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Arce autua 10 usinas eólicas

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará (Arce), por meio de sua
coordenadoria de energia, já contabiliza 10 processos, em andamento, que envolvem autos de infração por
irregularidades cometidas por usinas eólicas. As geradoras autuadas são as eólicas Estrela, Cacimba I, Ouro
Verde, Santa Mônica, Buriti, Cajucoco, Coqueiro, Santo Antônio de Pádua, São Cristovão e São Jorge,
informa o presidente da agência, Hélio Winston.

As multas aplicáveis às geradoras somam, ao todo, um valor de R$ 686.966,89. Contudo, as geradoras têm
direito de apresentar à Arce recurso administrativo contra a multa aplicada. Caso o recurso seja julgado
procedente, em parte ou no todo, a multa pode ser reduzida ou mesmo anulada.

O presidente do Conselho Diretor, Hélio Winston, lembra que, “caso a Arce mantenha a decisão, a geradora
pode entrar com novo recurso, que também deverá ser encaminhado à agência e passará pela mesma
análise descrita. A diferença é que, dessa vez, o processo será encaminhado diretamente à Aneel, que
emitirá o parecer final”.

Motivos de autuações

As autuações lavradas pela Arce são consequências de fiscalizações feitas pelos técnicos que fazem visitam
in loco e avaliam as condições em que se encontra cada eólica no tocante à conservação, operação e
segurança; licença ambiental de operação e diagrama unifilar (gráficos que representam uma instalação
elétrica ou parte dela), além da ficha técnica; histórico da geração; sistemas de proteção contra incêndio;
limpeza, organização e sinalização de segurança. Também são analisados os níveis de conservação das
estruturas e dos equipamentos.
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