• Fundo Judicial (estimativa): R$ 245 milhões (5% do faturamento da empresa, 
até 2027; 

• Por meio desta ACP, o MPF judicializou a implantação de novos projetos de 
mineração de carvão, condicionando ao depósito de garantia; 

• Existe uma discordância entre MPF e empresas sobre os valores de criação de 
fundo de garantia para danos futuros. A ação está parada e as empresas 
pretendem que o MME faça contato com o Procurador para dar andamento 
ao acordo. A União poderá ser demandada para participar desse fundo; 

• Tendo sido proferida em 2014, esta sentença tem por objetivo promover a 
segurança estrutural das minas de carvão de subsolo e a prevenção e a 
reparação dos danos ambientais e patrimoniais em razão da mineração na 
região de Criciúma (SC); 

• Após acordo judicial em 2019, ficou estabelecido que as empresas 
carboníferas signatárias têm a responsabilidade de cessar e reparar os danos 
ambientais provocados pela mineração de subsolo. O acordo também visou a 
criação de um fundo de garantia para subsidiar danos futuros causados pela 
implantação, operação e fechamento de tais minas, sendo ANM e IMA-SC os 
responsáveis pela imposição do uso de minerador contínuo a fim de que seja 
atendida determinação de cessação de explosivos; 

 

ACP Mina João Sônego (ACP n° 5017433-35.2019.4.04.7204): 

• Condenação e cumprimento da sentença: ANM, IMA e União foram 
condenadas, em decisão judicial liminar, a tratar dos efluentes dessa mina em 
fase de descomissionamento. A decisão liminar foi confirmada em 2ª 
instância, aguarda a definição em relação ao prazo para o cumprimento; 

• Custo do Projeto Executivo: R$ 0,3 milhões – 6 meses; 

• As questões acerca da inadequada disposição de rejeitos de carvão da mina, 
envolvendo também os processos de tratamento de efluentes, se estendem 
desde 2013. Em 2017, os acordos judiciais previam que as atividades na mina 
estariam suspensas, o que vigora atualmente, podendo acarretar em multas 
de R$ 1 mil ao dia em caso de descumprimento; 

• Estão sob análise da ANM equipes de avaliação e execução de projetos de 
recuperação das áreas afetadas pela mineração, sabendo que o processo de 
tratamento de efluentes é contínuo. 

 

ACP Mina Verdinho (5049506-46.2016.4.04.0000/TRF): 

• Condenação e cumprimento da sentença: a empresa Engie está envolvida na 
ACP, juntamente com a empresa Carbonífera Criciúma, fornecedora do 
combustível utilizado no CTJL; 

• Passivo ambiental: R$ 500 milhões – sem detalhamento; 
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• Abandonada em 2015 pela Carbonífera Criciúma devido a dificuldades 
financeiras, a área minerada se tornou passivo ambiental com recuperação de 
responsabilidade solidária da União e demais entidades públicas; 

• Houve tentativa de recurso, porém negado. As galerias encontram-se ainda 
inundadas e a ação segue tramitando na 4ª Vara Federal de Criciúma. 

 

Importante observar que, sobre a atual empresa responsável pela operação do 
CTJL, até o presente, pesa somente a ACP do passivo ambiental da Mina Verdinho e, 
portanto, corresponde à metade dos valores estimados dos passivos ambientais 
identificados até o momento. 

A continuidade das atividades de mineração e geração de energia é fundamental 
para manter o financiamento das obras e demais atividades de redução do passivo 
ambiental acumulado por décadas.  

Nota-se que, no âmbito global, houve o desenvolvimento de novas soluções para 
a mitigação dos passivos ambientais da atividade, tais como o aproveitamento dos 
resíduos, o aperfeiçoamento do processo de queima do combustível e a captura e 
estocagem dos gases do efeito estufa (GEE), as quais poderão ser adotadas no atual 
parque industrial instalado. 

A atividade minerária no país também está adequando seus processos e normas, 
com o objetivo de incorporar novos padrões ambientais e de segurança, sobretudo nos 
aspectos do beneficiamento do carvão mineral e armazenamento dos rejeitos e estéreis, 
a gestão dos recursos hídricos e o fechamento das minas.  

No contexto, e analisando as condicionantes estabelecidas, visando reduzir o 
esforço operacional para a deliberação e análise ambiental do empreendimento, é 
possível recomendar a autoridade licenciadora uniformizar os parâmetros e exigências 
para promover o licenciamento do Complexo Termelétrico como um todo, a exemplo 
da adequação realizada no processo de licenciamento ambiental de Candiota/RS 
observado o disposto na legislação ambiental, respeitados o estabelecido na Lei 
Complementar nº 140/2011 e sua regulamentação (Decreto nº 8437/2015).  

Tais normativas favoreceram o Termo de Acordo de Cooperação Técnica nº 11, 
de 29 de agosto de 2016, firmado entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Fundação de Meio Ambiente do Estado de 
Santa Catarina (FATMA), com objeto de delegar o licenciamento ambiental do 
empreendimento "Usina Termoelétrica Jorge Lacerda C 363 MW".  

 

3.1.3. Características sócio econômicas da região carbonífera de SC 

A região sul de Santa Catarina possui uma conjuntura socioeconômica, cultural, 
política e ambiental vinculada à mineração de carvão, na qual a relação entre os 
benefícios trazidos por essa atividade e os atuais passivos, com destaque aos 
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ambientais, é histórica. Com relação à relevância do CTJL para a região, o Governo do 
Estado de Santa Catarina, por meio do Ofício GABGOV nº 225/202039, informou que: 

Em operação desde a década de 60 na cidade de Capivari de Baixo, neste 
Estado de Santa Catarina, o Complexo emprega, direta e indiretamente, cerca 
de 28.000 (vinte e oito mil) trabalhadores. Dessa forma, há uma população de 
cerca de 110.000 (cento e dez mil) pessoas no Sul do Estado que, direta ou 
indiretamente, está associada a toda cadeia produtiva desse Complexo, 
movimentando de forma direta em torno de R$ 1,0 bilhão de reais por ano.  

Por conta disso, o descomissionamento anunciado trará sérios problemas 
quanto aos impactos socioambientais, com magnitudes e severidades 
significativas para toda sua cadeia produtiva, uma vez que, por exemplo, o 
valor adicionado relativo a esse sistema de geração – que é uma noção que 
permite medir o valor criado por um agente econômico e é o valor adicional 
que adquirem os bens e serviços ao serem transformados durante o processo 
produtivo – de cidades que participam dessa cadeia produtiva pode chegar a 
95%.  

Ainda, importante registrar que haverá desemprego imensurável em uma 
região carente de indústrias que propiciam geração de emprego e renda. 
Quanto ao quesito ambiental, com o fechamento, cessarão os recursos para 
as minas de carvão do Sul de Santa Catarina, que abastecem o CTJL, e, 
naturalmente, findarão os investimentos para recuperação ambiental das 
áreas exploradas por essa atividade, que ocorre nessa região há quase um 
século para fins energéticos e há mais de meio século com o propósito de 
geração de energia elétrica.  

Anexo a este Ofício, encaminhou informações sobre o papel histórico que o 
empreendimento desempenha para a geração de energia elétrica na região e no SIN, e, 
no que diz respeito aos aspectos socioeconômicos, o detalhamento transcrito a seguir: 

Criação de valor na cadeia produtiva de Jorge Lacerda  

Sem dúvida alguma, a criação de valor desta cadeia produtiva é de extrema 
importância para a região sul de SC, uma vez que R$ 1,0 bilhão são injetados 
diretamente a cada ano na economia da região, com cerca de 100 (cem) 
contratos para prestação de serviços, sendo 70% empresas locais e as demais 
de outras parte de SC. Soma-se a este montante, a geração indireta de 
aproximadamente R$ 300,0 milhões de impostos e taxas governamentais que 
retornam de alguma forma à sociedade, como: Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL); Imposto sobre Serviços (ISS); Imposto de Renda 
Empresarial (IR); Pis/Cofins; Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
Previdência Social (INSS); Imposto de Renda Pessoa Física (IR); etc., além de 
investimentos (Capex) na ordem de R$ 100,0 milhões anuais para 
revitalizações e modernizações do parque gerador. Poderíamos também 

 
39 Protocolo SEI nº 0460678 
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considerar que toda energia gerada é comercializada com distribuidoras ou 
comercializadoras, que, ao comercializar esta energia com seu usuário final, 
por exemplo, para o consumidor residencial, gerará outros tantos milhões em 
imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços (ICMS).  

Importa salientar que a exploração do carvão mineral no sul de SC, possui 
diversas comunidades e municípios que vivem integralmente dos serviços 
desta atividade, bem como serviços terceiros associados à esta cadeia 
produtiva, fazendo parte da economia secundária gerada, como: mercados 
alimentícios, lojas de produtos secundários, salões de beleza, serviços de 
manutenção residencial, hotéis, padarias, supermercados, construção civil, 
etc., que fazem circular a econômica local de qualquer município, sendo que 
da cadeia produtiva direta temos: 

• Minas de exploração do carvão;  
• Explosivos; 
• Transporte ferroviário e rodoviário;  
• Manuseio de carvão;  
• Operação, manutenção, utilidades, administrativo, engenharia das usinas;  
• Prestadores de serviço: 

o Manutenção: oficina, caldeiraria, inspeções, sistema de ar e gases, 
sistema de queima, turbina, válvulas, gerador, bombas, ventiladores, 
isolamento térmico, motores, elétrica, I&C, civil;  

o Manuseio das cinzas;  
o Transporte de cinzas;  
o Cimenteiras;  
o Vigilância;  
o Serviços gerais; 
o Andaimes; 
o Tratamento d ́água;  
o Transporte pessoas;  
o Alimentação (restaurante);  
o Condicionamento de ar;  
o Alimentação;  
o Informática; 
o Filmagem e fotografias;  
o Batimetria; 
o Análise físico-química de água;  
o Análise das emissões atmosféricas;  
o Manutenção do canal de adução;  
o Topografia do pátio de carvão;  
o Análises químicas (carvão; ar e água);  
o Saúde do trabalho; 
o Segurança no trabalho; 
o Equipe emergência;  
o Abastecimento de combustível;  
o SESI; 
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o FIESC; 
o SENAI;  
o Iluminação; 
o Controle de pragas; 
o Gerenciamento de resíduos; 
o Destinação de resíduos; 
o Amostragem de emissão de material particulado;  
o Serviços clínicos e hospitalares (planos de saúde privado).  

Nos municípios como Tubarão e Capivari de Baixo, onde residem 99% dos 
funcionários atuais do Complexo Jorge Lacerda, os recursos salariais 
fomentam a economia secundaria existente. Empreendimentos comerciais 
são estabelecidos para proverem as necessidades das comunidades e suas 
famílias. Escolas, cursos técnicos, universidades refletem a distribuição 
cultural em uso pelas famílias dos empregados próprios e terceiros 
relacionados aos serviços de insumos, mão de obra especializada, dentre 
outros.  

Se estimamos que as famílias são, em média, compostas de 4 membros, 
haveria a perda de cerca de 28 mil postos de trabalho diretos e indiretos, 
impactando em aproximadamente 110 mil pessoas. Estes valores 
compreendem mais de 60,0 % do contingente populacional dos municípios a 
serem atingidos. Como resultados, teremos uma estagnação da economia 
local e regional destas cidades do sul de Santa Catarina.  

Logo, é de suma importância que haja políticas públicas que abordem este 
tema visando minimizar o impacto social que o descomissionamento do CTJL 
trará com o fim de operação dessas unidades geradoras de energia elétrica, 
pois, se por um lado ocorre uma transição energética para fontes sustentáveis, 
por outro causará um enorme impacto social pela geração de desemprego e 
perda de renda na região sul de SC.  

Impactos em Capivari de Baixo – SC  

Tomaremos como exemplo do impacto social na cadeia produtiva do CTJL, que 
pode ser visto às margens da rodovia BR-101, o município de Capivari de Baixo, 
uma vez que é a sede do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, sendo o maior 
complexo a carvão a América Latina de uma única empresa proprietária, 
dando a Capivari de Baixo o título de capital termelétrica da América Latina.  

Com tecnologias italiana, alemã e tcheca, o CTJL também contribui com outros 
ramos das atividades industriais, como o desenvolvimento da região 
carbonífera de SC e o incremento da estrada de ferro Tereza Cristina.  

Capivari de Baixo, juntamente com as cidades de Tubarão, Treviso e Lauro 
Muller, serão os municípios mais afetados pela aposentadoria e 
descomissionamento desse complexo.  
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Dados de 2013 do SEBRAE/SC, identifica a evolução dos indicadores sociais, 
permitindo avaliar a representatividade, os avanços e o perfil do município.  

A população de Capivari de Baixo apresentou um aumento de 29,2 % desde o 
ano 2000 de acordo com as estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em 2016, a população da cidade era composta de 23.982 
habitantes. Relativamente à faixa etária da população, compete mencionar a 
questão da população economicamente ativa (PEA), que se caracteriza por 
abranger todos os indivíduos de um lugar que, em tese, estariam aptos ao 
trabalho. A estrutura etária no município permite afirmar que cerca de 80% 
da população é ativa no mercado de trabalho, sendo que os jovens 
representam 32,6% da população, os adultos 58% e os idosos 9,3%.  

A média do Índice da Educação Básica (IDEB) alcançada pelo município de 
Capivari de Baixo foi de 4,7 para os anos iniciais do ensino fundamental e 3,4 
para os anos finais, tendo como modalidades de ensino:  

• Creche;  
• Pré-escola;  
• Ensino Fundamental;  
• Ensino Médio;  
• Educação Profissional (Nível Técnico);  
• Educação Especial;  
• Educação de Jovens e Adultos;  
• Superior.  

Em 2000 o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH- M) de Capivari 
de Baixo alcançou 0,812, colocando o município na 80a posição estadual neste 
indicador – (Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - 
Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil). Considerando o período de 1991 
a 2000, o IDH-M do município acumulou uma evolução de 10,5%. O maior 
avanço foi determinado pela dimensão educação, que no mesmo período 
evoluiu 10,8%.  

No âmbito de relacionamento com a sociedade, em especial Capivari de Baixo, 
há uma relação direta do complexo através de apoio a projetos sociais que 
visam a melhoria de qualidade de vida da população com patrocínios e 
incentivos, como: Parque ambiental Encantos do Sul – com cerca de 220 mil 
visitantes ao ano – Centro de Cultura e Sustentabilidade; ASES: associação 
empregados; Proteção de nascentes da bacia hidrográfica do rio Tubarão e 
complexo lagunar; Integração com as comunidades: sindicatos, jornais, rádio, 
TV, lideranças sociais, ONG ś, Curso técnico (SENAI), Corpo de bombeiros, 
Exército Nacional de Tubarão; Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 
com: Unisul (Universidade do Sul do Estado de SC), UFSC (Universidade Federal 
de SC), UNESC (Universidade Estadual de SC), FUCAP (Faculdade Capivari); 
Oportunidade de estágios e programa de menor aprendiz; Programa de 
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visitas: escolas, comunidade, autoridades, universidades e auxílio para 
melhorias em hospitais.  

Esses dados estão diretamente relacionados com a atuação de projetos sociais 
e vínculo econômico com as atividades de Jorge Lacerda, ponto focal 
econômico de geração de renda da região.  

Produto interno bruto 

Segundo dados do IBGE e da Secretaria de Estado do Planejamento de Santa 
Catarina, em 2017 o PIB catarinense atingiu o montante de R$ 249,0 bilhões, 
assegurando ao Estado a 6 a posição relativa no ranking nacional. No mesmo 
ano, Capivari de Baixo aparece na 101a posição do ranking estadual, 
respondendo por 0,14% da composição do PIB catarinense.  

Na avaliação dos setores produtivos de Capivari de Baixo a agropecuária 
contribuiu com 2,3%, a indústria com 27% e os serviços com 70,7% do PIB 
municipal.  

Esses dados corroboram a importância econômica do CTJL no município, 
considerando a economia secundaria de serviços e indústria.  

Valor Adicionado – VA  

Aliado ao desemprego, o Valor Adicionado 2013/2015, que é uma noção que 
permite medir o valor criado por um agente econômico (VA= Lucro 
Operacional após o Imposto de Renda - (Capital Investido x Custo de 
Oportunidade)), criado pela cadeia produtiva do CTJL deixará de existir, 
impactando fortemente em alguns munícipios com a perda de receita e 
empregos, atingindo, além dos governos dessas cidades, toda cadeia 
secundária do município, conforme pode ser visto na tabela abaixo.  

Tabela - Valor Adicionado.  
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Logo, verifica-se que a aposentadoria e descomissionamento do CTJL 
impactará severamente na sociedade de Capivari de Baixo, que possui cerca 
de 75% de seu valor adicionado nas atividades de energia elétrica.  

Oportunidade de emprego na região  

A região sul de SC não oferece uma oferta abundante de empregos, colocando 
em risco aproximadamente 28,0 mil empregos com o fim da cadeia de 
produção do CTJL. Desta forma, o trabalho também busca alertar de que haja 
planejamento adequado quanto a transição e descomissionamento desses 
sistemas de geração de energia, com intuito de haja políticas capazes de 
minimizar o impacto numa transição desta envergadura. A geração de 
emprego direto da cadeia produtiva está demonstrada na tabela 12, sendo:  

Tabela – Empregos diretos gerados na cadeia produtiva do CTJL 

 

Segundo o BNDES, para cada emprego direto gera-se outros três indiretos, 
totalizando cerca de 21.000 mil empregos indiretos ou aproximadamente 
28.000 mil empregos provenientes dessa cadeia produtiva.  

Logo, o fim do ciclo de geração de energia elétrica neste complexo trará 
consigo desemprego e perda de renda para uma região com baixas 
oportunidades de emprego.  

 

3.1.4. Viabilidade Técnica 

O CTJL é um complexo formado por quatro conjuntos de unidades geradoras com 
capacidade instalada, fabricantes dos principais equipamentos, data de instalação e 
tempo de operação diferentes, conforme dados apresentados pela Engie em reunião do 
GT-SC40: 

 
40 Reunião realizada em 04/02/2021. Protocolo SEI nº 0474089 e 0474090.  
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Quadro 1 - Características Técnicas - CTJL 

 

Fonte: Engie. 

Assim, para que haja viabilidade técnica para a continuidade da geração 
termelétrica a partir do CTJL, avalia-se que há necessidade da realização de melhorias 
que prolonguem a vida útil dos equipamentos. 

Atendendo à demanda do GT-SC, a Engie apontou lista de melhorias com 
investimentos mínimos adicionais, estimando um prolongamento da vida útil das 
plantas, com base no consumo anual de 2,4 milhões de toneladas de carvão e sem 
considerar diferentes cenários de despacho e preços de energia futuros, estudos de 
engenharia, regulação, legislação (inclusive ambiental), consulta fabricantes, etc. Para o 
levantamento, a Engie utilizou estimativas com base no conhecimento e experiência dos 
profissionais envolvidos.  

A lista de atividades identificadas como necessárias para extensão da vida útil das 
plantas sem expectativa de ganho de eficiência com as melhorias indicadas é indicada a 
seguir: 

Quadro 2 - Investimentos para extensão de vida útil e vida útil potencial após retrofit 

 

Fonte: Engie. 
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Em se tratando de melhoria de eficiência, a Engie informou que alguns projetos 

já foram implementados ao longo da vida útil da planta e avalia que a UTLB poderia 

potencialmente ganhar até 0,3% de eficiência com o aumento da temperatura de água 

de alimentação da caldeira com a instalação de novos aquecedores de alta pressão. 

Como indicado pela Engie, é possível que tal estudo inicial seja complementado 
com análise de substituição gradativa das plantas atuais por tecnologias mais modernas 
de combustão a carvão, visando aproveitamento também dos rejeitos de carvão para 
recuperação de áreas das minas, ampliando eficiência energética atual e com menores 
níveis de emissões.  

Nesse sentido, poderia ser conduzida análise do aproveitamento da 
infraestrutura já existente (tomada d´água, estações de tratamentos d´água, 
subestação, ponto de conexão ao SIN, pátio de carvão, bacias de cinzas, oficinas e 
laboratórios, logística de cinzas para indústria cimenteira, vias de acesso), que podem 
representar significativa vantagem econômica quanto aos custos totais de implantação 
de novas plantas.  

Ainda, foi citada a possibilidade de inclusão do conceito de co-firing, 
considerando uma mistura de biomassa, abundante na região, ao carvão e/ou rejeito. 

No aprofundamento de alternativas possíveis para a continuidade da geração 
termelétrica a partir do CTJL, o GT-SC avaliou a alternativa de retrofit de suas instalações, 
realizando as análises a seguir.  

Os principais objetivos para o retrofit de usinas termelétricas a carvão são:  
aumentar a eficiência do ciclo térmico; reduzir o consumo de combustível; reduzir o 
custo variável unitário de despacho; e reduzir as emissões de CO2.  

De forma conceitual e objetiva, o aumento da eficiência das usinas de carvão, via 

modernização com retrofit de equipamentos do ciclo térmico e auxiliares, significa 

queimar menos carvão pela mesma quantidade de eletricidade gerada. Assim, ainda é 

possível reduzir os custos de combustível, reduzir os custos de O&M e fazer cortes 

significativos nas emissões de CO2.  

 

Estado da Arte Atual de Plantas Térmicas a Carvão - Comparativos e Tendências 

A eficiência das usinas a carvão em diferentes tipos de plantas térmicas varia 
muito. Apesar da média global atual da eficiência das plantas subcríticas ser de 37,5% 
(poder calorífico inferior, líquido), plantas de última geração, como a RDK8 (912 MW de 
Capacidade Instalada e 220 de extração de calor), em Karlshue, na Alemanha, alcançam 
eficiências superiores a 47%.  

Teoricamente, sendo possível um retrofit das plantas subcríticas, isso significaria 

uma redução das emissões de CO2 de cerca de 2 Gt CO2/ano, caso o estado da arte fosse 

alcançado numa planta subcrítica. Tal redução equivaleria a cerca de 5% das emissões 

anuais globais de CO2, ou cerca de 20% das emissões anuais totais de usinas de carvão.  
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Importante notar que, se a eficiência da usina de carvão fosse aumentada além 

das unidades de última geração, a economia de CO2 seria ainda maior, já que cada 

aumento de 1% na eficiência equivale a uma economia de cerca de 2,5% das emissões 

de CO2. Consequentemente, o aumento da eficiência das usinas, tanto para novas 

construções quanto para a capacidade existente, pode contribuir para que os países 

dependentes do carvão cumpram seus compromissos do Acordo de Paris.  

De outra parte, tais ações abordam os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) das Nações Unidas, que apoiam o desenvolvimento energético em 

economias emergentes. Embora existam muitas maneiras de aumentar a eficiência da 

planta, os maiores resultados são alcançados pelo aumento da temperatura e pressão 

do ciclo térmico de vapor, conhecidos como parâmetros de vapor.  

Plantas de última geração atualmente usam vapor a 600-620°C, mas ultrapassar 

essas temperaturas tem ocupado pesquisadores por quase duas décadas. Aumentos 

maciços na temperatura do vapor para 700°C (760°C, reaquecimento, nos EUA) e 

pressão de até 36 MPa são destinados a criar usinas térmicas ultra supercríticas 

avançadas (AUSC) e programas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) sobre este tema 

estão em andamento na China, Europa, Índia, Japão e EUA.  

No entanto, apesar de pesquisas intensivas em todo o mundo desde o final da 

década de 1990, a primeira planta da AUSC ainda está para ser construída. Há várias 

razões para isso. Aumentar os parâmetros de vapor mais elevados requer materiais 

avançados, como superligas baseadas em níquel (Ni) para as áreas mais quentes da 

planta e aços melhorados para os menos exigentes. Estes materiais são caros, precisam 

ser fabricados de novas formas e testados antes de serem usados em uma planta 

comercial.  

Dos países que realizam programas de P&D, a Índia pode ser a primeira a ter uma 

fábrica comercial de AUSC. Isso se deve às crescentes necessidades energéticas da Índia, 

às reservas e fornecimento substanciais de carvão doméstico, a algumas políticas de 

apoio e à alocação de fundos para o progresso do desenvolvimento técnico dos projetos 

da AUSC.  

Em comparação, a China adotou uma abordagem incremental para aumentar os 

parâmetros de vapor, mas também parece estar pressionando para a planta de 700°C. 

Independentemente de onde a primeira unidade AUSC de demonstração em larga 

escala é construída, a Ásia será, muito provavelmente, o mercado inicial para usinas a 

carvão AUSC, seja para novas unidades ou para retrofits de plantas existentes.  

Existem interesses em readequar usinas para atingir os padrões da AUSC. Isso é 

percebido por alguns como mais econômico do que construir uma nova planta, pois o 

uso da infraestrutura existente minimiza o custo e o tempo de investimento. Embora 

essa abordagem tenha algumas vantagens potenciais claras em comparação com a 

construção greenfield, muitos obstáculos permanecem.  

Segundo o EPRI (do inglês, Electric Power Research Institute), aumentar as 

condições de vapor acima de 650°C, usando o envelope da caldeira existente, é um 
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desafio técnico e econômico e, portanto, as opções de retrofit precisam ser avaliadas 

cuidadosamente, pois variam muito de planta para planta.  

O trabalho sobre materiais AUSC e métodos de fabricação pode ser visto como 

um passo para dominar as ligas de alta temperatura que estão sendo usadas em outras 

opções avançadas de tecnologia de geração de energia (alta temperatura). Esses 

incluem o ciclo de geração de energia de CO2 supercrítico, tecnologias nucleares e de 

energia renovável. Portanto, há um grande valor na continuação dos testes. Há também 

algum esforço contínuo para desenvolver usinas de carvão de 630 a 650°C. Isso é 

planejado para ser alcançado usando novos aços avançados e ligas que podem ser 

usados na janela de temperatura entre temperaturas atuais de operação de 600-620°C 

e temperaturas >650°C onde são necessárias superligas de níquel.  

A próxima geração de plantas que está sendo construída na China 

provavelmente aproveitará esses materiais. O duplo reaquecimento é outra rota para 

empurrar a eficiência para a marca de 50%. O Master Cycle 2, um ciclo de reaquecido 

duplo modificado, ainda a ser aplicado na prática, e também ciclos convencionais de 

reaquecido duplo com configurações elevadas de turbina, atualmente exploradas na 

China, têm o potencial de alcançar 50% de eficiência ou mais se forem usadas ligas 

metálicas avançadas baseadas em níquel.  

Um aumento significativo na eficiência das usinas de carvão também pode ser 

alcançado pela recuperação do calor do gás de chaminé, especialmente usando 

economizadores de baixa pressão, que estão se tornando mais populares e podem 

aumentar em até 2% a eficiência da planta. O carvão fará parte do mix energético em 

muitos países, especialmente nas economias em crescimento, nas próximas décadas. 

Assim exposto, o estado da arte com a implantação das usinas mais eficientes 

possíveis e tecnologias avançadas é vital para que esses países cumpram suas metas 

climáticas e possam continuar a depender do carvão como fonte de geração de energia.  

Enfim, existem várias tecnologias em desenvolvimento ou já disponíveis capazes 

de ampliar a eficiência da planta para mais de 50%, embora algumas delas levem muito 

tempo para serem desenvolvidas e implementadas. Nesse contexto, uma primeira 

demonstração da AUSC provavelmente acontecerá na Índia até o final desta década, 

enquanto o reaquecimento duplo e seus vários projetos atualizados provavelmente 

acontecerão na China. Não há uma solução única, e a escolha da tecnologia mais 

adequada dependerá de muitos fatores. 

 

Situação do CTJL 

No caso das usinas do CTJL, em uma análise preliminar, pode-se afirmar que 

existem sugestões de melhorias que podem otimizar a produção, aumentar a eficiência 

e reduzir o nível de emissões de gases e material particulado.  

Para avaliar a possibilidade de uma modernização com um retrofit de grande 

monta nas unidades de Jorge Lacerda B (2 x 131MW) e Jorge Lacerda C (363 MW), por 
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exemplo, para um aumento de temperaturas para 566°c, será necessário substituir 

diversos componentes do ciclo térmico, tubulações, válvulas, trocadores de calor, que 

necessitam estudos de engenharia detalhados, com o respectivo retorno dos 

investimentos. 

Existem fatores que não estimulam uma mudança radical no projeto das plantas 

de Jorge Lacerda, sendo um deles o que se refere à baixa potência nominal das plantas 

mais antigas do CTJL, à exceção da UTLC. Outro ponto a ser considerado é que as plantas 

de Jorge Lacerda estão inseridas num centro urbano, cidades de Capivari de Baixo e 

Tubarão, e, por consequência, as emissões para a atmosfera não podem exceder o valor 

constante nas licenças ambientais de operação.  

No caso de um retrofit de Jorge Lacerda C, após 2027, será necessário prever a 

implantação de um Desulfurizador (FGD). Quanto a esse item, devem ser avaliadas as 

diversas tecnologias de projeto existentes no mercado, inclusive a com o uso de amônia, 

o que permitiria a produção do fertilizante sulfato de amônio. 

Um retrofit mais radical poderia ser a utilização de parte do site do Complexo, 

com o CAPEX já amortizado, para trocar as caldeiras para outra especificação de 

combustível (carvão com mais cinza, uso de rejeitos, incluir biomassa, que poderia 

baixar o custo do combustível), mas, para isso, seria necessário um leilão específico 

dessa fonte de geração.   

Portanto, sem uma avaliação de Engenharia detalhada e com análise econômica 

baseada em um contrato de energia de longo prazo, não é possível afirmar com certeza 

qual o grau de retrofit poderá ser feito no CTJL. 

Por fim, foram levantadas outras alternativas para a continuidade da geração no 

CTJL e que demandariam avaliações aprofundadas: 

• Combustão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) na UTLA1: adaptação ou 

substituição da caldeira existente, sistema de tratamento de gases e sistema 

de recepção e transporte interno do RSU. Logística para transporte ferroviário 

dos resíduos na região. Potencial participação em leilão de energia existente 

como usina de RSU. Outra opção de combustível seria usar resíduos de carvão 

em blend com carvão minerado; 

• Dessulfurização utilizando amônia: investimento em sistema de 

dessulfurização para captura do SOx e conversão do mesmo em fertilizante 

para venda na região sul; 

• Sistema de extração a seco de cinza pesada na UTLC: investimento 

possibilitaria a utilização da cinza pesada pelas cimenteiras, diminuindo a 

necessidade de novas áreas para disposição e possibilitando um maior 

retorno financeiro. 
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3.1.5. Alienação do Ativo CTJL 

Conforme estratégia e decisão empresarial da Engie de não seguir com a 
operação do CTJL, a viabilização de cenário que indique a continuidade de geração de 
energia elétrica a partir de carvão mineral nacional no CTJL passa pela alienação do 
ativo a um terceiro. Regulatoriamente, no âmbito da outorga para exploração do 
serviço de geração de energia elétrica, para que tal alienação se concretize, há duas 
alternativas: a transferência de titularidade para outra empresa ou a transferência do 
controle societário da atual empresa titular da outorga. 

A Diamante Geração de Energia Ltda., controlada pela Engie Brasil Energia S.A., 
é a empresa autorizada a explorar as Usinas Termelétricas Jorge Lacerda I e II, III e IV, 
sob regime de Produção Independente de Energia Elétrica, de acordo com a Resolução 
Autorizativa ANEEL nº 6.849, de 6 de fevereiro de 2018. 

De acordo com a legislação vigente, que estabelece as regras para outorga de 
serviços públicos, a Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995: a implantação de usinas 
termoelétricas de potência superior a 5.000 kW (cinco mil quilowatts) destinadas a 
produção independente de energia é objeto de autorização; e, considera-se produtor 
independente de energia elétrica a pessoa jurídica ou empresas reunidas em consórcio 
que recebam concessão ou autorização do poder concedente, para produzir energia 
elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia produzida, por sua conta e 
risco. 

A normatização de tal legislação é estabelecida por meio de Resoluções 
Normativas da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) que disciplinam direitos, 
deveres e requisitos para obtenção, manutenção e alterações de outorgas. 

Em específico, para o caso concreto, em que se trata de usinas termelétricas, 
outorgadas por autorização, no regime de produção independente, a Diamante 
Geração de Energia Ltda. tem, pelas regras do setor elétrico, direito à transferência da 
outorga para exploração das usinas que compõem o CTJL e também à alteração da sua 
composição societária. 

Para exercer o direito de transferência de titularidade da outorga, a empresa 
precisa da anuência prévia da ANEEL, mediante comprovação de que a empresa ou 
consórcio de empresas a quem pretenda transferir a outorga atendem aos requisitos 
exigidos pela ANEEL. Isso está disciplinado na Resolução Normativa nº 921, de 23 de 
fevereiro de 2021, que estabelece os deveres, direitos e outras condições gerais 
aplicáveis às outorgas de autorizações, no artigo 2º, inciso XVIII e artigo 6º, inciso VII. 

