
 
 

Entrevista com Fernando Luiz Zancan, da ABCM: 
“meio ambiente está pautando as térmicas” 
 
TEIXEIRA, Pedro Aurélio. “Entrevista com Fernando Luiz Zancan, da ABCM: Meio 
ambiente está pautando as térmicas”. Agência CanalEnergia. Rio de Janeiro, 05 de 
outubro de 2011. 
 
 
O Plano Decenal de Energia deixou de ser um plano indicativo para se tornar um plano 
determinativo, no caso, a diminuição dos gases do efeito estufa, segundo Fernando 
Luiz Zancan, presidente da Associação Brasileira de Carvão Mineral. Para Zancan,  o 
setor de energia não pode pagar a conta sozinho. O presidente da ABCM acredita que 
as as térmicas a carvão terão um importante papel na segurança energética do Brasil 
e que o mundo pós-Fukushima utilizará mais combustíveis fósseis. 
  
Estas serão algumas das questões que serão debatidas pela ABCM durante o Enase 
2011 - 8º Encontro Nacional dos Agentes do Setor Elétrico, que acontecerá entre os 
dias 5 e 6 de outubro no Hotel Sofitel, no Rio de Janeiro. O Enase é promovido pelo 
Grupo CanalEnergia, em parceria com a ABCE (concessionárias), Abdib (Indústria de 
Base), Abiape (autoprodutores), Abrace (consumidores), Abraceel (comercializadores), 
Abrage (geradores), Abragef (geração flexível), Abraget (geradoras termelétricas), 
Abrate (transmissoras), Anace (grandes consumidores), Apine (produtores 
independentes), Abragel (geração renovável), ABCM (carvão mineral), ABEEólica 
(energia eólica), Abdan (nuclear) e Cogen (cogeração).  Leia abaixo a entrevista com 
Fernando Luiz Zancan. 
 
Agência CanalEnergia -  Com a confirmação de que as térmicas a carvão estão 
fora do próximo leilão A-5, como fica o desenvolvimento dessa fonte no país? 
 
Fernando Luiz Zancan - Quando se discute o modelo do setor elétrico brasileiro, 
observa-se que os principais objetivos estão a modicidade tarifária, a segurança 
energética. A compatibilidade ambiental está sendo  buscada, mas estão esquecidos 
os aspectos de geração de emprego, renda e redução da miséria. Com a nova politica 
de mudanças climáticas o Plano Decenal de Energia deixou de ser um plano indicativo 
para ser determinativo, na medida que é um plano de mitigação de gases de efeito 
estufa. Ou seja, o meio ambiente está pautando as hidroelétricas e agora as 
térmicas, com os gases de efeito estufa. Foi realizado um cálculo de redução de 
emissões do setor de energia para atender o “compromisso voluntário da COP-15”  e 
apesar do setor de energia elétrica ser somente 1,5 % das emissões, passa a se 
penalizado por conta que outros segmentos não terão suas metas de redução 
atingidas como previstas no calculo feito pela Empresa de Pequisa Energética. 
 
O aumento do uso de gasolina, com mais carros e menos uso de etanol, por exemplo 
retiraram a folga de emissões que estava prevista no compromisso brasileiro e 
assim penaliza as térmicas, especialmente o carvão. O setor de energia é parte da 
redução das emissões, mas não pode pagar a conta, quando o desmatamento não 
diminui. Nas reduções de emissões do “compromisso voluntário” o setor de geração de 
energia elétrica, apesar de ser somente 1,5 % das emissões do Brasil, contribui com 
20 % da redução. Porque propusemos uma redução de 36,1 a 38,6% de nossas 
emissões projetadas? Não seria muito face a necessidade do pais em crescer e 
reduzir a miséria?  Como vamos dizer para os trabalhadores das regiões mineiras, que 
são as mais deprimidas do sul do Brasil, que eles não terão emprego, saúde e 
educação porque, ao deixarmos de fazer 2,4 GW de projetos licenciados e 
competitivos, estamos contribuindo para a redução de CO2 no mundo, já que existem 
216 GW de carvão sendo construídos no planeta? 
 



Toda a matriz de energia tem que ser diversificada, o carvão é a maior reserva de 
combustível fóssil do Brasil, mesmo após o pré-sal e deverá contribuir com essa 
diversificação. Em quinze anos teremos poucos recursos hidráulicos e  com menos 
reservatórios precisaremos de backup térmico e o carvão pode ajudar a dar mais 
segurança energética ao Brasil. Agora se essa politica de discriminação do carvão não 
for revista, estaremos fadados a ver a fonte carvão ser extinta no Pais, deixando 
embaixo da terra um patrimônio de todos nós brasileiros. 
 
Agência CanalEnergia - Uma das maiores preocupações em relação a geração 
térmica a carvão é quanto as emissões de gases do efeito estufa. Como as novas 
tecnologias podem contribuir para a redução de emissão de gases poluentes 
vindos das usinas a carvão? 
 
