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Fotos: 

Área de exposições Centro de Cultura e Sustentabilidade

Entrada do auditório Entrada do Parque Ambiental Tractebel

 Vista aérea do Complexo Termelétrico Jorge 
Lacerda e da área recuperada que deu origem 
ao Parque Ambiental Tractebel



Q1: Título do projeto ambiental participante: Parque Ambiental Tractebel

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Recuperação de Áreas Degradadas

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Tractebel Energia S.A.
Nome fantasia: Tractebel
Setor de atuação: Energia
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 15/09/1998
Número de colaboradores: 1125

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Paschoal Apóstolo Pítsica, 5064
Bairro: Agronômica
Cidade: Florianópolis
Estado: SC
CEP: 88025-255
Telefone com DDD: (48) 3221-7000

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: José Lourival Magri
Cargo: Gerente de Meio Ambiente
E-mail: magri@tractebelenergia.com.br
Telefone com DDD: (48) 3221-7000

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  sexta-feira, 7 de novembro de 2014 10:26:37sexta-feira, 7 de novembro de 2014 10:26:37
Última modificação:Última modificação:  quarta-feira, 12 de novembro de 2014 13:15:27quarta-feira, 12 de novembro de 2014 13:15:27
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  179.210.96.115179.210.96.115

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#117
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: José Lourival Magri
Cargo: Gerente de Meio Ambiente
E-mail: magri@tractebelenergia.com.br
Telefone com DDD: (48) 3221-7000

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 1998

Q9: O projeto está em andamento? Sim

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

Não aplicável

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Remuneradas 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Pessoas 305.000

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Não se aplica

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

Entre as décadas de 1940 e 1990, a região do município de Capivari de Baixo, no sul de Santa Catarina, 
destacou-se como importante polo de comercialização do carvão mineral extraído das minas do estado. O 
desenvolvimento dessa atividade, ao mesmo tempo em que proporcionou amplo progresso econômico e 
social para a região, gerou uma série de graves impactos ambientais sobre o solo e as águas. Ao longo dos 
anos, o beneficiamento do carvão formou depósitos de rejeitos de carvão – fração do material sem valor de 
venda –, que constituíram montanhas com milhões de toneladas do resíduo, tornando-se focos de poluição. 
Os depósitos ocuparam principalmente três áreas no município de Capivari de Baixo, somando cerca de 260 
hectares às margens da BR-101, próximos ao Complexo Termelétrico Jorge Lacerda. Os locais receberam os 
rejeitos e o carvão sem que houvesse qualquer controle ambiental. 
A maior parte do volume dos rejeitos depositados nessas áreas era formada por materiais carbonosos 
misturados com pirita, argilas, arenitos e xistos. Em contato com o ar, a pirita sofria oxidação, resultando na 
formação de ácidos e de elevadas concentrações de ferros e metais dissolvidos. Por conta disso, as áreas 
dos depósitos eram potencialmente poluidoras das bacias hidrográficas em que se encontravam. A água das 
chuvas, ao ter contato com o carvão, tornava-se ácida e escoava até os lagos e riachos, afetando os 
mananciais e, consequentemente, a agricultura e a pesca. Além disso, as águas dos mananciais próximos à 
área afetada pela mineração ficavam impróprias para os consumos humano e animal. 
Em 1998, o Grupo SUEZ adquiriu a estatal Gerasul no processo de privatização, tornando-se proprietário do 
Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e, por consequência, responsável por cerca de 47 hectares de áreas 
degradadas, correspondentes ao pátio da ex-CAEEB.