Os requisitos exigidos para anuência de transferência de titularidade tratam de 
qualificação jurídica com comprovação de regularidade fiscal, apresentação de 
organograma do grupo econômico, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 
vigor, dentre outros. Tal disciplina consta da Resolução Normativa n° 876, de 10 de 
março de 2020, artigo 15. 

Para exercer o direito de alteração da composição societária, a Diamante 
Geração de Energia Ltda. têm garantida a anuência prévia da ANEEL, desde que 
observe as regras estabelecidas pela Resolução Normativa nº 484, de 17 de abril de 
2012. Dentre tais regras está a obrigação de comunicar à ANEEL a implementação da 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20186849ti.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/rea20186849ti.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9074compilada.htm
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2021921.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2021921.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2020876.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2020876.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012484.pdf
http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012484.pdf
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transferência ocorrida, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da sua efetivação 
mediante o registro societário competente. 

Nesse contexto, foi realizada reunião em 06 de julho de 2021, entre 
representantes do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Economia e Engie, 
ocasião em que o representante do ME apresentou à Engie a alternativa de doação do 
ativo à cooperativa de trabalhadores da usina, para possibilitar sua saída do negócio 
de geração termelétrica a carvão em Santa Catarina sem prejudicar a continuidade do 
negócio, considerando experiência que já vivenciara na Vale do Rio Doce. Em princípio, 
o representante da Engie avaliou que tal alternativa não teria viabilidade, considerando 
que os trabalhadores não teriam capacidade financeira para lidar com as necessidades 
rotineiras e excepcionais de condução do negócio. Contudo, registra-se que essa é uma 
alternativa a ser aprofundada, no caso de insucesso da venda do ativo como pretende 
a Engie. 

 

 

3.2. Diagnóstico Cenário 2 – Programa para Uso Sustentável do Carvão Mineral 

A Portaria MME nº 461, de 22 de dezembro de 2020, estabeleceu os objetivos 

do Programa Para Uso Sustentável do Carvão Mineral Nacional que visa a dar 

continuidade à atividade de mineração de carvão na Região Sul do Brasil – Paraná (PR), 

Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul (RS). O Programa, além de colaborar com o 

desenvolvimento da região e com a segurança energética do Brasil, fomenta a 

recuperação ambiental e a adoção de novas e modernas plantas a carvão. 

Os objetivos definidos para o programa foram: sustentabilidade ambiental, 

manutenção da atividade econômica da atual indústria carbonífera e contratação de 

capacidade instalada de geração a partir de carvão mineral nacional.  

 

3.2.1. Sustentabilidade Ambiental 

Para a promoção da sustentabilidade ambiental, foram levantados pontos sobre 

a eficientização dos processos (perspectivas de mineração, beneficiamento e conversão 

de energia), a redução das emissões e aproveitamento de rejeitos (recuperação de rios 

e aquíferos e sustentabilidade na gestão dos rejeitos) e a recuperação de áreas 

degradadas (Drenagem Ácida de Minas – DAM, Ações Civis Públicas – ACPs).  

Um breve diagnóstico do setor indica que existem questões ambientais 

remanescentes de quando não havia exigência relativa à recomposição e à proteção do 

meio ambiente. Com o passar do tempo, algumas exigências começaram a ser requisitos 

para a abertura de novas minas, como, por exemplo, a possibilidade da área a ser 

minerada interferir nas áreas em recuperação.  

Além disso, a Agência Nacional de Mineração (ANM) elencou temas que podem 

promover o avanço do setor, já que o carvão mineral, depois do beneficiamento, é 

considerado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) uma fonte primária de energia. 
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Entretanto, esse processo de beneficiamento do carvão mineral gera resíduos que 

precisam ser depositados em locais próprios e em condições controladas. Esses 

depósitos de rejeitos devem ser licenciados, planejados e geridos para mitigar danos 

ambientais. 

Um dos principais problemas ambientais é a Drenagem Ácida de Minas (DAM) e 

existem várias formas (economicamente viáveis) de mitigar seus impactos. A mais eficaz 

é a utilização do rejeito como combustível para geração de energia elétrica, pois, após 

sua queima na usina termoelétrica, as cinzas ajudam a combater o processo de geração 

de DAM.  

Um exemplo concreto é a Bacia Carbonífera de Santa Catarina. Ela passou por 

avalição ambiental realizada pela Universidade Estadual de Santa Catarina (UNESC) no 

ano de 2010, sendo um dos produtos dessa avaliação a elaboração de um Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Após o período de execução dos trabalhos 

de recuperação das áreas degradadas, constataram que, até a presente data, nenhuma 

área foi descomissionada, as lagoas das antigas cavas de mineração a céu aberto foram 

aterradas (medida que não estava prevista nos PRADs), e a proposta utilizada para 

combater a DAM não trouxe uma resposta definitiva, pois não havia garantia de que não 

haveria outras formas de contaminação. A cobertura vegetal, cujas raízes penetram a 

camada de argila, prejudica o envelopamento previsto nos PRADs e, por fim, propõem 

fechar todas as bocas de minas abandonadas.  

Foram elencadas também as Ações Civis Públicas (ACPs) na Bacia: ACP do carvão, 

que responsabiliza a União a realizar a recuperação ambiental de áreas degradadas; ACP 

de segurança estrutural, que estabeleceu um fundo judicial e o MPF judicializou a 

implementação de novos projetos; ACP mina João Sênego, que condenou a União a 

tratar dos efluentes da mina e suspendeu as atividades na mina devido problemas com 

a disposição de rejeitos do carvão; e a ACP mina Verdinho, que condenou os 

responsáveis, tornando a área minerada passivo ambiental com recuperação  solidária 

da União e demais entidades públicas.  

Os desafios encontrados foram: altos custos de investimentos para otimização 

das operações de mineração subterrânea (minerador contínuo); lacunas normativas 

para o aproveitamento de rejeitos; descontinuidade de dotação orçamentária para as 

ações de recuperação ambiental; previsão de redução de repasses da Conta de 

Desenvolvimento de Energia aos mineradores; e abertura de novas minas de carvão na 

região com geração de passivos ambientais e sem garantia de mercado para a produção, 

em médio e longo prazo. 

E como possíveis ações específicas foram elencadas: criação de linhas de 

financiamento para aquisição de equipamentos e o fortalecimento da estrutura de 

fiscalização; avaliação e proposição de normas específicas para aproveitamento de 

rejeitos de carvão mineral; regulamentação para o aproveitamento de estéreis e rejeitos 

da mineração (Agenda Regulatória da ANM 2020-2021); proposição de alteração 

normativa para garantir de dotação orçamentária para as ações de recuperação 

ambiental; proposição de alteração de cobrança de encargos regulatórios para o custeio 
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das obras de recuperação ambiental; definição de garantias financeiras e revisão do 

Diagnóstico Ambiental da Bacia Carbonífera de Santa Catarina. 

 

3.2.2. Manutenção da Atividade Econômica da Atual Indústria Carbonífera 

Quanto à manutenção da atividade econômica da atual indústria carbonífera, 

foram levantados pontos relativos à atividade de mineração e efeitos diretos e indiretos 

na economia da Região Sul (aspectos econômicos, sociais e ambientais, características 

do carvão mineral brasileiro e ações judiciais), os efeitos da atividade mineral no 

segmento industrial (uso do carvão como matéria-prima para outros produtos) e a visão 

de futuro para o setor – gaseificação (solução promissora para novos usos do carvão).  

Foi mostrado que, considerando as características do carvão nacional (alto teor 

de cinzas, baixo poder calorífico e elevado teor de enxofre), as operações de geração 

térmica utilizando essa fonte devem ser próximas às minas (mine mouth). Tendo em 

vista que a manutenção da atividade nesses locais depende da manutenção da atividade 

do parque gerador térmico, é possível dizer a modernização do parque gerador térmico 

do Sul pode ser a solução mais adequada como orientação de política pública que visa a 

manter as atividades econômicas nesses locais.   

Mostraram também que, com a necessidade de planejamentos de médio e longo 

prazo dos recursos energéticos nacionais, será necessário ter um inventário atualizado 

dos recursos energéticos do país. Pelo que consta no Programa, a Região Sul concentra 

99,97% da reserva de carvão mineral brasileira (Rio Grande do Sul: 89,27%, Santa 

Catarina: 10,38%, e Paraná: 0,32%). Isso equivale a um potencial de abastecimento 

elétrico de 18.600 MW durante 100 anos de operação. 

Foi observado que, entre 2015 e 2019, foram investidos mais de R$ 53 milhões 

nas obras de recuperação ambiental das áreas degradadas. Foi destacado que existe um 

interesse do setor, em conjunto com o governo, para execução de plano de ação 

abrangendo aspectos de recuperação ambiental, desenvolvimento de novos produtos e 

um programa de P,D&I que inclui o apoio a implementação de novas indústrias. 

Foi exposto que o uso do carvão mineral como matéria-prima para outros 

produtos está passando por uma transformação, via avanço de tecnologia e necessidade 

de manutenção da indústria mineira na transição energética, via agregação de valor e 

redução de emissão de carbono. Segundo o Programa, em todo o mundo está sendo 

incentivado programas de pesquisa focados em "carvão para produtos" que impactará 

o desenvolvimento tecnológico em toda a indústria.  

Uma dessas tecnologias em constante desenvolvimento é a gaseificação de 

carvão. Essa tecnologia busca a produção do gás de síntese, a partir do qual podem ser 

produzidos fertilizantes, metanol, gás natural sintético, olefinas, hidrogênio e outros 

produtos químicos. Em estudo conduzido pela Universidade Federal do Paraná, um Polo 

Carboquímico com o foco em produção de ureia, metanol e gás natural sintético no 

estado poderia ter um impacto de incremento do PIB estadual em mais de 4% e 

incremento do PIB nacional em mais de 1 %. Além disso, há a possibilidade da produção 
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do hidrogênio azul a partir da gaseificação, reforçando o potencial promissor que a 

gaseificação tem como solução para o uso do carvão nacional como insumo da indústria 

química em detrimento a importação de tais insumos. Porém, sendo uma tecnologia 

nova no Brasil, requer uma análise das políticas públicas para fomentar o investimento 

e desenvolvimento. 

Nos desafios foram listados: falta de recursos para Programas de P&D para 

resíduos, rejeitos, tratamento de emissões e eficiência das plantas; linha de 

financiamento/atração de investimentos prejudicado, pois os agentes de financiamento 

estariam exigindo tecnologias mais eficientes com menor impacto ambiental; consulta 

(Market sounding) aos fabricantes de fertilizantes do interesse em investimento em 

plantas de carvão (SC), pois seriam necessários contratos de longo prazo para garantir e 

viabilizar o financiamento das plantas; contrato de longo prazo para aquisição de 

produtos da gaseificação e combustão (metanização / fertilizante de ureia, sulfato de 

amônia); barreira tecnológica para gaseificação (especificação para os carvões do Sul) 

para projetos a carvão nacional (caldeiras, etc), pois seriam necessários projetos para 

eficientização do processo de produção de gás; incentivo via política pública para 

absorver as cinzas do carvão (Reciclagem e reutilização de produtos das cinzas de 

carvão); e conhecimento geológico para armazenamento de CO2 nas regiões produtoras 

de carvão, sendo necessário determinar a quantidade e o custo para estocar o CO2. 

Já as ações específicas seriam: P&D estratégico para o carvão com ação de 

política pública estruturada no pilar de novos produtos e resíduos; possibilidade de 

linhas de financiamento e créditos disponíveis dentro do Programa de Parcerias de 

Investimentos (PPI) que foi criado exatamente para viabilizar os projetos de 

infraestrutura prioritários para o país; regime especial para indústria de fertilizante – 

Carboquímica; viabilização de projetos de escala de demonstração de tecnologias de 

gaseificação adequada ao carvão nacional (gaseificação em leito fluidizado) e também 

projetos consorciados ou híbridos (RSU + carvão), (RSU+ rejeito de carvão); criação de 

programas para fomentar o desenvolvimento de uso de cinzas, como pavimento (via 

incentivos para as prefeituras), ou via incentivos para indústrias que agreguem valor ao 

uso de cinza; e criação um programa de pesquisa geologia e de estudos para quantificar 

a capacidade e o custo de estocar o CO2 gerado nas regiões produtoras de carvão. 

 

3.2.3. Contratação de Capacidade Instalada de Geração a partir de Carvão Mineral 

Nacional 

Para a contratação de capacidade instalada de geração a partir de carvão mineral 

nacional, a substituição de usinas existentes foi um ponto abordado, sendo observados 

dois cenários: cenário 1 - sem intervenção por meio de política pública; e cenário 2 - com 

intervenção por meio de política pública. 

Para esse objetivo, a premissa do Programa, em princípio, é buscar mitigar os 

efeitos decorrentes das sistemáticas desativações de usinas termoelétricas que utilizam 

o carvão mineral nacional como combustível.  A desativação está relacionada com o fim 

do subsídio dessa fonte, via Conta de Desenvolvimento Energético – CDE, previsto para 
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2027, e a não contratação das usinas a base desse combustível nos leilões de energia 

nova.  

O Brasil possui uma matriz de energia elétrica considerada limpa com a maior 

parte dos recursos utilizados sendo renováveis, e ainda assim, a entrada de fontes 

intermitentes no sistema mostra a importância de um parque gerador capaz de 

responder a essa variabilidade.  

Seguindo uma tendência mundial, que apresentou o gás natural como o 

combustível da transição energética para países cuja energia elétrica é 

predominantemente de fonte fóssil e termonuclear, o Brasil aprovou o novo marco 

regulatório do setor de gás. Segundo o Programa, o Governo Federal não tem 

contratado usinas termoelétricas a base de combustíveis fósseis líquidos e, assim, tal 

parque gerador encontra-se no final de seus contratos e, para que tenham novos 

contratos, as opções seriam: o descomissionamento, a conversão do combustível para 

gás natural ou comercialização no mercado livre (possibilidade remota devido ao preço 

elevado quando comparada a fontes renováveis disponíveis). A política energética 

nacional contempla a termoeletricidade, mas a partir do gás natural e do carvão mineral 

nacional. 

Foi observado, então, que o parque gerador termoelétrico a carvão nacional é 

da ordem de 1.572 MW, distribuídos em 7 empreendimentos, dos quais 4 tem mais de 

40 anos. Foi destacado, ainda, que a proximidade das minas com as termoelétricas 

favoreceria o potencial dessa fonte, pois reduziria custos de logística, por exemplo. 

Outro ponto favorável seria que, sendo essa fonte nacional, não estaria tão exposta a 

variações de preço indexados ao dólar, como é o caso do gás natural.  

Sendo o parque gerador considerado antigo, entendeu-se que seria pertinente 

avaliar a possiblidade de substituí-los. Vislumbrou-se então os dois cenários para tal 

substituição, considerando para tanto não intervenção (cenário 1) e intervenção 

(cenário 2) por meio de política pública.  

No cenário 1, observou-se que as termoelétricas a carvão nacional, caso não 

ocorra mudança no curso de ação do Governo Federal, não conseguirão se reerguer sem 

a intervenção, ainda que existam projetos cadastrados e habilitados tecnicamente pela 

EPE e empresas interessadas (mesmo sem o subsídio a partir de 2027). Esses 

empreendimentos não têm preço competitivo nos Leilões para Compra de Energia Nova 

(LEN) pois competem com fontes como gás natural que acabam sendo mais 

competitivas. A última termoelétrica a carvão mineral contratada foi a UTE Pampa Sul, 

em 2014, no 20º Leilão de Energia Nova (A-5 em 2014). 

Foi mencionado, ainda, que a viabilização desse recurso energético é menos 

atrativa, pois não identificaram fontes de financiamento, tanto públicas como privadas, 

para o desenvolvimento e implantação desses projetos. Ou seja, a menos que haja 

intervenção do Governo Federal, a tendência é a não contratação dessa fonte, 

principalmente levando em consideração os compromissos ambientais assumidos pelo 

Brasil nos últimos 20 anos. 
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Por fim, é indicado que, para manter a atividade de produção de carvão mineral, 

deve-se buscar outros usos desse recurso no mercado. 

Já no cenário 2, tendo em vista a nova meta assumida pelo Brasil no Acordo de 

Paris, onde ficou acordado compromisso de neutralidade nas emissões de gases do 

efeito estufa até 2050, é apontado que fica uma janela de 28 anos para o 

aproveitamento dessa fonte para geração de energia elétrica. Mostrou-se que, embora 

as plantas de carvão tenham uma idade média de operação de 46 anos, é possível 

considerar um ciclo de vida de 30 anos. E que é esperado um descomissionamento da 

capacidade instalada a partir do carvão mineral mundial de 16% em 2030, cerca de 320 

GW.  

Como solução, indicou-se que, caso ocorram ações do Governo Federal para que 

esses empreendimentos sejam contratados, deverão ser levados em consideração os 

seguintes pontos: (i) o atual compromisso do Brasil de neutralidade nas emissões de 

gases de efeito estufa até 2050; e (ii) o ciclo de vida de uma nova planta que utilizará 

carvão mineral nacional como combustível. 

Os desafios elencados para o cenário 1 foram: a falta de financiamentos tanto 

nos bancos públicos quanto privados, falta de estruturação suficiente para formação de 

preços para os Leilões de Energia Nova, mesmo havendo empresas interessadas em 

desenvolver projetos e a competição com outras fontes num mesmo leilão. Já para o 

cenário 2, foram elencados os seguintes desafios: a redução do prazo de suprimento das 

usinas.  

A nota EPE-DEE-NT-083-2020-r0 examinou as variações de preços para 25, 20, 

15 e 10 anos de contrato considerando: 100% flexível com Custo Variável Unitário (CVU) 

= R$ 200/MWh, 100% flexível com CVU = R$ 300/MWh e 50% flexível com CVU = R$ 

200/MWh. Como conclusão, verificou-se que, a alteração do prazo de suprimento dos 

contratos de empreendimentos termelétricos entre 10 e 15 anos pode acarretar um 

aumento em torno de 9% a 16% no Índice de Custo Benefício (ICB), dependendo do nível 

de inflexibilidade e do CVU da usina.  

As ações específicas seriam em relação aos possíveis formatos para a 

contratações que possuem efeitos isoladamente ou de forma combinada (Ambiente de 

Contratação Livre -ACL ou Ambiente de Contratação Regulado – ACR).  

A primeira opção englobaria:  leilões para compra de energia nova ou existente 

criando um leilão específico para Carvão Mineral Nacional; leilões para suprimento de 

capacidade ou potência estabelecendo que empreendimentos a base de carvão mineral 

nacional possam participar do certame; contratação de lastro a depender do desenho 

em desenvolvimento do GT de Modernização do Setor Elétrico.  

A segunda ação seria optar por estabelecer balizas para a manutenção do carvão 

mineral considerando a capacidade máxima instalada que consta na expansão indicada 

nos Planos Decenais de Expansão de Energia – PDE 2022 e 2023, que indicam capacidade 

instalada de 3.200 MW. Entretanto, o consumo específico de carvão pode ser menor 
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que o estimado na época, assim seria necessária uma avaliação econômica e social 

relativa às minas.  

A terceira possibilidade de ação seriam os leilões previstos para 2021, A-3/A-4/A-

5 e A-6, pois todos possuem previsão de seleção por margem de escoamento e, sendo 

assim, é preciso que haja transporte disponível para os empreendimentos. A Região Sul 

possui condição particular quanto à localização dos potenciais minerais e do sistema de 

transmissão, podendo ser realizadas duas abordagens: o uso de margem de 

escoamento, mas sem delimitação de produtos a serem contratados por unidade 

federativa; e o uso de margem de escoamento com a indicação pelo Poder Concedente, 

a partir de estudos do ONS e EPE das barras candidatas e dos montantes possíveis de 

serem contratados abrangendo as três unidades federativas.  

Destacou-se que um aspecto importante na abordagem por Unidade Federativa 

é a possibilidade de buscar a contratação de empreendimentos que queimem rejeito 

existentes de carvão associados com a recuperação de passivo ambiental de 

mineradoras no Estado de Santa Catarina, o que deixa a ação aderente à diretriz do 

inciso I, art. 1, da Portaria MME nº 461/2020 e, também, ao Decreto S/N de 31 de março 

de 2000 (inciso I, art. 2º). 

Enfim, qualquer ação dependerá da definição da política que o Governo Federal 

entender como a mais adequada, levando em consideração o uso do recurso e a adoção 

ou não de ações específicas por unidade da federação.  

 

3.3. Diagnóstico Cenário 3 – Desmobilização da Geração Termelétrica a Carvão 
Mineral na Região (Contrafactual) 

 

Denominou-se este cenário de contrafactual considerando que se trata de cenário que 

pode ocorrer se não for possível viabilizar a continuidade da geração termelétrica a carvão na 

região sul de Santa Catarina, seja por meio da continuidade da operação do CTJL (Cenário 1), 

seja por sua substituição por novo empreendimento termelétrico a carvão dentro do Programa 

para Uso Sustentável do Carvão Mineral (Cenário 2), o que levaria à necessidade de 

descomissionamento da termelétrica e o fechamento das minas de carvão. 

Observa-se, ainda, que, mesmo que se configure a continuidade da geração termelétrica 

a carvão mineral na região por mais um tempo, caso não se viabilize no horizonte até 2050 

tecnologia capaz de neutralizar suas emissões de gases causadores dos efeitos estufa, haverá, 

até lá, a necessidade de se implementar o descomissionamento dos empreendimentos 

termelétricos. Quanto às minas de carvão, caso não se vislumbre outro uso para o carvão, num 

cenário em que se não logre êxito na neutralização das emissões da geração termelétrica, 

invariavelmente passarão por fechamento nesse horizonte.  

Diante do exposto, inicia-se esta seção apresentando-se ponderações sobre indefinições 

existentes no regramento atual para o descomissionamento da atividade de geração 

termelétrica a carvão mineral indicando a conveniência e oportunidade para normatização de 

um Plano de Descomissionamento de Instalações – PDI. No que diz respeito às minas de carvão, 
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informações sobre as regras aplicáveis a seu fechamento se encontram no item 4.8 deste 

Relatório, sobre “Obrigações e direitos na exploração de minas de carvão”. 

Adicionalmente, esta seção apresenta ainda reflexões sobre o redirecionamento das 

atividades econômicas da região, além de sobre soluções tecnológicas para o aproveitamento 

do carvão mineral, assim como informações sobre características sócioeconômicas da região 

carbonífera de SC que deveriam ser consideradas num redirecionamento de atividades 

econômicas assim como num eventual Plano de Desenvolvimento Regional – PDR.  

 

3.3.1. Descomissionamento da Atividade de Geração Termelétrica  

 

Usualmente, é no final da etapa produtiva que se faz necessário implementar um 
programa de descomissionamento, seja por finalização de contratação específica, seja 
por inviabilidade técnica ou econômica da atividade, pelo fim da vida útil de 
equipamentos ou instalações, ou pela prevenção e controle de acidentes, dentre outras. 
Dada a complexidade das operações e custos envolvidos, a desativação de uma unidade 
industrial precede de etapas que necessitam de um planejamento de médio ou curto 
prazo no qual sejam especificadas as ações necessárias à prevenção, mitigação, 
regeneração ou recuperação das áreas diretamente afetadas durante a operação do 
empreendimento.   

O Brasil ainda carece de uma instrução técnica normativa para nortear esse 
processo, e no caso do descomissionamento de um sistema de geração de energia 
elétrica, independente da fonte de combustível derivada, é recomendado preceder de 
uma discussão entre governo, agentes e a sociedade que favoreça a adequação do 
sistema para atendimento à demanda deslocada, e para tal, avaliar os impactos 
regulatórios, econômicos, sociais e ambientais. Importante reconhecer, no caso de 
alternância de fontes, que o processo implica na desmobilização de um sistema 
econômico cuja cadeia de bens e serviços são interdependentes e, além de referência e 
mobilidade ao suporte econômico, se constituem em importante recurso para o 
desenvolvimento local e regional.  

Nesse contexto, o valor econômico atribuído aos ativos da fonte de geração e os 
impactos na política energética, nas diretrizes de desenvolvimento local e no 
planejamento setorial devem considerar uma estratégia que analise os custos 
econômicos e sociais envolvidos para a desativação das instalações e recuperação de 
áreas,  tecnologias disponíveis para substituição à demanda energética e, 
principalmente, o tempo necessário para adequação e execução das ações de modo a 
promover o menor impacto potencial relacionados à segurança das atividades e ao meio 
ambiente. 

Posto isso, o descomissionamento, em síntese, trata de um regulamento técnico 
que necessita agregar as diretrizes da política energética, da proteção ambiental e do 
modelo de desenvolvimento regional,  para que associados aos critérios técnicos se 
constituam em regras objetivas para definição da escolha das melhores práticas a serem 
adotadas para a remoção e a destinação das diversas estruturas utilizadas para operação 
da atividade, resíduos  ou passivos ambientais que dependam de monitoramento no 
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médio ou longo prazos, não sendo recomendado que nenhum dos critérios 
isoladamente possa ser considerado decisivo para a definição da alternativa energética. 

Importante destacar que o processo justificado e embasado em análise 
comparativa considerando os critérios regulatórios, técnicos, ambiental, social, de 
segurança e econômico, também poderá vir a resultar, após análise de critérios relativos 
à   extensão de vida útil, na adaptação, revitalização e atualização tecnológica, na 
reutilização ou desativação das estruturas, bem como na sua realocação como opção, 
também, para uso em outros fins que não seja a geração de energia. 

Do exposto, é possível considerar que a construção da solução para o caso 
específico de descomissionamento do Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda é 
complexa e necessita de uma ação coordenada com os setores energético e mineral e 
de transporte com vistas a não evidenciar insegurança jurídica aos agentes econômicos, 
tampouco contribuir para maximizar impactos negativos para a economia local e para a 
sustentabilidade da cadeia produtiva naquela região. Portanto, é imprescindível análise 
da relevância dos impactos, em especial quanto às atividades de mineração, cuja 
produção na sua maioria é destinada, por contrato, ao fornecimento como combustível 
para geração termelétrica, e à Ferrovia Tereza Cristina responsável pelo transporte do 
carvão mineral. 

Em linhas gerais, no Brasil, nos últimos anos, unidades de usinas termelétricas 
finalizaram sua operação: UTE Charqueadas (RS), UTE Alegrete (RS), UTE Figueira (PR) 
que desmobilizou o grupo gerador 2 em 1986 e ampliou a potência após sua 
modernização, sem a necessidade de aumentar o volume de carvão consumido, UTE 
Presidente Médici A e B (RS) e UTE São Jerônimo (RS) além da UTECA, em Capivari de 
Baixo (SC), foram desativadas no início dos anos 80 e não foram completamente 
descomissionadas até o presente. Esse quadro reforça a necessidade de normatização 
do processo de descomissionamento, tendo em vista que a execução das ações 
necessita de prévio planejamento dado aos custos significativos para desmontagem 
eletromecânica e civil, separação e descartes ambientais adequados dos resíduos, 
recuperações e monitoramentos ambientais, custos trabalhistas, etc, mesmo 
considerando a possibilidade de receitas derivadas de receitas oriundas da venda de 
sucatas, estruturas, equipamentos, terreno, etc. 

Como exemplo nacional, pode-se considerar as regras estabelecidas pela 
Agência Nacional do Petróleo (ANP) para definição do escopo completo do Programa de 
Descomissionamento de Instalações (PDI) para as atividades de produção de petróleo e 
gás. Essas regras consideraram dentre outras exigências, a definição da documentação 
necessária para apresentação pelo Contratado, cinco anos antes da data prevista para o 
término da operação da atividade (Resolução ANP nº 817/2020) além dos requisitos 
essenciais e os padrões mínimos de segurança operacional e de preservação do meio 
ambiente aplicável às instalações de produção (Resolução ANP nº 46/2016).  As 
informações, os projetos e os estudos necessários ao planejamento e à execução do 
descomissionamento das instalações não poderão ser iniciadas antes da aprovação da 
Agência Reguladora em articulação com as demais autoridades competentes. 

No tocante à operação do CTJL, no contexto de um Programa de 
Descomissionamento, a recuperação ambiental das áreas de disposição temporária de 
cinzas pesadas, pátios de finos ou pátios de carvão, a ser considerado no curto prazo, 
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pode contribuir para a mitigação dos impactos ambientais na área diretamente afetada 
pela operação do empreendimento, dentre outras ações. 

Considerando a necessidade de se estabelecerem as definições, as 
responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação 
da Avaliação de Impacto Ambiental  na Resolução CONAMA n° 001, de 23 de janeiro de 
1986, foi definido que o impacto ambiental trata de qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 
forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, possa vir a afetar: I - a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
II - as atividades sociais e econômicas; III - a biota; IV - as condições estéticas e sanitárias 
do meio ambiente; V - a qualidade dos recursos ambientais.  

Para o caso específico, os estudos ambientais realizados e relatórios técnicos  
exigidos pela autoridade licenciadora para a operação ao longo da vida útil da unidade 
geradora deverão contribuir  para a avaliação dos impactos socioambientais gerados 
durante a operação do empreendimento e  deverão ser avaliados como indicadores da 
dimensão e magnitude do impacto econômico, social e ambiental na fase ao 
descomissionamento, tendo em vista que, ao término da atividade, estes vem à tona 
em sentido reverso. 

Conforme discutido ao longo desse documento, é de fundamental importância o 
estabelecimento de diretrizes orientadoras para se cumprir o descomissionamento das 
instalações do setor energético e mineral de forma que, além dos padrões de qualidade 
do atendimento e de segurança compatíveis com as necessidades regionais seja possível 
decidir sobre o cumprimento de obrigações remanescentes da decisão de finalizar a 
operação da geração de energia por parte do Governo e Empreendedor, de modo a que 
a área seja restituída à sociedade em conformidade ambiental e os ativos em 
conformidade regulatória.  

A seguir, estão sugeridas as linhas gerais a serem observadas no processo de 
desativação e finalização da operação do CTJL por meio de um Programa de 
Descomissionamento de Instalações de usinas de geração termelétricas a carvão 
mineral.  

 

Programa de Descomissionamento de Instalações - PDI 

Balizado em instrumento normativo, o PDI deverá ser construído com o objetivo 
de orientar os agentes econômicos por meio de Regulamento Técnico Específico a 
executar o Descomissionamento de Instalações de usinas de geração termelétricas a 
carvão mineral. 

Para discussão do escopo das normativas técnicas, é necessário promover a 
articulação institucional, considerando a participação do Poder Concedente, do 
Operador Nacional do Sistema - ONS, da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, das 
Agências Reguladoras e fiscalizadoras afins.  

O processo de descomissionamento deve ser cumprido pelos Concessionários ou 
autorizados, obedecendo as melhores práticas da indústria de geração de energia, em 
conformidade às normas e procedimentos regulatórios, econômicos, ambientais, 
técnicos e científicos pertinentes. 
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Em linhas gerais e sem exaurir as instruções técnicas a serem consolidadas pelas 
autoridades competentes, é importante considerar o estabelecimento de prazos para a 
apresentação de documentação prévia à autorização para desativação, bem como a 
definição de estudos e relatórios a serem consolidados. 