Fernando Luiz Zancan - As tecnologias de captura e armazenamento ou uso do 
carbono estão sendo desenvolvidas no mundo. Neste momento o custo é muito alto, 
mas certamente em 10 a 15 anos teremos tecnologias competitivas. Mas podemos ir 
aos poucos reduzindo a intensidade de CO2/MWh via combustão com biomassa, via 
uso de usinas mais eficientes, etc. Projetos neste sentido já estão sendo 
desenvolvidos no Brasil.  Estamos investindo em P&D+I, via construção de centros de 
tecnologia de baixo carbono, como por exemplo o Centro Tecnológico de Carvão 
Limpo, em Criciúma, em que estamos formando massa critica em carvão. 
Em breve teremos projetos piloto de captura de CO2 no Brasil.  Estamos 
implementando um roadmap tecnológico de baixo carbono com a participação 
do Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Minas e Energia, Ministério do 
Desenvolvimento e coordenados pelo Ministério da Ciência & Tecnologia com apoio do 
Agência Internacional de Energia (IEA) e do Departamento de Energia do Estados 
Unidos (DOE), visando planejar esse desenvolvimento tecnológico deixando a cadeira 
produtiva do carvão apta para enfrentar esse desafio. 
 
Agência CanalEnergia - Apesar da forte oposição, térmicas a carvão ainda são 
muito usadas no mundo. Como vê a atual resistência ao uso dessa fonte que 
vem ocorrendo no Brasil? 
 
Fernando Luiz Zancan - Os dados da IEA (2010) confirmam o cenário desenhado na 
ultima década, o combustível que foi o motor da revolução industrial e que 
permaneceu com um quarto de participação na matriz de energia primária do mundo 
ao longo do século XX, é o combustível do século XXI. Segundo a IEA, o consumo 
global do carvão cresceu 10,8 % em 2010 alcançando 5,2 bilhões de toneladas de 
carvão equivalente (tce). O consumo adicional de 510 milhões de tce é maior que o 
consumo anual da Índia. Observa-se que cerca de 80% do consumo incremental vem 
de países pobres, mas mesmo nos ricos, como na Comunidade Européia, o consumo 
de carvão cresceu 4,8%. O consumo de carvão vapor cresceu 11% e o 
metalúrgico, usado para fabricação de aço, cresceu 15,5%, sendo 14,5% nos países 
ricos. A produção total de carvão no mundo está estimada em 7,2 bilhões de 
toneladas, sendo 6% maior que 2009 e 61 % maior que 1999, o que reforça a 
liderança de crescimento no século XXI. O mais importante player do carvão é a 
China. 
 
Na segunda economia mundial, a produção de carvão foi inferior ao consumo o que 
levou a China a aumentar em 40,7% a importação de carvão, quadruplicando desde 
2008 chegando a 177 Milhões de toneladas em 2010, principal alvo dos mineradores 
de carvão dos USA. Em termos nominais em 2010, a China consumiu 329 Milhões de 
tce de carvão a mais que 2009 – que é maior que o consumo do Japão e Alemanha 
combinados. A China em 2010, segundo as estatísticas oficiais, há quem diga que os 
números são maiores, representou 51,5% da produção de carvão no mundo e 17% da 
importação mundial. Como existem em construção no planeta 216 mil MW – dois Brasil 
– em térmicas a carvão sendo que 17 GW na Europa e 19 GW nos USA, o atual 
cenário deverá permanecer, ampliando a demanda por carvão, inclusive após o efeito 
Fukushima. 
 
Por outro lado, verifica-se que mesmo com 165% de aumento das energias renováveis 
de 1990 a 2008 a sua participação na matriz mundial tem caído visto ao crescimento 
dos fósseis, principalmente o carvão. No Brasil, a resistência existe por conta de 
desconhecimento da importância do carvão, do estigma gerado pelo termo carvão, que 
para o publico em geral é associado a carvão de desmatamento e de seu pequeno uso 



na matriz de energia primária. O Brasil é um pais hidráulico e a cultura é forte também 
deixa as térmicas em segundo plano. O carvão desde a Inglaterra de Charles Dickens 
é visto como um combustível que causa problemas ambientais mas que a tecnologia  
tem solucionado, vide a chuva ácida. Hoje o estigma é o CO2  e isso vale para o 
carvão brasileiro. O carvão brasileiro é competitivo, existem investidores para realizar 
os projetos e outros no aguardo do sinal governamental de que as mudanças 
climáticas não são um impeditivo para o desenvolvimento de novos projetos.  
 
Agência CanalEnergia - Qual deve ser o papel das térmicas a carvão na matriz 
energética brasileira? 
 
Fernando Luiz Zancan - As térmicas tem inicialmente um importante papel 
complementar e depois quando o potencial hidráulico se esgotar, as térmicas terão um 
papel fundamental para a segurança energética do Brasil. Precisamos criar uma 
politica de curto, médio e longo prazos, estruturando a cadeia produtiva para uma 
demanda maior das térmicas. O mundo pós-Fukushima, levará a um consumo maior 
de fósseis, especialmente o gás natural que terá, fatalmente, um acréscimo de preço, 
mantendo o carvão na competição, mesmo com o acréscimo de custo da captura e 
armazenamento de carbono que também é válida o gás natural, que emite CO2 desde 
a sua produção – caso de poços do pré-sal  até a sua queima.  
 
Agência CanalEnergia - A Aneel abriu recentemente uma audiência pública para 
rever a metodologia de ressarcimento de carvão nacional para as usinas. Qual a 
posição da ABCM sobre a questão? 
 
Fernando Luiz Zancan - A ABCM fará sua contribuição na audiência pública. Existem 
distorções de  conceitos da nota técnica da ANEEL. Comparações feitas com 
empreendimentos internacionais não são adequadas ao carvão nacional, que tem 
particularidades geológicas que afetam as minas, os custos e o tipo de usina. O 
assunto da  audiência pública, face as suas implicações a cadeia produtiva do carvão, 
deve ser vista numa ótica de politica publica para o carvão e não com uma visão 
puramente regulatória.  
 

 


