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A Companhia Paranaense de Energia – COPEL tem a satisfação de apre-
sentar suas contribuições à Audiência Pública nº 47/2017 da ANEEL 

A AP 47/2017 tem por objetivo obter subsídios para o aprimoramento da minuta do Edital e respecti-
vos Anexos do Leilão de Transmissão nº 2/2017, destinado à contratação de serviço público de transmissão 
de energia elétrica, referente à construção, à operação e à manutenção de linhas de transmissão, subesta-
ções e demais instalações integrantes da Rede Básica do Sistema Interligado Nacional - SIN. 

Esta Contribuição está organizada em 2 (dois) Anexos. O Anexo I contém Contribuições de Caráter 
Geral e, possivelmente, justificativas para mudanças mais estruturais.  O Anexo II contém sugestões de alte-
ração no texto do dispositivo da ANEEL, conforme o Modelo de Contribuições disponibilizado junto às Audi-
ências Públicas. 
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ANEXO I 

Com relação ao Lote 1 do Leilão de Transmissão 2/2017 a Copel possui algumas considerações que 
serão classificadas em (1) Econômicas, (2) Socioambientais; (3) Engenharia e (4) Jurídicas. 

1. Econômicas 

Com relação às questões Econômicas, dividimo-las em 04 (quatro) partes. A primeira trata de ques-
tões concernentes ao cálculo da RAP Teto. A segunda e a terceira tratam de questões ligadas aos parâme-
tros de cálculo de Capital de Terceiros. A última trata de questão de disposição de RAP, devido diferença de 
entrada em operação comercial de ativos que devem ser considerados em conjunto para início de percepção 
de receita associada. 

Com relação às questões de ordem Econômica, a Copel observou que dentre os documentos dispo-
nibilizados na AP nº 047/2017 não constam as memórias de cálculo dos Custos de Capital e de Terceiros, os 
quais foram solicitados por meio do e-sic, protocolo nº 48700003826201716, mas ainda não foram obtidas em 
razão do prazo para resposta ser 09/10/2017. 

Cabe enfatizar que a questão da metodologia de cálculo do Custo de Capital de Terceiros, apesar de 
parecer pouco relevante, dependendo da forma como é calculado no leilão e a forma como é calculada na 
revisão pode trazer distorções muito grandes. Conforme veremos abaixo, se a TJLP calculada na revisão for 
igual a 7,00% e o IPCA igual a 6,00%, pode haver um reposicionamento tarifário de até -23,76%, tornando os 
valores divulgados no Leilão muito fictícios. 

 

1.1. Investimento Estimado para o Cálculo da RAP Teto 

Conforme argumentado adiante há uma série de questões socioambientais que podem influenciar o 
fluxo financeiro futuro do projeto e o investimento estimado para o Lote 1, divulgado nesta Audiência Pública 
em R$ 2.017.009.820,00, conforme Voto do Sr. Diretor Relator. 

1.2. Custo de Capital de Terceiros – TJLP e IPCA 

Para uma análise detalhada, no que se refere ao custo de capital de terceiros, devemos entender a li-
citação como um todo. Os dados constantes do Edital de Leilão e da Minuta do Contrato de Concessão, di-
vulgados na presente Audiência Pública, não refletem a metodologia de cálculo utilizada quando das Revi-
sões periódicas dos Contratos Licitados. 

Desta maneira, solicitamos à ANEEL a adoção dos parâmetros conforme metodologia seme-
lhante a que será utilizada no momento da Revisão. Para reforçar este pedido, lembramos que a SGT 
vem, reiteradamente, negando provimento aos recursos por alegar que a metodologia por ela utilizada é igual 
a metodologia de cálculo dos parâmetros no momento de realização do Leilão, conforme Notas Técnicas 
171/2017/SGT/ANEEL e 196/2016/SGT/ANEEL: 

Contribuição de Furnas (Contrato nº 006/2010) 



 

Contribuição da Companhia Paranaense de Energia – Copel à AP nº 47/2017 
Página 3 de 29 

“Conforme a  NT  n°089/2016 – SGT/ANEEL,  a  TJLP  foi  calculada  a  partir  da  taxa  anual divulgada, 
que foi transformada em  uma taxa mensal, [...]. A partir da taxa mensal calculou-se o pro-rata dos dias do 
mês em relação a os 30 dias e calculou-se a nova taxa mensal e anual. 
No entanto, a cláusula sétima do Contrato de Concessão 006/2010 diz que a TJLP utilizada no cálculo do 
Custo  de Capital de Terceiros  será calculada  a partir da média  dos últimos 60 meses da Taxa de Juros de  
Longo  Prazo.  Isto posto, propõe-se que no cálculo do Custo de Capital de Terceiros sejam acumuladas as  
taxas  mensais,  nos  últimos  60  meses,  conforme  ajuste  pro-rata dos dias do mês proposto pela ANEEL, 
para que em seguida essa taxa seja anualizada. 
O mesmo conceito pode ser aplicado ao cálculo da média dos últimos 60 meses do IPCA que irá deflacionar 
a TJLP, quando do cálculo do Custo de Capital de Terceiros”. 
Resposta da ANEEL 
A contribuição não foi incorporada à proposta final. As condições que regeram o Leilão 005/2009 não podem 
ser alteradas e os parâmetros que devem ser utilizados para esta e futuras revisões tarifárias são 
aqueles disponibilizados no referido leilão, e que também serviram para o cálculo da receito-teto dos 
respectivos lotes no certame. 
Fls. 29–30 da Nota Técnica n° 196/2016/SGT/ANEEL. 
 
 
Contribuições das empresas COPEL (Costa Oeste, Marumbi, Caiuá-T) 
“[...] a TJLP foi calculada a partir da taxa anual divulgada, que foi transformada em uma taxa mensal, [...]. A 
partir da taxa mensal calculou-se o pro-rata dos dias do mês em relação aos 30 dias e calculou-se a nova 
taxa mensal e anual.” 
“No entanto, a cláusula sétima do Contrato de Concessão 006/2010 diz que a TJLP utilizada no cálculo do 
Custo de Capital de Terceiros será calculada a partir da média dos últimos 60 meses da Taxa de Juros de 
Longo Prazo. Isto posto, propõe-se que no cálculo do Custo de Capital de Terceiros sejam acumuladas as 
taxas mensais, nos últimos 60 meses, conforme ajuste pro-rata dos dias do mês proposto pela ANEEL, para 
que em seguida essa taxa seja anualizada.” 
“O mesmo conceito pode ser aplicado ao cálculo da média dos últimos 60 meses do IPCA que irá deflacio-
nar a TJLP, quando do cálculo do Custo de Capital de Terceiros”. 
[...] 
Resposta da ANEEL 
A contribuição não foi incorporada à proposta final. As condições que regeram os Leilões nº 003/2006, nº 
005/2006, nº 008/2010, nº 01/2011, nº 004/2011, nº 006/2011, nº 002/2012 e nº 003/2012 não podem ser al-
teradas e os parâmetros que devem ser utilizados para esta e futuras revisões tarifárias são aqueles dispo-
nibilizados no referido leilão, e que também serviram para o cálculo da receita-teto dos respectivos lo-
tes no certame. 
Ademais, “média dos últimos 60 meses” não significa dizer, conforme o entendimento das concessionárias 
que neste assunto contribuíram, que estes dados, seja da TJLP como do IPCA, devam estar em bases 
mensais. De fato, no cálculo da ANEEL isto não ocorre. Na obtenção das médias citadas a agência conside-
rada as informações em bases anuais, sendo a TJLP transformada em bases mensais apenas para a ade-
quação do número de dias para cada um dos meses do ano, após este procedimento retorna-se os índices 
da TJLP em base anual para o cálculo da média. 
Explica-se também que a intenção aqui não é obter os juros no período de 60 meses (no caso do IPCA) ou 
da variação da TJLP do mês 1 ao 60, conforme contribuição da Neoenergia, por isso não é necessária obter 
a média como pleiteou a empresa. Ressalta-se ainda que o cálculo dos juros sobre capital de terceiros (no 
fluxo de caixa descontado) leve em consideração a regra para juros compostos. 
Fls. 36 e 38 da Nota Técnica 171/2017/SGT/ANEEL (grifo nosso) 

Cabe ressaltar que, caso não seja incorporada esta contribuição, para que as transmissoras licitadas 
sejam tratadas com equidade nos momentos de licitação e revisão, solicitamos memória de cálculo dos pa-
râmetros acompanhada de metodologia de cálculo, para que no momento das revisões sejam replicados es-
tes mesmos tratamentos. 

Esta solicitação se faz necessária porque, em resposta ao recurso contra a Resolução Homologatória 
2.258/2017, sobre a matéria de erro metodológico no cálculo da TJLP e IPCA médios, a SGT se pronunciou 
assim: 
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13. Entendemos que, a partir do texto extraído do Contrato de Concessão, que apenas define o perí-
odo de abrangência (60 meses), é possível ter diferentes interpretações para a operacionalização do 
cálculo das médias da TJLP e IPCA, em função de não estar definido em qual base, se mensal ou anual, 
os índices devem estar posicionados para a execução do cálculo. 
14. Ademais, “média dos últimos 60 meses” não significa dizer, conforme o entendimento de algumas con-
cessionárias que neste assunto contribuíram que estes dados, seja da TJLP como do IPCA, devam estar em 
bases mensais. 
15. A ANEEL adota a metodologia constante da Nota Técnica nº 171/2017-SGT/ANEEL desde 2007, tanto 
no cálculo do WACC para receita-teto dos leilões de transmissão, como nas revisões periódicas e extraordi-
nárias. 
16. Ao longo do tempo, houve apenas a evolução na transformação da base mensal, normalizada para 30 
dias. Isto pode ser notado na NT nº 025/2011-SRE/ANEEL, que calculou o WACC para o leilão 02/2012, ci-
tado por FURNAS. Nesta instrução, os índices eram colocados em base anual, a partir do índice mensal pu-
blicado, sem a normalização para 30 dias, e o período de cálculo utilizado foi de janeiro de 2006 a dezembro 
de 2010 e não fevereiro de 2007 a janeiro de 2012, como argumentado por FURNAS. Por estes motivos, a 
média calculada na base de índices da NT nº 171/2017-SGT/ANEEL não dá o mesmo valor calculado à 
época do certame, embora a metodologia de cálculo seja a mesma. 
17. Explica-se também que a intenção aqui não é obter os juros no período de 60 meses (no caso do 
IPCA) ou da taxa equivalente acumulada do mês 1 ao 60 (no caso da TJLP), conforme contribuição 
da Costa Oeste, Marumbi e COPEL. O que se busca é uma estimativa destes índices para o próximo 
ciclo das transmissoras. Sendo assim, não é necessário obter a média conforme o apresentado pelas 
citadas empresas. 
18. Na metodologia empregada pela ANEEL, tanto a TJLP como o IPCA, são obtidas por média das taxas 
anuais. Para isso, calcula-se a taxa equivalente anual para cada um dos meses da amostra (de 1 a 60), para 
depois fazer a média dos 60 meses. Portanto, não há cálculo de duas médias como argumentado pela 
TSBE. 
19. Desta forma, entendemos que os pedidos de reconsideração devem ser negados. 
Nota Técnica 262/2017/SGT/ANEEL, parágrafos 13 a 19, (grifo nosso). 