A exemplo, destacam-se algumas premissas exigidas pela ANP e que podem ser 
consideradas para descomissionamento do empreendimento, devendo ainda levar em 
consideração a importância a participação da sociedade para definição do uso futuro da 
área:  

• As instalações retiradas de operação, os equipamentos necessários à 
execução do descomissionamento e a área onde as instalações estão inseridas 
deverão ser mantidos pelo contratado em condições de segurança, com o fim de 
mitigar os riscos à vida humana, ao meio ambiente e aos demais usuários, até 
que o descomissionamento seja finalizado; 

• Quaisquer instalações, obras civis, estruturas e demais instalações 
deverão ser removidas da área sob contrato; 

• As instalações deverão ser limpas e descontaminadas com o fim de 
mitigar os riscos à vida humana, ao meio ambiente e aos demais usuários da 
área, respeitando os normativos aplicáveis; 

• O contratado deverá assegurar o adequado gerenciamento 
tratamento e disposição de efluentes, resíduos e rejeitos gerados, respeitando 
os normativos aplicáveis; 

• O plano de recuperação ambiental deverá prever, quando necessário, 
projeto de remediação ambiental e plano de monitoramento ambiental 
considerando os critérios e parâmetros definidos na legislação ambiental vigente 
e as exigências do órgão ambiental licenciador; 

• O contratado deverá apresentar um Estudo de Justificativas para o 
Descomissionamento (EJD) e estabelecer que o seu conteúdo mínimo demonstre 
ter analisado a possibilidade de da extensão da vida útil dos equipamentos e 
sistemas produtivos; da substituição das instalações de produção por estruturas 
mais modernas e eficientes e da implementação de quaisquer outras técnicas de 
aumento de fator de recuperação que se apliquem ao módulo em questão e que 
poderiam estender a vida útil da instalação; 

• Para as possibilidades estudadas no EJD, o contratado deverá 
encaminhar os Estudos de Viabilidade Técnico-Econômica (EVTEs) realizados, 
bem como informar os esforços conduzidos para torná-las viáveis 
economicamente; 

• O contratado deverá demonstrar que foi diligente nas ações de 
redução dos custos relativos à instalação de produção a ser descomissionada, 
bem como na identificação de projetos que poderiam tornar a utilização da 
instalação viável por mais tempo e da consequente otimização da infraestrutura; 

• O descomissionamento de instalações por limitações contratuais de 
afretamento deverá incluir detalhadamente os motivos da não prorrogação do 



67 
 

contrato, bem como os estudos realizados para identificar outras soluções de 
desenvolvimento para a sua substituição; 

• Apresentar as análises econômicas realizadas para as diferentes 
possibilidades estudadas, incluindo o preço do carvão, os investimentos, os 
custos operacionais, as receitas, as participações governamentais e demais 
tributos e as curvas de produção. Comprovar economicamente que o 
descomissionamento das instalações é a opção mais adequada; 

• Apresentar inventário com a descrição detalhada das instalações a 
serem descomissionadas; 

• Apresentar cronograma executivo do Programa de 
Descomissionamento de instalações. 

A ANM cita em sua NT (NT Nº 8/2021-UAC-SC/GER-SC) sugestões para o 
descomissionamento programado e controlado da Usina Jorge Lacerda: 

“[...] Cenário 3 - Descomissionamento programado e controlado da Usina 
Jorge Lacerda pela atual proprietária: 

 Embora este cenário seja o de maior impacto no curto prazo, se bem 
conduzido, promoverá a adequada desmobilização do complexo Jorge 
Lacerda e os menores impactos junto à desmobilização da atividade 
mineira. Nesse cenário não haveria a continuidade da atividade da 
extração mineral para fornecimento de carvão energético gerando 
enorme impacto social e econômico após 2025, conforme cronograma de 
descomisssionamento apresentado pelo Complexo Jorge Lacerda. Por 
outro lado, com a definição desse cenário, tem-se o marco temporal de 
encerramento das atividades o que possibilita a gestão do 
descomisssionamento também das minas. Todavia, poderá haver 
ausência de recursos do setor privado para concluir a recuperação 
ambiental da região prevista na sentença da ACP de 1993. Este cenário 
demandará uma maior atuação de todos os setores governamentais para 
sua condução a contento [...]”. 

Foi ressaltado na NT que o encerramento da geração de energia elétrica à base 

de carvão mineral pelo Complexo Termelétrico Jorge Lacerda impactaria não somente a 

mineração, mas também a Ferrovia Tereza Cristina, que liga Lauro Müller a Imbituba 

(167 km) e depende 97% das cargas de carvão CE-4500, e também os empregos e 

faturamentos do próprio complexo termelétrico. 

Ressaltou-se, ainda, que a estratégia de descarbonização da empresa de energia 

provocará no curto prazo o desemprego de profissionais qualificados e de trabalhadores 

relativamente bem remunerados reduzindo a renda de inúmeras famílias, impactando 

o PIB regional. O impacto pode se estender a oficinas, indústrias mecânicas, 

fornecedores de máquinas, indústria de confecções, prestadores de serviços técnicos, 

de saúde e alimentação e uma universidade e instituto técnico apoiado pelo setor (SATC 

- colégio, faculdade e centro tecnológico), que forma inúmeros empreendedores em 

outras áreas, que não a mineração. 
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Ao final, a ANM destacou que um dos maiores impactos que deve ser 

considerado será a dificuldade de garantia do adequado fechamento das minas, 

podendo gerar indesejáveis novos passivos ambientais que poderão ser judicializados 

em desfavor da União, se as medidas de eventuais descomisssionamentos não 

ocorrerem em prazos factíveis para uma reorganização da atividade econômica. 

Portanto, os órgãos reguladores necessitam da definição do cenário a ser adotado 

enquanto política pública para o uso do carvão mineral na geração de energia elétrica 

em nosso país, possibilitando assim ações estruturantes junto ao setor de forma ao 

predomínio da boa prática de governança dos agentes econômicos. 

 

3.3.2. Redirecionamento das Atividades Econômicas  

 

Para avaliar a possibilidade de redirecionamento das atividades econômicas da 

região de mineração em caso de descomissionamento da atividade de geração 

termelétrica a carvão e das minas, o GT-SC buscou interagir com a Secretaria de 

Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação do Ministério da 

Economia e com o Ministério de Desenvolvimento Regional – MDR, em busca de 

expertise existente no Governo Federal que pudesse apoiar a região a realizar essa 

“transição justa”, conceito também trazido pela FGV Europe e pela Volt Robotics (nas 

reuniões de que participou). 

Com base nas interações realizadas com o MDR, foi possível identificar que: 

• o agronegócio é um caminho alternativo promissor para novas atividades 
que podem ser desenvolvidas nas áreas rurais no sul de Santa Catarina, 
considerando que a produção de alimentos é uma atividade econômica que 
tende a crescer bastante no país nos próximos anos;  

• se tornaria, assim, importante a participação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas - Sebrae e Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil – CNA;  

• para iniciar um projeto desse tipo, é necessário fazer mapeamento dos 
aspectos culturais da região, das caraterísticas do solo, da disponibilidade de 
água, das vocações naturais e oportunidades, pois estes são elementos 
essenciais para a definição de rotas de desenvolvimento*, políticas de 
promoção do desenvolvimento territorial e regional por meio do 
fortalecimento de arranjos produtivos locais;  

• existem experiências exitosas de desenvolvimento econômicos de outras 
regiões a partir do agronegócio com estabelecimento das rotas do mel, do 
leite, do cacau, do carneiro, da Tecnologia da Informação e Comunicação, 
entre outras;  

• a Coordenadoria de Desenvolvimento de Atividades Produtivas do MDR tem 
conhecimento, experiência e metodologia para levantar informações e 
identificar atividades que teriam maior viabilidade para desenvolvimento 
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nos horizontes de curto e médio prazos, realizando oficinas com 
representantes locais (associações, cooperativas);  

• os órgãos regionais têm papel fundamental e costumam apoiar muito nesse 
processo, inclusive com criação de fundos de financiamentos regionais. Para 
tanto, há experiências de participação também do BNDES estabelecendo 
linhas de crédito específicas para financiamento de atividades produtivas;  

• as equipes do MDR têm condições de desenvolver trabalhos nessa linha, 
identificando vocações regionais e promovendo articulação com Estados e 
Municípios; 

• é essencial que haja envolvimento dos três níveis governamentais com 
representantes da sociedade civil para que os projetos sejam autônomos;  

• a governança desse tipo de projeto se dá usualmente por meio da 
interlocução de gestores do MDR com representantes locais;  

• está previsto para 2021 o lançamento de plataforma das rotas de 
desenvolvimento já estabelecidas no Brasil, um projeto financiado pela ONU 
que tem interesse de mostrar o exemplo do Brasil para outros países;  

• os passos para elaboração de projeto de desenvolvimento regional são: 
identificação inicial da zona de abrangência por meio dos municípios 
afetados; encontros locais com participação de gestores do 
MDR/MAPA/MCTI/Embrapa, de representantes do governo local e de 
representantes do setor produtivo para identificação de vocações e 
oportunidades regionais; e, definição de estratégia do governo federal para 
promoção do desenvolvimento territorial e regional por meio do 
fortalecimento de arranjos produtivos locais;  

• o tratando das áreas urbanas, tendo sido indicados os caminhos de 
estabelecimento de Rota de Economia Circular por exemplo com atividades 
de reciclagem de resíduos sólidos e de Rota de Tecnologia da Informação, 
sendo que, para esses arranjos produtivos, a participação do Ministério de 
Ciência, Tecnologia e Inovações – MCTI se torna relevante.  

*As Rotas são redes de arranjos produtivos locais associadas a cadeias produtivas 

estratégicas capazes de promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento sustentável das 

regiões brasileiras priorizadas pela PNDR.  

As rotas promovem a coordenação de ações públicas e privadas em polos 

selecionados, mediante o compartilhamento de informações e o aproveitamento de 

sinergias coletivas a fim de propiciar a inovação, a diferenciação, a competitividade e a 

sustentabilidade dos empreendimentos associados, contribuindo, assim, para a inclusão 

produtiva e o desenvolvimento regional.  

As Rotas em Execução: Rota do Açaí, Rota da Biodiversidade, Rota do Cacau, Rota do 

Cordeiro, Rota da Economia Circular, Rota da Fritucultura, Rota do Leite, Rota do Mel, Rota 

do Peixe, Rota da Tecnologia da Informação e Comunicação  

Fonte: Site do MDR, acessado em 04/05/2021. Disponível em: 

https://antigo.mdr.gov.br/desenvolvimento-regional-e-urbano/rotas-de-integracao-

nacional 

https://antigo.mdr.gov.br/desenvolvimento-regional-e-urbano/rotas-de-integracao-nacional
https://antigo.mdr.gov.br/desenvolvimento-regional-e-urbano/rotas-de-integracao-nacional
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Considerando o caso específico da região carbonífera de Santa Catarina, 

ponderou-se a oportunidade de que sejam incluídos nos possíveis estudos para 

desenvolvimento da região outros usos para o carvão que não o de geração de energia 

elétrica, como por exemplo, indústria carboquímica, de fertilizantes, apontando-se, 

ainda, para a possibilidade de queima de Resíduos Sólidos Urbanos – RSU para gerar 

energia elétrica na região, além da possibilidade de combinação de produtos como 

palha de arroz e pallets de madeira com o carvão mineral para composição de 

combustível alternativo à atual geração de energia elétrica, com menor emissão de 

carbono.  

Foi, ainda, compartilhada a percepção de que a transição de atividades 

econômicas na região é uma necessidade inevitável; que  a manutenção da geração de 

energia elétrica e da cadeia produtiva do carvão por mais algum tempo propiciaria a 

realização de tal transição de modo mais planejado e com mais tempo;  ao passo que  a 

interrupção imediata da geração de energia elétrica e da cadeia produtiva do carvão 

exigiria medidas mais rápidas de transição da economia regional, sendo este um cenário 

mais complexo para tratamento; reiterando-se que todo desenvolvimento regional 

requer integração com outras pastas e níveis governamentais.  

No que tange às interações mantidas com o Ministério da Economia e a 

Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, das 

reuniões participaram também o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas -SEBRAE. 

O SEBRAE informou possuir experiência em apoiar trabalhadores em Programas 

de Demissão Voluntárias – PDVs contemplando métodos e experiência no 

encaminhamento desses para o setor de empreendedorismo por meio de projeto de 

desenvolvimento territorial para fomento de pequenos negócios, de capacitação dos 

trabalhadores e de mapeamento de oportunidades para o desenvolvimento de negócios 

empreendedores.  

Para o caso concreto, o SEBRAE entende, assim, que pode contribuir para o 

processo de redirecionamento econômico da região, com ênfase para 

reposicionamento dos colaboradores da atual cadeia produtiva do carvão em outras 

atividades voltadas à inovação e empreendedorismo.  

Foi citado como exemplos o trabalho que o SEBRAE:  

• vem desenvolvendo no estado da Bahia, em reação ao recente evento de 
encerramento das atividades fabris da empresa automobilística Ford;  

• desenvolveu no próprio Estado de Santa Catarina, de reposicionamento de 
trabalhadores no mercado por ocasião do encerramento de atividades de 
uma linha de produção de fábrica da empresa cerâmica Porto Belo, ocasião 
em que foi estabelecida na cidade de São João Batista – SC um pólo de 
indústrias de calçados.  

Ressaltou-se, com base nos exemplos mencionados, a importância estratégica 

de atuação não só no contingente diretamente relacionado às empresas que 
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desmobilizam ativos e processos, mas também de intervenções no nível das cidades, o 

que é chamado Projeto Cidade Empreendedora.  

Destaque para a informação de que esse modelo de Cidade Empreendedora já 

foi testado e aplicado. Para que funcione, segundo relatado, é necessário que haja 

envolvimento das autoridades municipais com destaque para as prefeituras, para as 

lideranças empresariais locais, assim como destinação de recursos destinados pelas 

empresas locais para financiamento das atividades do projeto.  

Observou-se, ainda, que o SEBRAE foi procurado por associação de municípios 

do Estado de Minas Gerais e que vem desenvolvendo projeto para atuação no estado 

de redirecionamento econômico de atividades que conta, inclusive, com legislação 

estadual. O projeto é chamado Recomeça Minas.  

De acordo com reportagem mostrada no quadro abaixo, o Recomeça Minas é 

plano de recuperação econômica para os setores mais afetados pela pandemia no 

Estado e foi aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) 

em 30 de abril de 2021. Além de benefícios tributários e facilitação a crédito para 

diversos segmentos, o plano prevê o pagamento de um auxílio emergencial para famílias 

em extrema pobreza. Os recursos para a execução do Recomeça Minas virão de 

renegociações de débitos de pessoas físicas e jurídicas com o Estado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomeça Minas é aprovado pela ALMG 

Por Sandra Carvalho, em 30 de abril de 2021 às 14:57 

O Recomeça Minas, plano de recuperação econômica para os setores mais afetados pela pandemia 
no Estado, foi aprovado em definitivo pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no final 
da manhã desta sexta-feira (30).  

Além de benefícios tributários e facilitação a crédito para diversos segmentos, o plano prevê o 
pagamento de um auxílio emergencial no valor de R$ 600, chamado Força Família, para famílias 
em extrema pobreza. O valor inicialmente previsto para o benefício era de R$ 500 mensais, mas 
foi acrescido de R$ 100 durante a votação.  

Os recursos para a execução do Recomeça Minas virão de renegociações de débitos de pessoas 
físicas e jurídicas com o Estado. Serão concedidos diversos benefícios para quem renegociar e pagar 
suas dívidas.  

Os 77 deputados da ALMG são autores do projeto e estimam o recebimento de R$ 2 bilhões em 
recursos com essas renegociações no primeiro ano do Recomeça Minas. Desses, R$ 500 milhões 
serão encaminhados ao pagamento do benefício às famílias carentes.  

O projeto de Lei (PL) 2.442/21, que deu origem ao Recomeça Minas, surgiu durante 16 encontros 
regionais realizados pela ALMG, com representantes dos setores mais afetados pela pandemia.  

“Agora, quem gera emprego e quem precisa trabalhar terão o incentivo necessário para se 
reerguer e seguir em frente. Isso é algo verdadeiramente novo no Estado”, afirmou o presidente 
da Assembleia, deputado estadual Agostinho Patrus (PV) em sua conta no Twitter.  

Leia mais: Recomeça Minas é aprovado pela ALMG - Diário do Comércio Em: 
https://diariodocomercio.com.br/politica/recomeca-minas-e-aprovado-pela-almg   

https://diariodocomercio.com.br/politica/recomeca-minas-e-aprovado-pela-almg
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Assim como opinado pelo MDR, o Ministério da Economia também considerou 

relevante a participação do Ministério da Ciência e Tecnologia para levantar 

informações sobre oportunidades relacionadas à inovação tecnológica.  

Observa-se, assim, que, no cenário de desmobilização da geração termelétrica a 

carvão mineral nacional na região, a boa execução de uma adequado Programa de 

Descomissionamento de Instalações – PDI é condição necessária, mas não suficiente 

para o alcance de uma transição justa para a região.  

Considerando a finitude das reservas carboníferas da região que suprem o CTJL, 

o cenário de necessidade de desmobilização da geração termelétrica ocorrerá 

inexoravelmente, a saber se mais cedo ou mais tarde. Assim, a concretização desse 

cenário, demandará ações para redirecionamento das atividades econômicas da região. 

Tanto quanto mais planejadas, melhores resultados tais ações terão.  

Nesse sentido, vislumbra-se a necessidade de que seja elaborado um Plano de 

Desenvolvimento Regional, conforme também mencionado pelo MDR.  

 

Plano de Desenvolvimento Regional    

A desmobilização da cadeia produtiva que alimenta a geração de energia elétrica 
a carvão mineral de fato representará uma perda considerada para a população do 
entorno com redução de trabalho e renda para cerca de 6.000 famílias, diretas ou 
indiretamente impactas pela injeção de recursos além de drástica redução de recursos 
em impostos e investimentos para os municípios e Estado do Santa Catarina. 

Nesse contexto, destaca-se o Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) uma 
política pública de Estado amparado pela Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
e conduzida pelo Governo Federal. Importante considerar a criação, estruturação e 
competências das Instâncias de Governança, que para o caso específico, deve envolver 
ainda o governo do estado de Santa Catarina e seus municípios do entorno, além dos 
empreendedores e demais atores institucionais e sociais representativos. 

Em síntese geral, o PDR é uma política pública de Estado amparada pela Política 
Nacional de Desenvolvimento Regional e conduzida pelo Governo Federal no âmbito da 
interseção de competências de entes do poder executivo federal.  

No caso concreto, destaca-se a participação da Casa Civil da Presidência da 
República, o Ministério de Desenvolvimento Regional, o Ministério de Minas e Energia, 
no tocante aos seus projetos estruturantes setoriais, a Secretaria de Governo da 
Presidência da República, Ministério da Economia, o Governo do Estado de Santa 
Catarina e municípios do entorno, além dos Empreendedores e demais atores 
institucionais e sociais representativos, de modo a preparar o território para a 
magnitude dos impactos sociais e econômicos que serão causados pela desmobilização 
da cadeia produtiva que sustentam as atividades relacionadas à Geração Termelétrica 
de Energia a partir do Carvão Mineral.  Haverá, ainda, o desafio de dar suporte ou 
subsídios para a implementação de novos ciclos de planejamento regional, 
considerando, para o caso específico, as informações sobre vocações industriais, sociais, 
de transição energética justa em regiões carboníferas e experiências nacionais e 
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internacionais bem-sucedidas, dentre outras informações sobre as realidades sociais e 
econômicas daquela região carbonífera.  

O modelo de estruturação de um PDR considera inicialmente a realização de 
estudos de diagnósticos e discussão com a sociedade para então deliberar sobre a forma 
e estrutura desejável para execução de um Plano de Desenvolvimento Regional. 
Importante considerar a criação, estruturação e competências das instâncias de 
governança, de forma a contribuir paravcque a execução das ações e projetos derivados 
do PDR sejam adequadamente realizados. 

Cabe destacar que o conceito de transição justa está relacionado ao meio 
ambiente e mercado de trabalho, transição energética e dimensão social da questão. É 
um conceito ainda em construção para embasar um processo justo e equitativo em 
direção a uma sociedade pós-carbono. Tem como finalidade induzir para uma mudança 
de uma economia prevalentemente extrativista para uma economia ambientalmente 
sustentável e diversificada.  

Exemplificando, em que pese as diferenças e realidades sociais e econômicas na 
regional de Santa Catarina, tem-se as dinâmicas da transição energética e saída do 
carvão na Europa e na Alemanha, incluindo o planejamento de fechamento gradual de 
plantas de geração de energia elétrica à carvão até 2038.  

O modelo apresentado pela FGV-Europe chama a atenção porque trata de um 
modelo de transição que tem promovido desenvolvimento para os mais diversos 
setores, como o meio ambiente, economia, educação, resiliência climática, 
desenvolvimento urbano, saúde, turismo e recreação, contemplando a geração de 
empregos inerentes a estes nichos. Em especial, são indicados vetores estratégicos que 
caracterizaram o sucesso da experiência alemã, aqui tida como referência: paisagem 
sustentável, cultura e turismo; planejamento, governança, engajamento de 
stakeholders; cadeias produtivas de mineração, siderurgia e agronegócio; tecnologia e 
ecossistemas de inovação; financiamento da transição.  

Entretanto, é importante frisar que certamente os custos envolvidos em uma 
experiência semelhante na região de Santa Catarina não seriam desta magnitude, frente 
às enormes diferenças existentes entre ambas as regiões carboníferas no tocante ao 
porte da produção e participação da economia e da matriz energética de cada país. 
Todavia o custo de uma eventual transição justa para a região catarinense deve ser 
considerado, a exemplo do caso explicativo, envolvendo recursos dos setores público e 
privado.  

Destaca-se ainda o plano da Comissão Europeia para transição justa, designado 
“European Green Deal”, com destaque para a iniciativa “Just Transition Mechanism: 
Making Sure No One Is Left Behind”, engloba a mobilização de investimento público e 
privado.  
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3.3.3. Soluções Tecnológicas para o Aproveitamento do Carvão Mineral 
 

Projeções da Empresa Brasileira de Pesquisa Energética (EPE) indicam que, entre 

2021 e 2030, o Brasil terá expansão de 0,35 GW e que, em 2030, a matriz elétrica 

brasileira terá capacidade de geração por carvão mineral de 3 GW, conforme mostrado 

na figura a seguir. 

Figura 4- Expansão da Energia Elétrica em 2021 a 2030 e capacidade da Matriz de Energia Elétrica em 
2030 

 

Fonte: Engie, 2021. 

 

Desta forma, sem a utilização do carvão mineral em usinas termelétricas, faz-se 

necessária a busca por novas alternativas para sua utilização que possam diversificar o 

uso do carvão. 

A indústria carboquímica é uma das opções rentáveis e eficientes para o 

aproveitamento do carvão mineral. Todavia, exige investimentos no desenvolvimento 

das tecnologias de gaseificação. A partir do gás de síntese proveniente da gaseificação, 

pode ser utilizado em combinação com diversos reagentes para obtenção de vários 

produtos como: combustíveis líquidos (nafta, querosene e diesel); lubrificantes de alto 

desempenho e parafinas; metanol; hidrogênio; fertilizantes nitrogenados (ureia). 
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Figura 5 - Usos e Aplicações do Syngas a partir da Gaseificação do Carvão Mineral 

 

Fonte: GTC publicações - modificado. 

 
 

Assim, uma alternativa do carvão mineral é a produção de fertilizantes. Com a 

conversão do carvão em gás de síntese, será possível produzir fertilizantes de amônia, 

como nitrato de amônia e ureia. O Instituto de Engenharia Termofísica da Academia 

Chinesa de Ciências desenvolveu equipamentos de gaseificação de carvão com um 

boiler de leito fluidizado circulante (CFB, em inglês). O CFB é uma tecnologia recém-

desenvolvida de combustão de carvão para realizar uma menor emissão de poluentes. 

Experimentos em laboratório revelam que as cinzas de carvão mineral podem ser usadas 

como fertilizante e corretivo da acidez do solo, podendo ser usadas inclusive em 

processos de recuperação de passivos causados pela própria mineração. 

Sabe-se que o nitrogênio é fundamental na produção de clorofila, ou seja, uma 

vez que plantas precisam de nitrogênio para terem folhagem suficiente à sobrevivência, 

a maior parte das terras agrícolas disponíveis carece de tais nutrientes para serem 

comercialmente produtivos. Na verdade, 70% das terras agrícolas do mundo requerem 

a adição de fertilizantes à base de nitrogênio para se tornarem férteis. 

 Os fertilizantes nitrogenados podem ser produzidos através da queima e 

reforma do gás natural ou da gaseificação do carvão. Segundo Xinhua (2019), “as 

estatísticas mostram que quase 50% das fábricas de produção de fertilizantes 

nitrogenados na China usam um boiler de gaseificador de leito fixo para fornecer 

alimentação de gás, o que pode causar poluição séria”. 

Outra alternativa para o uso do carvão consiste em ampliar a produção de coque 

para fundição: os finos de carvão são utilizados na produção de coque, entretanto o 

mercado atualmente é limitado. 
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Uso de carvão no processo de redução direta de minério ou pelotas de ferro: 

essa é uma tecnologia dominada e já foi utilizada na Aços Finos Piratini, no Rio Grande 

do Sul. Entretanto depende da implantação de uma usina siderurgia a forno elétrico 

próxima, pois o minério reduzido, ao contrário da sucata de aço, não comporta 

armazenagem e transporte. A Índia é o maior produtor mundial de ferro esponja. 

Carboquímica: retomar os estudos e atividades da ICC – Industria Carboquímica 

Catarinense que foi extinta em 1990. O objetivo é o aproveitamento do rejeito piritoso 

do carvão. 

Carvão metalúrgico: o carvão nacional já foi utilizado nas usinas siderúrgicas 

integradas. Sua participação chegou a 20% no “blend” de carvões para a produção de 

coque. Nas condições atuais ele não é competitivo, mas pode ser usado no processo PCI 

– Injeção de Carvão Pulverizado. 

Recuperação da pirita contida nos rejeitos da mineração de carvão: Os rejeitos 

da mineração de carvão em Santa Catarina contêm minerais sulfetados, principalmente 

na forma de pirita, que ao oxidar gera drenagem ácida, com efeitos ambientais e 

socioeconômicos. Esta pirita pode ser aproveitada para a produção de enxofre (ácido 

sulfúrico) utilizado na produção de fertilizantes. 

 

3.3.4. Características Socioeconômicas da Região Carbonífera de SC 
 

Com base em apresentação realizada pela Agência de Nacional de Mineração no 
âmbito das reuniões do GT-SC41, tomou-se conhecimento de um estudo de diagnóstico 
qualitativo e quantitativo realizado pela Universidade do Extremos Sul Catarinense - 
UNESC a respeito da área da AMREC - Associação dos Municípios da Região 
Carbonífera42.  

O referido estudo apresenta uma visão de futuro regional, indicando setores-
chave, eixos e objetivos estratégicos. A figura a seguir resume as informações básicas 
levantadas pelo estudo sobre a região: 

 
41 Protcolo SEI nº 479749 
42 Protocolo SEI nº 521476 
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Figura 6 - Indicadores Gerais - AMREC 

 

Fonte: IBGE (2020), ME (2020) e RAIS (2020), adaptado por UNESC. 

 

Com relação à dinâmica econômica da região, o estudo aponta: 

1) Despesas públicas: para cada R$ 1,00 adicional nas despesas públicas, 
relacionado aos gastos de todas as prefeituras, o impacto sobre o crescimento 
econômico da região é cerca de R$ 7,30. 

2) Comércio Internacional: para cada um U$ 1,00 referente ao comércio 
internacional (exportação mais importação), o impacto sobre o crescimento 
econômico aumenta em R$ 1,16.  

3) População: para cada pessoa adicional na população local o crescimento 
econômico aumenta em torno de R$ 880,00.  

4) Empregos e Educação: as principais variáveis que mais impactam no 
crescimento econômico da região dizem respeito ao nível de emprego e de 
educação. Para cada emprego formal gerado, independente do setor, o 
crescimento econômico aumenta em mais de R$ 4.500. E, finalmente, para 
cada matrícula adicional no ensino médio, há um incremento econômico em 
cerca de R$ 7.000.  

O estudo traz, ainda, informações sobre as finanças públicas dos municípios, a 
densidade demográfica, a relação entre empresas e pessoal ocupado, o número de 
alunos inscritos no ensino médio e fundamental, o valor adicionado em termos de 
arrecadação de ICMS e IPVA, e a relação entre valor adicionado e emprego formal.  

No que tange, especificamente, à preocupação sobre a necessidade de 
reposicionamento das atividades econômicas da região, no caso de um provável phase-
out do carvão, em linha com o compromisso brasileiro de neutralidade de emissão de 
carbono até 2050, cabe transcrever alguns achados do estudo da UNESC a respeito da 
área da AMREC. 
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A começar pela evolução da produtividade por setor econômico (serviços, 
indústria, setor público e agropecuária): 

A produtividade industrial na região teve uma queda em 2009, mesmo com o 
crescimento no mesmo período no Estado, e está, de forma lenta e gradual, 
recuperando o fôlego para retomar o setor. A margem ainda se mantém 
distante, mas já apresenta melhoras comparado a anos anteriores. Vale 
ressaltar que o setor industrial emprega a maioria dos trabalhadores da 
região.  

A produtividade da agropecuária vem se distanciando do restante do Estado 
ao longo do tempo. Mesmo com todo o potencial da área, com alta 
valorização e os indícios de crescimento do setor por conta da necessidade 
cada vez mais crescente de produtos agrícolas, ainda AMREC está com um 
crescimento muito achatado. Há espaço para o aumento da produtividade do 
setor com novas tecnologias e melhor aproveitamento das áreas já utilizadas, 
agregando valor as produções já existentes, além da possibilidade de 
crescimento com novos produtores no setor. O que falta nas áreas em 
referência são incentivos e políticas públicas que permitem e orientem ao 
crescimento ordenado e estruturado para um plano que contribua na região 
como um todo.  

Analisando, na sequência, o valor adicionado real para os 20 principais setores 
da região carbonífera, o estudo fornece a seguinte tabela com uma comparação entre 
os anos 2006 e 2018, incluindo a taxa de crescimento durante o mesmo período, 
apresentada a seguir: 

Quadro 3 - Valor Adicionado Real para os 20 principais setores da Região Carbonífera 

 

Fonte: UNESC. 
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Chama atenção que a diversificação da atividade econômica já vem ocorrendo 
há alguns anos, indicando que a atividade de extração de carvão, que em 2006 ficava 
em segundo lugar em termos de valor adicionado na região, em 2018 já estava em 
oitavo, ao passo que o segmento de geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica ganhou maior representatividade (passando do 5º ao 4º lugar).  

O quadro a seguir, por sua vez, ao comparar a posição de cada setor na região da 
AMREC com aquela para o Estado de Santa Catarina, em 2006 e 2018, além de informar 
que o setor de extração de carvão mineral ocupa atualmente a posição 71ª no ranking 
do estado, apresenta, ainda, que o setor de geração, transmissão e distribuição de 
energia no Estado de Santa Catarina, em termo de valor adicionado, ocupa o segundo 
lugar desde 2006, o que pode contribuir para justificar a preocupação dos 
representantes de Santa Cantarina no Congresso Nacional, na assembleia legislativa e 
no governo estaduais com a manutenção dessas atividades na região, geralmente sob o 
argumento da segurança energética local, mesmo sabendo-se a região integrada ao SIN. 

 

Quadro 4 - Comparativo setores AMREC X SC 

 

Fonte: UNESC. 

 

Na sequência, o estudo da UNESC a respeito da área da AMREC apresenta 
detalhamentos sobre a concentração do valor adicionado por setor, o valor adicionado 
na AMREC e em Santa Catarina, taxas de crescimento real utilizando a base móvel de 
quatro anos, os dez setores com maior crescimento real em Santa Catarina e na AMREC, 
e a evolução do valor adicionado real no setor de turismo e no setor de tecnologia. Ao 
final, traz reflexões sobre os efeitos multiplicadores de cada atividade sobre o valor 
agregado da região, que podem ser resumidas na figura e trecho transcrito a seguir: 
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Figura 7 - Efeito Multiplicador de Atividades - AMREC 

 

Fonte: UNESC. 

No setor de tintas e vernizes, para cada unidade monetária gerada, o efeito 
sobre o valor adicionado na região aumenta em aproximadamente 2,38 
unidades monetárias. Esse efeito é explicado pela estrutura da cadeia 
produtiva existente na região e pode ser entendido como efeito multiplicador 
da cadeia produtiva. A análise dos demais setores segue a mesma estrutura 
de análise.  

Observa-se, assim, que, conquanto o segmento de extração de carvão venha 
perdendo relevância em termos de sua contribuição direta no valor adicionado da 
região, trata-se de atividade que ainda apresenta efeito multiplicador positivo, por 
fomentar a atividade econômica em outros segmentos da economia local. 

Diante de todo o exposto, cabe ainda adicionar que, em termos de 
reposicionamento futuro das atividades econômicas da região, foi trazida em reunião 
pelo presidente da ABCM (SEI nº 0486616) apresentação sobre o projeto da Cidade do 
Conhecimento da Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina- 
SATC, com o objetivo desenvolver e urbanizar uma área de cerca de 70 hectares no 
Bairro Universitário em Criciúma. O projeto pretende organizar um ecossistema de 
inovação, agregando no mesmo ambiente, a academia, as empresas, startups, 
fomentando a interação de todos os agentes por meio da viabilização de espaços 
compartilhados, moradias sustentáveis, centro de eventos e hotéis que visem atender 
os modernos conceitos atrelados a ambientes de inovação e sustentabilidade. Observa-
se que a SATC é uma Instituição filantrópica privada responsável por um colégio (Colégio 
SATC), por uma universidade (Centro Universitário SATC) e por um Centro Tecnológico, 
formando atualmente cinco mil alunos, e que a SATC apresenta o potencial de ancorar 
possível polo de desenvolvimento tecnológico num Plano de Desenvolvimento Regional 
que considere um reposicionamento das atividades econômicas da região.  