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Imediatamente após a aquisição, a Tractebel Energia intensificou as ações de recuperação dessa área e 
prontificou-se a colaborar com o projeto de recuperação de todas as áreas degradadas, fornecendo cinzas 
resultantes da queima do carvão mineral para a correção da topografia e da acidez. Nesse mesmo projeto, 
embora não houvesse exigência legal, a Tractebel Energia realizou também a redução dos pátios de carvão 
do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda.
O processo de recuperação dos antigos depósitos, que envolveu cerca de 260 hectares, utilizou metodologia 
testada e aprovada, além do constante monitoramento das águas do lençol freático. O trabalho mitigou os 
impactos ambientais existentes e permitiu o uso dessa área para outros fins. As áreas de responsabilidade 
direta da Tractebel Energia – o pátio da ex-CAEEB e os pátios de carvão –, que pertencem à Usina 
Termelétrica Jorge Lacerda, estão incluídas no processo que levou à certificação do Complexo pela norma 
ISO 14001, em 2004.
No total, foram cerca de 15 anos de investimento por parte da Tractebel Energia na recuperação das áreas 
degradadas, que agora contam com farta cobertura vegetal de gramíneas, arbustos, árvores de médio porte e 
inúmeras espécies de animais. O monitoramento
da qualidade da água nas áreas recuperadas, sob responsabilidade de cada um de seus proprietários, indica 
de maneira geral que a acidez causada pelo acúmulo do carvão mineral vem sendo neutralizada com a 
disposição das cinzas, que possuem pH básico. Além disso, para aferir a eficiência do projeto de recuperação 
em termos regionais, a Tractebel Energia realiza o permanente monitoramento da qualidade da água em toda 
a área de influência do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda. Os relatórios ambientais produzidos indicam 
melhorias ambientais e são encaminhados trimestralmente aos órgãos de meio ambiente estadual e 
municipais (Capivari de Baixo e Tubarão). Também são enviados relatórios anuais ao Ibama com todas as 
informações ambientais do Complexo.
Simultaneamente ao projeto de recuperação, a Tractebel Energia viabilizou o desenvolvimento de pesquisa 
científica sobre a utilização de cinzas resultantes da queima do carvão em usinas termelétricas. Com essa 
iniciativa, a empresa promoveu o desenvolvimento de conhecimento científico em universidades, de produtos 
inovadores e ambientalmente amigáveis e a criação de destinos não poluidores para os resíduos, como a 
construção de habitações de interesse social e a pavimentação asfáltica. No fim de todo o processo de 
recuperação, registrou-se melhoria na qualidade de vida de cerca de 100 mil pessoas que moram na região.
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Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