Desta maneira, se é válida esta metodologia para fazer a “uma estimativa destes índices para o 
próximo ciclo das transmissoras”, acreditamos que sua aplicação para estimar estes mesmos índices no 
momento do leilão é necessária para obtermos coerência. 

1.2.1. Metodologia de Cálculo SGT 

A memória de cálculo está em planilha anexa a esta Contribuição. A Metodologia de cálculo da SGT  
consiste nas seguintes fórmulas: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑆𝐺𝑇 = (1 +  
1

𝑛
 . ∑ ( ∏ (1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑗)

𝑘
360⁄

 

𝑖

𝑗=𝑖−11

− 1)

𝑛

𝑖=1

) 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑆𝐺𝑇 = (1 +
1

𝑛
 . ∑ ( ∏ (1 +  𝐼𝑃𝐶𝐴𝑗) 

𝑖

𝑗=𝑖−11

− 1)

𝑛

𝑖=1

) 

O que resulta na fórmula a seguir: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐷𝑒𝑓𝑆𝐺𝑇
=  

(1 +  
1
𝑛 . ∑ (∏ (1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑗)

𝑘
360⁄

 𝑖
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1
𝑛 . ∑ (∏ (1 +  𝐼𝑃𝐶𝐴𝑗) 𝑖

𝑗=𝑖−11 − 1)𝑛
𝑖=1 )

− 1 
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Onde: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐷𝑒𝑓𝑆𝐺𝑇
= TJLP deflacionada, conforme a NT 66/2017 da SGT/ANEEL; 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑆𝐺𝑇 = TJLP média, calculada conforme a NT 66/2017 da SGT/ANEEL; 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑆𝐺𝑇 = IPCA médio, calculado conforme a NT 66/2017 da SGT/ANEEL; 

𝑖 = mês referência, sendo primeiro o sexagésimo mês anterior à revisão; 

𝑛 = número de meses, neste caso 60; e 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑗 = o índice mensal do IPCA no mês 𝑗.  

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑗 = a taxa anual da TJLP divulgada para o mês 𝑗. 

𝑘 = número de dias do mês 𝑗. 

Para validar estas informações basta localizar os anexos da Audiência Pública 009/2017, ou a Nota 
Técnica 66/2017/SGT/ANEEL, na página da ANEEL, e verificar as planilhas anexas. 

1.2.2. Metodologia Aderente ao Mercado 

Entendemos que a metodologia de cálculo utilizada pela SGT está equivocada. Para tanto, propomos 
que a metodologia de cálculo da taxa e do índice como equivalentes. Desta maneira, as equações são: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐸𝑞 =  (1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑎𝑐𝑢𝑚60 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
 )

1/5
− 1 

Ou 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐸𝑞 =  (∏ ((1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑖)
𝑘

360⁄ )

𝑛

𝑖=1

 )

1/5

− 1 

E para o IPCA 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐸𝑞 =  (∏(1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

 )

1/5

− 1 

Ou devido a divulgação de números índices: 

 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐸𝑞 =  (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
)

1/5

− 1 

O que resulta na fórmula a seguir: 

file:///C:/Users/C803711/Documents/AP%2047%202017%20Leilão%20de%20Transmissão/www2.aneel.gov.br/aplicacoes/audiencia/arquivo/2017/009/resultado/planilhas_de_calculo_da_ap_09-2017.zip
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𝑇𝐽𝐿𝑃𝐷𝑒𝑓 =  
(∏ ((1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑖)

𝑘
360⁄ )𝑛

𝑖=1  )
1/5

(∏ (1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑖)
𝑛
𝑖=1  )1/5

− 1 

 

Onde: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐷𝑒𝑓 = TJLP deflacionada, conforme a proposta; 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐸𝑞 = Taxa TJLP equivalente em base anual, considerando os últimos 60 meses; 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐸𝑞 = Índice IPCA equivalente em base anual, considerando os últimos 60 meses; 

𝑖 = mês referência, sendo primeiro o sexagésimo mês anterior à revisão; 

𝑛 = número de meses, neste caso 60; e 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑖 = o índice mensal do IPCA no mês 𝑖.  

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑖 = a taxa anual da TJLP divulgada para o mês 𝑖. 

𝑘 = número de dias do mês 𝑖. 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 = Índice IPCA do sexagésimo primeiro mês anterior à data selecionada; e 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = Índice IPCA do mês anterior à data selecionada. 

Para o caso deste Leilão, os resultados estão são de TJLP 6,16% e de IPCA 6,68%. 

1.2.3. Defesa da Proposta 

Elaboramos uma tabela fazendo uma comparação entre as diferentes composições de TJLP e IPCA. 
Para esta simulação, consideramos a maneira equivocada de calcular o spread 𝑠1, conforme argumentado no 
item 1.2. Os dados de cálculo constantes da metodologia que a SGT utiliza nas revisões estão em memória 
de cálculo enviada junto com a presente contribuição. Os valores de RAP Teto foram simulados e aproxima-
dos em virtude do investimento inicial de R$ 2.017.009.820,00, informado no voto que abriu esta audiência 
pública. 

 TJLP IPCA WACC RAP Teto 

Minuta Contrato Concessão 7,00% 4,20% 9,34% R$ 355.000.000,00 

Edital Leilão 7,50% 5,06% 9,60% R$ 360.150.000,00 

SGT 5,88% 6,72% 8,23% R$ 326.500.000,00 

Proposta Copel 6,16% 6,68% 8,33% R$ 328.400.000,00 
Fonte: Elaboração Própria 

Há um efeito de reposicionamento tarifário para os diferentes dados utilizados, conforme a tabela a 
seguir. Esclarecemos que consideramos que a TJLP será de 7,00% e o IPCA 6,00% e para o Lote 1, a título 
de exemplo. 
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 𝑟𝑑Leilão 𝑟𝑑Revisão WACC Leilão 
WACC 

Revisão 
Reposicio-
namento 

Minuta Contrato Concessão 7,72% 5,89% 9,34% 8,78% -23,76% 

Edital Leilão 8,56% 5,89% 9,60% 8,78% -13,58% 

SGT 4,12% 5,89% 8,23% 8,78% 18,37% 

Proposta Copel 4,42% 5,89% 8,33% 8,78% 16,63% 
Fonte: Elaboração Própria 

Como podemos notar, os parâmetros do Leilão influenciam fortemente os parâmetros no momento da 
Revisão. Isto confirma a necessidade de transparência no momento da publicação destes parâmetros. Desta 
maneira, a superestimação da TJLP e a subestimação do IPCA no momento do Leilão são prejudiciais ao 
fluxo financeiro futuro do projeto. E a aplicação de metodologia distinta nos cálculos do Leilão e da revisão 
constitui tratamento não isonômico aos diferentes momentos da concessão. 

Reiteramos, portanto, a necessidade de se demonstrar os cálculos destes parâmetros de forma clara 
e objetiva, afim de oportunizar às transmissoras licitadas requisitar equidade no momento da revisão. 

1.3. Custo de Capital de Terceiros – spread 𝒔𝟏 

Com relação ao spread 𝑠1, observamos que no momento da Revisão Tarifária a SGT vem se utilizan-
do de uma nota de rodapé de um anexo para deflacioná-lo. Como na presente Audiência Pública não foi dis-
ponibilizada memória de cálculo destes parâmetros, solicitamos clarificar esta relação no Contrato de Con-
cessão. 

A SGT alega que o spread 𝑠1 é deflacionado no momento do cálculo do 𝑤𝑎𝑐𝑐 por ocasião do Leilão, 
conforme as Notas Técnicas 171/2017/SGT/ANEEL, 196/2016/SGT/ANEEL e 262/2017/SGT/ANEEL. 

Contribuição de Furnas (Contrato nº 006/2010) 
“Ao observar a célula M22 da aba “WACC revisão” nota-se que no cálculo do Custo de Capital de Tercei-
ros Real a ANEEL soma o Prêmio Adicional de Risco s1 à TJLP para em seguida deflacionar pelo 
IPCA a  soma  das  taxas.  Contudo,  conforme  verificado  no  item  10  do  Submódulo  9.2  do  PRORET, a  
TJLP deve ser deflacionada para que em seguida seja realizada a soma do Prêmio Adicional de Risco s1” 
Resposta da ANEEL 
As contribuições não foram incorporadas à proposta final. Explica-se que a fórmula empregada pela  
ANEEL  foi a mesma adotada no cálculo do WACC utilizado para os lotes dos Leilões nº  005/2009, 
001/2010,  006/2010  e  008/2010,  que  foi  adotada  na  definição  da  receita  teto  das  licitações  de  
transmissão realizadas no ano de 2009 e 2010. 
Na presente audiência pública, algumas concessionárias apontaram aparente diferença entre a fórmula apli-
cada na Nota Técnica nº 089/2016-SGT/ANEEL, que subsidiou o resultado preliminar de suas respectivas 
revisões tarifárias, e as fórmulas estabelecidas no Submódulo 9.2 do PRORET e na Cláusula 7º do Contrato 
de Concessão. Na mencionada nota técnica, o parâmetro associado ao prêmio adicional de risco s1, bem 
como a TJLP, são deflacionados pelo IPCA.  
Ocorre que, segundo alegam as transmissoras, o regulamento da ANEEL não determinaria o deflaciona-
mento do parâmetro s1, apenas da TJLP, o que não é verdadeiro. Da análise dos Anexos do Contrato de 
Concessão (Anexo VI), que descrevem a metodologia para a determinação da RAP nas revisões tarifárias, 
verifica-se  que o spread s1 está definido em valores nominais. Isso é facilmente verificado, pois o resultado 
do Custo  do Capital de Terceiros (parâmetro numérico também  constante  do Anexo VI) é resultado da 
fórmula supracitada com o deflacionamento tanto da TJLP como do spread s1. Nesse caso, entende-se que 
a mesma metodologia empregada no Custo de Capital de Terceiros, quando da definição da receita-
teto para os leilões de licitações de transmissão, deve ser mantida no recálculo de referidos custos  
quando se realiza a revisão  tarifária  das  concessionárias. Assim, é entendimento da SGT que não há 
diferença entre o Contrato de Concessão dessas concessionárias e a metodologia aplicada para sua primei-
ra revisão tarifária. 
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Fls. 29–30 da Nota Técnica 196/2016/SGT/ANEEL. 
 
