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Frente Parlamentar Mista
Ambientalista
Esta nova fonte de energia
requer isonomia inicial
com todas as demais
fontes renováveis já
inseridas no Brasil

As aprovações do
Parque Eólico Marítimo
Asa Branca, da Eólica
Brasil, comprovam:
- Já existe um marco
regulatório geral
aplicável a eólicas
offshore no Brasil

O PROJETO

Já existe um marco regulatório geral
em vigor aplicável a eólicas offshore.
Todos esses órgãos se manifestaram
com base nessas normas:

• Esse marco permite:
• Elaborar estudos,
• Fazer o licenciamento ambiental
• usar espaços em águas públicas
• Construir e instalar
• operar
• descomissionar

A Lei 9.636/98 Art.18 permite a cessão de
espaços físicos sobre águas públicas para
aproveitamento econômico de interesse nacional
As áreas a serem cedidas pela União Federal são aquelas de uso
privativo do interessado: as áreas de restrição à navegação, com raio de
50m em torno de cada Plataforma. Portaria SPU 404/12

A exploração de fontes
energéticas, geração,
transmissão e distribuição
de energia de qualquer
natureza é aproveitamento
econômico de ALTO
interesse nacional, conf. o
Dec. 2.233/97. Art. 1, I, “a”.
Logo, aplica-se o Art. 18 da
Lei 9.636/98 a eólicas
offshore, pois é geração de
energia elétrica.

Aerogeradores são instalados em
plataformas e a SPU já tem norma p/ ceder
o uso de imóveis no mar para plataformas
• Em uma eólica offshore, NENHUM aerogerador é instalado diretamente no
mar, mas sobre uma PLATAFORMA
• Uma usina eólica marítima é composta por vários aerogeradores instalados
sobre várias plataformas
• PLATAFORMA é definida como estrutura náutica pela Portaria SPU 404/12.
Todas essas plataformas tem atracadouros
• Um conjunto de estruturas náuticas é definido como um EMPREENDIMENTO
NÁUTICO
• Sobre as plataformas são praticadas atividades sócio econômicas e podem
ter fins lucrativos
• A Portaria SPU 404/12 define os requisitos para a cessão de espaços físicos
sobre águas públicas para a implantação de estruturas e empreendimentos
náuticos de interesse econômico e particular
• Assim, aplica-se a Portaria SPU 404 para a cessao de espaços físicos sobre
águas públicas para implantar empreendimentos náuticos que suportam
eólicas offshore

Autorização ANEEL vincula a SPU a ceder o
uso dos imóveis no mar (=ANTAQ)
• A Portaria SPU 404/12, em seu art. 18, determina que a SPU
aceite como autorização de cessão do espaço físico de águas
públicas da União a autorização da ANTAQ para a exploração de
terminal portuário privado
• O mesmo art 18 parágrafo 2º manda que a SPU venha a aceitar
autorização de outro órgão como autorização de cessão:
• ou seja: uma vez outorgada uma autorização da ANEEL, deve a
SPU receber a mesma como essa autorização de cessão,
• Senão, se a SPU se negasse a ceder a quem já tem uma
autorização de construção (DRO) ou geração (PIE), a SPU estaria
invadindo a competência da ANEEL, dando a última palavra
sobre o setor elétrico, o que viola a lei que instituiu a ANEEL;

O regime vigente para eólicas
offshore é o de autorização
da ANEEL
•

A REN ANEEL 876/20 regula os requisitos para a outorga
de AUTORIZAÇÃO para a Produção Independente de
Energia de Fonte Eólica.

•

Como ela trata de eólica, sem discriminar espécie
terrestre ou offshore, é norma GERAL.

•

Como norma GERAL, aplica-se a todas as ESPÉCIES.

•

Assim, o regime vigente é o da AUTORIZAÇÃO

•

Nao há licitação para se obter autorização DRO/PIE ANEEL

•

A autorização é a resposta do Poder Público ao setor
privado, que após requerer a qualquer tempo esse direito,
por sua propria conta e risco, por meio da LIVRE
INICIATIVA, cumpre os requisitos legais

•

A LIVRE INICIATIVA de praticar a INICIATIVA PRIVADA é o
oposto de LICITAÇÃO, por esta requerer aguardar uma
INICIATIVA PÚBLICA.

•

A CF88, Art. 1o , IV, garante o direito à livre iniciativa: o
Cidadão não precisa aguardar a iniciativa pública.

A SPU cede imóveis a
autorizados pela ANEEL, COM
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
• A autorização da ANEEL para a construção de Parque
Eólico (DRO) ou para a geração e venda de energia
elétrica de fonte eólica como Produtor Independente de
Energia (PIE) são outorgadas apenas para um agente e
vincula-se a imóveis determinados, com EXCLUSIVIDADE.
• Considerando que essas autorizações da ANEEL sao
outorgadas a qualquer tempo àqueles que tiverem
reunido todos os requisitos da REN ANEEL 876/20, não há
processo licitatório para tanto.
• Então, a AGU já se pronunciou em parecer garantindo
que, uma vez autorizado pela ANEEL, a EXCLUSIVIDADE
dessa autorização FECHA A ÁREA PARA TERCEIROS.
• Esse fato, premiador da MERITOCRACIA, elimina
quaisquer CONDIÇÕES DE COMPETITIVIDADE que
pudessem ensejar licitação.
• Esse é o motivo pelo qual deve a SPU ceder imóveis da
União a autorizados pela aneel para construir ou operar
eólicas em Espaço físico sobre águas públicas, com
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO: AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES
DE COMPETITIVIDADE.