Por outro lado, conforme apresentando pela ANM (SEI nº 0497056), até para a 
continuidade das atividades da SATC se faz necessária uma transição justa, haja vista 
que entende que: 

A estratégia de descarbonização da empresa de energia provocará no curto 
prazo o desemprego de profissionais qualificados e de trabalhadores 
relativamente bem remunerados reduzindo a renda de inúmeras famílias , 
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impactando o PIB regional, e afetando uma característica própria da 
economia catarinense que é sua distribuição regional da renda conquistada 
pela implantação de pólos de desenvolvimento nas microrregiões do Estado, 
diversificando as atividades entre elas e gerando uma circulação de produtos 
e renda interna no Estado pela troca de seus produtos. O impacto se estenderá 
a oficinas, indústrias mecânicas, fornecedores de máquinas, indústria de 
confecções, prestadores de serviços técnicos, de saúde e alimentação e uma 
universidade e instituto técnico apoiado pelo setor (SATC - colégio, faculdade 
e centro tecnológico), que forma inúmeros empreendedores em outras áreas, 
que não a mineração.  

Por fim, no que se refere ao aspecto logístico da região, é importante mencionar 
que atende à região a Ferrovia Tereza Cristina, que, segundo o estudo enviado pelo 
Governo do Estado, supra referenciado, “(...) possui contrato de concessão até 2028 com 
o governo federal, bem como contratos firmados com as mineradoras para o transporte 
do carvão mineral a partir das caixas de embarque das minas, predominantemente na 
região de Siderópolis, até o complexo, em Capivari de Baixo, ambos no Estado de SC, 
sendo estes contratos responsáveis por mais de 95% da receita desta ferrovia na região 
sul do país.” 

A continuidade das atividades da ferrovia em caso de descomissionamento do 
CTJL motivou envio de correspondência do concessionário ao Ministério da 
Infraestrutura – MInfra (SEI nº 490838), apontando para o risco de a ferrovia ser 
desativada, com o descomissionamento do CTJL e consequente fechamento das minas 
de carvão, “privando o Porto de Imbituba de seu acesso ferroviário, comprometendo 
profundamente o seu desenvolvimento pela impossibilidade do afluxo de novas cargas 
que venham a ser transportadas pela ferrovia”, uma vez que passou a compor a 
atividade da Concessionária o transporte de cargas em contêineres com destino ao 
Porto de Imbituba, localizado no sul de Santa Catarina - SC, atividade essa que 
responderia, no presente, por 6% das suas cargas. 

Interessa notar que o concessionário sugere, alternativamente: 

(...) se faz necessária a retomada dos estudos do Sistema Ferroviário de Santa 
Catarina em bases razoáveis, que, inicialmente, foram desenvolvidos pelo 
DNIT e VALEC, para que, no futuro, possa possibilitar a sua execução, 
contemplando a interligação entre as malhas da FTC e da Rumo Logística 
(Malha Sul), promovendo, assim, uma movimentação considerável de cargas 
nestas malhas e perenizando a sua existência, reduzindo o excessivo volume 
de cargas nas rodovias federais (BRs-101, 470 e 282) em SC, movimentando o 
Porto de Imbituba e toda região sul do Estado, região que carece de maiores 
investimentos para promover o seu desenvolvimento econômico e social.  

Diante da correspondência foi realizada reunião do GT-SC com o MInfra (SEI nº 
501874) em que foi corroborada a percepção de que, no caso de desativação do CTJL, o 
concessionário pode não ter interesse em possível prorrogação de seu contrato, 
cabendo eventualmente inclusive compensações se isso afetar a concessão antes de seu 
término. Não obstante, os representantes do MInfra informaram haver outras 
alternativas para a continuidade da operação da ferrovia, lembrando que o traçado da 
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ferrovia chega até o porto de Imbituba, também altamente dependente da atividade 
carbonífera na região.  

Embora o GT-SC não tenha logrado êxito em realizar nova reunião com o MInfra 
para tratar do Porto de Imbituba, observa-se que na reunião com o Banco Regional de 
Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE (SEI nº 489313) o banco informou que tem 
efetuado trabalho em parcerias de investimento público - privado em concessões, 
indicando que o Porto de Imbituba estaria entrando no programa de desestatização do 
Estado. 
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4. ANÁLISES TRANSVERSAIS 

Complementando o diagnóstico referente a cada um dos cenários 
considerados, apresentado no capítulo anterior, o Capítulo 4 traz análises transversais 
que contribuem para um melhor entendimento das atividades de geração termelétrica 
a carvão mineral e de mineração de carvão mineral no estado de Santa Catarina. 

 

4.1. Necessidade Energética e Elétrica de Termelétricas a Carvão na Região 

Situação Atual 

O Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda, localizado no município de Capivari 
de Baixo - SC, e distante cerca de 130 km de Florianópolis, capital do Estado, agrega 
usinas termelétricas que possuem, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico - 
ONS, importância no atendimento eletroenergético do Sistema Interligado Nacional - 
SIN e principalmente às regiões Sul e Leste de Santa Catarina. 

Sob a ótica da operação, considerando a cada vez maior penetração de ofertas 
de geração advindas de fontes não controláveis, o papel das usinas termelétricas tem 
sido frequentemente debatido, evidenciando-se, assim, eventuais vantagens 
competitivas advindas de suas próprias características operativas. Esse fato tem se 
tornado ainda mais relevante diante de condições de atendimento adversas como as 
atualmente vivenciadas, caracterizadas por baixos armazenamentos nos reservatórios 
das usinas hidrelétricas e volumes pouco expressivos de precipitações, fazendo com 
que, nesse contexto, a geração das usinas termelétricas representem efetiva alternativa 
para o aumento da segurança operativa do SIN.  

Dessa maneira, são apresentadas a seguir as manifestações do ONS sobre a 
importância da geração térmica a partir do carvão nacional, com ênfase para o 
Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda, sob a ótica do atendimento eletroenergético, 
conforme disposto na NT ONS 0024/2021. 

Para atendimento ao sistema elétrico da região Sul de Santa Catarina, o 
despacho do Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda é necessário tanto em regime 
normal de operação quanto em situações de contingências de elementos da rede de 
operação (N-1), notadamente na carga média de verão. Nos períodos de carga mais 
elevada, até que sejam implementadas as soluções estruturais definidas para reduzir a 
dependência de geração do Complexo, será necessária a sincronização de praticamente 
todas as máquinas da usina por razões elétricas.  

 

Necessidade Elétrica 

A solução estrutural que permitirá eliminar a dependência da geração por razão 
elétrica no Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda no horizonte de análises do PAR-
PEL 2020, Ciclo 2021-2025 consiste na implantação da SE Siderópolis 2 525/230 kV e 
demais obras associadas. Essas obras foram outorgadas à EDP ALIANÇA no Leilão de 
Transmissão no 005/2016-ANEEL, com data contratual para agosto de 2022 e previsão 
de implantação com plena configuração no mês de setembro de 2021. 
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Além disso, a energia gerada pelo Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda 
proporciona benefícios sistêmicos à região Sul, em especial ao estado do Rio Grande do 
Sul, auxiliando na ampliação do limite de FRS. Conforme destacado pelo ONS, esses 
benefícios são evidenciados até a entrada da SE Siderópolis 2 525/230 Kv, em conjunto 
com as linhas de transmissão (LT) de 525 kV Siderópolis 2 – Biguaçu e da LT 230 kV 
Siderópolis – Forquilhinha, atualmente previstas para o mês de setembro de 2021. 

Por fim, a geração advinda de Jorge Lacerda também resulta em benefícios na 
exploração dos limites do Fluxo Recebimento pela região Sul (RSUL), o que deixa de ser 
evidenciado com as substituições dos equipamentos nas SE Bateias e Curitiba, para o 
controle de carregamento da LT 525 kV Bateias – Curitiba C1 em situações de 
contingência, previstos ainda para o ano de 2022, simultaneamente à integração dos 
empreendimentos do projeto Gralha Azul da ENGIE, previstos para setembro de 2021. 

 

Necessidade Energética 

Sob a ótica do atendimento energético, e conforme apresentado na NT ONS 
0024/2021, a consideração do despacho das usinas térmicas a carvão dos estados de 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul proporcionam ao SIN uma energia que pode ser 
fundamental para o atendimento aos requisitos do sistema quando ocorre o aumento 
sazonal da carga. 

Especialmente no contexto atual, no qual os níveis de armazenamento dos 
reservatórios equivalentes das usinas hidrelétricas encontram-se bastante reduzidos, 
em particular os da região Sudeste/Centro-Oeste, o ONS registra que o “despacho das 
usinas térmicas a carvão da região Sul contribui de maneira relevante para a 
recuperação desses níveis dos reservatórios, impactados e fortemente dependente da 
evolução da estação chuvosa.”  

Nesse sentido, o ONS afirma que somente a energia gerada pelo Complexo 
Termelétrico de Jorge Lacerda, com operação ininterrupta no período de um ano, seria 
possível obter um armazenamento adicional de cerca de 5,1% da capacidade máxima 
(EARmáx) no subsistema Sudeste/Centro-Oeste. 

Além disso, em relação aos impactos da eventual indisponibilidade das usinas 
térmicas a carvão da região Sul, o que contempla tanto o Complexo Termelétrico de 
Jorge Lacerda quanto as UTEs Candiota III e Pampa Sul, haveria consequentes 
incrementos médios relevantes no custo marginal de operação dos subsistemas 
Sudeste/Centro-Oeste e Sul.  

Dessa maneira, o ONS manifestou em seu mais recente trabalho sobre o tema 
que, sob ponto de vista energético, é recomendável a manutenção de recurso de 
geração de energia elétrica na região Sul, equivalente à energia gerada pelas usinas 
térmicas a carvão da região Sul, uma vez que contribui positivamente para a garantia do 
atendimento eletroenergético do SIN, notadamente em condições hidrológicas 
desfavoráveis.  
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Considerações do ONS sobre perfil de geração da UTE Jorge Lacerda 

Conforme pode ser observado no histórico de operação da UTE Jorge Lacerda, 
disponível no site do ONS, ao longo do ano de 2020 e 2021, a geração de energia média 
mensal do Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda foi em torno de 500 MWmed, o que 
representa cerca de 60% da capacidade instalada da usina. O gráfico a seguir, ilustra a 
geração de energia da referida usina, no período de janeiro de 2020 a março de 2021. 

 

Gráfico 5 - Geração de Energia - UTE Jorge Lacerda (MWmed) 

 

Fonte: ONS. 

 

Adicionalmente, segundo apresentado pelo ONS em e-mail externo (SEI nº 
0524188), a avaliação prospectiva para o ano de 2021 prevê geração de energia para a 
UTE Jorge Lacerda para todos os meses do horizonte de estudo (maio a novembro de 
2021), apresentando valores relevantes, especialmente nos meses de outubro e 
novembro, conforme mostrado no gráfico a seguir: 

Gráfico 6 - Prospecção de Geração de Energia - UTE Jorge Lacerda (MWmed) 

 

Fonte: ONS. 
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Ainda, o Operador informa que, no que tange às avaliações energéticas de 
médio prazo, “foram feitas simulações com o modelo NEWAVE, utilizando como base o 
deck do PMO de abril de 2021, que foi modificado para representar esta 
indisponibilidade ao longo de todo horizonte do planejamento da operação energética 
(2021-2025).”  

Os resultados dessa avaliação mostram que a indisponibilidade de recurso de 
geração equivalente à UTE Jorge Lacerda acarreta elevações dos custos marginais de 
operação, da ordem de 23 R$/MWh e de 5,1% da capacidade máxima (EARmáx) no 
subsistema Sudeste/Centro-Oeste. 

Em face do exposto anteriormente, sob o ponto de vista energético, o ONS 
entende que é desejável a permanência de um recurso de geração equivalente a CTJL 
ao longo de todos os meses do ano, uma vez que ela contribui positivamente para a 
garantia do atendimento eletroenergético do SIN, notadamente em face da condição 
hidrológica adversa vigente. 

 

4.2. Carvão Nacional no Planejamento Energético 

Preocupações com a segurança energética e com as mudanças climáticas têm 
levado os governos de diversos países, incluindo o do Brasil, a estabelecerem políticas 
energéticas que promovam a eficiência energética, a diversificação da matriz e uma 
maior participação de fontes renováveis no parque gerador. 

Os estudos de planejamento da expansão da oferta de energia elétrica têm por 
objetivo estabelecer uma estratégia de expansão das diversas fontes geradoras que 
permita atender a demanda futura de energia elétrica de forma econômica, confiável e 
sustentável. O Brasil é um país em desenvolvimento, com uma taxa média de 
crescimento de PIB estimada em 2,9% a.a. no horizonte até 2031 e 3,1% a.a. no 
horizonte até 2050, e taxas semelhantes para o crescimento médio do consumo de 
energia elétrica. Trata-se de um país com uma vasta área geográfica, por onde estão 
distribuídos recursos energéticos significativos, renováveis e não renováveis. A 
distribuição desses recursos entre as regiões, no entanto, é desigual, assim como é o 
nível de desenvolvimento socioeconômico das mesmas.  

Adicionalmente, pelas dimensões do país, as fontes renováveis apresentam 
características diferentes de uma região para outra, como o regime hidrológico dos rios, 
a intensidade de radiação solar e a velocidade média dos ventos ao longo do dia e ao 
longo do ano. Longas distâncias separam os principais centros consumidores, bem como 
esses centros e alguns recursos energéticos, como o potencial hidrelétrico ainda a ser 
explorado, concentrado em sua maior parte na Amazônia, o potencial eólico, 
notadamente na região Nordeste, e o carvão mineral, no extremo sul do país. Como 
consequência, a expansão da geração para o sistema elétrico brasileiro representa uma 
tarefa complexa, em que o sistema de transmissão desempenha papel fundamental 
para promover as sinergias entre as fontes geradoras e garantir a confiabilidade do 
atendimento à demanda.   

Ainda que a neutralidade climática seja prevista para acontecer até 2050, 
conforme mensagem presidencial na Cúpula de Líderes sobre o Clima em abril de 2021, 
antecipando em 10 anos a sinalização anterior apontada pela Contribuição 
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Nacionalmente Determinada Brasileira (NDC), para qualquer cenário se verifica que a 
participação das renováveis na matriz elétrica, prevista para continuar acima de 83% em 
2030 e em torno de 85% em 2050, pelo planejamento energético do MME. Tais 
resultados serão alcançados, em boa medida, devido ao aproveitamento pelo país de 
seus potenciais eólico, solar e de biomassa, além de todo o esforço já estabelecido pelas 
políticas públicas. 

O Brasil tem um território com dimensões continentais, com vastas riquezas 
naturais e condições climáticas e de fertilidade de solo bastante favoráveis. Tais 
características dotaram o país de um significativo potencial de recursos energéticos. 
Neste sentido, o sul do país é dotado, também, de reservas de carvão mineral 
consideráveis e, historicamente, vem utilizando-as para diversos fins, especialmente 
para a geração termelétrica. Dentro do contexto brasileiro de diversidade e abundância 
de recursos, esse energético se mostra relevante para o país e primordialmente aos 
estados do Sul, devido à sua contribuição econômico-regional, ambiental e energética. 

Com a neutralidade climática prevista para o horizonte de 2050, é esperado que 
a expansão das termelétricas também seja condicionada ao controle de emissões de gás 
de efeito estufa (GEE), ampliando as perspectivas para as tecnologias com a de captura 
e estocagem de carbono (CCS) ou o incentivo ao mercado de carbono. Nesse caso, a 
expansão termelétrica à carvão nacional deverá prever a adoção dessas opções de 
mitigação. 

O MME, através dos seus principais instrumentos de planejamento, o Plano 
Decenal de Expansão de Energia (PDE) e o Plano Nacional de Energia (PNE), vem 
apontando os grandes desafios à fonte carvão mineral nacional e como superá-los pela 
perspectiva do setor elétrico.  

Esses desafios já foram abordados pelo PNE 2050 e pelos PDEs 2029 e 2030, não 
apenas sob a ótica ambiental, mas especialmente pelas condições de financiamento à 
fonte. Os Planos ressaltam a possibilidade de novas usinas a carvão fazerem parte da 
expansão do sistema dentro do horizonte decenal na hipótese de substituição das usinas 
existentes por usinas mais modernas e, portanto, mais eficientes energeticamente.  

 

Critério de Suprimento de Potência (PDE 2030) 

Historicamente, o sistema elétrico brasileiro sempre atendeu aos requisitos de 
potência como um subproduto do suprimento de energia, principalmente devido à 
possibilidade de modulação das hidrelétricas. Com a mudança de composição da matriz, 
caracterizada por menor participação hidrelétrica e maior competividade das fontes 
renováveis variáveis (eólica e fotovoltaica), os últimos Planos Decenais vêm indicando 
de forma explícita a necessidade de expansão para garantia da capacidade de potência. 
Essa indicação vinha acompanhada de uma necessidade de revisão dos critérios de 
suprimento, que até então só consideravam a restrição de energia. 

Assim, visando a garantir a adequabilidade do suprimento de energia e de 
potência, em 2019 o MME instituiu, através de um subgrupo do GT Modernização do 
Setor Elétrico, o estudo de novos critérios de suprimento a serem aplicados no 
planejamento da expansão e da operação do SIN. As atividades desse grupo de trabalho 
culminaram na publicação da Resolução CNPE n° 29/2019, que estabeleceu as métricas 
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para os novos critérios, além da Portaria MME n° 59, de 20 de fevereiro de 2020, que 
estabeleceu os parâmetros associados a essas métricas.  

Com esse novo regramento, o SIN passou a contar com critérios explícitos para 
o suprimento de potência, além de ter seus critérios de suprimento de energia 
atualizados à nova realidade do sistema. Dessa forma, o PDE passou a identificar, além 
dos requisitos de energia, a necessidade de potência, avaliando, assim, quanto e quando 
seria necessária a expansão para atender a esses critérios ao longo do horizonte do 
Plano.  

Com relação às novas métricas e parâmetros estabelecidos para a avaliação de 
adequabilidade do sistema com relação à potência, foram avaliados, em base mensal, 
os 5% piores cenários de atendimento à demanda máxima de potência, onde a média 
dos 2.000 cenários hidrológicos não poderia ser superior à 5% da demanda instantânea 
do SIN e de cada subsistema (Risco de Insuficiência de Capacidade - LOLP ≤ 5%). Além 
disso, em base anual, foi estabelecido um limite de 5% de probabilidade de ocorrência 
de qualquer déficit por motivo de insuficiência de capacidade de potência (usando o 
Valor esperado, dado pelo Conditional Value at Risk - CVaR, da Potência Não Suprida – 
PNS condicionado a um dado nível de confiança), para o SIN e para cada subsistema. 

O gráfico a seguir mostra a avaliação apresentada no PDE 2030 do atendimento 
aos dois critérios relacionados ao suprimento de potência no horizonte decenal. 
Observa-se que o primeiro momento de violação do critério de potência ocorre a partir 
do segundo semestre de 2026, sendo tal violação crescente ao longo dos anos. Destaca-
se que os resultados apresentados consideram a saída das térmicas a carvão em 
montantes de 1.080 MW e 1.242 MW para 2027 e 2028, respectivamente. 

Gráfico 7 - Avaliação do Atendimento aos Critérios de Suprimento de Potência: CVaR 5% PNS [% da 
Demanda Instantânea] e LOLP 

 

Fonte: EPE. 

 

A evolução desses montantes demonstra que a necessidade calculada pela 
LOLP é superior ao valor calculado pelo CVaR PNS até 2029, conforme o gráfico seguinte. 
Já em 2030, o requisito no segundo semestre pelo CVaR PNS supera a LOLP, chegando a 
quase 25.000 MW.  
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Gráfico 8 - Requisitos de Potência calculados para métricas CVaR 5% (PNS)  ≤ [5% Dem] e LOLP ≤ 5% 

 

Fonte: EPE. 

 

 No caso brasileiro, o fato de o SIN possuir uma vasta malha de transmissão 
permite aproveitar as diferentes características dos recursos existentes em cada região. 
Por isso, a análise das condições de atendimento de capacidade de potência leva em 
consideração não só a disponibilidade das fontes por região, mas também os limites 
existentes entre as interligações para todos os subsistemas. 

 Em suma, adicionalmente à análise de suprimento da demanda de energia do 
SIN, o PDE apresenta uma análise que aponta para a necessidade de incremento de 
potência a partir de 2026, sendo as térmicas a carvão nacional no Sul do país uma das 
alternativas para complementar o montante necessário.  

  

O Futuro do Carvão Mineral na Matriz Elétrica (PNE 2050) 

O PNE é o estudo que tem como objetivo o planejamento de longo prazo do 

setor energético do país, orientando tendências e balizando as alternativas de expansão 

desse segmento nas próximas décadas. Ele é composto por uma série de estudos que 

buscam fornecer insumos para a formulação de políticas energéticas, segundo uma 

perspectiva integrada dos recursos disponíveis. 

Os exercícios qualitativos relacionados às perspectivas de expansão das usinas 

termelétricas a carvão mineral nacional centraram-se na questão de se o teto de sua 

oferta no Brasil foi atingido, para além do programa de modernização do parque 

termelétrico a carvão mineral nacional. 

Conforme análise do Programa Sustentável Para o Carvão Nacional, as medidas 

propositivas para a modernização do parque termelétrico a carvão mineral devem estar 

baseadas, entre outros, na ausência de ônus para o Estado ou de novos subsídios ou 

extensão do já existentes. Nesse sentido, as simulações para o PNE 2050 apontam para 
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dois fundamentos para maior competitividade das UTEs a carvão mineral: (i) condições 

de financiamento equivalentes às das demais fontes; e (ii) perspectiva de valores de 

CAPEX pelo menos 20% inferiores aos considerados no PNE (US$2.100/kW). Na presença 

dessas 2 condições, a participação das UTEs a carvão mineral nacional atinge 1% da 

geração total em 2050, mantidas as demais premissas de evolução de custos das demais 

fontes. 

Importante destacar que, nos casos simulados, a intensidade de emissão de 

carbono por conta do parque termelétrico a carvão mineral nacional em 2050 reduz de 

maneira significativa em relação ao ano base do estudo (de 0,07 tCO2/MWh em 2015 

para 0,03 tCO2/MWh em 2050), com maior geração média de energia, com 1,6 GW 

médios em 2050 contra 1 GW médio em 2015. 

As sensibilidades elaboradas para responder a essa pergunta foram: i) carvão 

financiado com redução de 20% no CAPEX - apenas UHEs sem interferência em terras 

indígenas e unidades de conservação; e ii) carvão financiado com redução de 20% no 

CAPEX - todo potencial inventariado de UHEs. 

 

i) Carvão Financiado com Redução de 20% no CAPEX - apenas UHEs sem Interferência 

em Terras Indígenas e Unidades de Conservação 

Se o financiamento para usinas a carvão tivesse uma redução de 20% no CAPEX 

dessas usinas, contando com a parcela de UHEs sem interferência em áreas protegidas, 

a capacidade instalada original deve mais que quadruplicar (521 GW) em 2050, sendo o 

principal incremento através de eólicas, que atingem 29% da capacidade (149GW), 36% 

da energia e 18% do balanço de potência. Dada a intermitência dessa e de outras fontes, 

principalmente solar (75 GW) e Geração Distribuída - GD (50 GW), cuja evolução de 

custos as torna muito competitivas, é necessária a inserção de 67 GW de potência 

complementar.  

As UHEs expandem para cerca de 128 GW, atingindo 25% da capacidade 

instalada, 36% da energia e 33% de contribuição ao balanço de potência. A Biomassa 

atinge cerca de 13 GW, correspondente a 3% da capacidade instalada e 2% da energia, 

além de 2% da contribuição ao balanço de potência. As usinas nucleares atingem 3,4 

GW, cerca de 1% da capacidade instalada e 2% da energia e 1% da contribuição ao 

balanço de potência. A Tabela a seguir apresenta a matriz de capacidade instalada da 

simulação em comento. 
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Tabela 9 - Capacidade Instalada em 2050 na simulação com carvão financiado com redução de 20% no 
CAPEX - Apenas UHEs sem interferência em TI e UC (GW) 

Fonte/ Tecnologia 2030 2040 2050 

Hidrelétrica 125.780 128.150 128.224 

      UHE 109.598 111.969 112.043 

PCH 16.182 16.182 16.182 

Eólica 49.601 105.344 149.432 

Solar 6.353 31.964 74.922 

Biomassa 13.395 13.395 13.395 

Gás Natural 17.113 25.238 31.930 

Carvão Mineral 4.251 2.340 2.000 

Nuclear 3.395 3.395 3.395 

Outras 490 490 490 

Potência Complementar 13.271 38.658 67.189 

GD 13.669 27.728 49.888 

Total 247.318 376.703 520.866 

 Fonte: EPE. 

 

ii) Carvão Financiado com Redução de 20% no CAPEX - Todo Potencial Inventariado de 

UHEs. 

Já na simulação em que todo o conjunto de UHEs inventariadas foi utilizado, bem 

como a retomada do financiamento de projetos a carvão, além de uma redução de 20% 

no CAPEX dessa fonte, a capacidade instalada original deve mais que quadruplicar (496 

GW) no horizonte em voga, sendo o principal incremento em eólica, que atinge 27% da 

capacidade (134 GW), 33% da energia e 16% do balanço de potência. Dada a 

intermitência dessas fontes, principalmente a Solar (38 GW) e da GD (50 GW), é 

necessária a inserção de 61 GW de potência complementar. As UHEs expandem para 

cerca de 157 GW, atingindo 32% da capacidade instalada, 43% da energia e 40% de 

contribuição ao balanço de potência, sendo 16 GW de PCHs.  

A Biomassa atinge cerca de 24 GW, correspondente a 5% da capacidade instalada 

e 4% da energia, além de 3% da contribuição ao balanço de potência. As usinas nucleares 

atingem cerca de 3,4 GW que corresponde a cerca de 1% da capacidade instalada e 3% 

da energia e 1% da contribuição ao balanço de potência. A Tabela a seguir apresenta a 

matriz de capacidade instalada dessa segunda simulação. 
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Tabela 10 - Potência Acumulada na simulação com Carvão financiado com redução de 20% no CAPEX - 
Todo potencial inventariado de UHEs (GW) 

Fonte/ Tecnologia 2030 2040 2050 

Hidrelétrica 130.076 149.937 157.480 

UHE 113.894 133.755 141.298 

PCH 16.182 16.182 16.182 

Eólica 41.823 97.291 135.995 

Solar 2.170 4.719 38.024 

Biomassa 24.070 24.071 24.071 

Gás Natural 16.428 23.829 24.466 

Carvão Mineral 4.251 2.340 2.000 

Nuclear 3.395 3.395 3.395 

Outras 490 490 490 

Potência Complementar 12.496 29.493 60.789 

GD 13.669 27.728 49.888 

Total 248.869 363.293 496.597 

 Fonte: EPE. 

 

Tecnologias de Geração Termelétrica a Carvão 

De acordo com Agência Internacional de Energia (IEA), o carvão deverá perder 

participação na matriz elétrica mundial, principalmente em decorrência de 

compromissos internacionais, como as contribuições nacionalmente determinadas 

(NDC, do inglês Nationally Determined Contribution) na Conferência das Partes de Paris 

(COP21). Mesmo assim, a fonte deve permanecer como a principal fonte de geração de 

energia elétrica no mundo.   

As restrições ambientais impostas à geração com carvão mineral podem exigir 

dispositivos adicionais para controle/redução de emissões de gases poluentes, por 

exemplo, tecnologias de CCS ou mesmo a adoção de carbon price, incidindo um sobre 

custo ao CAPEX. Dificuldades de financiamento e necessidade de substituição/ 

eficientização do parque térmico gerador também são importantes vetores que 

encerram por inibir a expansão. 

No que diz respeito às tecnologias, além das plantas de leito fluidizado circulante 

subcríticas e supercríticas, que deverão constituir a opção tecnológica predominante na 

expansão do setor nos próximos anos, as principais tecnologias apontadas para o maior 

e melhor aproveitamento do carvão nacional em termelétricas são (ver detalhes no PNE 

2050):  
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• Carvão Pulverizado Supercrítico (SCPC): ganho de eficiência no processo em 

decorrência de maiores temperaturas e pressões no ciclo termodinâmico, 

exigindo materiais mais resistentes para a caldeira e a turbina; 

• Carvão Pulverizado Ultra-Supercrítico (USCPC): ganhos superiores de 

eficiência em decorrência de temperaturas e pressões ainda maiores no ciclo 

termodinâmico; 

• Combustão em Leito Fluidizado Circulante e Borbulhante (para usinas 

menores que 30MW): plantas que podem usar misturas de carvão mineral e 

biomassa, contribuindo com os esforços de redução de emissões, por CO2 

evitado; 

• Ciclo Combinado de Gaseificação Integrada (IGCC): permite sinergia com os 

demais aproveitamentos do carvão: siderurgia e carboquímica. Plantas com 

IGCC a carvão podem apresentar níveis de emissão similares aos de usinas a 

gás natural;  

• Captura e armazenamento de carbono (CCS): solução tecnológica potencial 

para a redução das emissões de CO2 relacionadas à combustão de carvão; 

• Cofiring ou coqueima: Coqueima utilizando combustíveis com ciclo de 

carbono neutro que propiciam aumento da eficiência e redução de 

emissões; e 

• Aproveitamento de coprodutos da combustão: aplicação das cinzas volantes 

e de fundo, bem como do gesso resultante do processo de lavagem dos 

gases para dessulfurização, como matérias primas em outros setores (e.g. 

construção civil, para a produção de cimento, tijolos, gesso e material para 

preenchimento estrutural e aterro).  

  

A seguir, é apresentado quadro contendo o Mapa do Caminho (Roadmap) para 

a Termelétrica a Carvão Mineral Nacional. Nele, é possível observar que o período até 

2030 será crucial para a definição das bases do Programa de Modernização do parque 

termelétrico a carvão mineral que, por sua vez, implicará no nível de sucesso para a 

manutenção dessa importante cadeia de valor no Brasil. 

Quadro 5 - Mapa do Caminho - Energia Termelétrica Carvão Mineral 

 

Fonte: Plano Nacional de Energia 2050 / Ministério de Minas e Energia. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília: 

MME/EPE, 2020. 
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Mérito, Conveniência e Oportunidade de Realização de Leilão Geoelétrico 

A avaliação sobre questões relacionadas a leilões voltados à fonte carvão mineral 
nacional já foi abordada pelo Departamento de Planejamento Energético – DPE por 
ocasião da NOTA TÉCNICA Nº 12/2021/DIE/SPE (SEI nº 0497372), que apresentou 
informações sobre o Grupo de Trabalho da Portaria MME nº 461 (SEI nº 0463199), de 
22 de dezembro de 2020, e os objetivos do Programa Para Uso Sustentável do Carvão 
Mineral Nacional. 

Em resumo, por parte do Planejamento Energético entende-se que não há 
necessidade de realização de leilões regionais, ou por região geoelétrica. Isso porque a 
distribuição de custos e a demanda para contratação nos leilões centralizados trazem 
maior atratividade de investimento e contribuem para o gerenciamento de riscos. 
Citamos da NOTA TÉCNICA Nº 12/2021/DIE/SPE:  

3.20. Pool de contratação: As distribuidoras devem contratar energia 
através de leilões centralizados promovidos pelo Governo. Além disso, as 
distribuidoras, assim como os consumidores livres, têm a obrigação de 
contratar 100% da sua demanda (com tolerância de 5%). Dessa maneira, 
toda a demanda dos consumidores cativos é agregada para contratação 
em um único ambiente, o Ambiente de Contratação Regulado - ACR. Isso 
permite a apropriação, na tarifa, de economias de escala na compra da 
energia e a distribuição equilibrada dos riscos e benefícios da 
contratação. Um breve descritivo dos tipos de leilão de energia é 
apresentado na próxima seção. 

3.21. Pulverização dos contratos de comercialização de energia: A 
contratação de energia do ACR via leilões, além de disponibilizar a 
demanda cativa à competição entre todos os agentes geradores, também 
dilui a venda de energia entre diversas empresas distribuidoras. O risco 
de crédito é atenuado na medida em que um empreendimento de 
geração fecha contrato de venda de energia com todas as distribuidoras 
que participaram do leilão no qual ele se sagrou vencedor. 

... 

