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No próximo mês de dezembro, nos dias 13 e 14, a Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do
Ceará  Arce, fiscalizará sete usinas eólicas com o objetivo
de verificar o andamento das obras e se estão em
conformidade com os cronogramas estabelecidos pela
Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. No final dos
trabalhos, os fiscais relatarão as condições de cada uma e as
razões dos eventuais atrasos. As usinas que receberão a visita
dos técnicos são: as cinco de nome Faísa, localizadas em

Trairi; a usina Icaraí, que fica em Amontada; e a eólica Embuaca, também no município de Trairi.
As referidas usinas estão entre as vencedoras do Leilão de Energia de Reserva no 03/2009,
realizado em dezembro de 2009 pela Aneel, por delegação do Ministério de Minas e Energia. Todas
firmaram contratos que previam a operação comercial a partir de 1º de julho de 2012. De acordo
com declarações do analista Dickson Araújo, integrante da Coordenadoria de Energia da Arce,
“devido aos atrasos na conclusão das obras de conexão das Subestações Acaraú II e Pecém II, sob
responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – Chesf, e Transmissora Delmiro
Gouveia  TDG, respectivamente, os empreendedores solicitaram à Aneel alterações em seus
cronogramas de implantação, postergando a previsão de operação comercial para o ano de 2013,
logo que as instalações de transmissão estiverem prontas”.
A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará tem acompanhado os
pedidos de alteração dos cronogramas das usinas e fiscalizado o andamento de todas as obras que
se encontram nessa situação, no Estado do Ceará. Neste mês de novembro, os fiscais da Arce
estão finalizando idêntico trabalho nas usinas Icaraí I e Icaraí II (37,8 MW), em Amontada;
Colônia (18,9 MW), na Taíba; Águia (23,1 MW) e Taíba Andorinha (14,7 MW), em São Gonçalo
do Amarante.

Ouvidoria da Agência Reguladora de Serviços Públicos
Delegados do Estado do Ceará – Arce, fecha relatório do mês de
outubro. Ao todo, foram abertas 6.586 solicitações, das quais
6.414 referemse ao setor de energia elétrica; 164 de saneamento
básico; sete de transporte intermunicipal e uma de gás canalizado.
O relatório tem como objetivo divulgar os números das atividades
desenvolvidas pela Ouvidoria da Arce no tocante às informações

repassadas pelos clientes sobre as prestadoras dos serviços públicos delegados, além de fornecer
uma visão panorâmica das solicitações registradas e do tratamento dispensado.
Segundo a ouvidorachefe da Agência, Daniela Cambraia, no documento são apresentadas
informações quantitativas em forma de tabelas e gráficos, além de uma breve leitura de dados, “de
modo a tornar o relatório um instrumento de leitura dinâmica, lançando mão de uma rápida
abordagem qualitativa”. No relatório, consta, individualmente, a evolução do prazo médio para
cada área regulada, o que permite ao interessado um acompanhamento do tempo médio de solução
das reclamações. No mês de outubro, segundo Daniela Cambraia, foi acrescentada uma tabela com
os resultados das solicitações. Para leitura, acesse a ouvidoria da Arce em: www.arce.ce.gov.br

Sete eólicas serão fiscalizadas em dezembro
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