“O módulo 9.2, assim como os contratos de concessão, prescrevem que o Custo do Capital de 
Terceiros deve ser calculado por meio da seguinte fórmula:” 

𝑟𝐷  =  1 +  [ 𝛼 ∗  (𝑇𝐽𝐿𝑃 +  𝑠1)  +  (1 −  𝛼)  ∗  (𝑇𝑅𝑀 +  𝑠2) 
“Entretanto, a despeito do que indica a fórmula, constatou-se que na planilha disponibilizada pela Audiência 
Pública, o Prêmio de Risco (𝑠1) foi erroneamente deflacionado. A fórmula a seguir demonstra o procedimen-
to de cálculo praticado pela ANEEL:” 

𝑟𝐷  =  1 +  [ 𝛼 ∗  (𝑇𝐽𝐿𝑃 +  𝑠1)  + (1 −  𝛼)  ∗  (𝑇𝑅𝑀 + 𝑠2)

(1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴)
− 1 

“A diferença entre as duas fórmulas deixa evidente o erro cometido pela ANEEL na aplicação da fórmula. [...] 
Diante deste conceito, ao aplicar-se a fórmula derivada da Nota Técnica nº 66/2017 SGT/ANEEL, produz-se 
uma situação irreal.” 
Fls. 28 da Nota Técnica 171/2017/SGT/ANEEL. 

Como os Contratos de Concessão são contratos por adesão, o entendimento da jurisprudência é que 
"as cláusulas duvidosas se interpretam em favor de quem se obriga e qualquer obscuridade deve ser 
debitada à conta de quem redigiu o ajuste, de sorte que, no conflito entre duas cláusulas, a contradição 
prejudica o outorgante e não o outorgado." 1  (grifo nosso). Ou seja, diante da omissão de dispositivo, o con-
trato deve ser interpretado em favor da concessionária. 

Como nesta Audiência Pública estamos discutindo a Minuta destes Contratos de Concessão, é opor-
tuno realizar este ajuste. Cabe ressaltar que o nosso pedido não é para na metodologia deflacionar o 𝑠1, por-
que este não é um parâmetro gerenciável por parte da concessionária. 

A captura proposta através da revisão de Capital de Terceiros se fundamenta na possibilidade de a 
Concessionaria renegociar suas dívidas e gerir seus financiamentos de tal forma que eles alterem seus valo-
res remuneratórios. 

A revelia de questionar se isto é possível, o fato de considerar o spread 𝑠1 em valores nominais não 
coaduna com o objetivo da Revisão Sobre o Capital de Terceiros. Na definição do Contrato de Concessão o 

spread 𝑠1 é “Uma Taxa de risco cobrada adicionalmente aos Juros”. Sendo uma taxa de risco adicional, le-
vando em consideração vivemos a expectativa de diminuição de financiamentos a taxa TJLP, esta Taxa de 
risco adicional não incorpora o risco inflacionário. 

A TJLP, de fato, possui uma característica de componente o risco inflacionário. Para ela, faz sentido 
sua deflação para chegarmos ao custo real. Entretanto para a Taxa de risco adicional seria mais lógico, 
quando de seu cálculo, a incorporação do risco inflacionário, tornando-a uma taxa real. 

No momento de qualquer renegociação contratual, o financiador levará em conta que a sua taxa de 
juros poderá sofrer efeito da inflação em seu poder de compra, tornando-a, assim, superestimada. Entretanto, 
para o caso de um Contrato de Concessão Regulado, para o qual a inflação deveria ser neutra em termos de 
ganho ou perda, não faz sentido a adoção de um parâmetro de risco em termos nominais. 

Portanto, solicitamos que no cálculo do 𝑤𝑎𝑐𝑐 leilão não seja deflacionado o spread 𝑠1, utilizando a 
fórmula para o Capital de Terceiros a seguir: 

𝑟𝑑 = 𝛼. ((
1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃

1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴
− 1) + 𝑠1) + (1 − 𝛼). (𝑇𝑅𝑀 +  𝑠2) 

                                                           
1 Curso de Direito Civil, Parte Geral, 18ª edição, 1979, pp. 181 usque 183. 
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Entretanto, não sendo este o entendimento da Comissão, solicitamos que seja disponibilizado memó-

ria de cálculo do spread 𝑠1, contendo inclusive a questão do risco inflacionário. Além disto, que seja apresen-
tada, também, regra de expectativa de inflação para deflacionamento do spread 𝑠1 aderente à metodologia 

que tratou o risco inflacionário presente no spread 𝑠1.  

1.4. Novo percentual de RAP na entrada em Operação 

Observamos que o Relatório R4 da Subestação União da Vitória Norte prevê a necessidade de entra-
da em operação comercial da SE União da Vitória Norte e LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do 
Sul, antes da desativação da LT 138 kV Areia – Passo do Iguaçu para construção da LT 230 kV Areia União 
da Vitória Norte. Segundo o relatório R4, esta necessidade decorre de permitir o acesso da distribuidora. 

Diante deste fato, consideramos adequado separar estas parcelas de RAP, pois a SE 230/138 kV 
União da Vitória Norte e a LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do Sul deverão entrar em operação 
comercial antes da LT 230 kV Areia – União da Vitória Norte. 

1.5. Antecipação da Entrada em Operação Comercial 

A oitava Subcláusula da Cláusula Quinta do contrato concessão subscreve: 

Oitava Subcláusula – A TRANSMISSORA poderá, com relação à antecipação da data de entrada em OPE-
RAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO: 
I - Antecipar a entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, desde 
que a data de entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL seja igual ou posterior à data de necessidade; ou 
II - Requerer à ANEEL, com antecedência mínima de 2 (dois) meses da data estimada para entrada em 
OPERAÇÃO COMERCIAL das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, a antecipação da data de necessidade 
contratual caso a data estimada para entrada em OPERAÇÃO COMERCIAL seja anterior à data de neces-
sidade estabelecida neste contrato.(grifo nosso) 

Entende-se, da redação original, que a transmissora pode antecipar instalação de transmissão que 
envolva solicitação de acesso até a data de necessidade informada pelo usuário, constante no contrato de 
concessão, com direito a antecipação de receita. Entendemos que esta antecipação da receita é independen-
te de posterior manifestação diversa do usuário, atraso em cronograma de implantação de obra do usuário ou 
emissão de parecer de acesso posterior a realização do leilão contendo data de necessidade diversa. 

Solicitamos confirmação deste entendimento. 

2. Socioambientais 

Com relação às questões socioambientais, separamo-las em duas questões gerais e questões espe-
cificas de alguns módulos construtivos. Estas são questões que refletem economicamente sobre os valores 
considerados para investimento e RAP Teto. Recordamos à ANEEL que estas questões foram objeto de res-
posta formulada pela Copel através da Carta SOE-C/066/2017. 
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2.1. Áreas de Vegetação Nativa 

Existem explicações adicionais que são comuns aos projetos das seguintes Linhas de Transmissão 
componentes do Lote 1: LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do Sul,  LT 230 kV Areia – União da 
Vitória Norte, LT 230 kV Areia – Guarapuava Oeste e LT 230 kV São Mateus do Sul  - Ponta Grossa. 

Para viabilizar a implantação das Linhas de transmissão relacionadas é necessário a supressão signi-
ficativa de vegetação. Grande parte dos remanescentes florestais interceptados pelas diretrizes são compos-
tos por maciços de araucárias, característicos da Floresta Ombrófila Mista (FOM). A espécie Araucaria angus-
tifolia é considerada símbolo do estado do Paraná e está na Lista Nacional das Espécies da Flora Ameaçadas 
de Extinção do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama.  

No que tange ao licenciamento ambiental, o Instituto Ambiental do Paraná - IAP suspendeu as emis-
sões de autorizações florestais para supressão, corte e exploração da vegetação e/ou de espécies florestais 
nativas isoladas, no âmbito de incidência da Floresta Ombrófila Mista em julho de 2016, através da Portaria nº 
139/2016. Em janeiro de 2017, o IAP publicou a Portaria nº 010/2017, que prorrogou a suspensão da emissão 
de novas autorizações florestais de supressão por mais 90 dias, ou seja, até o dia 11/04/17. A partir desta 
data, não houve nenhuma comunicação oficial adicional por parte do IAP sobre este assunto. Destaca-se que 
a Portaria nº 139/2016 permite a supressão de vegetação para casos excepcionais, como “situações devida-
mente comprovadas em procedimento administrativo próprio de utilidade pública, interesse social, ou de situ-
ações em que as espécies arbóreas ponham em risco a vida e o patrimônio mediante laudo técnico emitido 
pelo órgão público ambiental”. 

Desta forma, na definição das diretrizes dos traçados, será necessário realizar a menor interferência 
possível em fragmentos florestais, aliada à adoção de medidas mitigadoras como alteamento e reposiciona-
mento das estruturas. Tais medidas mitigadoras são necessárias para a minimização dos riscos associados 
ao processo de licenciamento ambiental, como atrasos, embargos, e suspensão de licenças, para citar ape-
nas alguns exemplos. 