4.157. Com relação aos possíveis formatos para as contratações que 
possuem efeitos isoladamente ou de forma combinada no ACL e ACR: 

• Leilões para Compra de Energia Nova ou Existente: a alteração em 
relação ao cenário existente seria por meio da criação de um produto 
específico Carvão Mineral Nacional, onde apenas os projetos utilizando 
esse combustível competiriam entre si; dessa forma, os leilões no 
Ambiente de Contratação Regulado, com relação ao produto 
termoelétrico estariam compostos pelos seguintes produtos: 

o Resíduo Sólido Urbano; 

o Carvão Mineral Nacional; 

o Gás Natural; 

o Biomassa, incluído Biogás; 

https://www.mme.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=690246&id_procedimento_atual=150563&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000052&infra_hash=861e1e45c2a884f8e3811f1fc32f153d185660781182ef36f23dc0dd33b42c0c
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• Leilões para Suprimento de Capacidade ou Potência: estabelecer que os 
empreendimentos movidos a Carvão Mineral Nacional possam participar 
desses certames; e 

• Contratação de Lastro: a depender do desenho em desenvolvimento no 
Grupo de Trabalho de Modernização do Setor Elétrico. 

4.163. Destaca-se que os empreendimentos que irão aproveitar o carvão 
mineral nacional encontram-se na região Sul cuja expansão dos sistemas 
de transmissão já foi licitada e encontra-se atualmente em implantação, 
com previsão de conclusão ainda em 2021, isto é, não se espera 
problemas relacionados à margem de escoamento. 

4.164. Um importante aspecto na abordagem por Unidade Federativa é 
que poderá buscar-se a contratação de empreendimentos que queimem 
rejeitos existentes de carvão associados com a recuperação de passivo 
ambiental de mineradoras no Estado de Santa Catarina, estando 
aderente à diretriz do inciso I, art. 1, da Portaria MME nº 461/2020 e, 
também, ao Decreto S/N de 31 de março de 2000 (inciso I, art. 2o). 

Ademais, na ocasião da Consulta Pública nº 108, de 2021, realizada pelo MME 
visando colher subsídios para a Portaria de diretrizes para o Leilão de Reserva de 
Capacidade, de 2021, foi apresentada a Nota Técnica nº EPE-DEE-NT-037/2021-r0, 
intitulada “Metodologia de Análise para o Atendimento à Demanda Máxima de Potência 
e Requisito de Capacidade”, por meio da qual avaliou-se o atendimento à demanda 
máxima do SIN, considerando os limites das interligações entre subsistemas e projeções 
de valores mensais de demanda instantânea de cada subsistema no momento de 
demanda máxima do SIN. Com efeito, mesmo fazendo uso de diferentes abordagens 
metodológicas, os estudos não identificaram restrições locacionais à necessidade de 
capacidade projetada para o sistema, o que corrobora com a avaliação exarada na NOTA 
TÉCNICA Nº 12/2021/DIE/SPE. 

Diante do exposto, entende-se que as possibilidades de contratação também 
para o carvão mineral nacional proveniente do Estado de Santa Catarina foram 
abordadas no âmbito da Nota Técnica Nº 12/2021/DIE/SPE, resumidamente mediante 
ajustes nos atuais leilões centralizados, sem necessidade de abordagem por meio de 
leilões regionais. 

 

4.3. Viabilidade Econômico-financeira 

Viabilidade Econômica do CTJL para Leilões de Energia Nova 

Esta seção discute as perspectivas de novos empreendimentos de geração de 
energia à base de carvão no Brasil. O foco aqui será estritamente financeiro, não 
considerando as externalidades negativas geradas por esta fonte. 

Nos últimos anos, tem-se observado tendência de queda no preço por MWh 
oferecido em leilões de energia nova. O gráfico a seguir demonstra os resultados de 
leilões nos últimos anos: 
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Gráfico 9 - Preço Médio de Venda em Leilões de Novos Empreendimentos 

 

Fonte: ANEEL. 

Essa tendência de queda decorre, em parte, da queda do preço de geração eólica 
e solar fotovoltaica. Note-se que, do ponto de vista do sistema como um todo, 
termelétricas podem ser necessárias para trazer segurança eletroenergética, aspecto 
que é abordado em outra seção do relatório. O restante desta seção se dedicará a avaliar 
questões estritamente econômicas da oferta de energia. 

Para fins de prosseguimento da análise, entende-se que o padrão de referência 
para novos empreendimentos deve seguir o histórico recente. Nesta linha, será usada a 
média por MWh dos leilões registrados acima para orientar a análise da distância entre 
o preço de mercado e o preço viável para novos empreendimentos usando carvão local. 
Esta média é de R$ 174/MWh. 

Em 2020, o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda – CTJL43 observou receita 
líquida de R$ 868 MM e lucro líquido de R$ 190 MM44. Nesse período, foram vendidos 
4.196 GWh45, indicando uma receita por MWh de R$ 207,03. Estes números implicam 
um excedente de R$ 32 entre o MWh atualmente vendido pelo complexo e o padrão de 
R$ 174/MWh descrito. 

Em razão da questão tributária de reconhecimento de receita discutida 
anteriormente, supõe-se que os números indicados acima não incluem o valor do 
subsídio recebido da CDE. Em 2020, os valores transferidos ao CTJL somaram cerca de 
R$ 639 MM46, resultando em uma receita total equivalente a R$ 359,42 por MWh 

 
43 Diamante Geração de Energia Ltda: localizada no município de Capivari de Baixo (SC), detém o Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda, que é constituído por sete grupos geradores, agrupados em três usinas: Jorge 
Lacerda A, com duas unidades geradoras de 50 MW e duas de 66 MW cada, Jorge Lacerda B, com duas 
unidades de 131 MW cada e, Jorge Lacerda C, com uma unidade geradora de 363 MW, totalizando 857 
MW. https://www.engie.com.br/uploads/2020/02/EBE-DFP-2019-2.pdf  P. 108 
44 https://www.engie.com.br/uploads/2021/02/DF-EBE-31.12.2020-DFP.pdf, p. 125 
45 Fonte: http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-
operacao/geracao_energia.aspx. No âmbito do CTJL, a Usina C gerou 1858 GWh, a B gerou 1444 e a A2 
894 no período. 
46 Soma de valores antes de reprocessamento. Fonte: 
https://www.ccee.org.br/portal/faces/pages_publico/o-que-
fazemos/contas/conta_cde/cde_gestao_conta?_adf.ctrl-
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vendido. Caso confirmada essa suposição, observa-se uma ampliação do gap de preços 
para R$ 151 em comparação ao padrão de R$ 174/MWh. 

Do ponto de vista de custos, conta-se com estudo da EPE que analisou o setor 
para fins de apresentar premissas adotadas em estudos de planejamento da geração no 
horizonte 205047. Nesse documento, informou-se preço entre R$ 60 e 80 por tonelada 
de carvão bruto em jazidas com mineração subterrânea, como as de SC. Observou-se, 
ainda, os seguintes custos variáveis unitários para as unidades do CTJL: 

 

Tabela 11 - Custos Variáveis Unitários paras as Unidades do CTJL 

USINA POTÊNCIA INSTALADA CVU (R$/MWH) 

JORGE LACERDA A 1/2  100 258 

JORGE LACERDA A 3/4  132 195 

JORGE LACERDA B  262 186 

JORGE LACERDA C  363 156 

   

MÉDIA POR EMPREENDIMENTO  199 

MÉDIA POR POTÊNCIA INSTALADA 183 

Fonte: EPE. 

 

A tabela demonstra que o CTJL apresenta média de custos variáveis unitários 
cerca de 5% acima do padrão de R$ 174 supracitado. E estes são apenas custos variáveis 
– não considera, por exemplo, a necessidade de compensar o capital investido. Isso 
significa que a continuidade deste empreendimento parece depender, em qualquer 
cenário, de subsídios pagos pelo contribuinte ou aumentos de tarifas pagas por 
consumidores. 

 

Viabilidade Econômica de Novo Empreendimento em Substituição a CTJL para Leilões 
de Energia Nova 

O cenário do CTJL contempla custos associados a empreendimento antigo e 
potencialmente ineficiente. Para contemplar o potencial de produção de energia a partir 
de carvão, pode-se estimar os valores associados à instalação de novo empreendimento. 

É possível realizar exercício a partir dos parâmetros técnico-econômicos 
indicados pela EPE para geração a carvão nacional48. Estes parâmetros, que incluem 

 
state=11bp1afls0_47&_afrLoop=261609178981649#!%40%40%3F_afrLoop%3D261609178981649%26_
adf.ctrl-state%3D11bp1afls0_51 
47 https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-456/NT%20PR%20007-
2018%20Premissas%20e%20Custos%20Oferta%20de%20Energia%20El%C3%A9trica.pdf 
48 https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-
522/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE%202030.pdf, p. 5. Como este 
documento não apresenta número para a capacidade média, utilizou-se o número de 70% observado 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-522/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE%202030.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-522/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE%202030.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/topico-522/Caderno%20de%20Par%C3%A2metros%20de%20Custos%20-%20PDE%202030.pdf
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valores como investimento e custo de operação, podem gerar uma base de estimativa 
de valores por MWh a partir de taxas de desconto propostas. A tabela a seguir 
demonstra este exercício:  

 

Tabela 12 - Viabilidade Econômica de Novo Empreendimento 

Taxa Real de 

Desconto  

FCFE anual - 25 anos 

(R$) 

Receita Anual Mínima 

(R$) 

R$/MWh 

Mínimo 

3% R$529.068.619 R$1.197.528.619 R$231 

5% R$653.667.251 R$1.322.127.251 R$255 

7% R$790.550.843 R$1.459.010.843 R$281 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 13 - Premissas para Viabilidade Econômica de Novo Empreendimento 

Premissas Valor Fonte 

Custo de Investimento Médio 
(R$/kW) 

10750 EPE 

Investimento Total   R$ 9.212.750,00  Custo/kW * Potencia CTJL * 1000 

Custo de O&M (R$/kW/ano) R$ 160,00  EPE 

Custo de O&M Anual  R$ 137.120.000,00  Custo/kW * Potencia CTJL * 1000 

Encargos/Impostos (R$/kW/ano) R$ 620,00  EPE 

Encargos/Impostos Anual  R$ 531.340.000,00  Custo/kW * Potencia CTJL * 1000 

Vida útil (anos) 25 EPE 

Potência Total 857 Número CTJL 

Fator de capacidade médio 70% EPE 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados EPE/CTJL. 

 

Este é um exercício simplificado, que não contempla diversas complexidades 
como volatilidade de insumos. O objetivo do cálculo é ter uma primeira impressão do 
potencial de novos empreendimentos de geração termelétrica com carvão nacional. 

Os números demonstram que, na melhor das hipóteses, observa-se valor por 
MWh cerca de 32% acima do padrão de R$ 174 usado neste estudo. E isso em um 
cenário artificial, em que não são considerados diversos riscos e em que é aplicada uma 
taxa de desconto pouco crível (apenas 3%). 

Os dados indicam que, mesmo em um cenário de novas plantas mais eficientes, 
há dificuldades em se observar sustentabilidade econômico-financeira na geração de 
energia a partir de carvão nacional. Tais empreendimentos somente teriam sua 

 
em https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-227/topico-456/NT%20PR%20007-
2018%20Premissas%20e%20Custos%20Oferta%20de%20Energia%20El%C3%A9trica.pdf 
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viabilidade assegurada se acompanhados de subsídios pagos pelo contribuinte ou de 
aumentos de tarifas pagas por consumidores. 

 

Viabilidade Econômica do CTJL para Leilões de Energia Existente 

A análise das seções precedentes enfocou a viabilidade econômica de 
empreendimentos de geração de energia térmica na região do CTJL no âmbito de leilões 
de energia nova. Para complementar a análise, esta seção explora questão similar no 
âmbito de leilões de energia existente. 

O gráfico abaixo indica os resultados de leilões de energia existente entre 2015 
e 202149: 

 

Gráfico 10 - Preço Médio de Venda em Leilões de Energia Existente 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados ANEEL. 

 

Como se observa do gráfico, os preços de leilões de energia existentes tendem a 
ser mais baixos que os de energia nova. A média, para o período analisado, é de R$ 
150/MWh, ou que significa redução de cerca de 14% em comparação ao preço médio 
de R$ 174 observado em leilões de energia nova. 

Neste contexto, tem-se que as conclusões das seções anteriores ficam reforçadas 
em um cenário de leilões de energia existentes. Neste caso, seria necessário aporte 
ainda mais significativo de subsídios para sustentar a viabilidade econômica do negócio. 

 

Leilões de Reserva de Capacidade na Forma de Potência 

Tendo em vista as transformações pelas quais o setor elétrico brasileiro vem 
passando, a garantia de suprimento de potência passou a ser ponto de atenção. 

Historicamente, temos que a base do sistema elétrico nacional era formada por 
Usinas Hidrelétricas (UHES) com reservatório e que, portanto, tinham a capacidade de 
modulação para atender tanto as necessidades relativas às variações instantâneas da 
demanda e de demanda máxima. Além do mais, no passado, o que dominava o 

 
49 Dados disponíveis em https://www.aneel.gov.br/leiloes. Note-se que nos anos de 2017 a 2019 houve 
mais de um leilão anual. Nestes casos, o gráfico indica a média dos leilões de cada ano. 
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planejamento da expansão eram os custos vinculados à demanda por energia. Assim, 
associada à aquisição de energia para suprir o sistema, remunerava-se, de maneira 
secundária, a potência. Logo, o atendimento à potência do sistema era uma simples 
consequência da geração de energia. 

Atualmente, a matriz de energia elétrica deixou de ser estritamente 
hidrotérmica, e conta com a inserção cada vez maior de fontes de geração de energia 
elétrica intermitentes, tais como usinas eólicas e solares fotovoltaicas. Verifica-se, 
também, a redução da capacidade de regularização dos reservatórios, uma vez que, nos 
últimos anos, predominou-se a construção de usinas hidrelétricas a fio d´água. 

Além disso, mudanças nas condições hidrológicas do País vêm sendo 
constatadas, resultando em períodos de escassez hídrica e que trazem uma nova 
dinâmica operativa do sistema. Verifica-se o aumento do despacho termelétrico, com 
destaque para aquele fora da ordem do mérito. 

Logo, nos últimos anos, a questão da potência deixou de ser acessória e passou 
ser ponto de atenção na operação do sistema. Esses são alguns exemplos de 
transformações pelas quais o setor vem passando e que estão no escopo dos estudos 
realizados no âmbito da Modernização do Setor Elétrico. 

Nesse contexto, houve a edição da MPV nº 998, de 2021, convertida na Lei nº 
14.120, de 1º de março de 2021, que inseriu, no arcabouço legal, a possibilidade de 
realização de licitações para contratação de reserva de capacidade, na forma de 
potência, ação também inserida no bojo da modernização do setor elétrico. Ato 
contínuo, promoveu-se a regulamentação da matéria com a edição do Decreto nº 
10.707, de 28 de maio de 2021. 

O Decreto não regulamenta a contratação de fontes ou tecnologias específicas, 
mas, sim, foi elaborado de forma a ter a abrangência necessária que permita a 
contratação de tecnologias que cumpram com o requisito de prover segurança ao 
atendimento de potência do sistema. Logo, o regulamento foi editado de forma a 
adquirir potência de fontes e tecnologias que se prestam a esse fim, nas quais, se 
enquadram, por exemplo, as UHEs, as UTEs, bem como recursos, hoje, considerados 
como inovadores, tais como as usinas reversíveis, as usinas híbridas, o armazenamento 
e a resposta da demanda. 

Menciona-se que, em dezembro de 2021, será realizado o primeiro leilão para 
contratação de reserva de capacidade, na forma de potência, no qual serão negociados 
Contratos de Potência de Reserva de Capacidade (CRCAPs) com prazo de suprimento de 
quinze anos.  

As diretrizes para o leilão foram disponibilizadas em consulta pública pela 
Portaria MME nº 518, de 28 de maio de 2021, sendo que as contribuições dos 
interessados para o aprimoramento da proposta foram recebidas até 29 de junho de 
2021, de modo que não há vedação para participação de usinas a carvão, novas e 
existentes, desde que os empreendimentos atendam (i) as diretrizes definidas pelo 
MME, (ii) as condições para habilitação técnica pela Empresa de Pesquisa Energética – 
EPE e (iii) as regras detalhadas no edital do leilão a ser publicado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL. 
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Leilões Específicos 

Uma possibilidade discutida ao longo do GT é a realização de um leilão específico 
para a geração de energia elétrica com base em carvão gerado na região de SC. Esta 
seção apresenta aspectos a serem considerados em eventual decisão neste sentido. 

Em princípio, do ponto de vista econômico e de modernização do sistema 
elétrico, é recomendável a neutralidade entre fontes e tecnologias de geração. O 
mecanismo de preços tem por função orientar a decisão em favor da alternativa mais 
eficiente.  

Eventualmente, são necessários ajustes para internalizar externalidades geradas 
por uma atividade, tais como a emissão de poluentes. Neste caso, o objetivo não é 
priorizar ou afastar uma tecnologia em si, e sim incluir, no mecanismo de preços, a 
quantificação dos impactos externos gerados pela atividade. 

Ressalvadas essas premissas de caráter econômico, é possível que 
eventualmente uma tecnologia ou fonte seja a única forma plausível de se prover 
energia no curto prazo a uma região. Em tal cenário, a seleção desta fonte pode ser 
necessária para se impedir a interrupção no fornecimento de energia. 

Não se tem notícia de que seja este o caso para o CTJL. Caso seja, essa 
circunstância deve ser registrada pelo ONS para orientar resposta adequada pelas 
demais autoridades do setor elétrico. 

A inclusão de despesas com PIS/PASEP e COFINS no CVU, caso fosse adotada, 
teria alcance de resolver, do ponto de vista da Engie, a questão da tributação apontada 
pela Receita Federal para o reembolso dos custos com compra do carvão. Isso 
certamente melhoraria os resultados do negócio para a empresa, mas não teria alcance 
de tornar o negócio viável por si só. De outra forma, sugiro acréscimo da alternativa que 
a empresa pratica atualmente: 

 

Comercialização de Energia no Mercado Livre e no Mercado de Curto Prazo 

Manutenção da estratégia atual. 

 

Contratação de Lastro 

A contratação de reserva de capacidade na forma de potência é considerada uma 
“Medida de Transição” no âmbito da Modernização do Setor e busca evitar que o custo 
da segurança e confiabilidade do sistema, que beneficia a todos, venha a onerar um 
grupo de consumidores em detrimento de outros. A medida visa também que não sejam 
constituídos novos legados no setor, enquanto a solução estrutural de separação de 
lastro e energia tramita no Congresso Nacional por meio do Projeto de Lei - PL 414/2021. 

O MME avança no cumprimento do desafio de modernizar o setor elétrico 
brasileiro, garantindo o suprimento de energia elétrica para que todos os consumidores 
sejam atendidos a qualquer momento, com confiabilidade e segurança mesmo em 
períodos críticos, com eficiente alocação de custos e riscos. 

Nesse sentido, vislumbra-se que as UTEs movidas a carvão possam, sim, 
configurar como uma das opções de contratação de lastro, desde que estes 
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empreendimentos apresentem os requisitos necessários para o atendimento dos 
diversos aspetos envolvidos na garantia da confiabilidade de todo o sistema elétrico 
brasileiro. 

 

Atuação como Usina Merchant 

Outra alternativa que pode ser estudada para a continuidade da geração do 
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, após o fim dos seus contratos de venda de 
energia, é o enquadramento conforme a Portaria Normativa MME n° 13, que alterou a 
Portaria Normativa MME n° 5, de 5 de abril de 2021. 

A referida Portaria permite ampliar a possibilidade do despacho temporário de 
usinas termelétricas operacionalmente disponíveis e sem contrato de comercialização 
de energia elétrica vigente, conhecidas como usinas merchant. O texto permite que 
esses empreendimentos possam ter incluídos alguns custos fixos ao custo variável 
unitário de geração, sem que estejam sujeitos à aplicação da penalidade por falha no 
suprimento de combustível. 

Anteriormente, o normativo contemplava apenas termelétricas a gás natural. 
Com a nova portaria, foram incluídas as demais fontes termelétricas e, além disso, 
tornou-se possível o acionamento das usinas por período determinado, até o limite de 
seis meses, o que trará maior previsibilidade aos agentes de geração. 

 

Custos com Descomissionamento 

A análise dos itens anteriores ateve-se a receitas e custos associados à atividade 
econômica em sentido estrito. Passa-se agora a discutir os custos de remediação 
ambiental que devem ser acrescidos aos valores discutidos até o momento. 

Empreendimentos termelétricos de geração de energia elétrica geram impacto 
ambiental por diversos motivos: rejeitos de mineração, emissões na geração, 
fechamento de fábricas, entre outras. Os custos exatos vão depender das medidas a 
serem implementadas e do uso do terreno. Por exemplo, a remediação de uma área que 
será utilizada para fins industriais observará padrões menos rígidos e menos custos que 
uma área utilizada para fins residenciais50. 

Dada a natureza idiossincrática da reparação ambiental em cada caso, é difícil 
realizar estimativas gerais. É possível citar estimativas genéricas; por exemplo, um 
estudo relatou custos entre USD 30 e 100 MM para descomissionamento de plantas a 
carvão no Estado do Colorado nos EUA51. Na prática, um estudo realista depende de 
precificação de custos para empreendimentos e plantas específicos. 

 

 
50 https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-
06/documents/4783_plant_decommissioning_remediation_and_redevelopment_508.pdf, p. 2 
51 https://media.rff.org/documents/RFF20Rpt20Decommissioning20Power20Plants.pdf, p. 20 

https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/4783_plant_decommissioning_remediation_and_redevelopment_508.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/4783_plant_decommissioning_remediation_and_redevelopment_508.pdf
https://media.rff.org/documents/RFF20Rpt20Decommissioning20Power20Plants.pdf
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4.4. Fontes de Financiamento 

Considerando os três cenários analisados (continuidade do CTJL, novos 

empreendimentos e phase-out do carvão), ao longo das reuniões do GT-SC foram 

realizadas reuniões com bancos de desenvolvimento e multilaterais buscando identificar 

a possibilidade de sua participação em atividades relacionadas a esses cenários. 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES foi escutado 

por meio das atividades realizadas no âmbito da estruturação do Programa para Uso 

Sustentável do Carvão Mineral, cujos objetivos são estabelecidos pela Portaria MME nº 

461, de 22 de dezembro de 2020, que corriam em paralelo aos trabalhos do GT-SC, 

possibilitando sinergias na obtenção de informações. 

O BNDES reiterou seu posicionamento que constou no relatório do Grupo de 

Grupo de Trabalho do Carvão Mineral, de dezembro de 2018 (SEI nº 464631), de que, 

mesmo a modernização das usinas termelétricas a carvão mineral com menores 

emissões de gases do efeito estufa iria contra a atual política do Banco. Quanto à 

possibilidade de financiamento de para atividades necessárias para um phase-out do 

carvão, numa transição justa, o Banco não dispõe de produto de imediata aplicação para 

esse tipo de atividade, o que poderia ser, todavia, discutido numa agenda de transição 

energética. 

O GT-SC, por sugestão da ABCM, procurou escutar também o New Development 

Bank – NDB, conhecido como o Banco dos BRICS. Preliminarmente, o NDB identifica 

preliminarmente dificuldade de financiar carvão, haja vista que na instituição inexiste 

atualmente política estratégica para o financiamento de carvão – financiamentos para 

retrofit para tecnologias mais sustentáveis poderiam ser eventualmente consideradas, 

assim como o financiamento de atividades de descomissionamento. Financiamentos 

enquadráveis em esforço de transição energética seriam eventualmente consideráveis, 

sendo, todavia, importante definir quem seria o tomador/ mutuário, para qual 

tecnologia e com qual motivação, haja vista que dentro do mandato de infraestrutura 

do NDB a identificação de projetos seria essencial.  

Sobre a possibilidade de financiar projetos envolvendo novas tecnologias para 

carvão como CCS ou coal to gas, foi informada a possibilidade de avaliação, 

considerando recente captação no banco de recursos para projetos de redução de 

emissões em três refinarias.  

Destacou-se, todavia, que o NDB teria dificuldades em fazer operações em 

moeda local, e maior dificuldade se o tomador do empréstimo fosse agente privado, 

contrapondo, entretanto, que também que para financiar Estados e Municípios esses 

precisariam apresentar capacidade de pagamento A ou B (pelos padrões da Secretaria 

do Tesouro Nacional). 

Foi informado, ainda, que o NDB já teria operação com Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, carecendo ainda de aprovação do Senado 

Federal, sendo aventada a possibilidade de realocação de fundos por parte do BRDE 

para que esse aloque recursos próprios para carvão. 
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No que diz respeito ao financiamento de estudos que porventura se façam 

necessários para o desenho de um plano de transição justa, o NDB não possui 

instrumentos para o financiamento de estudos, mas poderia, a priori, apoiar a 

preparação de projetos.  

O GT-SC também interagiu com o BRDE com vistas a verificar sua disponobilidade 

de contribuir com atividades relativas aos três cenários em estudo. Verificou-se, assim, 

que o BRDE já fizera captações de recursos no exterior (exemplos dados: junto à Agência 

Francesa de Desenvolvimento – AFD , ao Banco de Desenvolvimento da América Latina 

– CAF, e ao Banco Europeu de Investimento – BEI), e estaria tentando viabilizar novas 

operações com o Banco Mundial, o BID e o banco de desenvolvimento alemão KfW, 

sendo observado, contudo, que os recursos são vinculados a projetos sustentáveis (em 

temas como energias renováveis, uso renovável da água, urbanização). 

Por meio de mensagem eletrônica (SEI nº 489156), o banco destacou ainda: 

O BRDE - Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - possui uma 
atuação destacada no apoio a projetos de produção e consumo sustentável, 
em especial a projetos de geração de energia a partir de fontes renováveis 
como solar, eólica, biomassa e hídrica.  

Esse desempenho nos credenciou a firmar um acordo de cooperação junto ao 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD/ONU, com a 
finalidade de facilitar e fortalecer a promoção e o alcance dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) na região sul do país. Vale destacar que, 
atualmente, em torno de 85% dos projetos financiados pelo Banco aderem a 
um ou mais dos 17 ODS.  

Informou-se, ainda, que o banco não possui operações em atividades relativas 

ao carvão, embora reconheça que a atividade de mineração é relevante para o sul do 

Estado de Santa Catarina, envolvendo as atividades de mineração, de geração de 

energia, a estrada de ferro e o Porto de Imbituba  

O BRDE ficou de avaliar a possibilidade de participar de financiamento para novas 

UTEs bem como para reposicionamento das atividades econômicas da região, num 

eventual cenário de post mining landscape, informando, contudo, que o banco não tem 

porte para financiar sozinho projetos grandes, não descartando a possibilidade de entrar 

em operações estruturadas com base em um sindicato de bancos A mensagem 

eletrônica informou, adicionalmente, que o perfil de clientes do BRDE é formado 

majoritariamente por pequenos e médios empreendedores. 

Reconhecendo, mesmo assim, a importância de viabilizar um programa com uma 

solução financeira para setor, considerando a sua reconhecida relevância para a 

economia de Santa Catarina, a referida mensagem eletrônica acrescenta: 

O contexto retratado demonstra que o BRDE é um agente de fomento 
repassador de Fundings, de maneira que operamos sempre em cumprimento 
ao que determina o provedor de recursos. No portfólio de linhas de crédito de 
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nossos provedores, não identificamos nenhuma linha específica, direcionada 
ao setor carbonífero, de modo que, nenhuma operação foi realizada ao setor 
recentemente.  

Quanto ao setor de carvão, muito embora nos nossos normativos não há 
restrições ao financiamento do setor, todavia, é importante ressaltar a 
complexidade regulatória da parte ambiental dos projetos, bem como, a 
responsabilidade imputada ao Banco perante os órgãos fiscalizadores de 
modo geral. 

Outro banco com o qual o GT-SC interagiu foi o BID, instituição com quem o MME 

possui Memorando de Entendimento firmado e que tem apoiado o ministério na 

realização de diversos estudos. 

Na reunião realizada, foi mencionado que o BID possui experiência no Chile em 

projetos e estudos relativos ao redirecionamento de atividades econômicas com o fim 

de concessões mineiras, sendo apontado para a expertise da área de políticas extrativas 

do banco em lidar com temas relativos a atividades de descomissionamento. O BID se 

colocou à disposição para aprofundar tratativas para a realização de estudos quando se 

tiver melhor noção de seu escopo. 

  

4.5. Subsídio ao Setor de Carvão Mineral 

O subsídio ao setor de carvão mineral, por meio da Conta de Desenvolvimento 
Energético – CDE está previsto na Lei nº 10.438/2002, no art. 13, no inciso V e no § 7º e 
a previsão para o seu término é 31 de dezembro de 2027. 

No que se refere à origem dos recursos da CDE, tem-se, conforme a lei 
10.438/2002: 

“Art. 13. ................................................................................................. 

§ 1º Os recursos da CDE serão provenientes: 

I - das quotas anuais pagas por todos os agentes que comercializem 
energia com consumidor final, mediante encargo tarifário incluído nas 
tarifas de uso dos sistemas de transmissão ou de distribuição ou 
cobrado diretamente dos consumidores pela CCEE, conforme 
regulamento da Aneel; 

II - dos pagamentos anuais realizados a título de uso de bem público; 

III - das multas aplicadas pela Aneel a concessionárias, a 
permissionárias e a autorizadas; e 

IV - dos créditos da União de que tratam os arts. 17 e 18 da Lei nº 
12.783, de 11 de janeiro de 2013. (Obs.: esses são créditos da 
Eletrobrás junto à Itaipu Binacional) 

V - das quotas anuais pagas por concessionárias de geração de energia 
elétrica cuja obrigação esteja prevista nos respectivos contratos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12783.htm#art17
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12783.htm#art18
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12783.htm#art18
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concessão de que trata a Medida Provisória nº 1.031, de 23 de 
fevereiro de 2021.” 

Como se observa, entre as fontes de recursos da CDE, as únicas que podem ser 
consideradas orçamentárias (ou seja, não oriundas dos consumidores) são as multas 
aplicadas pela Aneel e os pagamentos de UBP. Em ambos os casos essa possibilidade 
deriva da Lei nº 14.120/2021, ou seja, é algo bem recente. No orçamento de 2021 da 
CDE a soma dessas duas rubricas representa apenas 5.06% do total das receitas da 
Conta. Dessa forma, a CDE é sustentada, basicamente com recursos provenientes dos 
próprios consumidores, por meio da tarifa, vale dizer, quase 95%. 

Vale ressaltar que a UBP é um recurso orçamentário por determinação legal, 
contudo a sua origem não é o recolhimento de tributos, mas os pagamentos feitos à 
União por geradores, pelo uso do recurso natural da energia hidráulica, ou seja, é um 
custo dos geradores que será repassado aos compradores da sua energia, seja no 
mercado livre ou regulado. Assim sendo, a UBP é, de alguma forma, paga por todos, ou 
quase todos os consumidores. 

Destarte, a transferência de recursos de UBP para a CDE é uma devolução aos 
consumidores dos valores já pagos. Como os subsídios da CDE não são distribuídos 
uniformemente entre os consumidores, o que há de fato é a transferência de recursos 
entre grupos de consumidores. 

Portanto, os únicos recursos da CDE que efetivamente não derivam dos 
consumidores são as multas aplicadas pela Aneel, que em 2021 representam apenas 
0,6% das receitas da Conta. 

Quanto ao subsídio ao carvão mineral, seu objetivo é conferir sustentabilidade 
ao segmento de mineração desse combustível. Esse setor é subsidiado desde 1973 (Lei 
nº 5.899/73). 

Custo do subsídio: o orçamento da CDE para 2021 é de R$ 23,917 bilhões; para 
o carvão mineral, estão previstos R$ 750 milhões, ou seja, aproximadamente 3,13% 
(fonte: CCEE). 

 

CDE - Mérito, Conveniência e Oportunidade para Extensão de Prazo 

O tema já era objeto de preocupação do MME desde 2016, em virtude do 
crescimento constante das despesas da CDE. De fato, em 2018 o Ministério realizou 
Consulta Pública (CP 45/2018) cujo relatório, aprovado pelo Ministro, considerou que 
como o subsídio ao carvão mineral tinha previsão legal e prazo definido para extinção, 
não seria conveniente alterá-lo de imediato. Todavia não se vislumbrou qualquer 
possibilidade de extensão do subsídio. 

O mesmo ocorreu no âmbito do GT Modernização do Setor Elétrico, no Grupo 
Temático Racionalização de Encargos e Subsídios, que adotou integralmente as 
conclusões da CP 45/2018. 