A recuperação de todo o Pátio da ex-CAEEB, região onde o Parque Ambiental Tractebel está localizado, foi 
concluída no final de 2008, totalizando 2,1 milhões de toneladas de carvão removido e investimentos de mais 
de R$ 20 milhões. Com uma área verde disponível equivalente a 50 campos de futebol, a Tractebel Energia 
decidiu pela implantação de um parque
ambiental na região, levando em consideração a proximidade do Complexo Jorge Lacerda, do município de 
Capivari de Baixo e da região da Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel), com 20 
municípios e mais de 305 mil habitantes.
O principal objetivo da construção do parque foi a intensificação do relacionamento com a comunidade de 
forma interativa e com um benefício direto, resultante da recuperação e transformação da área degradada em 
espaço para educação ambiental, conhecimento e experimentação de tecnologias de geração de energia 
elétrica, lazer, cultura e entretenimento para a população da região sul de Santa Catarina.
Além da preocupação com a responsabilidade socioambiental, a fase de projeto do parque também previu os 
cuidados necessários para a viabilidade econômica. Foram previstas alternativas de fontes de receita junto à 
iniciativa privada e ao governo, como leis de incentivo à pesquisa, fundos de amparo ao meio ambiente, leis 
de incentivo à cultura, patrocínios, eventos, entre outras.
A proposta apresentada para a implantação do parque foi sustentada, principalmente, nas seguintes 
soluções: criar melhores condições para a educação infanto-juvenil do município, por meio da disponibilidade 
de um espaço saudável de informação e experimentação de aspectos relacionados ao meio ambiente e à 
comunidade; possibilitar a divulgação e permeabilidade da cultura regional, por meio da oferta de um espaço 
apropriado e acessível para a realização de eventos socioculturais; empoderamento coletivo para a criação 
de um senso comum de questões de sustentabilidade e reivindicações coletivas.
Para a execução da ideia, a Tractebel Energia assumiu o compromisso de garantir os recursos para a 
implantação completa do parque ambiental e, paralelamente, buscou uma parceria com a Universidade do Sul 
de Santa Catarina (Unisul), por meio da contratação de uma equipe técnica do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo, que elaborou os projetos arquitetônicos e paisagísticos do parque e acompanhou a implantação 
dos mesmos. O modelo de parceria com universidades da região é mantido mesmo após a conclusão do 
parque, uma vez que a Companhia aposta no desenvolvimento de mão-de-obra qualificada – monitores e 
instrutores, por exemplo – e de projetos de pesquisa que aproveitem a estrutura do parque.
A proposta de gestão do Parque Ambiental Tractebel também seguiu um modelo de integração e 
envolvimento de parceiros. Para isso, foi criada, em março de 2010, uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público (Oscip) especificamente para a administração do estabelecimento. 
Para garantir que a programação do parque atenda às demandas da população, ainda na fase do projeto foi 
realizado um workshop com 25 educadores da região. A partir do encontro, foi definida a implantação dos 
projetos: bienal da arte e da energia do Mercosul; festival de talentos na música (evento mensal na concha 
acústica); mostra de áudio e vídeo; Projeto Sambaqui (sitio arqueológico existente na área do parque); mesa 
de pesquisa histórica digital; programa de capacitação “Empreendedorismo e arte”; feira de artesanato e 
cultura da região; fórum intermunicipal de cultura; oficina permanente de produção literária; oficinas de arte, 
sustentabilidade, dança e audiovisual.
Além disso, foi mantido o programa de visitação que já era realizado no Complexo Termelétrico de Jorge 
Lacerda, com alunos das escolas da região, direcionando a recepção e a apresentação de parte das visitas 
para o parque. Além desses projetos, o parque foi planejado
com infraestrutura suficiente para a realização de feiras, congressos, shows artísticos e culturais, reuniões e 
eventos da comunidade.
Outra proposta prevista pelo projeto que já está em operação é o módulo de monitoramento de sete 
tecnologias diferentes de geração de energia solar fotovoltaica, juntamente com uma estação solarimétrica, 
para verificação do rendimento de cada uma das tecnologias. 
Para viabilizar tudo o que foi planejado e assegurar a entrega de um local de qualidade para a comunidade, a 
construção do parque foi planejada para quatro anos, sendo que as etapas cumpridas entre a elaboração do 
projeto e a inauguração do parque foram as seguintes: elaboração do projeto; orçamento; aprovação; 
elaboração das especificações técnicas para a contratação das obras civis; contratação das obras civis; 
execução das obras civis; realização de pesquisa de imagem; formação da associação gestora do parque; 
formação de gestores culturais; elaboração de projetos culturais; implantação do Plano Anual de Atividades; 
inauguração do parque.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