Desta maneira, solicitamos confirmação de que para os valores de investimento associados a estas 
Linhas de Transmissão estão consideradas estas questões. Esclarecemos que, devido às razões expostas, o 
IAP-PR poderá requisitar a alteração do traçado das linhas de transmissão, ocasionando aumento de custos 
e prazos. Adicionalmente, solicitamos que seja clarificado procedimento caso a ocorrência destes eventos 
altere substancialmente o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

2.2. Áreas de Comunidades Faxinais 

 “Comunidades Faxinais”, “Faxinalenses”, “Sistemas Faxinais” ou simplesmente “faxinais” são comu-
nidades tradicionais específicas do Paraná, presentes, sobretudo, na região centro-sul do estado. Tradicio-
nalmente, caracterizavam-se pela criação comunitária de animais de pequeno e grande porte em áreas aber-
tas, ou em áreas cercadas, delimitadas por “mata-burros”, “portões”, valas e rios. 

A Lei n° 15.673 de 2007, art 2°, parágrafo único, do estado do Paraná, reconhece a tradicionalidade 
dos faxinais e sua identidade específica, nos seguintes termos: 
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Art. 2º A identidade faxinalense é o critério para determinar os povos tradicionais que integram essa territori-
alidade específica.  
Parágrafo Único. Entende-se por identidade faxinalense a manifestação consciente de grupos sociais pela 
sua condição de existência, caracterizada pelo seu modo de viver, que se dá pelo uso comum das terras 
tradicionalmente ocupadas, conciliando as atividades agrosilvo-pastoris com a conservação ambiental, se-
gundo suas práticas sociais tradicionais, visando a manutenção de sua reprodução física, social e cultural. 

Complementarmente, a Lei Estadual n°15.673 de 2007, art. 4º, define que “as práticas sociais tradici-
onais e acordos comunitários produzidos pelos grupos faxinalenses deverão ser preservados como patrimô-
nio cultural imaterial do Estado.”. 

Desta maneira, o órgão licenciador e a Coordenação do Patrimônio Cultural, ligada à Secretaria do 
estado da Cultura, serão órgãos intervenientes e competentes para conduzir os processos de licenciamento 
ambiental dos empreendimentos do Lote 1 localizados na região Centro-Sul do estado do Paraná. Informa-
mos, ainda, que não existe, na legislação estadual, presunção de impacto sobre essas comunidades tradicio-
nais nos moldes da Portaria Interministerial n° 60/2015, ou seja, considerando distâncias mínimas a serem 
respeitadas e medidas mitigadoras ou compensatórias adequadas. 

Portanto, há incertezas sobre a possibilidade de passagem das Linhas de Transmissão 230 kV sobre 
os territórios destas comunidades, assim como sobre eventuais medidas que possam ser exigidas para com-
pensação de eventuais impactos. 

Diante do exposto, questionamos: 

a. Caso sejam observados atrasos decorrentes da travessia sobre comunidades faxi-
nais, como será a postergação da data limite para cumprimento do primeiro marco, da entrada em 
operação e eventual recomposição dos prazos de outorga e outros ajustes que possam vir a ser ne-
cessários para o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e 

b. Caso seja necessário alterar substancialmente o traçado das linhas de transmissão, 
por determinação dos órgãos supracitados, ocasionando aumento de custos e prazos, se estes va-
lores adicionais serão considerados para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

2.3. LT 230kV Areia – União da Vitória Norte 

Com relação à LT 230kV Areia – União da Vitória Norte, adicionalmente ao que já expomos, informa-
mos à ANEEL, através da Carta SOE-C/066/2017, que esta LT possui perfil desfavorável de terrenos e outras 
particularidades. 

O perfil desfavorável do Terreno se explica em razão da grande presença de vegetação nativa, inclu-
indo araucárias. Desta maneira devido o alteamento de estruturas, o custo total de torres e fundações é cerca 
de 45% maior em relação a uma linha usual e o do aumento do número de torres em cerca de 16%. 

Diante do exposto, é necessário a confirmação de que estes aspectos foram utilizados para o cálculo 
dos valores de investimento para esta linha de transmissão. 

Adicionalmente, informamos que próximo ao empreendimento LT 230 kV Areia-União da Vitória Nor-
te, consta na base de dados da Fundação Nacional do Índio (Funai), a T.I. Ka’aguy Guaxy Palmital e é locali-
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zada no município de União da Vitória. Esta Terra indígena está em fase de estudo, ou seja, etapa de elabo-
ração do Relatório Circunstanciado de Delimitação e Identificação. 

Diante desta informação, consideramos que a proximidade do empreendimento com a Terra Indígena 
em estudo não foi objeto de atenção específica na etapa de elaboração do Relatório R3. Na ocasião conside-
rou-se que a LT 230 kV Areia - União da Vitória seria implantada na faixa de servidão onde atualmente está 
instalada a LT 138 kV Areia – Passo do Iguaçu, conforme orientação do Relatório R1. Desta maneira, obser-
vamos a possibilidade de implantação do empreendimento em nova faixa de servidão (item 1.2 do Anexo 6-
01 do Lote 01), sem a existência de R3 próprio. 

Diante destes fatos, solicitamos: 

a. Esclarecer se houve consulta prévia à Funai confirmando que o empreendimento projetado não in-
terferirá diretamente em terra indígena em fase de estudo e se o empreendimento supracitado não 
será inviabilizado com a demarcação da terra indígenas em estudo  na região. Caso tenha havido, 
solicitamos que consulta, bem como a resposta, sejam disponibilizados aos interessa-
dos/participantes do certame; 

b. Caso sejam observados atrasos decorrentes da demarcação da terra indígena, como será a poster-
gação da data limite para cumprimento do primeiro marco, da entrada em operação e eventual re-
composição dos prazos de outorga e outros ajustes que possam vir a ser necessários para o resta-
belecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato; e 

c. Caso seja necessário alterar substancialmente o traçado da linha de transmissão, por determinação 
da Funai, ocasionando aumento de custos e prazos, se estes valores adicionais serão considerados 
para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

 

2.4. LT 230kV União da Vitória Norte – São Mateus do Sul 

Com relação à LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do Sul, adicionalmente ao que já ex-
pomos,  informamos à ANEEL, através da Carta SOE-C/066/2017, que esta LT possui perfil desfavorável de 
terrenos, presença de banhados e outras particularidades. 

O perfil desfavorável do Terreno se explica em razão da grande presença de vegetação nativa, inclu-
indo araucárias. Desta maneira devido o alteamento de estruturas, o custo total de torres e fundações é cerca 
de 53% maior em relação a uma linha usual e o do aumento do número de torres em cerca de 25%. 

Diante do exposto, é necessário a confirmação de que estes aspectos foram utilizados para o cálculo 
dos valores de investimento para esta linha de transmissão. 

2.5. LT 500kV Ponta Grossa – Bateias C1 e C2 e LT 230kV Castro – seccionamento 
Klacel – Ponta Grossa Norte 

Observamos que a LT 500kV Ponta Grossa – Bateias C1 e C2 e a LT 230kV Castro – seccionamento 
Klacel – Ponta Grossa Norte passam pela área denominada Escarpa Devoniana. 

A Escarpa Devoniana encontra-se em processo de tombamento, sendo considerada tombada provi-
soriamente e estando, desta forma, sob a proteção da Lei Estadual n° 1211/53, que dispõe sobre a preserva-
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ção do Patrimônio Histórico, Artístico e Natural do Paraná. O processo de tombamento foi aberto em 2014 
com a anuência do antigo CEPHA – Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná, atual 
CPC – Coordenação de Patrimônio Cultural. 

O perímetro do tombamento cruza o estado do Paraná no sentido norte – sul em uma extensão apro-
ximada de 260 quilômetros, desde o município da Lapa até Sengés, na divisa com o estado de São Paulo. 
Desta forma, os traçados das LTs 500 kV Ponta Grossa - Bateias, C1 e C2 e LT 230kV Castro – secciona-
mento Klacel – Ponta Grossa Norte, componentes do Lote 1, interceptarão a área do tombamento, uma vez 
que não há alternativa de desvio.  

Diante do exposto, existe o risco da não anuência do órgão responsável para a passagem das LTs 
sobre a área de tombamento, podendo haver exigência de alteração dos traçados e consequentemente au-
mento da extensão e dos custos dos empreendimentos. 

Assim, questionamos se os valores correspondentes foram considerados no cálculo de investimento 
das linhas de transmissão ou, caso seja necessário alterar substancialmente o traçado das linhas de trans-
missão, por determinação da CPC/SEEC-PR, ocasionando aumento de custos e prazos, se estes valores 
adicionais serão considerados para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

3. Engenharia 

Com relação as questões de Engenharia, as de ordem geral estão em dois subitens deste ANEXO I. 
Entretanto, há outras de modificações nos textos dos anexos Técnicos geral e do Lote I que estão no ANEXO 
II. 

3.1. Versão do Anexo Técnico 

Solicitamos a atualização para versão do relatório R4 – Caracterização da Rede Existente – Revisão 
R1, conforme enviado em 04/09/2017, via correspondência RE-GeT-C/172/2017. 

3.2. Sobressalentes Fornecidos 

No item 1.2 do anexo técnico especifico 6-1, não é citada a necessidade sobressalentes para secio-
namento de linhas de maneira clara. Cita apenas a resolução n°67 de junho de 2004. 

A Resolução ANEEL citado no item 1.2 do anexo técnico 6-1 cita a necessidade fornecimento de so-
bressalentes de maneira genérica constante no artigo 7° §3 item I alínea d, como sendo obrigação do vence-
dor da licitação o fornecimento dos sobressalentes necessários.  

Por se tratar de uma licitação pública na qual a igualdade de condições entre os concorrentes se faz 
necessária, além da clareza de escopo, o termo utilizado “sobressalentes necessários” não permite dimensio-
nar de maneira clara, além de não tornar objetivo quais os materiais devem ser fornecidos. Isto permite a 
detentora da linha solicitar uma lista desproporcional de sobressalentes seguindo interpretação  subjetiva da 
resolução.  
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Desta forma, não há clareza de escopo quanto à matéria licitada e não se observa a igualdade de 
condições entre os concorrentes. 