Em 2019, o TCU concluiu um estudo detalhado sobre alguns subsídios 
presentes na CDE (irrigação e aquicultura, rural e água e saneamento) e por meio de 
dois Acórdãos (1.215/2019 e 2.877/2019) considerou inconstitucional o subsídio de 
atividades alheias ao setor elétrico por meio da tarifa de energia, vale dizer, por meio 
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da CDE. Adicionalmente, determinou a adoção de medidas de redução estrutural na 
CDE. Observe-se que, embora o TCU tenha se detido apenas sobre três dos nove 
subsídios presentes na CDE, o mesmo entendimento pode ser aplicado aos demais, 
quando o STF é inconstitucional subsidiar atividades estranhas ao setor elétrico por 
meio da tarifa de energia. 

Assim sendo, se a geração a carvão mineral não for essencial ao setor elétrico, 
ou seja, se o mercado pode ser atendido por outras formas de energia não subsidiadas, 
o subsídio, na verdade, está financiando uma atividade alheia ao setor elétrico, a 
mineração e, portanto, embora previsto em lei, tal subsídio é inconstitucional. Portanto, 
torna-se muito difícil, com os correspondentes riscos aos agentes públicos, apoiar, de 
alguma forma, a extensão desse benefício. 

 
Competitividade e Riscos da Abertura de Precedentes 

O subsídio ao carvão tem basicamente uma motivação: a baixa qualidade do 
carvão mineral brasileiro, que não encontra no país ou no exterior mercado interessado 
em absorver a sua produção.  

Do ponto de vista químico, os carvões combustíveis caracterizam-se pelo alto 
teor de carbono, normalmente 55% a 95%. De acordo com esse teor, têm-se, dos tipos 
menos ricos para os mais ricos em carbono: turfa, linhito, hulha e antracito. A turfa pode 
ter de 55% a 60% de carbono; o linhito, de 67% a 78%; a hulha, de 80% a 90%; e o 
antracito, 96%. O poder calorífico, propriedade fundamental, é inferior a 4.000 kcal 
(quilocalorias) nos linhitos e turfas, e entre 7.000 e 8.650 kcal nos demais carvões.  

O Brasil possui reservas de turfa, linhito e hulha. A hulha (o carvão de melhor 
qualidade disponível no país) totaliza 32 bilhões de toneladas de reservas e está 
sobretudo no Rio Grande do Sul (89,25% do total), vindo a seguir Santa Catarina 
(10,41%).  

A hulha tem dois usos principais e com base neles é dividida em carvão- carvão 
energético – o mais pobre e com maior teor de cinzas, usado diretamente em fornos, 
principalmente em usinas termoelétricas – e em carvão metalúrgico – o mais nobre, 
passível de ser transformado em coque. O coque é um material obtido por aquecimento 
da hulha, resultando numa substância usada como combustível na metalurgia (altos-
fornos). Sua qualidade depende muito da qualidade do carvão que o originou. 

Carvão de boa qualidade, adequado para uso em metalurgia e em grande 
volume (sete bilhões de toneladas), existe em diversas jazidas no Rio Grande do Sul 
(Morungava, Chico Lomã, Santa Teresinha), mas em profundidades relativamente 
grandes (até 1.200 m), o que inviabiliza, até agora, seu aproveitamento. Essas reservas 
devem ser classificadas como subeconômicas, porque a viabilidade do seu 
aproveitamento dependeria da adoção de uma política governamental que o priorizasse 
(Fonte: CPRM52). 

Observe-se que o Brasil não dispõe de reservas de antracito (o carvão de 
melhor qualidade) e a hulha está, quase toda, fora de Santa Catarina e sua exploração 
enfrenta empecilhos de ordem econômica. Restam em Santa Catarina, basicamente, 

 
52 Disponível em: http://www.cprm.gov.br/publique/CPRM-Divulga/Carvao-Mineral-2558.html 

http://www.cprm.gov.br/publique/CPRM-Divulga/Carvao-Mineral-2558.html
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reservas de turfa e linhito, ou seja, os carvões de menor poder calorífico (baixa 
qualidade). 

De fato, quando o setor siderúrgico foi privatizado nos anos 90, as usinas não 
foram mais obrigadas a usar o carvão nacional e passaram a utilizar carvão importado, 
de qualidade muito superior.  

Assim, sem os grandes clientes do setor siderúrgico, o setor elétrico tornou-se 
a única âncora do setor de mineração. Em 2017 as usinas termelétricas consumiam cerca 
de 85% da produção. Já a indústria de cimento no país consome aproximadamente 6% 
desse carvão, restando 4% para produção de papel celulose e apenas 5% nas indústrias 
de alimentos, cerâmicas e grãos53. Sem esse cliente cativo a atividade de exploração do 
carvão, principalmente para os tipos de mais baixa qualidade, dificilmente será viável, o 
que comprova que o setor elétrico vem financiando, por meio da tarifa, uma atividade 
alheia ao setor. 

Uma baliza da política do MME tem sido o estímulo à competitividade no 
mercado de geração. A introdução (ou manutenção) de subsídios para determinadas 
fontes aponta em sentido oposto a essa diretriz, na medida em que cria reservas de 
mercado e distorce preços, penalizando geradores mais eficientes e os consumidores. 

Além disso, abre precedentes para investidores de outras fontes de geração 
também buscarem subsídios. 

 

4.6. Criação de Fundo para Subsidiar a Transição Justa 

 No contexto das discussões sobre a forma de viabilizar as mudanças que 
devem ocorrer nos próximos anos no setor de carvão mineral em Santa Catarina, além 
do tratamento a ser dado aos passivos ambientais, surgiu a proposta, do governo 
daquele estado, de criação de fundos para suportar as medidas necessárias a essa 
transição. 

No que tange a medidas que visem a criação de fundo específico com recursos 
oriundos de receitas fiscais ou parafiscais, bem como a instituição de medidas de 
natureza creditícia vale destacar que tais propostas deverão ser submetidas ao Conselho 
de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas – CMAP, instituído pelo Decreto nº 
9.834, de 2019. 

Destaque-se que compete ao Conselho, formado por integrantes do Ministério 
da Economia, avaliar as políticas públicas que são financiadas por gastos diretos ou 
subsídios da União e monitorar a implementação das propostas de alteração das 
políticas públicas resultantes da avaliação, em consonância com as boas práticas de 
governança. 

O referido Decreto define como políticas públicas passíveis de avaliação pelo 
Conselho aquelas financiadas por gastos diretos, as financiadas por meio de dotações 
consignadas no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União ou por recursos dos 
fundos geridos pela União. Já os subsídios da União são definidos como o conjunto de 

 
53 Fonte: https://tecnicoemineracao.com.br/carvao-mineral-no-brasil-e-no-mundo/ 
 

https://tecnicoemineracao.com.br/carvao-mineral-no-brasil-e-no-mundo/
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benefícios de natureza tributária, financeira e creditícia de que trata o § 6º do art. 165 
da Constituição Federal.    

Ademais, tais medidas envolvem a aprovação de lei específica e o seu teor deve 
estar alinhado, s.m.j, às diretrizes de política econômica estabelecidas pelo Governo que 
caminham para a redução de subsídios e a extinção de fundos.  

 

4.7. Obrigações e Direitos na Exploração do CTJL 

O Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (CTJL) é constituído por três 
empreendimentos, conforme cadastro no Sistema de Informações de Geração (SIGA), 
da ANEEL. 

Quadro 6 - Composição do CTJL 

 
Empreendim

ento 

CEG UF 
Tipo de 
Atuação 

Entrada em 
Operação 

Potência 
(MW) 

Proprietário 
/ Regime de 
Exploração 

Município 

Jorge Lacerda 
I e II 

UTE.CM.S
C.001260-

2 
SC 

Autoriza
ção 

01/03/1965 232 

DIAMANTE 
GERAÇÃO DE 

ENERGIA 
LTDA / PIE 

Capivari de 
Baixo - SC 

Jorge Lacerda 
III 

UTE.CM.S
C.027093-

8 
SC 01/02/1979 262 

Jorge Lacerda 
IV 

UTE.CM.S
C.027094-

6 
SC 01/02/1997 363 

 Fonte: ANEEL. 

O Complexo é formado por sete grupos geradores, agrupados em três usinas: (i) 
Jorge Lacerda A (UTLA), com duas unidades geradoras de 50 MW e duas de 66 MW cada; 
(ii) Jorge Lacerda B (UTLB), com duas unidades de 131 MW cada; e (iii) Jorge Lacerda C 
(UTLC), com uma unidade geradora de 363 MW. Assim, o Complexo totaliza 857 MW e 
possui garantia física de 649,9 MW médios para comercialização da sua energia. 

Os empreendimentos estão autorizados a operar como Produtor Independente 
de Energia Elétrica (PIE), que, segundo a Lei nº 9.074, de 07/07/1995, é “a pessoa 
jurídica ou empresas reunidas em consórcio que recebam concessão ou autorização do 
poder concedente, para produzir energia elétrica destinada ao comércio de toda ou 
parte da energia produzida, por sua conta e risco”.  

Segundo a mesma Lei, o PIE está sujeito às regras de comercialização regulada 
ou livre, atendido ao disposto na legislação em vigor e no contrato de concessão ou no 
ato de autorização. 

A Autorização para a produção da energia das usinas do Complexo Jorge Lacerda 
tem origem na Resolução n° 304 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) de 25 
de setembro de 1998, a qual autorizou “... a Centrais Geradoras do Sul do Brasil S.A. - 
GERASUL, com sede na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, a estabelecer-
se como Produtor Independente de Energia Elétrica, através das seguintes usinas 
termelétricas, com as potências abaixo indicadas, em municípios dos Estados de Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul . 
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(...) 

II - UTE´s JORGE LACERDA I e II, com potência total de 232 MW, no 
Município de Capivari de Baixo, Estado de Santa Catarina;  

III - UTE JORGE LACERDA III, com potência total de 262 MW, no 
Município de Capivari de Baixo, Estado de Santa Catarina;  

IV - UTE JORGE LACERDA IV, com potência total de 363 MW, no 
Município de Capivari de Baixo, Estado de Santa Catarina”.  

Essa Resolução Autorizativa vigora pelo prazo de trinta anos, contado a partir de 
sua publicação, podendo ser prorrogado a critério do Poder Concedente. Assim, seu 
vencimento está previsto para 24 de setembro de 2028. 

 Dentre outras, a Resolução prevê a possibilidade de revogação, por solicitação 
da Autorizada, o que, assim como no caso de término do prazo da autorização, “não será 
devida indenização, assegurada a livre disposição dos bens e instalações”. 

A Engie foi declarada como titular, em substituição à Tractebel, pelo Despacho 
nº 2.337, de 08 de setembro de 2016.  

No que se refere à comercialização de energia, em consulta à Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica - CCEE, foi informado que as usinas Jorge Lacerda A 
(I e II), Jorge Lacerda B (III), e Jorge Lacerda C (IV), não possuem contratos resultantes 
de leilões do ambiente de contratação regulada (CCEARs) registrados na entidade. A 
usina possui registrados contratos no ambiente livre, conforme informação da CCEE 
abaixo: 

Quadro 7 - Contratos Ambiente Livre CTJL 

 Código 

Contrato 

Data Início 

Suprimento 

Data Fim 

Suprimento 

Data de 

Finalização do 

Contrato 

Tipo 

Contrato 

Perfil 

Vendedor 

Perfil 

Comprador 

Montante 

Contabilizado 

Acumulado 

(MWh) 

1131849 01/03/2018 31/12/2021 30/06/2019 CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR GER 4.665.162,23 

1148915 01/04/2018 31/12/2021 30/06/2019 CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR GER 166.068,82 

1265420 01/02/2019 30/06/2019  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR COM 67.300,00 

1265475 01/02/2019 30/06/2019  CCEAL 
ENGIE BR 

COM 

DIAMANTE 

GERACAO 
67.300,00 

1305665 01/07/2019 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR COM 6.326.029,44 

1425897 01/02/2020 29/02/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR GER 198.307,77 

1425960 01/02/2020 29/02/2020  CCEAL 
ENGIE BR 

GER 

DIAMANTE 

GERACAO 
198.307,77 

1435448 01/03/2020 31/03/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
UHE JAGUARA 81.327,29 

1435484 01/03/2020 31/03/2020  CCEAL 
UHE 

JAGUARA 

DIAMANTE 

GERACAO 
81.327,29 
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1435486 01/03/2020 31/03/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
UHE MIRANDA 27.109,15 

1435488 01/03/2020 31/03/2020  CCEAL 
UHE 

MIRANDA 

DIAMANTE 

GERACAO 
27.109,15 

1435494 01/03/2020 31/03/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR CVE 54.218,14 

1435498 01/03/2020 31/03/2020  CCEAL 
ENGIE BR 

CVE 

DIAMANTE 

GERACAO 
54.218,14 

1472744 01/05/2020 31/05/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR GER 581.057,52 

1472745 01/05/2020 31/05/2020  CCEAL 
ENGIE BR 

GER 

DIAMANTE 

GERACAO 
581.057,52 

1505306 01/07/2020 31/10/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
UHE JAGUARA 86.380,73 

1505317 01/07/2020 31/10/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
UHE MIRANDA 22.462,10 

1509470 01/07/2020 31/07/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

TRADENER EXP 

ARG 
9.753,92 

1509471 01/07/2020 31/07/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

TRADENER EXP 

ARG 
46.867,73 

1509472 01/07/2020 31/07/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

TRADENER EXP 

ARG 
16.166,04 

1509473 01/07/2020 31/07/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

TRADENER EXP 

ARG 
1.748,64 

1510105 01/08/2020 31/08/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

LAGES 

BIOENERG 
23.488,08 

1530258 01/10/2020 31/12/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

LAGES 

BIOENERG 
33.750,67 

1542465 01/11/2020 31/12/2020  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR CVE 104.608,02 

1550340 01/12/2020 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
UHE JAGUARA 104.893,26 

1550343 01/12/2020 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
UHE MIRANDA 56.293,31 

1581581 01/01/2021 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 

LAGES 

BIOENERG 
24.961,20 

1581618 01/01/2021 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE BR CVE 82.399,49 

1623618 01/02/2021 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
CEE 30.124,11 

1630845 01/02/2021 31/12/2021  CCEAL 
DIAMANTE 

GERACAO 
ENGIE TRADING 4.704,00 

 Fonte: CCEE. 
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Obrigações Decorrentes da Autorização de Produtor Independente de Energia Elétrica 

A Resolução n° 304 da ANEEL, de 25/09/1998, no seu art. 2º, estabeleceu as 
seguintes obrigações à Autorizada: 

I - Cumprir as normas legais e regulamentares de geração e 
comercialização de energia elétrica, respondendo perante a ANEEL e 
perante os usuários e terceiros, pelas eventuais consequências danosas 
decorrentes da exploração de geração; 

II - Efetuar o pagamento, nas épocas próprias definidas nas normas 
específicas: 

a) das cotas mensais da Conta de Consumo de Combustíveis - CCC que lhe 
forem atribuídas; 

b) da Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica, nos termos da 
legislação específica; 

c) dos demais encargos que vierem a ser estabelecidos. 

III - Submeter-se à fiscalização da ANEEL; 

IV - Organizar e manter permanentemente atualizado o cadastro de bens 
e instalações de geração, comunicando à ANEEL qualquer alteração das 
características de suas unidades geradoras; 

V - Manter em arquivo e à disposição da fiscalização da ANEEL todos os 
estudos e projetos das centrais termelétricas; 

VI - Elaborar e remeter à ANEEL, anualmente, um relatório 
circunstanciado sobre a situação física das instalações, segurança das 
estruturas civis, manutenções realizadas, dados mensais de geração de 
cada unidade e aspectos críticos das centrais geradoras e das instalações 
de transmissão de interesse restrito da central geradora; 

VII - Submeter-se a toda e qualquer regulamentação de caráter geral que 
venha a ser estabelecida pela ANEEL, especialmente aquelas relativas à 
produção e comercialização de energia elétrica nos termos desta 
Autorização; 

VIII - Observar e cumprir a legislação ambiental e de recursos hídricos, 
providenciando as licenças correspondentes; 

IX - Manter, permanentemente, os equipamentos e instalações das 
unidades geradoras, bem como das instalações de transmissão de 
interesse restrito das centrais geradoras, em condições apropriadas de 
funcionamento e conservação, provendo adequado estoque de peças de 
reposição, pessoal técnico e administrativo, próprio ou de terceiros, 
legalmente habilitado e em número suficiente para assegurar a 
regularidade, eficiência e segurança da geração de energia elétrica; 

X - Submeter-se às regras operacionais do Operador Nacional do Sistema 
Elétrico - ONS e às regras do Mercado Atacadista de Energia - MAE, 
acatando e aplicando as regras básicas atualmente adotadas pelo Grupo 
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Coordenador para Operação Interligada - GCOI, bem como quaisquer 
novas resoluções, recomendações e instruções expedidas pelo ONS, MAE 
e GCOI; 

XI - Assinar o Acordo de Mercado e participar do MAE; 

XII - Manter registro dos bens vinculados à Autorização e zelar pela sua 
integridade, inclusive contratando as Apólices de Seguros adequadas, 
sendo-lhe vedado alienar, retirar, ceder ou transferir esses bens, a 
qualquer título, sem prévia e expressa autorização da ANEEL; 

XIII - Instalar e manter sistema de aquisição de dados e de medição para 
fins de comercialização de energia e da segurança operacional do 
sistema, conforme requisitos estabelecidos pelo ONS, função atualmente 
exercida pelo GCOI, bem como meios para disponibilizar essas 
informações. 
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Obrigações Decorrentes dos Contratos de Conexão 

 A Autorizada possui os seguintes contratos de conexão em vigor: 

Quadro 8 - Contratos de Conexão CTJL 

    Conexão 

Usina 
UG 

Potência 
(MW) Tensão (KV) Empresa Contrato 

Jorge Lacerda I e II 
(UTLA) 

1 50 138 Celesc (DIT) CUSD 

2 50 138 Celesc (DIT) CUSD 

3 66 230 Eletrosul CCT 

4 66 230 Eletrosul CCT 

Jorge Lacerda III (UTLB) 
1 131 230 Eletrosul CCT 

2 131 230 Eletrosul CCT 

Jorge Lacerda IV (UTLC) 1 363 230 Eletrosul CCT 

Total 857  

Fonte: ANEEL. 

 

Segundo informações da Autorizada, no caso de rescisão do Contrato de 
Conexão ao Sistema de Transmissão - CCT com a Eletrosul: 

• REN 68/2004 (acesso DIT) define que o Contrato e Conexão ao Sistema de 
Transmissão - CCT deve dispor sobre a desconexão antes do término do prazo 
contratual, que determinará o ressarcimento, pelo acessante, dos 
investimentos relativos à conexão, descontada a depreciação contábil (ativo 
provavelmente já foi depreciado); 

•  A cláusula 19 do CCT com a Eletrosul reflete a definição anterior e inclui a 
necessidade de pagamento de desmobilização e desativação das instalações 
de conexão, que devem ser previamente aprovados pela ANEEL ou, em caso 
de omissão, negociado bilateralmente; 

•  Os encargos de conexão permanecem vigentes até que o ponto de conexão 
seja desligado. Somente em caso de rescisão contratual haveria obrigação de 
pagamento dos encargos remanescentes. 

  

No caso da UTLA, unidades geradoras 1 e 2, há um Contrato de Uso do Sistema de 
Transmissão - CUST assinado com o ONS, com Montante de Uso do Sistema de 
Transmissão - MUST nulo, e: 

• Não é esperada variação no valor da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão 
- TUST, pois a REN 593/2013 só define que aumentos acima de 10% no MUST 
ensejam recálculo da tarifa; 

• Por não se tratar de rescisão antecipada e como o MUST de UTLA1 é nulo, não 
há custo de rescisão do CUST. 
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Quanto ao Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD celebrado com a 
CELESC: 

• A não renovação do prazo de vigência do CUSD deve ser comunicada à Celesc 
com 6 meses de antecedência em relação ao fim do prazo do contrato (ciclo 
de julho a junho); 

•  Manifestação para rescisão deve acontecer com antecedência de 1 ciclo de 
faturamento (REN 414/10: “período correspondente ao faturamento de 
determinada unidade consumidora”), com cumprimento de todas as 
obrigações pelo acessante; 

•  Rescisão do CUSD está vinculada à rescisão do CCT e/ou CUST. 

   

Direitos como Produtor Independente de Energia Elétrica 

A mesma Resolução nº 304 da ANEEL, no seu art. 3º, concedeu os seguintes 
direitos à Autorizada na condição de PIE: 

I - Acessar livremente, na forma da legislação em vigor, o sistema de 
transmissão e distribuição, mediante pagamento dos respectivos 
encargos de uso e de conexão, quando devidos; 

II - Comercializar a energia elétrica produzida pelas usinas termelétricas, 
em conformidade com a legislação; 

III - Modificar ou ampliar, desde que previamente autorizado pela ANEEL, 
as centrais geradoras e as instalações de transmissão de interesse restrito 
das centrais geradoras; 

IV - Ceder, mediante prévia anuência da ANEEL, os direitos decorrentes 
da Autorização ou transferir o controle acionário para empresa, ou 
consórcio de empresas; 

V - Oferecer em garantia de financiamentos obtidos para a realização de 
obras e serviços, os direitos emergentes das autorizações, 
compreendendo, entre outros, a energia elétrica a ser produzida e a 
receita decorrente dos contratos de compra e venda dessa energia, bem 
assim os bens e instalações utilizados para a sua produção, ficando 
esclarecido que a eventual execução da garantia não poderá 
comprometer a continuidade da exploração das centrais geradoras e das 
instalações de transmissão de interesse restrito das centrais geradoras 

 

4.8. Obrigações e Direitos na Exploração de Minas de Carvão 

Pelo histórico exploratório natural no país, a atividade minerária, anteriormente 
descrita no Art. 8º do Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (Código de 
Mineração), vigorava. Destacados os artigos 6º-A, 43º-A e 47º-A para este caso, os quais 
versam sobre a cadeia da atividade minerária desde sua pesquisa e exploração até o seu 
fechamento e descomissionamento da mina pelo titular da concessão de lavra. Estes 
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reiteram que deve ser implementado todo o esforço necessário para tal, mesmo em 
qualquer hipótese de caducidade ou extinção de tal concessão. 

Neste aspecto evolutivo, em 1981 foi estabelecida a Política Nacional do Meio 
Ambiente pela Lei nº 6.938, considerada o primeiro grande marco normativo sobre 
proteção ambiental no Brasil. Foi trazida nova definição aos conceitos, princípios, 
objetivos e instrumentos para a defesa do meio ambiente e a importância da 
recuperação do espaço, uma vez degradado, para a qualidade de vida. 

A mais relevante citação ambiental após tais edições foi tratada na Constituição 
Federal de 1988, por versar sobre a plena garantia dos direitos fundamentais humanos, 
entre os quais aparece, pela primeira vez em textos constitucionais brasileiros, o meio 
ambiente (MARUM, 2002). Pondo-a em análise, destaca-se que as jazidas e outros 
recursos minerais pertencem à União, sendo a pesquisa e a lavra realizadas somente sob 
autorização referente, como trazido no Artigo 225, que versa sobre obrigatoriedade de 
recuperação ambiental da área degradada, o que tecnicamente inclui 
descomissionamento ambientalmente adequado. 

A legislação minerária referente ao descomissionamento de mina pela União é 
registrada (envolvimento minerário pela União) na modificação da legislação (também 
é registrado) em 18 de outubro de 2001, por meio da edição da Portaria DNPM nº 231, 
descrevendo pela NRM-20 (Suspensão, Fechamento de Mina e Retomada das 
Operações Mineiras) que é necessária completude no processo, desde a desmobilização 
das instalações e equipamentos até o diagnóstico completo da recuperação a ser feita. 
Esta normativa é reforçada e novamente descrita pelo Decreto nº 9.406 de 12 de junho 
de 2018, que regulamenta o Código de Mineração e as leis nº 6.567/78, nº 7.805/89 e 
nº 13.575/17, acerca da atividade de mineração, da jazida e da mina. 

O instrumento mais sofisticado em disposição atualmente em termos 
normativos advém da recente RESOLUÇÃO ANM Nº 68, DE 30 DE ABRIL DE 2021, a qual 
versa sobre as regras referentes ao Plano de Fechamento de Mina - PFM e revoga as 
Normas Reguladoras da Mineração nº 20.4 e nº 20.5, aprovadas pela Portaria DNPM nº 
237, de 18 de outubro de 2001. A norma versa pelo que há de mais sofisticado no campo 
do empreendimento minerário, o qual compreende cada etapa da sua implantação, 
sabendo que o fechamento deve estar previsto de maneira fidedigna às instruções dos 
artigos 5º ao 15º (capítulo II), com algumas exceções para exploração de pequeno porte, 
menos complexas. Infrações acarretam nas sanções previstas no Decreto-Lei nº 227, de 
28 de fevereiro de 1967, no Decreto nº 9.406, de 2018, na Lei nº 12.334, de 20 de 
setembro de 2010, e na Lei nº 14.066, de 30 de setembro de 2020. 

Diante da inovação na regulação vigente, resta claro que se torna imperativo 
acompanhar sua aplicação para garantir que os futuros fechamentos de minas ocorram 
às custas apenas dos titulares da concessão de lavra e sem deixar legados ou passivos a 
outrem. 

 

4.9. Experiências Internacionais 

Esta seção do relatório tem como objetivo apresentar experiências 
internacionais em casos similares ao do CTJL, e mostrar como outros países conseguiram 
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realizar de forma bem sucedida o phase-out do carvão, no contexto de transição 
energética atualmente em curso. 

Conforme indicado no Capítulo 2 desse relatório, a  experiência internacional do 
phase-out do carvão, segundo apontado pela FGV Europe na 10ª Reunião GT-SC, 
demonstra que o processo é longo e caro, requer atenção para o reposicionamento da 
atividade econômica, para a recuperação ambiental e observa que os casos de sucesso 
se basearam em estrutura de governança com envolvimento de diversos stakeholders 
(reuniões FGV Europe, ICS/IDEC/Volt Robotics, WWF, contribuição do Dieese e WWF-
Brasil – SEI no 0506471). 

Observa-se que o descomissionamento de usinas a carvão vem sendo realizado 
por meio de programas que tratam diversas questões de forma estruturada. Em estudo 
desenvolvido pelo Instituto Clima e Sociedade – ICS, Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor - Idec e da Consultoria Volt-Robotics, e apresentado ao GT-C na 11ª Reunião 
de Trabalho, os representantes das instituições identificaram que o momento atual é 
oportuno para se reavaliar a utilização de usinas a carvão. A apresentação detalhou nove 
elementos identificados que precisam ser considerados na reavaliação da utilização 
dessas usinas:  

1. Tendências setoriais: descarbonificação, descentralização, digitalização;  

2. Experiências internacionais: redução de novos projetos a carvão no 
mundo, marcos para o descomissionamento das térmicas e 
encerramento das atividades das minas carvoeiras adotadas em diversos 
países, pressão social e ambiental contra carvão, metas da COP21, 
descomissionamentos de usinas a carvão baseados em leilões de 
descontratação e em pagamento de indenizações para encerramento 
antecipado de contratos de venda de energia, estabelecimento de 
mercado de capacidade para se garantir confiabilidade do fornecimento 
de energia elétrica; 

3. Oferta de energia: impacto da retirada das usinas no Custo Marginal de 
Operação – CMO, necessidade de investimento em novas usinas e/ou 
importação, produção recente de energia do conjunto de usinas 
avaliadas, custo do subsídio da CDE; 

4. Estabilidade do setor elétrico: avaliação de que requisitos de segurança 
do suprimento de energia elétrica podem ser atendidos com e sem essas 
usinas no sistema em 2022 e 2028; 

5. Comunidade local: durante o processo de descomissionamento das 
usinas termoelétricas e encerramento das atividades mineradoras, deve-
se ter atenção especial aos trabalhadores e à comunidade, lições 
aprendidas das experiências internacionais; 

6. Cadeia de fornecedores; 

7. Meio ambiente: dados sobre geração termelétrica no Brasil e emissão de 
CO2, necessidade de tratamento de águas subterrâneas, adequação do 
solo e recomposição da vegetação; 
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8. Benefício das mudanças: estimativas sobre quantificação de benefício 
econômico da mudança, redução de tarifa de energia, apontamento de 
possibilidade para desenvolvimento social; 

9. Alterações legais e regulatórias: identificação de dispositivos legais e 
regulatórios que precisam ser alterados para viabilizar a mudança. 

 

A nível global, ainda que a capacidade instalada de termoelétricas a carvão ainda 
aumente, desde 2016, observa-se que o número de novos projetos vem caindo. 

 

Gráfico 11- Capacidade Instalada de Termoelétricas a Carvão 

 

Fonte: IDEC, adaptado de Carbon Brief. 

 

A seguir, será apresentado mais detalhadamente o processo de phase-out do 
carvão em regiões específicas. 

 

Europa 

Em dezembro de 2019, a União Europeia divulgou o European Green Deal, uma 
série de políticas com o objetivo de tornar a Europa o primeiro continente com impacto 
neutro no clima. Tem destaque a iniciativa “Just Transition Mechanism: Making Sure No 
One Is Left Behind”, cujo foco é assegurar que a transião seja feita de forma justa. 

Com isso, diversos países estabeleceram metas para descomissionamento das 
térmicas a carvão. Os gráficos a seguir apresentam o ano de descomissionamento 
previsto por cada país e o tempo de operação das usinas. Nota-se que 75% delas 
possuem mais de 30 anos de operação. De acordo com estudo realizado pelo IDEC, a 
União Europeia possui 223 usinas termoelétricas, sendo a maioria localizada na 
Alemanha (68 plantas) e Polônia (44 plantas). 
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Gráfico 12 - Térmicas a Carvão: Ano Previsto para Descomissionamento e Tempo de Operação 

 

Fonte: IDEC 

 

Alemanha 

Na Alemanha, foi definido o objetivo de longo prazo de neutralidade em carbono 
até 2050, com o Climate Action Plan 2050, e, no médio prazo, redução de 55% nas 
emissões de gases de efeito estufa, em comparação a 1990. 

Para isso, foi estabelecida uma comissão multidisciplinar para desenvolver um 
roadmap para a descarbonização da economia; as medidas incluem o fechamento 
gradual de plantas a carvão até 2038. De acordo com a IEA, a participação do carvão na 
matriz elétrica no país já foi reduzida de 58% em 1990 para 37% em 2018. 

No processo realizado no país, para assegurar o descomissionamento das 
térmicas, estão sendo feitos leilões de descontratação ou pagamento de indenizações. 
A termelétrica a carvão Moorburg, por exemplo, localizada em Hamburgo, participou do 
leilão de descomissionamento e será agora transformada num “Green Hydrogen Hub” 
para a produção de hidrogênio a partir de fontes eólica e solar. 

 Além dos recursos do governo federal alemão, e recursos da União Europeia, 
tem destaque o fato de que os recursos incialmente destinados para subsídios do setor 
carbonífero passaram a custear os processos de descomissionamento, “incluindo a justa 
indenização aos proprietários das usinas, o custeio de programas ambientais de 
recuperação de áreas degradadas e a formação profissional necessária para a 
realocação das pessoas ou mesmo a garantia de suas rendas por períodos de 
readequação” (IDEC/ICS/Voltz). 

Alguns vetores estratégicos caracterizantes do sucesso da experiência alemã 
podem ser adotados como referência para uma “tropicalização” da transição justa: 
paisagem sustentável, cultura e turismo; planejamento, governança, engajamento de 
stakeholders; cadeias produtivas de mineração, siderurgia e agronegócio; tecnologia e 
ecossistemas de inovação; e o financiamento da transição. 
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Reino Unido 

No Reino Unido, o processo de phase-out do carvão já vem sendo observado desde 
2010, com a redução da capacidade instalada de termelétricas a carvão, como pode ser 
observado no gráfico a seguir. 

 

Gráfico 13 - Reino Unido - Capacidade Instalada – Termelétricas a Carvão 

 

Fonte: IDEC. 

 

Para garantir a segurança energética, foi configurado um mercado de capacidade. O 
processo tem início com a análise do volume a ser contratado; depois, os agentes 
realizam um cadastro a ser analisado pelo operador do sistema e o leilão de capacidade 
é realizado.  

Com base em reuniões realizadas no âmbito da cooperação internacional entre Brasil e 
Reino Unido em energia verificou-se que essa nova faze do phase-out, diferentemente 
da ocorrida na década de 80, tem uma preocupação maior com o aspecto social e 
incorpora o conceito de transição justa, mesmo visando antecipar a substituição desse 
tipo de geração por energias renováveis, que gerariam até sete vezes mais empregos do 
que a indústria do carvão. Destacou-se, ainda, que o Reino Unido integra a Powering 
Past Coal Alliance (https://www.poweringpastcoal.org/) e que o país pode colaborar 
com o Brasil no desenho de boas práticas para o phase-out brasileiro. 

