
Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna realiza 
visita a Empresa Tractebel Energia Tubarão -SC

No dia  24  de  setembro  de  2013,  o  Delegado da  Capitania  dos  Portos  em Laguna, 
Capitão-de-Corveta (T) Francisco de Assis Dias da Silva (acompanhado do Encarregado do 
EPM da DelLaguna - SO EL MESQUITA),  visitou as Instalações da Tractebel Energia, 
empresa que tem franqueado as suas instalações e profissionais altamente qualificados para 
a  realização da parte prática do  Curso Especial  Básico de Navios Tanques Petroleiro e 
Produtos químicos (EBPQ). A Tractebel Energia é a maior geradora privada de energia do 
Brasil, a Companhia é sediada em Florianópolis e suas usinas se encontram instaladas nas 
cinco regiões do país, mais precisamente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Tocantins, 
Maranhão,  Piauí  e  Ceará.  A unidade  visitada pelo  CC(T) ASSIS é uma  Termoelétrica, 
localizada na cidade de Capivari de Baixo, próximo ao município de Tubarão -SC.  

Durante o período em que estiveram na Empresa,  a equipe foi recebida pelo Gerente 
Operacional  Engenheiro André  Zagroba  e teve  a  oportunidade  de  conhecer  os 
procedimentos  de Técnica  de Segurança  do Trabalho  e  Princípio  de  funcionamento  da 
Planta de Geração e Distribuição de Energia da referida Termoelétrica. 

Foi apresentada inicialmente uma breve explanação sobre a Técnica de Segurança do 
Trabalho e o projeto “Parque Ambiental Jorge Lacerda”, que contempla a transformação de 
áreas antes degradadas em parque ambiental,  com museu do Complexo, auditório, horto 
florestal, concha acústica, lago, pistas de caminhadas e ciclovias.

O  complexo  Termoelétrico  Jorge  Lacerda  da  Tractebel  Energia, pode  ser  visto  as 
margens da rodovia BR-101, sendo formado por três usinas térmicas, com potência total de 
857  MW.  Fazia  parte  do  parque  gerador  da  estatal  Eletrosul,  privatizado  no  segundo 
mandato  do  Presidente  Fernando Henrique Cardoso  e  é considerado o maior  complexo 
termoelétrico a carvão mineral da América Latina.

Essas atividades, intensificam a parceria entre as diversas  instituições localizadas na 
jurisdição desta Delegacia, divulga a Marinha do Brasil e incute na guarnição a filosofia da 
busca  constante  da  segurança  do  trabalho,  de  responsabilidade  pessoal  e  coletiva, 
sustentabilidade e preservação da vida humana. 
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