Etanol, PCHs, eólicas terrestres,
solar fotovoltaica e biomassa:
Eólica offshore busca isonomia
com essas fontes
Incentivar eólica offshore irá ajudar a reduzir o uso
de termoelétricas mais caras, reduzir o custo
marginal de operação do setor elétrico e ajudar a
cumprir o Acordo de Paris

A Eólica no Brasil
começou com a Lei
10.438/2002: PROINFA
• O PROINFA – Programa de Incentivo às
Fontes Alternativas de Energia deu
certo e viabilizou as eólicas no Brasil,
pois no início houve:
• a) incentivo que corresponde hoje a
aprox. R$500/MWh; e
• b) a contratação direta, sem leilão.
• É o que a eólica offshore quer e
precisa para se viabilizar. Então…
• PROINFA 2 para eólica offshore!

Eólica offshore fará o papel
das grandes hidrelétricas
no passado
• A era das novas grandes hidrelétricas está no fim.
• Nao há onde construí-las, pois praticamente:
• já não há mais grandes quedas: baixo fator de
capacidade
• Seria necessário muito desmatamento
• Desastre Ambiental na Amazônia
• Sem reservatórios – fio d’água – depende das
chuvas
• Muito longe dos centros de carga
• Transmissão muito cara
• Perdas muito grandes
• As eólicas offshore tem porte diferente das eólicas
terrestres. É outro mercado
• O Brasil precisa de 4.000 MW de nova geração de
energia por ano. E isso aumentará
• A eólica offshore é a única grande fonte de energia
limpa que irá substituir as novas hidrelétricas

O projeto PL 11.247/18 é
uma AMEAÇA AO SETOR
• O PLS 484/17 foi aprovado na calada, em
15 segundos, por voto de liderança em
18/12/2018,na última sessão do senado
em 2018.
• Tornou-se o PL 11.247, que ELIMINARIA
TODOS OS PROJETOS PRIVADOS,
PROIBIRIA A INICIATIVA PRIVADA DE
INICIAR OS PROJETOS E ESTATIZARIA E
MONOPOLIZARIA NAS MÃOS DA EPE OS
CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO
• O Sen. Jean-Paul Prates busca acabar
com o regime de AUTORIZAÇÃO e fechar
o setor, impedindo o desenvolvimento
privado
• O PL 11.247 precisa ser inteiramente
substituído, sob pena de fechar o
mercado para além de 2030.

Eólica offshore
poderá fornecer
energia para a
transposição do São
Francisco

eólica offshore, solar
terrestre e solar flutuante
podem suprir energia em
projeto híbrido

Fomento à indústria
pesada nacional
•

A indústria para a eólica offshore é diferente e mais pesada que para a eólica
terrestre

•

Quando o Brasil reservar 1 GW/ano de instalação de novas eólicas offshore em
seu planejamento, isso irá fomenter e atrair os fabricantes de:
• Pás
• Geradores
• Naceles
• Fundações
• Condutores elétricos
• Plataformas

•

1 GW/ano de eólicas offshore irá fomenter também a indústria naval brasileira

•

Precisamos corer para aprovar o PROINFA 2 para eólicas offshore, para gerar
novos empregos PÓS-COVID19

Portos serão ampliados
com pieres e áreas
retroportuárias dedicadas
• O Plano Nacional de Energia 2050 já
sinalizou 16 GW de eólicas offshore para
2050.
• A ABEMAR vai trabalhar para que seja
anteciado esse volume para 2035
• Isso gerará uma demanda de 1 GW/ano
• Com isso, a infraestrutura portuária atual
precisará ser ampliada para otimizar a
instalação e baixar o custo
• Novos terminais portuários privados
dedicados às eólicas offshore no
nordeste, sudeste e sul terão demanda
assegurada

Nova fonte demanda isonomia
com outras fontes para vingar
• EÓLICA OFFSHORE é uma nova fonte
energética
• Todas as novas fontes energéticas no
Brasil tiveram incentivos no começo:
eólica terrestre, PCH, biomassa
(PROINFA) e solar (leilão)
• Os incentivos foram por preço e forma
de contratação. Todas fontes tiveram
um preço maior que US$100/MWh
• Falta definir um preço incentivado da
energia eólica offshore. US$100/MWh
pode funcionar
• Falta também definir a sua forma de
contratação. Ideal: PROINFA 2

Apresentar Projeto de Lei para definir:

Para acelerar a
implantação das eólicas
marítimas precisamos:

- a forma de contratação para a fonte eólica offshore nos
moldes do PROINFA 2
- O preço da venda de energia eólica offshore com isonomia
com as outras renováveis quando de sua implantação

Vamos buscar formas seguras de consorciar as seguintes atividades
entre os aerogeradores dos Parques eólicos marítimos próximos à
costa, integrando a população local, para aumento de sua renda:
a) Pesca
b) Algicultura
c) Navegação
d) Piscicultura
e) Carcinicultura

Os nossos descendentes vão
herdar o mundo que iremos legar,
com mais sustentabilidade para
todos.
Independente de posição politico
partidária, vamos nos unir em
torno das energias renováveis!
O planeta agradecerá!
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