 

Portugal  

Em Portugal, o descomissionamento está partindo de iniciativas das empresas. A EDP 
está avaliando o desenvolvimento de uma planta de hidrogênio verde na região da 
central termelétrica de Sines, que foi fechada em janeiro deste ano. 

 

Espanha 

De forma similar a Portugal, na Espanha o movimento de descomissionamento também 
se iniciou pelo mercado. Na região de Aboño, há um projeto de phase-out de carvão. 
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Estados Unidos 

Nos EUA, observa-se, também, a redução da geração térmica a carvão desde 2007. 
Segundo estudo da Voltz Robotics, entre 2000 e 2020 foram descomissionadas 642 
usinas, totalizando 120 GW. Desde 2015, não existem mais plantas entrando em 
operação no país. 

 

Chile 

Em junho de 2019, o Ministério da Energia anunciou acordo feito com as empresas AES 
Gener, Colbún, Enel e Engie, que inclui uma primeira fase, até 2024, com o 
encerramento das operações das oito termelétricas a carvão mais antigas do país, 
localizadas nas regiões de Iquique, Tocopilla, Puchuncaví e Coronel. Para a segunda fase, 
está prevista a retirada gradual das centrais termelétricas a carvão até 2040. 

 

4.10. Licenciamento Ambiental  

No Brasil, o licenciamento ambiental foi colocado em prática a partir do ano de 
1975, inicialmente nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Foi declarada exigência 
Nacional por meio da Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, que estabeleceu a 
Política Nacional de Meio Ambiente, definindo, assim, os princípios e os objetivos que 
norteiam a gestão ambiental. A Política Nacional criou o Sistema Nacional de Meio 
Ambiente (SISNAMA) e elaborou um conjunto de instrumentos, que vem sendo 
desenvolvidos e atualizados por meio de resoluções do Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA). A consagração desta lei e de seus respectivos instrumentos deu–
se com a Constituição de 1988, no seu Artigo, 225, no capítulo referente à Proteção ao 
Meio Ambiente. 

Do contexto, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo 
qual, a partir da solicitação do empreendedor ou responsável pela atividade, o órgão 
ambiental competente licencia/ autoriza a localização, instalação, ampliação e operação 
de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados 
efetiva ou potencialmente poluidores, ou daqueles que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as 
normas técnicas aplicáveis ao caso, assim definido no arcabouço legal vigente. 

As principais diretrizes para a execução do processo de licenciamento ambiental 
estão expressas na Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/81) nas Resoluções 
CONAMA (nº 001/86, nº 237/97, dentre outras), Portarias Interministeriais, Instruções 
Normativas e nos dispositivos legais estaduais aplicáveis ao tema, no caso sob avaliação 
o Instituto de Meio Ambiente (IMA) do Estado de Santa Catarina. 

Além dessas normativas, o arcabouço legal foi aprimorado a partir da publicação 
da Lei Complementar nº 140/2011, que discorre, entre outros temas, sobre a 
competência para o licenciamento ambiental, tendo como fundamento a localização do 
empreendimento. Em conformidade com os dispositivos legais adotados, são 



122 
 

conceitualmente previstos a emissão dos atos para a fase prévia, de instalação e de 
operação dos empreendimentos. 

Importante considerar que o licenciamento ambiental é o instrumento capaz de 
formalizar o papel proativo do empreendedor, garantindo aos detentores das licenças o 
reconhecimento público de que suas atividades serão realizadas com a perspectiva de 
promover a qualidade ambiental e sua sustentabilidade. Cabe ressaltar que o 
licenciamento ambiental não exime o empreendedor ou responsável pela atividade da 
obtenção de outras licenças legalmente exigíveis, conforme determinado na Lei n° 
6.938/81, no seu artigo 10º, com a redação dada pela Lei n°7.804/89. 

VII – o Artigo 10 passa a vigorar na forma seguinte: 

“Artigo 10 – A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, 

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 

prévio licenciamento de órgão estadual competente, integrante do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, e do lnstituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, em 

caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis ………………….. . 

De forma geral, a obtenção da licença ambiental, além do atendimento aos 
padrões ambientais estabelecidos, os impactos ambientais negativos decorrentes da 
implantação do empreendimento devem ser previstos, corrigidos, mitigados e 
compensados, assim como visando a boa gestão do projeto ou empreendimento é 
necessário que sejam introduzidas práticas adequadas de gestão na operação, na 
perspectiva da contribuição específica do empreendimento à qualidade ambiental e à 
sua sustentabilidade.  

O processo de licenciamento ambiental, em qualquer das suas etapas, é 
inteiramente custeado pelo empreendedor, desde o ressarcimento ao órgão licenciador 
por todos os custos envolvidos no processo administrativo, bem como pela elaboração 
dos estudos técnicos e a execução de planos e programas de controle ambiental e 
compensações sociais e ambientais aplicáveis. 

No Estado de Santa Catarina, a Lei 16.342, de 21 de janeiro de 2014, altera a Lei 
nº 14.675, de 2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras 
providências. A Resolução  CONSEMA Nº 98, de 05 de julho de 2017, aprova, nos termos 
do inciso XIII, do art. 12, da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, a listagem das 
atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, define os estudos ambientais 
necessários e estabelece outras providências. Assim, definiu a produção de energia 
termoelétrica como de potencial poluidor/degradador grande, conforme a classificação 
34.11.00 - Produção de energia termoelétrica maior que 70MW passíveis de 
licenciamento ambiental a partir da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e 
Respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA). As características gerais do sítio 
do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda estão apresentadas na tabela a seguir.  
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Tabela 14 - Características Gerais do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda 

Unidades de Usinas UTLA UTLB UTLC 

Potência Instalada 232 MW 262 MW 363 MW 

Garantia Física 122,9 MW 198 MW 329 MW 

Nº de Unidades 
2  x 50 MW 

2 x  131 MW 1 x  363 MW 
2 x  66 MW 

Sistema de Resfriamento aberto aberto aberto 

Início de Operação mar/65 nov/79 nov/96 

Autorização ANEEL 
30 anos até 
28/09/2028 

30 anos até 
28/09/2028 

30 anos até 
28/09/2028 

Fonte: ANEEL. 

 

No tocante à gestão ambiental, o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda é 
certificado seguindo as normas de gestão ISO (International Organization for 
Standardization) 9001, 14001 e 50001, da qualidade, do meio ambiente e da eficiência 
energética; e OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001, o qual 
gerencia riscos e perigos à saúde e à segurança ocupacional. Esses instrumentos de 
certificação permitem que a partir da instalação de um Sistema de Gestão Ambiental 
(SGA) possibilite atestar a eficiência dos processos gerenciais e operativos de modo a 
favorecer a redução dos impactos ambientais e riscos, caso obtenha o engajamento de 
todos os níveis da sua administração. 

 

Controle e Monitoramento Ambiental do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda   

Conforme estabelecidos nos procedimentos adotados pelo Órgão Licenciador, 
foram emitidas para o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda licenças ambientais por 
unidade de geração além de uma específica para os terminais de carvão e pátios de 
armazenamento correspondentes a alimentação de carvão para as três usinas de 
geração de energia: 

• UTLA - Licença Ambiental de Operação nº 1603/2016 prorrogada a 
validade até 01/04/2022; 

• UTLB- Licença Ambiental de Operação nº 1597/2016 prorrogada a 
validade até 01/04/2022; 

• UTLC - Licença Ambiental de Operação nº 202/2018 com validade até 
18/01/2022. 

• Terminais e pátios de carvão - Licença Ambiental de Operação nº 
1632/2016. 

O rito adotado para o licenciamento ambiental considera a emissão de licenças 
por conjunto de unidades. Portanto, como observado, para o mesmo sítio são emitidos 
3 (três) licenças distintas, considerando no geral condicionantes uniformizadas para a 
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UTLA e UTLB com destaques diferenciados nas condicionantes específicas estabelecidas 
para a UTLC, conforme síntese a seguir:   

As exigências estabelecidas nas Condições Gerais relacionam principalmente:  

• Capitação de água realizadas no Rio Tubarão (vazão 77144 m3/h) e no 
Rio Capivari (1.050 m3/h); 

• Sistemas de controles ambientais para Efluentes Líquidos sanitários e 
industriais, a exemplo da operação das bacias arraste hidráulico das cinzas (A e 
B) e lançamento final nos canais de fuga nos rios Capivari e Tubarão; 

• Resíduos Sólidos Domésticos e Industriais são gerenciados em 
conformidade com o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos-SGRS, que 
prevê: resíduos domésticos a destinação para reciclagem/reuso e/ou a aterro 
sanitário; cinzas leves coletadas nos precipitadores eletrostáticos o 
armazenamento em  silos e posterior utilização nas industrias cimenteiras; cinzas 
pesadas a  disposição temporária nas bacias de sedimentação denominadas A e 
B e posterior utilização nas indústrias cimenteiras e outros; 

• Emissões Atmosféricas nas Caldeiras: material particulado o 
tratamento físico por meio de precipitadores eletrostáticos com eficiência 
mínima de 98,5% e para a UTLC de 99,0%; dióxido de enxofre - SO2 as emissões 
anuais calculadas para o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, não poderão 
ultrapassar o valor de 136.235,80 ton., correspondente  a um consumo 
específico médio anual de carvão mineral de 0,65 t/MWh (valor limite) e para a 
UTLC de  0,53 t/MWh (valor limite); controle de combustão e densidade 
colorimétrica (fumos): máximo de 20 % equivalente à escala Rigelmann nº 01, 
exceto nas operações de ramonagem ou partida de caldeira; lançamento e 
dispersão via chaminé de 100 metros à atmosfera (UTLA e UTLB e de 200 metros 
(UTLC); silos de cinzas leves (particulados) o despoeiramento com filtros de 
mangas; 

• Programas ambientais: programa de monitoramento das emissões 
atmosféricas; programa de efluentes líquidos; programa de resíduos sólidos de 
todo o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda; programa de pesquisa e 
desenvolvimento em fontes alternativas para fontes eólicas e solar.   

Para as Condições Específicas, dentre outras exigências, considerou a 
necessidade da garantia de atendimento à legislação ambiental para padrões de 
emissão dos efluentes líquidos e de qualidade das águas dos corpos receptores, áreas 
de Preservação Permanente, padrões de qualidade do ar (Resolução CONAMA 03/90), 
conforme a seguir: 

• Relatórios trimestrais para avaliações do monitoramento da qualidade 
do ar nos parâmetros partículas inaláveis (PM 10), (PM 2,5), NOx, O3, SO2 e PTS 
com manutenção do pleno funcionamento o monitoramento on-line da 
qualidade do ar;  

• Relatórios semestrais: Monitoramento das Poeiras Sedimentáveis (PS) 
no ar ambiente; Monitoramento das emissões atmosféricas nos parâmetros: 
SO2, NOx e MP;  
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• Relatórios semestrais de efluentes líquidos por meio do 
monitoramento mensal das vazões e das análises dos parâmetros pH, [H+], 
sólidos sedimentais, sólidos suspensos, carga de sólidos, sólidos dissolvidos, 
carga de sólidos dissolvidos, acidez total, carga de acidez total, alcalinidade total, 
carga de alcalinidade total, Fe, carga de Fe, Mn e carga de Mn e trimestralmente 
acrescido de As, Cd, Pb, Cr, Hg, Ni, Zn, Se, Mo e V, nos efluentes, canal de fuga e 
no rio Tubarão a jusante e a montante do lançamento em pontos 
georreferenciados;  

• Caracterização do carvão - teor de enxofre, cinzas, umidade e poder 
calorífico; Monitoramento ambiental da qualidade das águas superficiais para os 
parâmetros e pontos determinados no programa de monitoramento;  

• Apresentação de relatório anual sobre os resultados de 
monitoramento ambiental e dados operacionais da unidade;  

• Apresentar anualmente planilha de movimentação de resíduos de 
serviço de saúde e resíduos industriais de Classe I - resíduos perigosos, Classe II 
A - não inertes e classe II B - inertes, nos termos do anexo V da IN 58 desta 
Fundação; 

• Manutenção do horto florestal com produção anual de 50.000 mudas 
de espécies nativas para serem utilizadas pela Empresa e disponibilizada 
gratuitamente às comunidades da região;  

• Atendimento ao Ofício nº 30/2017/DENEF/COHID/CGTEF/DILIC-
IBAMA; ao Acordo de Cooperação nº 11/2016 entre FATMA e IBAMA. 

No que se refere ao estabelecimento de padrões de emissão para poluentes 
atmosféricos, as usinas que compreendem o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda não 
estão submetidas ao atendimento ao previsto na Resolução CONAMA nº 08/1990, que 
estabelece, em nível nacional, limites máximos de emissão de poluentes do ar (padrões 
de emissão) para processos de combustão externa em fontes novas fixas de poluição 
com potências nominais totais até 70 MW (setenta megawatts) e superiores. Conforme 
inciso 2° da referida Resolução, “Para efeitos desta Resolução fontes novas de poluição 
são aquelas pertencentes a empreendimentos cuja LP venha a ser solicitada aos órgãos 
licenciadores competentes após a publicação desta Resolução”. Importante esclarecer 
que todas as unidades UTLA, UTLB e UTLC receberam suas respectivas Licenças Prévias 
anteriormente à publicação desta Resolução. 

 

Pátios de Carvão 

Além das três usinas, o Complexo conta ainda com os Pátios de Carvão, da extinta 
CAEEB (Companhia Auxiliar de Empresas Elétricas Brasileiras), que possui Licença 
Ambiental de Operação n° 1632/2016. Para acompanhar a efetividade das ações de 
recuperação destas áreas, foi implantado no CTJL um programa de monitoramento da 
qualidade das águas subterrâneas, de acordo com Plano de Monitoramento Ambiental 
(PBA), criado em 1997. Os resultados do monitoramento realizado em 11 piezômetros 
instalados na área dos pátios de carvão e bacias de cinza do CTJL são protocolados no 
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órgão ambiental através dos relatórios trimestrais, em atendimento às condicionantes 
da Licença de Operação dos pátios de carvão. 

A licença ambiental do pátio  LAO 1632/2016 abrange as seguintes atividades: 
Terminal de Carvão Mineral Energético-CE 4500/recebimento e armazenagem (depósito 
estratégico), do complexo termelétrico Jorge Lacerda, no pátio da usina UTLA e pátio 
das Usinas UTLB/UTLC; Terminal de Carvão Mineral da Usina UTLA: área total: 4,42 há e 
área de estoque e manuseio: 2,2 ha; Terminal de Carvão Mineral da Usina UTLB/UTLC: 
área total: 25,8 há e área de estoque e manuseio: 13,25 ha; Terminal de Carvão Mineral 
Auxiliar da UTLB/UTLC: área total: 4,88 há e área de estoque e manuseio: 4,07 há, e; 
Capacidade de armazenamento do Terminal: 1.600.000 ton (bu 6%) - Pátio: UTLA 
150.000 ton (bu 6%), UTLB/UTLC 1.050.000 ton (bu 6%) e auxiliar da UTLB/UTLC 400.000 
ton (bu 6%); Carvão CE 4.500 recebido no Terminal: 200.000 a 300.000 tons/mês. 

Para controle ambiental são exigidos:  

• Efluentes líquidos: Águas Pluviais lixiviados nos pátios de carvão das 
Usinas UTLA, UTLB/UTLC e auxiliar da UTLB/UTLC - captação, canalização, 
bombeamento e tratamento físico-químico integrado com o sistema de arraste 
hidráulico das cinzas para as bacias A e B da UTLC; 

• Emissões Atmosféricas: Compactação e/ou topografia adequada das 
pilhas de carvão e ou sistema de aspersão de água sobre as pilhas de carvão, 
para evitar arraste eólico; 

• Programas ambientais: Monitoramento das águas subterrâneas e 
superficiais. 

 

Para as Condições Específicas, dentre outras, a empresa deve-se garantir:  

• A preservação das áreas determinadas por Lei como Preservação 
Permanente, inclusas na área do empreendimento;  

• A manutenção da estabilidade, proteção dos taludes e diques de 
contorno da área dos Terminais, inclusive a vegetação;  

• O atendimento aos padrões de emissão dos efluentes líquidos e de 
qualidade das águas dos corpos receptores, estabelecidos na Legislação 
Ambiental vigente;  

• O gerenciamento das pilhas/estoques de carvão mineral, de maneira a 
evitar a autocombustão;  

• A coleta trimestral e apresentação de relatórios, no prazo máximo de 
30 (trinta) dias úteis do mês subsequente as amostragens das águas do lençol 
freático nos atuais poços piezométricos para os parâmetros: pH, condutividade, 
ferro, manganês, cádmio, cromo, mercúrio, molibdênio, chumbo, níquel, zinco, 
vanádio, selênio, arsênio, sulfato e acidez total; 

• Relatórios semestralmente com a movimentação mensal dos estoques 
de carvão dos Pátios da UTLA, UTLB/C e auxiliar da UTLB/UTLC. 
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O CTJL possui outorga de direito de uso dos recursos hídricos por 10 anos, a 
contar da data de publicação da Portaria SDS nº 244, de 25/09/2018 emitida pela 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social de Santa Catarina. Considera-se ainda 
como região de influência do CTJL os municípios de Capivari de Baixo e Tubarão, em 
Santa Catarina. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O GT-SC foi instituído por portaria do Ministério de Minas e Energia, contando, 
assim, apenas com representes das diversas áreas do MME, que buscaram agregar 
diversos olhares sobre os assuntos em análise, de acordo com suas expertises técnicas. 

Não obstante, logo de início se identificou que as análises, assim como as 
possíveis indicações de ações e alternativas, versariam sobre diversos temas que 
transcendem em muito as competências do MME. Por esse motivo, ainda em janeiro de 
2021, foi enviado à Casa Civil da Presidência da República o Ofício nº 20/2021/GM-
MME54, informando sobre a verificação de necessidade da atuação transversal do 
Governo Federal para endereçamento das questões colocadas pela Engie e pelos 
representantes do estado de Santa Catarina, quanto à sustentabilidade econômica, 
ambiental e social da região e solicitando a avaliação de conveniência e oportunidade 
sobre possível coordenação por parte da Casa Civil das atividades necessárias de 
diversos Órgãos e Entidades da Administração Pública para adequado tratamento do 
tema que afeta a Região Sul do Estado de Santa Catarina. Como consequência, 
representante da Casa Civil também passou a ser convidado a participar das reuniões 
do GT-SC. 

Assim, conforme previsto, o GT-SC indica neste Relatório as ações e alternativas 
que, em sua maioria, são passíveis de serem adotadas mediante a atuação de diversas 
instituições competentes, sendo pouquíssimas de competência exclusiva do MME e, 
mesmo nesses casos, muitas vezes, auto excludentes. 

Diante do exposto, para provocar a atuação dos demais órgãos e entidades 
responsáveis pela adoção das ações e escolha entre as alternativas ora elencadas, de 
forma coordenada, é que se sugere o encaminhamento deste Relatório à Casa Civil da 
Presidência da República. 

Por fim, informa-se que, na semana anterior à conclusão deste Relatório, ocorreu 
reunião entre o MME, a Engie e o Ministério da Economia55, em que a Engie indicou que, 
em 15 de julho de 2021, a empresa assinaria contrato de compra e venda do CTJL, 
condicionado à aprovação de projeto de lei estadual (que afastaria a responsabilização 
do novo proprietário do CTJL sobre questões relativas ao carvão licenciado) e à alguma 
solução para a tributação dos reembolsos da CDE. Diante dessa evolução, o Ministério 
da Economia buscará avançar na solução da questão tributária.  

  

 
54 Protocolo SEI nº 0466378. 
55 Protocolo SEI nº 0521412. 



129 
 

6. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 
Brasil, Agência Nacional de Energia Elétrica. NOTA TÉCNICA Nº 232/2019 – SGT-SRG-
SRD/ANEEL. 13 de dezembro de 2019. 
 
Brasil, Agência Nacional de Energia Elétrica. NOTA TÉCNICA Nº 76/2021-SGT-
SRG/ANEEL. 22 de abril de 2021. 
 
Brasil, Ministério de Minas e Energia, NOTA TÉCNICA Nº 12/2021/DIE/SPE. Brasília: 
MME, 2021. 
 
Brasil, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2029. Brasília: MME/EPE, 2020. 
 
Brasil, Ministério de Minas e Energia, Empresa de Pesquisa Energética. Plano Decenal de 
Expansão de Energia 2030. Brasília: MME/EPE, 2021.  
 
Brasil. 12º Relatório de Indicadores Ambientais do Grupo Técnico de Assessoramento 

da Ação Civil Pública no 93.8000533-4. Disponível em: www.acpdocarvao.com.br. 

Acessado em junho 2021. 

Brasil. 12º Relatório de Indicadores Ambientais do Grupo Técnico de Assessoramento 

da Ação Civil Pública no 93.8000533-4. Disponível em: www.acpdocarvao.com.br. 

Acessado em abril 2021. 

CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Roadmap tecnológico para produção, 
uso limpo e eficiente do carvão mineral nacional: 2012 a 2035. Brasília: 2012 
 
Dieese – Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos; WWF-
Brasil. Carvão Mineral: Experiências Internacionais na Busca por uma Transição 
Energética Justa para o Setor Carbonífero no Sul do Brasil. São Paulo/Brasília. Maio 2021. 
 
Dutra, J., Amorim, L., Danilow, R. Z., Timponi, G., Lima, C.E.L. Geração Termelétrica a Gás 
Natural - Comprovação de Disponibilidade de Combustível. CERI-FGV. Rio de Janeiro: 
2016. 
 
EConsult Solutions. The Coal Refuse Reclamation to Energy Industry - A Public Benefit in 

Jeopardy. Pittsburg: [s.n.].  

ENGIE. Relatório de Sustentabilidade 2020. Disponível em: 

https://www.engie.com.br/uploads/2021/04/Engie_RS2020-PT.pdf . 2021. Acessado 

em abril 2021. 

FABRIS, T. R.; WATANABE, M.; LOPES, G. S. C.; DIAS, A.B.T.B.B. Plano de 
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Anexo I – Registro das reuniões realizadas 

 

 

04/01/2021 1ª Reunião de Trabalho GT-SC  

Compartilhamento de informações entre os membros e demais servidores 
convidados sobre o contexto de criação do GT, o método de trabalho, 
prazos e o resultado que se pretende alcançar, conforme PRT no 452/2020. 

 

06/01/2021 2ª Reunião de Trabalho GT-SC  

Detalhamento do escopo do trabalho com identificação dos temas a serem 
avaliados, responsáveis por cada frente e demais interlocutores externos 
ao MME que poderão ser convidados para contribuição nas discussões. 

 

08/01/2021 3ª Reunião de Trabalho GT-SC  

Finalização do Plano de trabalho, considerando inclusive as interfaces do 
GT-SC com o escopo e atividades do Programa para o Uso Sustentável do 
Carvão de que trata a Portaria MME n° 461/2020. 

 

08/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC com representantes da Engie 
Energia Brasil 

Apresentação de informações pela Engie sobre: (i) o plano de 
descarbonização de sua geração como parte da estratégia global da 
empresa; (ii) a frustação das tentativas realizadas para venda dos ativos e 
suas causas (risco dos passivos ambientais das minas de carvão e recente 
interpretação da RFB de que há incidência de PIS/COFINS sobre o 
ressarcimento do custo de carvão); (iii) definição das etapas do 
descomissionamento do CTJL em fases com desativação de 2 das 7 
unidades geradoras no fim de 2021 e avanços com desligamento das 
últimas 3 unidades geradoras até 2025; (iv) cenários de manutenção da 
operação de Jorge Lacerda pós-2025. 

 

11/01/2021 4ª Reunião de Trabalho GT-SC  

Apresentação do Plano de Trabalho pelos membros do GT-SC aos 
representantes do governo do estado de Santa Catarina. 
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12/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC e representantes do Instituto de 
Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA/SC  

Coleta de informações sobre licenciamento ambiental do Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda para composição de diagnóstico. 

 

13/01/2021 Reunião entre Ministro de Minas e Energia com Governador de Santa 
Catarina e bancada de representantes do Estado e Municípios  

Manifestações do Governador de SC, de representantes do Estado no 
Congresso Nacional e de prefeitos de cidades afetadas sobre os impactos 
do possível descomissionamento do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda 
nos aspectos econômicos e socioambientais da região. Solicitação de 
apoio e providências. Apresentação do MME sobre: os antecedentes que 
levaram à instituição do GT-SC; o rol de instituições mapeadas como 
partes interessadas da questão; a dinâmica de trabalho do GT-SC; os 
cenários identificados e as análises transversais possíveis. 

 

13/01/2021 Ofício do MME à Casa Civil da Presidência da República 

Informação sobre verificação de necessidade da atuação transversal do 
Governo Federal para endereçamento das questões colocadas pela ENGIE 
e pelos Representantes do Estado de Santa Catarina, quanto à 
sustentabilidade econômica, ambiental e social da Região. Solicitação de 
avaliação de conveniência e oportunidade sobre possível coordenação por 
parte da Casa Civil das atividades necessárias de diversos Órgãos e 
Entidades da Administração Pública para adequado tratamento do tema 
que afeta a Região Sul do Estado de Santa Catarina. 

 

14/01/2021 Publicação da Portaria MME no 479 

Publicação de Portaria que acrescentou ao GT-SC a atribuição de divulgar, 
mensalmente, no sítio eletrônico do Ministério de Minas e Energia 
informe contendo a evolução das atividades do grupo. 

 

15/01/2021 Designação de membros titulares e suplentes do GT-SC 

Publicação de Portaria de Pessoal no 1/2021, com designação de 
representantes, titulares e suplentes, do Ministério de Minas e Energia, 
para compor o Grupo de Trabalho denominado GT-SC. 

 

18/01/2021 5ª Reunião de Trabalho GT-SC  

Alinhamento interno de trabalhos, compartilhamento de informações 
entre os membros sobre atividades executadas em atendimento ao Plano 
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de trabalho com destaque para a orientação de coleta de informações 
como objetivo da fase atual dos trabalhos. 

 

 

18/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC e representantes da Companhia de 
Geração e Transmissão de Energia Elétrica do Sul do Brasil - Eletrobras 
CGT Eletrosul 

Coleta de informações sobre aspectos técnicos relacionados a estruturas 
e cadeia do carvão mineral como energético para produção de energia 
elétrica (mineração, beneficiamento, transporte); tecnologias mais atuais 
para aproveitamento do carvão em energia elétrica e aspectos 
operacionais e econômicos. 

 

20/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC e representantes da Associação 
Brasileira do Carvão Mineral - ABCM 

Coleta de informações sobre a questão da geração de energia elétrica a 
partir de carvão e sobre a situação da indústria carbonífera da Região Sul 
do país para composição de diagnóstico.  

 

21/01/2021 6ª Reunião de Trabalho GT-SC - Reunião com representantes do New 
Development Bank 

Sondagem sobre possibilidades de financiamentos para projetos de 
geração termelétrica a carvão, novas tecnologias para carvão, retrofit, 
descomissionamento e recuperação ambiental. 

 

22/01/2021 7ª Reunião de Trabalho GT-SC - Reunião entre membros do GT-SC e 
representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL 

Coleta de informações sobre Outorga para exploração do Complexo 
Termelétrico Jorge Lacerda pela Engie e sobre regras para orçamentação 
e pagamento do subsídio destinado ao ressarcimento de parte dos custos 
com compra de carvão mineral nacional por meio da Conta de 
Desenvolvimento Energético – CDE para composição de diagnóstico. 

  

22/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC e representantes do Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

Coleta de informações junto à equipe do BNDES sobre aspectos de 
financiamento de empreendimentos à carvão no sul do país.  
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25/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC e representantes da COPELMI 
Mineração Ltda., Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM, 
Carbonífera Metropolitana e Associação Brasileira do Carvão Mineral - 
ABCM 

Coleta de informações sobre viabilidade técnica e econômica de 
gasificação de carvão mineral e apresentação de projeto existente para o 
Rio Grande do Sul. 

 

28/01/2021 Reunião entre participantes do GT-SC e representantes da Agência 
Nacional de Mineração – ANM/SC  

Coleta de informações sobre Ações Civis Públicas instauradas para 
composição de diagnóstico. 

 

28/01/2021 Ofício do MME ao Operador Nacional do Sistema - ONS 

Solicitação de análise quanto à necessidade do ponto de vista elétrico e 
energético de manutenção da geração das usinas térmicas a carvão 
mineral em Santa Catarina e na região Sul para composição de diagnóstico. 

 

04/02/2021 Reunião entre participantes do GT-SC com representantes da Engie  

Apresentação de informações preparadas pela Engie a pedido do GT-SC 
sobre retrofit do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e estimativas de 
investimentos mínimos adicionais necessários para um cenário de 
prolongamento da operação das usinas do Complexo Termelétrico Jorge 
Lacerda. 

 

05/02/2021 Reunião entre participantes do GT-SC com representante da Casa Civil da 
Presidência da República  

Compartilhamento de informações sobre o Plano de Trabalho do GT-SC e 
sobre as atividades já realizadas. Tratativas para participação de 
representantes da Casa Civil nas atividades do GT-SC que envolverem 
demais Órgãos e Entidades da Administração Pública, considerando a 
competência da Casa Civil de coordenar e integrar as ações 
governamentais e a necessidade da atuação transversal do Governo 
Federal para endereçamento das questões relacionadas ao anunciado 
início de descomissionamento do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e 
desafio para sustentabilidade econômica, ambiental e social da região do 
estado de Santa Catarina afetado. 
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08/02/2021 8ª Reunião de trabalho - GT-SC e Banco Inter Americano de 
Desenvolvimento -  BID 

Explorada a possibilidade de contratação de estudo para recuperação 
ambiental de áreas de mineração em SC com recursos do banco e avaliado 
que o montante necessário para tanto extrapola o orçamento disponível. 
Citada experiência do BID no Chile em projetos/estudos relativos à 
reativação de atividades econômicas com o fim de concessões mineiras, 
sendo apontado para a expertise da área de políticas extrativas do BID 
para atividades de descomissionamento. Demonstrada disponibilidade 
para recepção de eventuais estudos/projetos sobre o 
descomissionamento da atividade de mineração e a reativação de 
atividade econômica, além da conversão da queima do carvão para a 
queima de RSU. 
 

09/02/2021 9ª Reunião de trabalho - GT-SC e Secretaria de Geologia, Mineração e 
Transformação Mineral (SGM/MME) 

Apresentação de informações por representantes da SGM a respeito dos 
normativos que disciplinam as concessões e licenciamento de minas; 
sobre avaliação do Tribunal de Contas da União – TCU sobre a atividade de 
fiscalização de processo de fechamento de minas e as dificuldades de 
enforcement dos planos de fechamento de minas; sobre as 3 Ações Civis 
Públicas em andamento (ACP do carvão, da mina do Rio Verdinho e da 
segurança estrutural); sobre a atuação da Agência Nacional de Mineração 
– ANM. 
 

11/02/2021 10ª Reunião de trabalho - GT-SC e FGV Europe 

Compartilhamento de informações pelos representantes da FGV-Europe 
sobre transição justa em regiões carboníferas e experiências 
internacionais bem-sucedidas. Apresentado o conceito de que transição 
justa envolve: meio ambiente e mercado de trabalho, transição energética 
e dimensão social para embasar processo justo e equitativo rumo a uma 
sociedade pós-carbono, pretendendo ser meio para mudança de 
economia prevalentemente extrativista para economia sustentável e 
diversificada. Foram apresentadas as dinâmicas da transição energética e 
saída do carvão na Europa e na Alemanha, incluindo o fechamento gradual 
de plantas de geração de energia elétrica à carvão até 2038 e apontados 
vetores estratégicos caracterizantes do sucesso da experiência alemã 
como referência. Compartilhada informação sobre a Iniciativa de 
cooperação técnica bilateral Brasil Alemanha promovida pelo Consulado 
Geral da Alemanha no Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério das 
Relações Exteriores da Alemanha; FGV Europe, Unidade de Representação 
da FGV na Alemanha, e Governo do Estado de Minas Gerais, com objetivo 
de promover e apoiar o modelo de desenvolvimento econômico das 
regiões de mineração de Minas Gerais, baseado no conceito de “Transição 
Justa”, tendo como referência as experiências e o know how da Alemanha. 
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Exploradas e debatidas outras oportunidades de cooperação bilateral 
Alemanha-Brasil para a transição justa. 
 