 

 

3.3. Aplicabilidade do Requisito 8.1.8 submódulo 2.6 

No Anexo Técnico Geral, o item 2.2.3, que trata sobre a Aplicação de Cabos Para-Raios com Fibra 
Ótica – OPGW, páginas 10 e 11, prescreve: 

2.2.3.APLICAÇÃO DE CABOS PARA-RAIOS COM FIBRA ÓTICA – OPGW 
A aplicação de cabos para-raios com fibra ótica em linhas de transmissão deve ser feita com base nas se-
guintes regras: 
No caso de LTA existente, a ser seccionada, que não possui OPGW  
Se a LTA a ser seccionada não possuir OPGW, a TRANSMISSORA deve dimensionar e implantar um arran-
jo de OPGWs para o menor trecho de linha que surge entre o ponto de seccionamento e as subestações 
terminais da linha existente. Esse arranjo de OPGWs deve ter confiabilidade e capacidade de transmissão 
de dados para suprir, ao menos, as necessidades operativas de co-municação, supervisão e proteção desse 
menor trecho de linha. O(s) novo(s) tre-cho(s) de LTA, entre o ponto de secciona-mento da linha existente e 
a nova subesta-ção terminal, já deve(m) ser projetado(s) e implantado(s) com OPGW. 

Entendemos que o requisito 8.1.8 do submódulo 2.6 da versão vigente dos procedimentos de rede, 
referente à necessidade de utilização de dois meios físicos totalmente independentes para o sistema de tele-
proteção de linha de transmissão, não se aplica a linhas existentes seccionadas que, originalmente, não 
atendem tal requisito. 

Solicitamos confirmação do entendimento. 

4. Jurídicas 

Com relação às questões jurídicas, relacionamos 2 (duas) preocupações. 

4.1. Da Execução da Garantia de Fiel Cumprimento 

A cláusula nona da Minuta do Contrato de Concessão, que trata sobre a Execução da Garantia de Fi-
el Cumprimento, prescreve em suas Subcláusulas segunda e quarta: 

Segunda Subcláusula – Na hipótese da execução da Garantia de Fiel Cumprimento, esta será progressiva, 
aumentando à medida que, de acordo com a fiscalização, não forem alcançados os marcos específicos do 
cronograma de implantação das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO, conforme discriminado no quadro a 
seguir: 
 

Marco Percentual a ser executado 

Início das Obras Civis 40% 

Início da Montagem Eletromecânica 70% 

Início do Comissionamento 85% 

Início da Operação Comercial 100% 
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[...] 
Quarta Subcláusula – A garantia de fiel cumprimento poderá, após autorização da ANEEL, ser substituída 
por novas garantias, de valor progressivamente menor, à medida que, de acordo com a fiscalização, foram 
alcançados os marcos a seguir descritos: 
 

Marco Percentual a ser executado 

Início da Montagem Eletromecânica 20% 

Início do Comissionamento 30% 

Início da Operação Comercial 70% 

 

Entendemos que a execução da Garantia de Fiel cumprimento, de que trata a subcláusula segunda, 
será proporcional ao depósito vigente a época do marco. Como esta relação não está clara, solicitamos con-
firmar este entendimento e alterar a redação..  

4.2. Risco de Negócio 

A cláusula Décima Sexta da Minuta do Contrato de Concessão, que trata sobre o Risco do Negócio, 
prescreve: 

CLAUSULA DECIMA SEXTA – RISCO DO NEGOCIO - O negocio de transmissão de energia elétrica con-
templa riscos anteriores e posteriores s à Assinatura do Contrato de Concessão, os quais, ainda que não 
explicitados neste CONTRATO, são de inteira responsabilidade da TRANSMISSORA, salvo disposição le-
gal em contrário. (grifo nosso) 

A inserção do risco do negócio “ainda que não explicitados” gera insegurança jurídica do contrato. 
Não há como a concessionária se responsabilizar por algo do qual não possui conhecimento especifico, prin-
cipalmente se tratando de riscos anteriores e posteriores. 

Os contratos de Concessão são contratos administrativos e não se pode perder de vista que os con-
tratos administrativos regulam-se por suas cláusulas e também pelos princípios da teoria geral dos contratos. 
Subsidiariamente, regem-se pelas disposições de direito privado, nos termos da Emenda Constituição nº 19, 
de 4 de junho de 1998, que implementou alterações na Lei de Licitações e Contratos.  

 
A Lei de Licitações e Contratos - Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, 

regula a matéria, destacando-se o artigo 54, o qual dispõe nos seguintes termos: 

"Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta lei regulam-se pelas suas cláusulas contratuais e pe-
los preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos 
contratos e as disposições de direito privado. 
§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, ex-
pressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam."(Grifo nosso) 

Os contratos administrativos, dentre os quais estão compreendidos os contratos de concessão, não 
se distinguem dos contratos comuns, a não ser pela só presença da Administração Pública, a qual derroga 
normas de direito privado. A formalidade, contudo, desse tipo de contrato, é essencial e não pode ser negli-
genciada. A sujeição do contrato administrativo ao interesse público não significa que a parte contratada deva 
ser esquecida ou esmagada. 
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Os princípios constitucionais estão insculpidos no artigo 37 da Constituição Federal, aos quais se de-
ve submeter a Administração, destacando-se a moralidade, a impessoalidade, a legalidade, a publicidade e a 
eficiência. 

O intérprete e o aplicador da lei (e o contrato é lei entre as partes – pacta sunt servanda) e do contra-
to devem sempre ter em vista o contexto e a real intenção das partes, a finalidade a que se destina o objeto, a 
obtenção dos resultados e sua utilização. 

Deste modo, na interpretação dos contratos administrativos, deve-se levar em conta o interesse pú-
blico, mas não se pode afastar a proteção que é devida ao contratado, nem os princípios da boa-fé e da pro-
bidade, contra o arbítrio , os quais devem ser rigorosamente respeitados pelo Poder Público, fazendo-se a 
interpretação da maneira menos onerosa para o devedor, no conjunto das disposições e não isoladamente.   

Neste sentido, Marçal Justen Filho2 admite que se aplica o regime de direito público a esses contra-
tos, contudo adverte que a supremacia e a indisponibilidade do interesse público não exclui os princípios da 
legalidade, isonomia, moralidade e outros mais inseridos na Constituição, não bastando invocar o interesse 
público para que prevaleça a opinião dos agentes estatais.   

Com efeito, os contratos celebrados com a Administração Pública, dadas as prerrogativas desta, que 
impõe as condições e cláusulas unilateralmente, caracterizam-se como verdadeiros contratos de adesão. 

Washington de Barros Monteiro ensina que "as cláusulas duvidosas se interpretam em favor de quem 
se obriga e qualquer obscuridade deve ser debitada à conta de quem redigiu o ajuste, de sorte que, no confl i-
to entre duas cláusulas, a contradição prejudica o outorgante e não o outorgado."3  

E, ainda fazendo referência a Washington de Barros Monteiro, citando Josserand4, discursa que, nos 
contratos de adesão, não ocorre a liberdade de discussão das cláusulas, predominando apenas a igualdade 
jurídica. Uma das partes impõe a sua vontade à outra. Ensina também que "há neles uma espécie de contrato 
– regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um cliché 
contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série," de sorte que, nesses con-
tratos, "as cláusulas duvidosas sempre se interpretam em favor dos aderentes5." 

Desta maneira, ainda que no contrato conste a questão de risco de negócio não explicitado, não há 
apoio na jurisprudência para que estes riscos não sejam considerados. Portanto, entendemos que deve haver 
uma discussão melhor a respeito do escopo do “Risco do Negócio”, para que possamos tratar estes casos 
com isonomia. 

A Primeira Subcláusula enumera uma série de riscos que são de Responsabilidade Exclusiva da 
Transmissora. Consideramos que esta lista deve ser exaustiva. Situações que fogem a este escopo devem 
ser tratadas como excepcionais e não podem ser consideradas mero “Risco do Negócio”. 

                                                           
2
  Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, AIDÊ, 4ª edição, pp. 346. 

3
 Curso de Direito Civil, Parte Geral, 18ª edição, 1979, pp. 181 usque 183. 

4
 Curso de Droit Positif, volume 2, p. 10. 

5
 Curso de Direito Civil, Direito das Obrigações, 2º volume, 2ª edição, 1959, Saraiva, pp. 42/3. 
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Diante do exposto, propomos, portanto, a exclusão do trecho “ainda que não explicitados neste CON-
TRATO”.  

4.3. Habilitação para Participação no Certame 

A Aneel recentemente alterou significativamente os prazos de execução dos empreendimentos de 
transmissão. Com isso, os leilões de transmissão que tinham prazos de implantação dos empreendimentos 
da ordem de 18 a 24 meses, passaram hoje a contar com prazos de 42 a 60 meses. 

Isto tem sido divulgado pela Agência como uma importante "melhoria" do processo, aproximando-os da 
realidade da implantação de um empreendimento de transmissão no Brasil. 

Várias ações foram tomadas pela Aneel em busca de aumentar a competitividade e reduzir o número 
de lotes "vazios". Estas melhorias já preveem a possibilidade de revisão de prazo em caso de atraso no pro-
cesso ambiental, maiores punições para empresas inadimplentes, entre outras. 

Destacamos também que o critério atual, que considera apenas as punições e atrasos da própria con-
cessionária, e não de todo grupo empresarial, atinge de forma não isonômica os agentes, pois aqueles que 
optam por abrir uma SPE para cada concessão acabam não sendo "atingidos" pela regra. 

Por fim, na nota técnica 008/2017-SEL-SCT/ANEEL referente à audiência pública 092/2016 do edital do 
leilão 05/2016, a ANEEL afirma que está estudando um novo modelo de edital e que poderia rever esta cláu-
sula de habilitação técnica. 

Considerando a necessidade de aumentar a competitividade dos certames, o reconhecimento de que 
os prazos anteriores eram inexequíveis e a necessidade de revisão da metodologia para o cálculo de apura-
ções das multas e da média de atraso, para tornar mais isonômico o processo, recomendamos que esse item 
seja excluído do edital do leilão de transmissão. 
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ANEXO II 

1. Contribuições de Texto: Minuta Edital 

ORIGINAL PROPOSTA JUSTIFICATIVA 
Página: 27 

[...] 
10.9.5 A PROPONENTE que for CONCESSI-
ONÁRIA DE TRANSMISSÃO deverá dispor 
de declaração fornecida pela fiscalização da 
ANEEL sobre o seu histórico de desempenho 
na implantação de obras de transmissão nos 
últimos 36 (trinta e seis) meses anteriores ao 
da publicação do Edital, comprovando: 
10.9.5.1 Não apresentar tempo médio de 
atraso na entrada em operação comercial de 
instalações de transmissão sob regime de 
concessão superior a 180 (cento e oitenta) 
dias em relação às datas previstas nos res-
pectivos contratos, considerando as obras 
concluídas nos últimos 36 (trinta e seis) me-
ses ou que deveriam ter sido concluídas até a 
publicação do Edital; 
10.9.5.2 Não ter sofrido, no mesmo período, 3 
(três) ou mais penalidades relacionadas a 
atraso na execução de obras de transmissão 
em regime de concessão, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa; e 
10.9.5.3 Não ter Certificado de Descumpri-
mento Total do Termo de Compromisso de 
Ajuste de Conduta – TAC transitado em julga-
do na esfera administrativa, na existência de 
TAC celebrado com a ANEEL, contemplando 
as obras de que trata o item 10.9.5.1, passí-
veis de ajustamento de conduta. 