Conforme planejado, quatro anos após o início das obras, no dia 18 outubro de 2013, o Parque Ambiental 
Tractebel foi entregue à comunidade. A cerimônia de inauguração reuniu 12,5 mil pessoas, contou com show 
da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó e garantiu a arrecadação de aproximadamente 11 toneladas de 
alimentos para instituições assistenciais da região. 
Com 35 hectares de área total, sendo 23 de reflorestamento com plantas nativas – como ingazeiro, 
gabirobeira, ipê roxo e paineira –, o parque oferece a seguinte estrutura: lago de 14.500 m2; 4 quilômetros de 
pistas para caminhada; 3,5 quilômetros de ciclovias; auditório com capacidade para 382 pessoas, incluindo 12 
lugares para cadeirantes; área fechada para exposições com 730 m2, além de um foyer com 350 m2; concha 
acústica com 96 m2 de palco e com área para até 30 mil pessoas; estacionamento com 310 vagas; cantina 
para até 120 pessoas sentadas; museu de peças de usinas ao ar livre; área de recreação com parque infantil; 
espaço para ginástica, entre outras atrações.
Aberto à população de terça a domingo, das 7h às 21h (22h no horário de verão), o Parque Ambiental 
Tractebel é resultado de um investimento de mais de R$ 20 milhões da Tractebel Energia e recebe, em média, 
2,5 mil pessoas por semana. Pensado para o benefício da comunidade, o parque conta com um Centro de 
Cultura e Sustentabilidade dentro de sua área, proposta apresentada pela Tractebel Energia durante a fase 
de construção do parque com o intuito de ampliar o Centro de Educação Ambiental e oferecer mais opções de 
atividades, como peças teatrais, cinema, exposições artísticas e shows.
O terreno equivalente a 50 campos de futebol que, em 1976, acumulava 4 milhões de toneladas de carvão, 
hoje abriga um parque ambiental direcionado à sustentabilidade até em sua estrutura. Na construção dos 
prédios, foram utilizados blocos de concretos feitos das cinzas de carvão geradas no Complexo Termelétrico 
de Jorge Lacerda, substituindo boa parte do cimento, e foram instalados sistemas de captação de água de 
chuva e aquecimento solar. Outro destaque é a unidade piloto de energia solar fotovoltaica, com capacidade 
para atender 30% da demanda da energia de todo o parque. O Módulo de Avaliação ocupa uma área de 
aproximadamente 2 mil m2 e faz parte do projeto de P&D liderado pela Tractebel Energia, que estuda as 
melhores tecnologias para usinas solares no Brasil.
Em um ano de funcionamento – comemorado com a apresentação da Escola de Teatro Bolshoi do Brasil –, o 
parque já recebeu mais de 180 mil visitantes e cerca de 95 eventos artístico-culturais, ganhando destaque na 
mídia por se tratar de um local seguro, arborizado, com espaço e estrutura para adultos, crianças, idosos e 
deficientes físicos e visuais. Por ser frequentemente procurado para suprir a demanda regional por espaços 
qualificados para a promoção de eventos artísticos, culturais, corporativos e sociais, a Associação Jorge 
Lacerda, gestora do local, pretende ampliar ainda mais a agenda de eventos. Exemplo disso é o Circuito 
Cultural no Parque, uma série de apresentações musicais que começaram a ser realizadas neste semestre, 
contando com a participação de artistas como o acordeonista Renato Borghetti.
Para alcançar todos os objetivos de curto e longo prazo e satisfazer as demandas dos diferentes públicos, a 
estrutura administrativa inicial da Associação Jorge Lacerda foi ampliada no mês de abril deste ano. O bom 
funcionamento do Parque Ambiental Jorge Lacerda também é assegurado por serviços terceirizados de 
vigilância, limpeza e manutenção, além de contar com um administrador, um gestor cultural e uma auxiliar 
administrativa. Juntos, os colaboradores, a Associação Jorge Lacerda e a Tractebel Energia vêm trabalhando 
para tornar o parque cada vez mais sustentável e torná-lo referência para o desenvolvimento de atividades 
educacionais, artísticas e culturais.
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Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 Recuperação, no município de Capivari de

Baixo, de 260 hectares degradados pelo
acúmulo de rejeitos de carvão mineral
provenientes de empresas do ramo da
mineração

Resultado 2 Melhoria na qualidade de vida de cerca de
100 mil pessoas que moram na região
recuperada

Resultado 3 Construção de um parque ambiental com
35 hectares de área total, sendo 23 de
reflorestamento com plantas nativas, a fim
de oferecer novo destino à área
recuperada nas proximidades do Complexo
Termelétrico Jorge Lacerda

Resultado 4 2,1 milhões de toneladas de carvão
removido

Resultado 5 investimentos de mais de R$ 20 milhões
para a recuperação da área onde o parque
está localizado

Resultado 6 Intensificação do relacionamento com a
comunidade do município de Capivari de
Baixo e da região da Amurel, composta por
20 municípios e mais de 305 mil habitantes

Resultado 7 Estrutura para atender 30% da demanda da
energia de todo o parque

Resultado 8 Em um ano de funcionamento, o Parque
Ambiental Tractebel já recebeu mais de 180
mil visitantes