 

12/02/2021 11ª Reunião de trabalho - GT-SC e ICS e Volt-Robotics 

Atendendo ao convite, os representantes da Instituto Clima e Sociedade – 
ICS e da Volt-Robotics apresentaram o estudo produzido que embasou o 
artigo “Carvão subsidiado: peça de museu”, publicado no Jornal Valor 
Econômico em 04/02/2021 com opinião de que o Brasil segue na 
contramão de grandes economias globais, que reduzem a participação do 
carvão como fonte de energia. O conteúdo apresentado abordou a análise 
de que a pandemia do covid-19 reduziu as expectativas de consumo de 
energia elétrica para 2020 e para os próximos anos. Antes da pandemia, 
devido ao baixo desempenho econômico, havia uma sobra sistêmica de 
energia e com a pandemia, a sobra sistêmica de energia se intensificou, 
abrindo oportunidade para se reavaliar três conjuntos de usinas que são 
poluentes e oneram as tarifas de energia dos consumidores: usinas 
termelétricas a óleo diesel e óleo combustível e usinas a carvão 
subsidiadas ou não pela CDE. A apresentação seguiu no detalhamento dos 
nove elementos identificados que precisam ser considerados na 
reavaliação da utilização dessas usinas: tendências setoriais; experiências 
internacionais; oferta de energia; estabilidade do setor elétrico; 
comunidade local; cadeia de fornecedores; meio ambiente; benefício das 
mudanças; e alterações legais e regulatórias. 
 

17/02/2021 Reunião com representante da ABCM e SATC 

Reunião com Fernando Luiz Zancan, Presidente da Associação Brasileira 
do Carvão Mineral - ABCM e Diretor Executivo da Associação Beneficente 
da Indústria Carbonífera de Santa Catarina - SATC para apresentação do 
projeto da Cidade do Conhecimento. Apresentado projeto de 
desenvolvimento regional que busca levar novas indústrias e serviços, 
visando a diversificar a economia da região carbonífera de santa Catarina 
e prepará-la para a transição energética, na busca um mundo de baixo 
carbono e sustentável. 
 

24/02/2021 12ª Reunião de trabalho - GT-SC e Receita Federal do Brasil (RFB) 

Reunião a convite da Casa Civil da Presidência da República com 
representantes da RFB com objetivo de obter informações e avaliação 
quanto aos aspectos tributários que envolvem cobrança de PIS/PASEP e 
COFINS sobre recursos recebidos da Conta de Desenvolvimento 
Energético - CDE, a título de reembolso de custos com aquisição de carvão 
mineral nacional para geração de energia elétrica no Complexo 
Termelétrico Jorge de Lacerda. 
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24/02/2021 13ª Reunião de trabalho - GT-SC e Ministério Público Federal 

Reunião com Sr. Dermeval Ribeiro Vianna Filho, Procurador do Ministério 
Público de Santa Catarina, com objetivo de obter informações e avaliação 
quanto às atividades do MPF e Ações Civis Públicas em curso que tratam 
das atividades de mineração e geração de energia elétrica a partir do 
carvão no Estado de Santa Catarina. 
 

25/02/2021 14ª Reunião de trabalho - GT-SC e Agência Nacional de Mineração (ANM) 

Apresentação da ANM com informações sobre os principais atores e eixos 
temáticos que exercem influência nas atividades do setor de mineração de 
carvão no Estado de Santa Catarina, abordando: (i) Ações Civis Públicas em 
curso e em fase de execução; (ii) Minas em operação, abandonadas, 
suspensas e sua caracterização; (iii) Municípios da Região Carbonífera e 
Desenvolvimento Econômico. 
 

02/03/2021 15ª Reunião de trabalho - GT-SC com ABCM e Mineradoras 

Compartilhamento de informações por representantes das empresas de 
mineração de carvão no Estado de Santa Catarina e da Associação 
Brasileira do Carvão Mineral – ABCM sobre: plano de ação de renovação 
da cadeia do carvão; importância da manutenção da operação do CTJL e 
formas de sua viabilização; tecnologias com potencial para beneficiar a 
recuperação ambiental da região; ações em andamento para 
cumprimento de sentença judicial quanto à recuperação ambiental; 
morosidade para avanços da definição de montante da caução que 
permitiria expansão das minas presentes e abertura de novas minas; 
relevância da atividade mineradora e logística associada para a economia 
da região; importância estratégica do aproveitamento do carvão enquanto 
recurso mineral nacional disponível; utilização de recursos da CDE ou 
outra fonte para subsidiar a cadeia produtiva considerando sua relevância 
econômica e social; cumprimento de legislações trabalhista e ambiental; 
apontamento de que o abandono da Mina do Verdinho não deve ser 
considerado como paradigma para as práticas vigentes; revisão de 
normativo da ANM sobre fechamento de minas; desequilíbrio econômico 
financeiro das mineradoras no período de 2016 a 2020 em razão do baixo 
preço do carvão; custos para modernização e para fechamento de minas. 

 

02/03/2021 Reunião de trabalho s/no - GT-SC e IMA-SC 

Reunião realizada para compartilhamento de informações por 
representantes do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina sobre o 
licenciamento ambiental das mineradoras e dos passivos ambientais 
existentes. Destaque para informações de que: as mineradoras em 
operação estão com o licenciamento ambiental regular, em atendimento 
das condicionantes das licenças ambientais e em processo de recuperação 
de suas áreas degradadas; os mineradores têm preocupação em relação à 
indefinição quanto ao desenvolvimento/futuro da atividade minerária e 
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quanto à gestão e pagamento de caução para constituição de reserva a ser 
utilizada para possível uso em situação de abandono da atividade; 
aumento do rigor na condução do licenciamento ambiental da atividade 
de mineração de carvão em razão do passivo ambiental decorrente de 
abandonos de mina, realizados por empresas que entraram em falência na 
década de 80/90 e por uma cooperativa de trabalhadores; comercialização 
de cinza, principalmente para os Estados Unidos; necessidade de 
realização de vistoria conjunta nas mineradoras entre o órgão licenciador 
e a agência reguladora com vistas à interação técnica; avaliação de 
licenciamento ambiental do CTJL em conformidade com a legislação 
ambiental. 

 

10/03/2021 16ª Reunião de trabalho - GT-SC e BRDE 

Reunião realizada para compartilhamento de informações por 
representantes do Banco Regional de Desenvolvimento do extremo Sul – 
BRDE sobre possibilidades para financiamento de investimentos nas 
atividades de mineração de carvão mineral e de geração de energia 
elétrica a partir desse recurso mineral em Santa Catarina. Destaque para 
informações de que o BRDE opera como agente financeiro para projetos 
com bom potencial de retorno e aderência aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentáveis - ODS das Organização das Nações Unidas 
– ONU; avaliação de que, para a região, talvez não seja aplicável uma única 
solução mas um conjunto de soluções, pautadas pelo desenvolvimento 
regional com várias atividades econômicas, criadas a partir de programas 
específicos; informação de que atualmente o BRDE não possui operações 
com carvão mas é possível que tenha financiado alguma UTE no passado; 
possibilidade de se avaliar participação em financiamento para novas UTEs 
bem como para reposicionamento das atividades econômicas da região, 
num eventual cenário de “post mining landscape”. 

 

16/03/2021 17ª Reunião de trabalho - GT-SC e Engie 

A reunião foi realizada em atendimento ao pedido da Engie que solicitou: 
receber informações sobre o andamento dos trabalhos do GT, 
especialmente sobre a questão tributária; e, compartilhar informação 
sobre contribuição feita à ANEEL na Consulta Pública do edital dos Leilões 
de Energia Existente A-4 e A-5 de 2021 em que pediram que se reconheça 
diretamente, no ICB, o impacto da glosa da receita fixa em montante 
equivalente ao recebido via CDE e efetivamente percebido pelo segmento 
de consumo. Em adição, os representantes da Engie informaram evolução 
com o processo de venda do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, 
apresentando representante da empresa FRAM Capital, com quem foi 
feito um acordo de exclusividade pelo período de 120 dias para a venda 
do complexo. Por fim, tratou-se das ações judiciais em curso a partir de 
Ações Civis Públicas instauradas pelo Ministério Público Federal 
relacionadas à recuperação ambiental de áreas degradadas em razão da 
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atividade de exploração de carvão mineral em Santa Catarina e do 
apontamento da Engie como ré em processo nesse contexto e da 
estratégia da empresa em sua defesa. 

 

18/03/2021 18ª Reunião de trabalho - GT-SC e ME 

Reunião realizada com representantes do Ministério da Economia - ME 
com o objetivo de coletar informações sobre alternativas e iniciativas de 
políticas públicas que poderiam contribuir para o desenvolvimento 
econômico do sul de Santa Catarina considerando o possível cenário de 
desmobilização da geração de energia elétrica no CTJL e redirecionamento 
das atividades econômicas da região. Da parte do ME, participaram 
representantes da Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, 
Serviços e Inovação e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – SEBRAE com destaque para as informações de que o SEBRAE 
dispõe de métodos e experiência em atuar na situação de desligamento 
de trabalhadores com encaminhamento para o setor de 
empreendedorismo por meio de projeto de desenvolvimento territorial 
para fomento de pequenos negócios, na capacitação dos trabalhadores e 
mapeamento de oportunidades de desenvolver negócios 
empreendedores.  

 

19/03/2021 

e 

24/03/2021 

19ª Reunião de trabalho - GT-SC e MDR 

Reunião realizada com representantes Ministério do Desenvolvimento 
Regional – MDR com o objetivo de coletar informações sobre alternativas 
e iniciativas de políticas públicas que poderiam contribuir para o 
desenvolvimento regional do sul de Santa Catarina considerando o 
possível cenário de desmobilização da geração de energia elétrica no CTJL 
e redirecionamento das atividades econômicas da região. Nas duas 
ocasiões, o desafio e seu contexto foram apresentados pelos 
representantes do Ministério de Minas e Energia; contudo, não foi possível 
alcançar o objetivo, pois as pessoas presentes como representantes do 
MDR informaram não serem as mais indicadas para tratarem da questão. 

 

24/03/2021 20ª Reunião de trabalho - GT-SC - Diagnóstico 

Reunião realizada entre representantes do GT-SC com o objetivo de 
repassar o plano de trabalho com respectivas etapas e prazos, 
compartilhar avaliações preliminares e diagnósticos a partir das 
informações coletadas com os diversos atores afetados ouvidos com 
destaque para: estudo realizado quanto aos preços para viabilização de 
usina a carvão mineral de Santa Catarina em leilão, considerando dados 
disponíveis nos estudos de planejamento da expansão da geração; 
avaliações elaboradas pelo Operador Nacional do Sistema – ONS quanto à 
importância do CTJL e demais usinas a carvão da região Sul sob os aspectos 
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elétrico e energético; e perspectivas para uso diligente dos recursos 
naturais de carvão mineral nacionais em avaliação no âmbito do Programa 
para Uso Sustentável do Carvão Mineral Nacional. 
 

25/03/2021 21ª Reunião de trabalho - GT-SC e ABRAGET e COPELMI 

Considerando a Carta 014/21 encaminhada pela Associação Brasileira de 
Geradoras Termelétricas - ABRAGET em 12 de março de 2021, a reunião 
teve por objetivo atender ao pedido da ABRAGET de participação nas 
atividades do GT-SC e acatar a oferta de contribuição com os trabalhos, 
considerando a expertise dos associados em temas relacionados às 
termelétricas a carvão mineral. Destaque para informações prestadas 
pelos representantes do GT-SC sobre contexto que levou à criação do GT 
os cenários de estudo definidos no Plano de Trabalho, as fases da agenda 
de trabalho (coleta de informações, diagnóstico, proposições e relatório) 
e as principais questões levantadas ao logo das diversas atividades de 
coleta de informações e diagnóstico realizadas, o Programa Para Uso 
Sustentável do Carvão Mineral Nacional. Da parte da ABRAGET os 
destaques foram as avaliações sobre relevância de aproveitamento do 
carvão nacional e adequação de sua utilização como combustível para 
geração de energia elétrica com tecnologias modernas que mitiguem as 
emissões de carbono contribuam para os objetivos de transição 
energética; da adequação do instrumento de leilão de reserva de 
capacidade para contratação de novas usinas a carvão no Rio Grande do 
Sul e de leilão de energia existente para viabilizar a continuidade da 
operação do CTJL em Santa Catarina. Os destaques feitos por 
representantes da Copelmi dizem respeito às informações sobre o projeto 
da UTE Nova Seival que está em desenvolvimento e contará, segundo 
planejado, com tecnologia super-crítica, financiamento com recursos de 
investidor chinês, preço competitivo e expectativa de venda de energia em 
leilão de energia nova programado para setembro de 2021 e também à 
avaliação positiva quanto à continuidade da operação do CTJL por mais 
algum tempo com novas caldeiras e carvão “blendado” (mistura de carvão 
novo com cinzas depositadas na superfície da região), garantindo-se a 
recuperação ambiental com consumo dos rejeitos que estão descartados 
e depositados na superfície, constituindo passivo ambiental. 
  

25/03/2021 22ª Reunião de trabalho - GT-SC e Governo de SC 

Reunião realizada com objetivo de atualizar avaliações realizadas tanto 
pelo GT-SC quanto pelo Governo de Santa Catarina para tratamento da 
questão posta com a possibilidade iminente de início de 
descomissionamento do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e da 
mineração de carvão no estado por consequência. Os representantes do 
GT-SC apresentaram relato das informações colhidas durante a fase de 
escuta dos atores afetados com apontamento de diagnósticos 
preliminares. Os representantes do governo de SC abordaram trabalhos 

https://www.ima.sc.gov.br/


141 
 

relacionados à elaboração de proposta legislativa para endereçar a 
neutralização do risco futuro da mineração para o novo titular da UTE com 
a perspectiva de fomentar a manutenção das atividades do complexo até 
2035 e a possibilidade de instituição de um fundo a ser administrado por 
terceiros para gerir os recursos que objetivariam atendimento dos 
desafios ambientais da mineração. Abordada a necessidade de avaliação 
de contrapartida estadual para baratear o custo da geração de energia, 
como, por exemplo, isenção de impostos e de se buscar fontes de 
financiamento para investimento em modernização das minas, 
eventualmente junto ao BRDE, temas sobre os quais os representantes do 
Estado buscarão avaliações.  

 

28/03/2021 23ª Reunião de trabalho - GT-SC e ONS 

Reunião realizada com objetivo conhecer a análise realizada pelo 
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS a pedido do GT-SC sobre a 
importância das usinas que compõem o Complexo Termelétrico Jorge 
Lacerda sob o ponto de vista elétrico e energético no sistema atual e 
futuro, dentro do horizonte de planejamento da operação do SIN, 
considerando expansão prevista das instalações de geração e transmissão. 
Destaque para avaliações de que o CTJL desempenha atualmente 
importante contribuição para o SIN sob o ponto de vista elétrico na região 
Sul e perspectiva de despacho do complexo por razão elétrica até a 
entrada das obras de transmissão que estão em andamento com previsão 
e conclusão no final de 2021; e de que sob ponto de vista energético, 
recomenda-se a manutenção da operação das usinas térmicas a carvão da 
região Sul, uma vez que estas contribuem positivamente para a garantia 
do atendimento eletro-energético do SIN, notadamente em condições 
hidrológicas desfavoráveis e que alternativas para atendimento das 
necessidades energéticas do SIN devem ser avaliadas no âmbito do 
planejamento da expansão do setor tanto na geração quanto na 
transmissão. 

 

31/03/2021 24ª Reunião de trabalho - GT-SC e ANEEL 

Reunião realizada entre representantes do GT-SC e representantes da 
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL com o objetivo de esclarecer 
aspectos levantados pela Engie na 17ª Reunião do GT-SC, realizada em 
16/03/2021, sobre possível tratamento regulatório para PIS/PASEP e 
COFINS na CDE-Carvão e contribuição feita em Consulta Pública do edital 
dos Leilões de Energia Existente A-4 e A-5 de 2021 relacionada à CDE-
Carvão.  
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16/04/2021 25ª Reunião de trabalho - GT-SC com ME 

Reunião realizada com representantes do Ministério da Economia – ME, 
em complemento à 18a Reunião do GT-SC de 18/03/2021, com o objetivo 
de ampliar as informações e análises sobre alternativas e iniciativas de 
políticas públicas no contexto do descomissionamento do CTJL. Os 
representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas – Sebrae informaram que a instituição pode contribuir para o 
processo de redirecionamento econômico da região, com ênfase para 
reposicionamento dos colaboradores da atual cadeia produtiva do carvão 
em outras atividades voltadas à inovação e empreendedorismo. Citaram 
exemplos de trabalhos desenvolvidos pelo Sebrae em outras localidades, 
inclusive em região de mineração, e foi ressaltada a importância 
estratégica de atuação não só no contingente diretamente relacionado às 
empresas que desmobilizam ativos e processos, mas também de 
intervenções em nível das cidades, com iniciativas como o Projeto Cidade 
Empreendedora – modelo já testado e aplicado. Para que funcione, 
segundo relatado, é necessário o envolvimento das autoridades 
municipais, lideranças locais, além das empresas locais nas atividades do 
projeto.  

 

09/04/2021 26ª Reunião de trabalho - GT-SC  

Reunião realizada entre representantes do GT-SC do MME com objetivo 
de organizar os trabalhos de elaboração do diagnóstico. Foram avaliados: 
retrospecto da fase de coleta de informações; lacunas nas informações 
coletadas e no universo de atores afetados ouvidos; necessidade de 
requisição por ofício de formalização de posições ou informações 
recebidas nas reuniões realizadas; forma e prazo para execução das 
próximas atividades. 

 

12/04/2021 Ofício nº 145/2021/SE-MME - Instituto do Meio Ambiente de Santa 
Catarina 

Ofício enviado ao Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, com 
solicitação de informações dos processos de licenciamento ambiental da 
atividade de mineração carbonífera no Estado de Santa Catarina e do 
Complexo Jorge Lacerda, referente à reunião realizada em 03 de março 
com o Instituto. 

 

14/04/2021 Ofício nº 146/2021/SE-MME - Governo do Estado de Santa Catarina 

Ofício enviado ao Governo do Estado de Santa Catarina, com solicitação 
de informações para subsidiar elaboração do relatório do GT-SC, em 
referência à reunião realizada em 25 de março de 2021. 
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14/04/2021 Ofício nº 152/2021/SE-MME – Agência Nacional de Mineração 

Ofício enviado à Agência Nacional de Mineração – ANM, com Solicitação 
de informações dos processos de regulação e gestão de outorgas no setor 
minerário e realidade das minas de Santa Catarina, em referência à 
reunião realizada em 25 de fevereiro de 2021. Em 27 de abril, a ANM 
respondeu com o envio da NOTA TÉCNICA SEI Nº 8/2021-UAC-SC/GER-SC. 

 

14/04/2021 27ª Reunião de trabalho - GT-SC e MDR 

Reunião realizada para compartilhamento de informações por 
representante do Ministério do Desenvolvimento Regional – MDR sobre 
alternativas de políticas para redirecionamento das atividades econômicas 
na região. O representante do MDR sugeriu o agronegócio como 
alternativa promissora, destacando a importância da integração com 
outras pastas e níveis governamentais. Foram também discutidos outros 
possíveis usos para o carvão que não o de geração de energia elétrica 
(indústria carboquímica, de fertilizantes); a utilização de Resíduos Sólidos 
Urbanos – RSU para gerar energia elétrica; e a combinação de diferentes 
produtos com o carvão mineral para composição de combustível 
alternativo, com menor emissão de carbono. Foi destacado que, mesmo 
que se logre êxito na manutenção da geração termelétrica na região por 
mais um tempo, os trabalhos para reposicionamento das atividades 
econômicas na região deveriam ser iniciados o quanto antes possível, 
permitindo uma transição gradual e palatável. 

 

14/04/2021 28ª Reunião de trabalho - GT-SC e ABCM 

Reunião realizada em atendimento ao pedido da Associação Brasileira do 
Carvão Mineral - ABCM para compartilhar informações sobre atualização 
das atividades conduzidas pela associação, incluindo estudos realizados 
por consultorias contratadas pela ABCM. Ao final, o MME informou à 
Associação as próximas etapas do plano de trabalho do GT. 

 

14/04/2021 Ofício nº 146/2021/SE-MME - Associação Brasileira do Carvão Mineral – 
ABCM 

Após a 28ª Reunião de trabalho - GT SC, o MME enviou à ABCM o Ofício 
nº 151/2021/SE-MME, com solicitação de informações para subsidiar 
elaboração do relatório do GT-SC. Em 26 de abril, a ABCM respondeu o 
ofício, enviando i) informações do setor carbonífero de Santa Catarina 
para subsidiar elaboração do relatório do GT-SC; ii) minuta do projeto de 
lei que cria a política estadual do carvão mineral do estado de Santa 
Catarina, e iii) nota técnica sobre os desafios envolvendo a execução do 
projeto de recuperação ambiental da bacia carbonífera do sul de Santa 
Catarina e atuação em saúde e segurança do trabalhador. 
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26/04/2021 

 

Reunião da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e 
Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

Atendendo ao convite recebido da Comissão de Economia, Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 
a Secretária-Executiva do MME participou de reunião pública a fim de 
prestar informações acerca do andamento das ações do Grupo de 
Trabalho. A Sra. Marisete apontou a importância estratégica do setor 
energético e mencionou que, ao receber a informação da Engie sobre 
possível descomissionamento do CTJL, foi determinada a imediata 
instauração de um Grupo de Trabalho para analisar a situação. Citou que, 
em frente de trabalho paralela, estão sendo detalhados os objetivos do 
Programa de Uso Sustentável do Carvão, objeto da Portaria MME 
461/2020. Destacou que o fato de o MME estar empenhado para ter bom 
diagnóstico no âmbito desse GT-SC não significa poder solucionar todas as 
demandas da região – a viabilização das melhores alternativas requer 
atuação integrada. A reunião contou com representantes da Comissão de 
Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa 
de SC, do MME, da ABCM e da Engie. Por parte dos legisladores, foi 
indicada a intenção de tratar diretamente com o Ministério da Economia 
a respeito da questão tributária que afeta o CTJL, assim como de agendar 
nova reunião para acompanhamento dos trabalhos do GT-SC. 
 

26/04/2021 Audiência do Ministro de Minas e Energia com a Governadora Interina 
de Santa Catarina 

O Ministro Bento Albuquerque recebeu a Governadora-Interina, Sra. 
Daniela Cristina Reinehr. O Ministro informou que, desde 2016, o MME 
está empenhado em construir políticas para a mineração de carvão de 
Santa Catarina, estando em fase de conclusão de um programa para a 
geração termelétrica a carvão mineral sustentável. Sobre o CTJL, informou 
que, após anúncio da Engie de intenção de descomissionamento, 
determinou a constituição do GT-SC para avaliar o caso. O MME informou 
o escopo do trabalho do GT-SC, o status dos trabalhos desenvolvidos, 
apontando que o resultado tende a ser um diagnóstico abrangente com 
propostas de alternativas para decisão das instituições competentes, 
reiterando que a solução adotada não depende apenas do MME. Informou 
que o Governo do Estado foi convidado, por Ofício, a contribuir com o 
relatório do GT-SC, com prazo até 11/05. A Governadora-Interina 
enalteceu a iniciativa e colocou a sua equipe à disposição, sugerindo que 
um representante do Estado integrasse o GT-SC. O Deputado Daniel 
Freitas reiterou o interesse da bancada regional e favorável ao carvão 
mineral e sua disponibilidade em contribuir com os trabalhos do GT-SC.  

 

 

 



145 
 

27/04/2021 

 

30ª Reunião de trabalho - GT-SC e Votorantim Cimentos 

Reunião realizada com representantes da Votorantim Cimentos com o 
objetivo de coletar informações sobre a utilização de cinzas produzidas 
pelo CTJL na produção de cimentos. 

 

27/04/2021 

 

31ª Reunião de trabalho - GT-SC e MInfra 

Reunião realizada com representantes do Ministério da Infraestrutura 
com o objetivo de coletar informações sobre as atividades da Ferrovia 
Tereza Cristina, cujo contrato de concessão vence em 2027 e cuja atuação 
está bastante interligada à atividade carbonífera na região. Considera-se 
que o vencimento da concessão não ameaça o transporte do carvão para 
o CTJL caso o empreendimento continue a operar além desse prazo. 

 

03/05/2021 

 

29ª Reunião de trabalho - GT-SC 

Reunião interna, realizada com objetivo de organizar os trabalhos do GT-
SC, considerando as últimas coletas de informações e interações 
realizadas e as elaborações de diagnóstico em andamento. 

 

06/05/2021 

 

Manifestação do IDEC e iCS 

Carta recebida do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC e 
do Instituto Clima e Sociedade – iCS encaminhando estudo intitulado 
“Aproveitando as sobras de energia decorrentes da pandemia para 
acelerar a descarbonização da matriz energética brasileira, reduzir tarifas 
e promover desenvolvimento”. Os institutos concluem pela não 
necessidade elétrica e energética das usinas a carvão mineral subsidiado 
instaladas na região Sul; possibilidade de encerramento amigável dos 
contratos de venda de energia da UTE Candiota III com as distribuidoras 
sobrecontratadas; existência de exemplos de programas estruturados em 
outros países que tratam das questões energéticas, ambientais e sociais; 
existência de experiência da Alemanha de utilização dos recursos dos 
subsídios ao carvão para custeio de programas de descomissionamento, 
incluindo justa indenização aos proprietários das usinas, custeio de 
programas ambientais de recuperação de áreas degradadas e da formação 
profissional para recolocação de pessoas ou mesmo garantia de suas 
rendas por período de readequação. Os institutos propõem a utilização de 
recursos da CDE previstos para subsidiar o carvão mineral nacional até 
2027 em programas que tragam recuperação ambiental, redução da 
emissão de gases do efeito estufa, qualificação dos profissionais da 
indústria carvoeira e redução tarifária permanente a todos os brasileiros. 
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13/05/2021 33ª Reunião de trabalho - GT-SC  

Reunião interna, incluindo representante da Casa Civil, para a Secretaria 
de Geologia Mineração e Transformação Mineral – SGM do MME 
apresentar suas considerações sobre o tema, com base nos trabalhos 
realizados ao longo dos últimos meses, e apresentar minuta de relatório 
com suas contribuições. 

 

13/05/2021 34ª Reunião de trabalho - GT-SC  

Reunião interna, incluindo representante da Casa Civil, para a Secretaria 
de Energia Elétrica – SEE do MME apresentar suas considerações sobre o 
tema, com base nos trabalhos realizados ao longo dos últimos meses, e 
apresentar minuta de relatório com suas contribuições. 

 

19/05/2021 35ª Reunião de trabalho - GT-SC  

Reunião interna, incluindo representante da Casa Civil, para Assessoria 
Especial de Meio Ambiente – AESA do MME apresentar suas 
considerações sobre o tema, com base nos trabalhos realizados ao longo 
dos últimos meses, e apresentar minuta de relatório com suas 
contribuições. 

 

21/05/2021 36ª Reunião de trabalho - GT-SC com ABCM 

Reunião com a Associação Brasileira do Carvão Mineral – ABCM, para 
apresentação, por consultoria contratada pela ABCM, de estudo que 
conclui pela importância eletro-energética do Complexo Termelétrico 
Jorge Lacerda. Os resultados parciais do estudo, ainda em andamento, 
indicam a existência de benefícios energéticos e econômicos relevantes no 
cenário de permanência do CTJL no SIN após 2027; que os benefícios 
econômicos derivam principalmente da redução do custo marginal de 
operação (CMO), em todos os subsistemas, ao longo do horizonte de 
estudo, o que afeta positivamente a modicidade tarifária; que os 
benefícios energéticos se traduzem em menores riscos na operação do 
sistema e na redução de custos de operação em séries hidrológicas 
críticas.  

 

21/05/2021 Manifestação WWF-Brasil e Dieese 

Em 21 de maio, o WWF Brasil entrou em contato com o GT-SC, enviando 
o relatório “Carvão Mineral – Experiências Internacionais na Busca por 
uma Transição Energética Justa para o Setor Carbonífero no Sul do Brasil”, 
elaborado pelo WWF-Brasil, em parceria com o Departamento 
Intersindical de estatística e Estudos Socioeconômicos - Dieese. O estudo 
apresenta a contribuição para o debate do phase-out do carvão mineral 
para uso energético no Brasil; informa sobre processos desenvolvidos para 
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a redução do minério na eletricidade nas experiências do Canadá, Chile, 
Espanha e Alemanha; aponta considerações sobre o contexto brasileiro; 
apresenta lições aprendidas e recomendações. 

 

21/05/2021 Resposta ao Ofício nº 146/2021/SE-MME - Governo do Estado de Santa 
Catarina 

E-mail enviado pela Celesc como resposta ao Ofício nº 146/2021/SE-MME, 
informando sobre a) proposta legislativa sobre Política Estadual do Carvão 
Mineral; b) tratamento tributário estadual do carvão, e c) fontes de 
financiamento para investimento na modernização das minas da região, 
eventualmente junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE). 

 

24/05/2021 37ª Reunião de trabalho - GT-SC com SDE/SC 

Reunião do GT-SC, incluindo representante da Casa Civil, com a Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDE/SC), para 
apresentar o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelo GT-SC até 
então. 

 

14/06/2021 Audiência Pública realizada pela Comissão de Economia, Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina 
 
Atendendo ao convite recebido da Comissão de Economia, Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, 
a Chefe da Assessoria Especial em Assuntos Regulatórios do MME, Agnes 
M. da Costa, participou de reunião pública a fim de prestar informações 
acerca do andamento das ações do Grupo de Trabalho. A Sra. Agnes 
abordou ainda questões tributárias e esclareceu dúvidas sobre a Conta de 
Desenvolvimento Energético – CDE. A reunião contou com representantes 
da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da 
Assembleia Legislativa de SC, do executivo estadual, do executivo 
municipal da região carbonífera de SC, do MME, da Engie e da Fram 
Capital. Indicou-se que o Governo de Santa Catarina encaminharia à 
Assembleia Legislativa Projeto de Lei sobre nova política estadual para o 
carvão e que o Fórum Parlamentar Catarinense, composto por 16 
deputados federais e três senadores, agendaria reunião com o Ministério 
da Economia sobre o PIS/Cofins incidente sobre usinas carboníferas. Ficou 
agendada nova reunião com representantes do governo estadual, Câmara 
dos Deputados, senadores e prefeitos dos 15 municípios que integram a 
Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec) para data 
posterior ao encerramento das atividades do GT-SC. 
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29/06/2021 38ª Reunião de trabalho - GT-SC com WWF-Brasil, iCS, Volt Robotics, 
Instituto Arayara, IDEC, DIEESE e USP 

Reunião do GT-SC com WWF- Brasil, Instituto Clima e Sociedade – iCS, Volt 
Robotics, Instituto Arayara, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor 
– IDEC, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos – DIEESE e USP, para discussão acerca da manifestação 
da WWF Brasil e DIEESE sobre as atividades de geração termelétrica a 
carvão mineral e de mineração de carvão no estado de Santa Catarina, e 
apresentação do posicionamento das demais instituições sobre o tema. 
 

05/07/2021 39ª Reunião de trabalho - GT-SC  

Reunião interna, realizada com objetivo de discutir o relatório final do GT-
SC, considerando as coletas de informações e interações realizadas e as 
elaborações de diagnóstico desenvolvidas. 

 

06/07/2021 Reunião MME, ME e Engie  

Reunião realizada com representantes do Ministério de Minas e Energia, 
do Ministério da Economia e da Engie. A empresa informou estar 
concluindo o processo de compra e venda do CTJL condicionado à edição 
de lei estadual tratando do risco ambiental e da solução para a tributação 
dos reembolsos da CCC. Diante disso, o Ministério da Economia indicou 
a intenção de buscar solucionar a questão. Foi tratado, ainda, de 
alternativa de doação do ativo à cooperativa de trabalhadores da usina, 
para possibilitar sua saída do negócio de geração termelétrica a carvão 
em Santa Catarina sem prejudicar a continuidade do negócio, 
considerando experiência vivenciada por outras empresas, alternativa 
que o Ministério da Economia ficou de detalhar para a Engie. Ficou 
alinhado que a Engie enviaria informações complementares sobre a 
questão tributária ao ME, que agendaria reunião com a RFB. 

 

07/07/2021 40ª Reunião de trabalho - GT-SC  

Reunião interna, realizada com objetivo de discutir o relatório final do GT-
SC, considerando as coletas de informações e interações realizadas e as 
elaborações de diagnóstico desenvolvidas. 

 

07/07/2021 41ª Reunião de trabalho - GT-SC com ABCM  

Reunião do GT-SC, com a Associação Brasileira do Carvão Mineral – ABCM, 
para apresentação de estudo da NTJTEC Power System Consulting e da 
MRTS Consultoria sobre os benefícios da geração termelétrica a carvão 
para o sistema elétrico brasileiro, com análises sobre os efeitos da geração 
pelo CTJL sobre o Custo Marginal de Operação, Custo de Geração Total, e 
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sobre confiabilidade do SIN e sobre a área de influência do 
empreendimento. 

 