EXCLUSÃO 
[...] 

10.9.5 A PROPONENTE que for CONCESSIONÁRIA DE 
TRANSMISSÃO deverá dispor de declaração fornecida pela 
fiscalização da ANEEL sobre o seu histórico de desempenho 
na implantação de obras de transmissão nos últimos 36 (trin-
ta e seis) meses anteriores ao da publicação do Edital, com-
provando: 
10.9.5.1 Não apresentar tempo médio de atraso na entrada 
em operação comercial de instalações de transmissão sob 
regime de concessão superior a 180 (cento e oitenta) dias 
em relação às datas previstas nos respectivos contratos, 
considerando as obras concluídas nos últimos 36 (trinta e 
seis) meses ou que deveriam ter sido concluídas até a publi-
cação do Edital; 
10.9.5.2 Não ter sofrido, no mesmo período, 3 (três) ou mais 
penalidades relacionadas a atraso na execução de obras de 
transmissão em regime de concessão, já transitadas em 
julgado na esfera administrativa; e 
10.9.5.3 Não ter Certificado de Descumprimento Total do 
Termo de Compromisso de Ajuste de Conduta – TAC transi-
tado em julgado na esfera administrativa, na existência de 
TAC celebrado com a ANEEL, contemplando as obras de 
que trata o item 10.9.5.1, passíveis de ajustamento de con-
duta. 

Conforme item 4.3 do ANEXO I. 
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ORIGINAL PROPOSTA JUSTIFICATIVA 
Página: 33 

[...] 
11.8 Na hipótese do item 11.5.3, a execução 
da Garantia de Fiel Cumprimento será pro-
gressiva, aumentando à medida que, de acor-
do com a fiscalização, não forem alcançados 
os marcos específicos do cronograma de im-
plantação das INSTALAÇÕES DE TRANS-
MISSÃO, conforme a seguir descrito: 

[...] 

ALTERAÇÃO 
[...] 

11.8 Na hipótese do item 11.5.3, a execução da Garantia de 
Fiel Cumprimento será progressiva, respeitando os valores 
de Garantia depositados à época do marco não concluído, 
conforme o item 11.10, aumentando à medida que, de acor-
do com a fiscalização, não forem alcançados os marcos es-
pecíficos do cronograma de implantação das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO, conforme a seguir descrito: 

[...] 

Conforme item 4.1 do ANEXO I. 

Apêndice H 

INCLUSÃO 
 

Apêndice H 
METODOLOGIA DE CÁLCULO DO WACC LEILÃO 

 
Para o cálculo do wacc Leilão utilizamos como expectativa 
do Custo de Capital de Terceiros os parâmetros TJLP, IPCA, 
spread 𝑠1, TRM e spread 𝑠2. 
Para a TJLP, foi calculado o valor de 6,16%, utilizando a taxa 
equivalente do acumulado das taxas mensais dos últimos 60 
meses, representadas pela equação: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝐸𝑞 =  (∏ ((1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑖)
𝑘

360⁄ )

𝑛

𝑖=1

 )

1/5

− 1 

Onde: 
𝑇𝐽𝐿𝑃𝐸𝑞 = TJLP equivalente em base anual, considerando os 

últimos 60 meses; 
𝑖 = mês referência, sendo primeiro o sexagésimo mês ante-
rior à revisão; 
𝑛 = número de meses, neste caso 60; e 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑖 = a taxa anual da TJLP divulgada para o mês 𝑖. 
𝑘 = número de dias do mês 𝑖. 
 
Para o IPCA foi calculado o valor de 6,68%, utilizando o índi-

Conforme itens 1.2 e 1.3 do ANEXO I. 
 
Adicionalmente, caso esta comissão opte por manter a 
metodologia proposta pela SGT, sugerimos a seguinte 
redação: 
 
Para a TJLP, foi calculado o valor de 5,88%, utilizando a 
média das taxas acumuladas nos últimos 60 meses, repre-
sentadas pela equação: 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑆𝐺𝑇 = (1 + 
1

𝑛
 . ∑ ( ∏ (1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃𝑗)

𝑘
360⁄

 

𝑖

𝑗=𝑖−11

− 1)

𝑛

𝑖=1

) 

Onde: 
𝑇𝐽𝐿𝑃𝑆𝐺𝑇 = TJLP média, calculada conforme a NT 66/2017 
da SGT/ANEEL; 
𝑖 = mês referência, sendo primeiro o sexagésimo mês 
anterior à revisão; 
𝑛 = número de meses, neste caso 60; e 

𝑇𝐽𝐿𝑃𝑗 = a taxa anual da TJLP divulgada para o mês 𝑗. 

𝑘 = número de dias do mês 𝑗. 
 
Para o IPCA foi calculado o valor de 6,72%, utilizando a 
média dos índices acumulados nos últimos 60 meses, re-
presentados pela equação: 
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ORIGINAL PROPOSTA JUSTIFICATIVA 
ce equivalente do acumulado dos índices mensais dos últi-
mos 60 meses, representados pelas equações: 
 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐸𝑞 =  (∏(1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑖)

𝑛

𝑖=1

 )

1/5

− 1 

Ou 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐸𝑞 =  (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

)
1/5

− 1 

Onde 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝐸𝑞 = Índice IPCA equivalente em base anual, conside-

rando os últimos 60 meses; 
𝑖 = mês referência, sendo primeiro o sexagésimo mês ante-
rior à revisão; 
𝑛 = número de meses, neste caso 60; e 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑖 = o índice mensal do IPCA no mês 𝑖.  
𝑇𝐽𝐿𝑃𝑖 = a taxa anual da TJLP divulgada para o mês 𝑖. 
𝑘 = número de dias do mês 𝑖. 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝑏𝑎𝑠𝑒 = Índice IPCA do sexagésimo primeiro 
mês anterior à data selecionada; e 
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = Índice IPCA do mês anterior à data 
selecionada. 
 
Para o spread 𝑠1 foi calculado o valor de XX,XX%, utilizando 
(DETALHAR METODOLOGIA DO CÁLCULO, CLARIFICANDO SE FOI 

UTILIZADO EM TERMOS REAIS OU NOMINAIS) 
 
Para o TRM foi calculado o valor de XX,XX%, utilizando (DE-

TALHAR METODOLOGIA DO CÁLCULO, CLARIFICANDO SE FOI UTILI-

ZADO EM TERMOS REAIS OU NOMINAIS) 
 

𝐼𝑃𝐶𝐴𝑆𝐺𝑇 = (1 +
1

𝑛
 . ∑ ( ∏ (1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴𝑗) 

𝑖

𝑗=𝑖−11

− 1)

𝑛

𝑖=1

) 

Onde: 
𝐼𝑃𝐶𝐴𝑆𝐺𝑇 = IPCA médio, calculado conforme a NT 66/2017 
da SGT/ANEEL; 
𝑖 = mês referência, sendo primeiro o sexagésimo mês 
anterior à revisão; 
𝑛 = número de meses, neste caso 60; e 
𝐼𝑃𝐶𝐴𝑗 = o índice mensal do IPCA no mês 𝑗.  

 
[...] 

Para o Custo de Capital de Terceiros (𝑟𝑑) foi utilizada a 
seguinte fórmula: 

𝑟𝑑 =
1 + 𝛼. (𝑇𝐽𝐿𝑃 + 𝑠1) + (1 − 𝛼). (𝑇𝑅𝑀 +  𝑠2)

(1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴)
− 1 
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Para o spread 𝑠2 foi calculado o valor de XX,XX%, utilizando 
(DETALHAR METODOLOGIA DO CÁLCULO, CLARIFICANDO SE FOI 

UTILIZADO EM TERMOS REAIS OU NOMINAIS) 
 
Para o Custo de Capital de Terceiros (𝑟𝑑) foi utilizada a se-
guinte fórmula: 
 

𝑟𝑑 = 𝛼. ((
1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃

1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴
− 1) + 𝑠1) + (1 − 𝛼). (𝑇𝑅𝑀 +  𝑠2) 

 
Estes parâmetros resultam em um wacc leilão, utilizando-se 
das seguintes equações, que serão respeitadas nas revisões 
periódicas: 
 

𝑟𝑤𝑎𝑐𝑐 =
𝑃

𝑃 + 𝐷
. 𝑟𝑃 +

𝐷

𝑃 + 𝐷
. 𝑟𝐷 

A Tabela a seguir contém os valores de wacc para cada um 
dos lotes do Leilão: 

Lote 𝑟𝑑 WACC 

Lote 1 XX,XX% XX,XX% 

[...] 

Lote 1 XX,XX% XX,XX% 

Os valores dos parâmetros  𝛼, 
𝑃

𝑃+𝐷
 e 

𝐷

𝑃+𝐷
 constam nas minu-

tas dos contratos de Concessão, e foram calculados para 
cada lote respeitando a seguinte metodologia: 
(DETALHAR METODOLOGIA DO CÁLCULO) 
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2. Contribuições de Texto: Minuta Contrato de Concessão Lote 1 

ORIGINAL PROPOSTA JUSTIFICATIVA 
Página: 20 

[...] 
Cláusula Sexta, Décima Subcláusula - [...] 
 

Empreendimento Parcela da RAP (%) 

[...] 

SE 230/138 kV União 
da Vitória Norte 
LT 230 kV União da 
Vitória Norte – São 
Mateus do Sul 
LT 230 kV Areia – 
União da Vitória Norte 

9,77 

[...] 
 

ALTERAÇÃO 
[...] 

Cláusula Sexta, Décima Subcláusula - [...] 
 

Empreendimento Parcela da RAP (%) 

[...] 