Resultado 9 Cerca de 95 eventos artístico-culturais
realizados

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

Com sede em Florianópolis (SC), a Tractebel Energia é responsável por cerca de 6% da energia gerada no 
país e destaca-se como maior geradora privada do Brasil. A capacidade instalada própria de 6.965 MW, 
registrada em 31 de dezembro de 2013, é assegurada pelos 24 empreendimentos – nove hidrelétricas, seis 
termelétricas convencionais e nove de fontes complementares – distribuídos em 12 estados, nas cinco 
regiões do Brasil.
Com cerca de 1,1 mil colaboradores, a Companhia obteve receita líquida de vendas de cerca de R$ 4,1 
bilhões em 2013. Controlada pelo grupo GDF SUEZ, de origem franco-belga, a Tractebel Energia faz parte do 
Novo Mercado da BM&FBovespa, composto por companhias que voluntariamente se comprometem a adotar 
práticas de governança corporativa que ultrapassam as obrigações legais, e integra o Índice de 
Sustentabilidade Empresarial (ISE) desde a sua criação. Assim, tem na sustentabilidade sua principal diretriz 
de negócios, compromisso expresso na Política Tractebel Energia de Gestão Sustentável, compartilhada com 
todas as partes interessadas desde 2010.
O respeito ao meio ambiente é componente fundamental da identidade e dos valores da Tractebel Energia, 
que tem em seu Código de Meio Ambiente o norteador de suas ações. A Companhia mantém projetos de 
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e avalia os impactos de suas atividades, buscando a melhoria do seu 
desempenho na prevenção e controle da poluição, no gerenciamento das situações de emergência e no uso 
sustentável dos recursos naturais renováveis e não renováveis. Focada na conservação ambiental, a 
Tractebel Energia busca constantemente minimizar o impacto ambiental de suas atividades, priorizando as 
fontes renováveis de energia e diversificando sua matriz energética.
Além do Código de Meio Ambiente, a Companhia mantém um Código de Ética e uma Política de Saúde e 
Segurança, documentos públicos que balizam todas as suas ações. O Sistema Integrado de Gestão 
Ambiental e da Qualidade é certificado pela norma ISO 9001 (qualidade) e ISO 14001 (meio ambiente) em 
todas as usinas. Todas as atividades de construção de usinas e de geração de energia elétrica estão 
regularizadas junto aos órgãos licenciadores ambientais.
As diretrizes da Política Tractebel Energia de Gestão Sustentável são aplicadas na implantação e operação 
do Parque Ambiental Tractebel, inaugurado em 18 de outubro de 2013 na cidade de Capivari de Baixo (SC), 
sede do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, pertencente à Companhia.
Em consonância com a Política Tractebel Energia de Gestão Sustentável, a Companhia desenvolve o 
Programa de Melhoria Ambiental, cujo foco é a educação ambiental, a recuperação de áreas degradadas e o 
reflorestamento.
Nesse contexto, a implantação de parques ambientais é promovida e apoiada pela empresa no intuito de 
reduzir o impacto de suas atividades no meio ambiente, apoiar a preservação do meio ambiente e 
conscientização ecológica, racionalizar o uso dos recursos naturais e estimular a melhoria de qualidade de 
vida. Nesse sentido, a Tractebel Energia tem apoiado a implantação de Unidades de Conservação nas 
diferentes regiões onde atua, a exemplo do Parque Estadual Fritz Plaumann, em Concórdia (SC), e o Parque 
Municipal Teixeira Soares, em Marcelino Ramos (RS).

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013
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Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: Relatório de Sustentabilidade 2013:

http://www.tractebelenergia.com.br/wps/por
tal/rso-2013/

Link 2: Relatório de Sustentabilidade 2012:
http://www.tractebelenergia.com.br/wps/por
tal/rso-2012

Link 3: Relatório de Sustentabilidade 2011:
http://rso.tractebelenergia.com.br/

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Sim

Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Sim

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Sim

Q28: Por quais normas a organização é certificada? ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

5.568.700.000,00

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

55.300.000,00

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

20.000.000,00

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Não

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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