SE 230/138 kV União 
da Vitória Norte 
LT 230 kV União da 
Vitória Norte – São 
Mateus do Sul 

7,77 

LT 230 kV Areia – 
União da Vitória Norte 

2,0 

[...] 
 

Conforme item 1.4 do ANEXO I.  

Página: 21 
[...] 

Primeira Subcláusula – Nas revisões previstas 
para o 5o, 10o e 15o ano do período da con-
cessão, será recalculado o custo do Capital 
de Terceiros (rD), aplicando-se a seguinte 
expressão: 

𝑟𝑑 = 𝛼. (𝑇𝐽𝐿𝑃 + 𝑠1) + (1 − 𝛼). (𝑇𝑅𝑀 +  𝑠2) 
, onde: 
TJLP: Média dos últimos 60 meses da Taxa 
de Juros de Longo Prazo deflacionada pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo – IPCA, também calculado a partir da 
média dos últimos 60 (sessenta) meses até o 
segundo mês anterior à data da revisão; 
TRM: Taxa Referencial de Mercado definida 
no CONTRATO DE CONCESSÃO; 

ALTERAÇÃO 
[...] 

Primeira Subcláusula – Nas revisões previstas para o 5o, 
10o e 15o ano do período da concessão, será recalculado o 
custo do Capital de Terceiros (𝑟𝑑), aplicando-se a seguinte 
expressão: 

𝑟𝑑 = 𝛼. ((
1 + 𝑇𝐽𝐿𝑃

1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴
− 1) + 𝑠1) + (1 − 𝛼). (𝑇𝑅𝑀 +  𝑠2) 

onde: 
TJLP: Taxa Equivalente ao acumulado das taxas mensais 
dos últimos 60 meses da Taxa de Juros de Longo Prazo até 
o segundo mês anterior à data da revisão; 
IPCA: Índice Equivalente ao acumulado do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, divulgado para os 
últimos 60 (sessenta) meses até o segundo mês anterior à 
data da revisão; 
TRM: Taxa Referencial de Mercado definida no CONTRATO 

Conforme itens 1.2 e 1.3 do ANEXO I. 
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α: constante e igual a 1 (um), mantida inalte-
rada durante a vigência do CONTRATO DE 
CONCESSÃO; 
s1 e s2: Prêmios adicionais de risco estabele-
cidos no CONTRATO DE CONCESSÃO e 
mantidos constantes durante sua vigência. 

DE CONCESSÃO; 
α: constante e igual a 1 (um), mantida inalterada durante a 
vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO; 
s1 e s2: Prêmios adicionais de risco estabelecidos no CON-
TRATO DE CONCESSÃO e mantidos constantes durante 
sua vigência. 

Página: 24 
[...] 

Segunda Subcláusula – Na hipótese da exe-
cução da Garantia de Fiel Cumprimento, esta 
será progressiva, aumentando à medida que, 
de acordo com a fiscalização, não forem al-
cançados os marcos específicos do crono-
grama de implantação das INSTALAÇÕES 
DE TRANSMISSÃO, conforme discriminado 
no quadro a seguir: 

Marco Percentual a ser executado 

Início das Obras Civis 40% 

Início da Montagem Eletro-
mecânica 

70% 

Início do Comissionamento 85% 

Início da Operação Comer-
cial 

100% 

 
[...] 

Quarta Subcláusula – A garantia de fiel cum-
primento poderá, após autorização da ANEEL, 
ser substituída por novas garantias, de valor 
progressivamente menor, à medida que, de 
acordo com a fiscalização, foram alcançados 
os marcos a seguir descritos: 

 [...] 
 

Marco Percentual a ser executado 

Início da Montagem Eletro-
mecânica 

20% 

Início do Comissionamento 30% 

Início da Operação Comer-
cial 

70% 

ALTERAÇÃO 
 [...] 

Segunda Subcláusula – Na hipótese da execução da Garan-
tia de Fiel Cumprimento, esta será progressiva, respeitando 
os valores de Garantia depositados à época do marco não 
concluído, aumentando à medida que, de acordo com a fis-
calização, não forem alcançados os marcos específicos do 
cronograma de implantação das INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO, conforme discriminado no quadro a seguir: 
 

Marco Percentual a ser executado 

Início das Obras Civis 40% 

Início da Montagem Eletro-
mecânica 

70% 

Início do Comissionamento 85% 

Início da Operação Comer-
cial 

100% 

[...] 
Quarta Subcláusula – A garantia de fiel cumprimento poderá, 
após autorização da ANEEL, ser substituída por novas ga-
rantias, de valor progressivamente menor, à medida que, de 
acordo com a fiscalização, foram alcançados os marcos a 
seguir descritos: 
 

 
 

Marco Percentual a ser executado 

Início da Montagem Eletro-
mecânica 

20% 

Início do Comissionamento 30% 

Início da Operação Comer-
cial 

70% 

Conforme item 4.1 do ANEXO I. 
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Página: 27 

[...] 
CLAUSULA DECIMA SEXTA – RISCO DO 
NEGOCIO - O negocio de transmissão de 
energia elétrica contempla riscos anteriores e 
posteriores s à Assinatura do Contrato de 
Concessão, os quais, ainda que não explicita-
dos neste CONTRATO, são de inteira respon-
sabilidade da TRANSMISSORA, salvo dispo-
sição legal em contrário.  

[...] 

ALTERAÇÃO 
[...] 

CLAUSULA DECIMA SEXTA – RISCO DO NEGOCIO - O 
negocio de transmissão de energia elétrica contempla riscos 
anteriores e posteriores s à Assinatura do Contrato de Con-
cessão, os quais, ainda que não explicitados neste CON-
TRATO, são de inteira responsabilidade da TRANSMISSO-
RA, salvo disposição legal em contrário.  

 [...] 

Conforme item 4.2 do ANEXO I. 

Página: 38 
[...] 

3. Taxa Referencial de Mercado. 
4. Taxa de risco cobrada adicionalmente aos 
juros, definida em termos nominais. 

5. Taxa Média Anual de Depreciação (δ) [...] 

ALTERAÇÃO 
[...] 

3. Taxa Referencial de Mercado. 
4. Taxa de risco cobrada adicionalmente aos juros, definida 
em termos nominais. 

5. Taxa Média Anual de Depreciação (δ) [...] 

Conforme item 1.3 do ANEXO I. 
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ORIGINAL PROPOSTA JUSTIFICATIVA 
Página: 22 

[...] 
6.5.5. Impedância 

[...] 
O valor da impedância entre o enrolamento 
primário e secundário deve ser compatível 
com o sugerido nos estudos de sistema, dis-
ponibilizados na documentação anexa a este 
Edital. Esses estudos devem ser detalhados 
pela TRANSMISSORA quando da execução 
do projeto básico, observando-se, no entanto, 
o valor máximo estabelecido no item 8.1.5.1 
da Revisão 2016.12 do Submódulo 2.3 dos 
Procedimentos de Rede, ou seja, 14% refe-
renciados à temperatura de 75°C, válido para 

unidades transformadoras de potência. [...] 

ALTERAÇÃO 
 [...] 

6.5.5. Impedância 
[...] 

O valor da impedância entre o enrolamento primário e se-
cundário deve ser compatível com o sugerido nos estudos de 
sistema, disponibilizados na documentação anexa a este 
Edital, ligeiramente inferior a 10% na base 150 MVA. Esses 
estudos devem ser detalhados pela TRANSMISSORA quan-
do da execução do projeto básico, observando-se, no entan-
to, o valor máximo estabelecido no item 8.1.5.1 da Revisão 
2016.12 do Submódulo 2.3 dos Procedimentos de Rede, ou 
seja, 14% referenciados à temperatura de 75°C, válido para 

unidades transformadoras de potência. [...] 

Reforçar o valor máximo utilizado nos estudos de 
sistema, incluindo o R1, e recomendado no R2, de 
10% na base 150 MVA (padrão adotado no Paraná). 
Isto é prudente considerando ser um valor bastante 
inferior aos 14% indicados nos Procedimentos de 
Rede. 
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Página: 4 – 5 
[...] 

Anexo Técnico Tabela 1.2.2 
Nome Arranjo [...] 

[...] 

Areia BD4 [...] 

[...] 

Ponta Grossa Sul BD4 [...] 

[...] 

[...] 

ALTERAÇÃO 
[...] 

Anexo Técnico Tabela 1.2.2 
Nome Arranjo [...] 

[...] 

Areia BPT [...] 

[...] 

Ponta Grossa Sul BPT [...] 

[...] 

 [...] 

Conforme relatório R4, os arranjos dos barramentos 
das SEs 230 kV Areia e Ponta Grossa Sul são atual-
mente BPT. 
Sugerimos implantar os módulos em BPT e prever 
espaço para a implantação de uma chave adicional 
em cada módulo de modo a evoluir o seu arranjo pa-
ra BD4 quando da eventual adequação do barramen-
to de cada subestação, de acordo com o Anexo 3 do 
Relatório R1, p. 254. 
Caso a ANEEL opte pela manutenção da proposta, 
lembramos que será necessário a emissão de Reso-
lução Autorizativa prevendo a alteração deste arranjo. 
Entretanto este tratamento aumenta os riscos associ-
ados à implantação do projeto. 

Página: 7 – 8 
[...] 

As instalações descritas na Tabela 1.2.4 se-
rão transferidas sem ônus para a concessio-
nária de transmissão da(s) linha(s) a serem 
seccionada(s), doravante denominada “con-
cessionária da linha”, conforme disposto na 
Resolução nº 67, de 8 de junho de 2004, e no 
Contrato de Concessão a ser assinado pela 
vencedora do leilão e a ANEEL, sendo a con-
cessionária da linha, responsável pela Opera-
ção e Manutenção das Linhas de Transmis-
são resultantes do seccionamento e respecti-
vos módulos de Entrada de Linha. 

[...] 
 

INCLUSÃO 
[...] 

As instalações descritas na Tabela 1.2.4 serão transferidas 
sem ônus para a concessionária de transmissão da(s) li-
nha(s) a serem seccionada(s), doravante denominada “con-
cessionária da linha”, conforme disposto na Resolução nº 67, 
de 8 de junho de 2004, e no Contrato de Concessão a ser 
assinado pela vencedora do leilão e a ANEEL, sendo a con-
cessionária da linha, responsável pela Operação e Manuten-
ção das Linhas de Transmissão resultantes do seccionamen-
to e respectivos módulos de Entrada de Linha. 
Para os equipamentos associados aos trechos de linhas de 
transmissão nas novas subestações de rede básica, a 
TRANSMISSORA deverá fornecer à concessionária da linha 
transmissão peças sobressalentes necessárias para substi-
tuição de uma fase completa do módulo de entrada de linha 
(polo de disjuntor, chave seccionadora, transformador de 
potencial, transformador de corrente e para-raios).[...] 

Conforme item 3.2 do ANEXO I. 
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Página: 9 

[...] 
LOTE 1 Anexo Técnico Tabela 2.1.1 

Linha de Transmissão 
Longa Duração 

(A) 
Curta Duração 

(A) 

[...] 
LT 230 kV Ponta Grossa – 
São Mateus do Sul 1090 1275 
LT 230 kV Ponta Grossa – 
Ponta Grossa Sul 1090 1275 
LT 230 kV Areia – União da 
Vitória Norte  1200 1400 
LT 230 kV União da Vitória 
Norte – São Mateus do Sul 1090 1275 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta 
Grossa 985 1155 
LT 230 kV Areia – Guarapu-
ava Oeste 985 1155 

[...] 
Trecho de LT entre a subes-
tação Ponta Grossa e o 
seccionamento da LT 230 kV 
Klacel – Ponta Grossa Norte 

836 1045 

Trecho de LT entre a subes-
tação Castro Norte e o secci-
onamento da LT 230 kV 
Klacel – Ponta Grossa Norte 

836 1050 

[...] 

ALTERAÇÃO 

[...] 
LOTE 1 Anexo Técnico Tabela 2.1.1 

Linha de Transmissão Longa Duração (A) Curta Duração (A) 

[...] 
LT 230 kV Ponta Grossa – 
São Mateus do Sul 1080 1230 
LT 230 kV Ponta Grossa – 
Ponta Grossa Sul 1042 1198 
LT 230 kV Areia – União da 
Vitória Norte 1080 1230 
LT 230 kV União da Vitória 
Norte – São Mateus do Sul 1080 1230 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta 
Grossa 880 1000 
LT 230 kV Areia – Guarapu-
ava Oeste 880 1000 

[...] 
Trecho de LT entre a subes-
tação Ponta Grossa e o 
seccionamento da LT 230 kV 
Klacel – Ponta Grossa Norte 

836 980 

Trecho de LT entre a subes-
tação Castro Norte e o secci-
onamento da LT 230 kV 
Klacel – Ponta Grossa Norte 

836 980 

[...] 

LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul: em 
razão do compartilhamento em CD com a LT 230 kV 
São Mateus do Sul – União da Vitória Norte, é  con-
veniente em termos construtivos que estas duas li-
nhas tenham os mesmos condutores e as mesmas 
capacidades; 
LT 230 kV Ponta Grossa - Ponta Grossa Sul: altera-
ção conforme recomendação do relatório R2; 
LT 230 kV Areia – União da Vitória Nortel: alteração 
conforme recomendação do relatório R2;  
LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do 
Sul: alteração conforme recomendação do relatório 
R2; 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta Grossa: alteração con-
forme recomendação do relatório R2; 
LT 230 kV Areia – Guarapuava Oeste: alteração con-
forme recomendação do relatório R2; 
Trecho de LT entre a subestação Ponta Grossa e o 
seccionamento da LT 230 kV Klacel – Ponta Grossa 
Norte: alteração conforme CPST da linha seccionada; 
Trecho de LT entre a subestação Ponta Grossa e o 
seccionamento da LT 230 kV Klacel – Ponta Grossa 
Norte: alteração conforme CPST da linha seccionada; 

Página: 12 
[...] 

LOTE 1 Anexo Técnico Tabela 2.2.2 

Linha ou trecho(s) de 
linha de Transmissão 

[...] 
Resistência de sequên-
cia positiva por unidade 

de comprimento (Ω/km) 

[...] 
LT 230 kV Ponta Grossa 

–  São Mateus do Sul [...] 0,0697 

[...] 
 

ALTERAÇÃO 
[...] 

LOTE 1 Anexo Técnico Tabela 2.2.2 

Linha ou trecho(s) de 
linha de Transmissão 

[...] 
Resistência de sequên-
cia positiva por unidade 

de comprimento (Ω/km) 

[...] 
LT 230 kV Ponta Grossa 

–  São Mateus do Sul [...] 0,0601 

[...] 
 

Propomos aumentar a bitola do condutor de referên-
cia da LT  230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul 
para 1113 kCM pois, embora o relatório R1 indique 
que esta linha tem os maiores fluxos da região, o 
relatório R2 recomendou o condutor 954 kCM sem 
analisar bitolas maiores. Além disso, em razão do 
compartilhamento em CD com a LT 230 kV São Ma-
teus do Sul – União da Vitória Norte, é  conveniente 
em termos construtivos que essas duas linhas te-
nham os mesmos condutores e as mesmas capaci-
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dades. 

Página: 13 
[...] 

2.2.3.REATÂNCIA MÁXIMA NOS CABOS 
CONDUTORES 
De forma a garantir as distribuições de fluxo 
de potência definidas para a configuração 
básica do sistema de transmissão, a reatância 
de sequência positiva das linhas transmissão 
não deverá ser superior ao indicado na Tabela 
2-2.3.1 – Reatância de sequência positiva da 
linha por unidade de comprimento (Ω/km). 
TABELA 2.2.3.1 – REATÂNCIA DE SE-
QUÊNCIA POSITIVA DA LINHA POR UNI-
DADE DE COMPRIMENTO (Ω/KM) 

[...] 

 

INCLUSÃO 
[...] 

2.2.3. REATÂNCIA MÁXIMA NOS CABOS CONDUTORES 
De forma a garantir as distribuições de fluxo de potência 
definidas para a configuração básica do sistema de trans-
missão, a reatância de sequência positiva das linhas trans-
missão não deverá ser superior ao indicado na Tabela 2-
2.3.1 – Reatância de sequência positiva da linha por unidade 
de comprimento (Ω/km). Para a verificação deste requisito, 
pode ser considerada a estrutura predominante da linha de 
transmissão, desde que esta corresponda a pelo menos 60% 
das estruturas da linha 
 
TABELA 2.2.3.1 – REATÂNCIA DE SEQUÊNCIA POSITIVA 
DA LINHA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (Ω/KM) 

[...] 

Segundo as Diretrizes para Projetos Básicos, os pa-
râmetros elétricos de linhas de transmissão podem 
ser calculados considerando-se a geometria da estru-
tura predominante da linha.  Recomenda-se adotar 
uma quantidade mínima da estrutura predominante 
para que este procedimento simplificador possa ser 
adotado. 
Acreditamos que seja necessário, para a correição 
das informações e nivelamento delas entre os com-
petidores a definição de parâmetro mais claro para 
entendimento do que é estrutura predominante. 

Página: 20 – 21  
[...] 

FIGURA 5-7 – OPÇÃO 2 DE CONFIGURA-
ÇÃO DA SE BATEIAS 

A área mínima a ser considerada para a su-

bestação Ponta Grossa é de 225.280 m² [...] 
 
 

 

INCLUSÃO 
[...] 

FIGURA 5-7 – OPÇÃO 2 DE CONFIGURAÇÃO DA SE BA-
TEIAS 

A área mínima a ser adquirida de terreno adicional de tercei-
ros para subestação Bateias é de 1.450 m

2, 
podendo esta 

área sofrer alterações conforme a solução adotada pelo em-
preendedor entre as opções 1 e 2 das figuras 5-6 e 5-7. 
A área mínima a ser considerada para a subestação Ponta 

Grossa é de 225.280 m² [...] 
 

No item 5.1, nas página 20 e 21 do anexo técnico 
especifico 6-1, não é citada a necessidade de 
aquisição de terreno para Subestação Bateias. 
Propomos inclusão de texto afim de elucidar que a 
área hoje disponível atende apenas parcialmente as 
necessidades de ampliação do edital previstas para 
subestação Bateias. 

Página: 23 
[...] 

6.1.2. Comutação 
[...] 

Devem ser especificados para as unidades de 
transformação monofásicas 525/√3-230/√3-
13,8 kV da subestação Ponta Grossa a faixa 

ALTERAÇÃO 
[...] 

6.1.2. Comutação 
[...] 

Devem ser especificados para as unidades de transformação 
monofásicas 525/√3-230/√3-13,8 kV da subestação Ponta 
Grossa a faixa de derivações de tape em carga de, no míni-

Com relação a modificação presente para as deriva-
ções de tape em carga da SE Ponta Grossa, sugeri-
mos alterá-la para -10% e +10% para seguir o padrão 
de tapes adotado no Paraná para transformação 
525/230 kV. 
Já com relação às SEs União da Vitória Norte, Irati 
Norte, Guarapuava Oeste e Castro Norte sugerimos 
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de derivações de tape em carga de, no míni-
mo, -14% a +19% da tensão nominal, com no 
mínimo 19 posições de ajuste. 
 
Devem ser especificados para as unidades de 
transformação monofásicas 230/√3-138/√3-
13,8 kV das subestações União da Vitória 
Norte, Irati Norte, Guarapuava Oeste e Castro 
Norte a faixa de derivações de tape em carga 
de, no mínimo, -24% a +8% da tensão nomi-
nal, com no mínimo 33 posições de ajuste. 

[...] 

mo, -10% a +10% da tensão nominal, com no mínimo 19 
posições de ajuste. 
 
Devem ser especificados para as unidades de transformação 
monofásicas 230/√3-138/√3-13,8 kV das subestações União 
da Vitória Norte, Irati Norte, Guarapuava Oeste e Castro 
Norte a faixa de derivações de tape em carga de, no mínimo, 
-24x0,5435% a +8x0,5435% da tensão nominal, com no 
mínimo 33 posições de ajuste. 

[...] 

alteração para seguir recomendação do relatório R2, 
o que equivale à faixa de 200 a 240 kV com passo de 
1,25 kV. Há de se considerar também que este é o 
padrão de tapes das demais transformações 230/138 
kV do Paraná e adotar um padrão diferente poderia 
provocar significativa circulação de potência reativa e 
até sobrecarga em transformadores, haja vista o fato 
do sistema de 138 kV do Paraná operar em malha. 

 


