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CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS 
 

IMPORTANTE: Os comentários e sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, parágrafos e incisos a que 
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer 
dispositivo. 

 

TEXTO/ANEEL  TEXTO/INSTITUIÇÃO JUSTIFICATIVA/INSTIT UIÇÃO 

1. DESCRIÇÃO 
 
1.2 CONFIGURAÇÃO BÁSICA 
 

Tabela 1.2.2 – Obras de subestações 

Nome 
Tensão 

(kV) 

Arranjo 
de 

barras 

Equipamentos principais 

Qtd Descrição 

...     

Ivaiporã 525 DJM 

2 Módulo de Entrada de Linha 
1 Módulo de Interligação de Barras 
1 Módulo de Interligação de Barras (1) 

2 
Módulo de Conexão de Reator de Linha 
– sem Disjuntor 

7 
Unidade Monofásica de reator de 
50 Mvar 

...     
(1) A depender da configuração escolhida no item 5.1 
 

1. DESCRIÇÃO 
 
1.2 CONFIGURAÇÃO BÁSICA 
 

Tabela 1.2.2 – Obras de subestações 

Nome 
Tensão 

(kV) 

Arranjo 
de 

barras 

Equipamentos principais 

Qtd Descrição 

...     

Ivaiporã 525 DJM 

2 Módulo de Entrada de Linha 
1 Módulo de Interligação de Barras 
1 Módulo de Interligação de Barras (1) 

2 
Módulo de Conexão de Reator de Linha 
– sem Disjuntor 

7 
Unidade Monofásica de reator de 
50 Mvar 

...     
(1) A depender da configuração escolhida no item 5.1 
 

Na configuração de referência que consta do Relatório R4 
elaborado pela ELETROSUL há necessidade de instalação 
de somente 1 IB 525kV na SE Ivaiporã. 

- 

(Incluir) 
 
1.3. REQUISITOS TÉCNICOS NO CASO DE SECCIONAMENTO DE 
LINHA DE TRANSMISSÃO 
 
Para a implementação dos trechos de linha(s) de transmissão entre o ponto 
de seccionamento das linhas de transmissão da Tabela 1.2.3 e das 
entradas de linha em 230 kV correspondentes, nas novas subestações 
Ponta Grossa, Guarapuava Oeste, Irati Norte e Castro Norte, a 
TRANSMISSORA deverá observar os requisitos descritos neste anexo, no 
Anexo 6 e, adicionalmente, as normas e padrões técnicos das 
concessionárias das linhas. 
 

Incluir responsabilidades à TRANSMISSORA responsável 
pela implantação dos ramais de seccionamento das LTs 
230kV Areia – Ponta Grossa Norte e Klacel – Ponta 
Grossa Norte, os quais serão transferidos para as 
concessionárias ELETROSUL e COPEL-GT. 
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A TRANSMISSORA deverá fornecer às concessionárias das linhas, antes 
do início do primeiro ensaio, uma lista, com o cronograma de todos os 
ensaios a serem realizados, sendo necessária a realização dos ensaios 
requeridos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Para 
os casos em que a ABNT não for aplicável, deve-se realizar os ensaios 
requeridos pelas Normas Técnicas Internacionais mencionadas no Anexo 
6. Deve ser emitido um certificado para cada ensaio. Os ensaios de rotina 
deverão ser executados em todos os painéis incluídos no fornecimento. 
 
O comissionamento das instalações será realizado em conjunto pela 
TRANSMISSORA e pelas concessionárias das linhas. 
 
 A TRANSMISSORA deverá adquirir os equipamentos necessários para as 
modificações nas entradas de linha da(s) linha(s) de transmissão 
seccionada(s), localizadas na(s) subestação(ões) de Areia, Klacel e Ponta 
Grossa Norte e transferi-los para as concessionárias das linhas, que serão 
as responsáveis pela sua implementação, devendo estes equipamentos 
serem entregues nos locais onde serão instalados. 
 
Para os equipamentos associados aos trechos de linhas de transmissão, 
resultantes dos seccionamentos de linhas de transmissão nas novas SEs 
230 kV Ponta Grossa, Guarapuava Oeste, Irati Norte e Castro Norte, a 
TRANSMISSORA deverá fornecer às concessionárias das linhas peças 
sobressalentes em quantidade suficiente, que viabilizem a disponibilidade 
requerida para o sistema e que compreendam os equipamentos 
necessários para substituição de uma fase completa do módulo de Entrada 
de Linha (polo de disjuntor, chave seccionadora, transformador de 
potencial, transformador de corrente e para-raios). 
 
A TRANSMISSORA será responsável pelo fornecimento para as 
concessionárias das linhas de todas as ferramentas e acessórios 
necessários para o comissionamento, operação e manutenção dos 
equipamentos transferidos. 
 
A TRANSMISSORA deverá prover treinamento adequado abrangendo os 
equipamentos fornecidos para as entradas de linha, caso esses 
equipamentos sejam diferentes dos utilizados pelas concessionárias das 
linhas nas referidas linhas de transmissão. 
 
 



5. SUBESTAÇÕES 
 
5.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 
Para a subestação Ivaiporã, o posicionamento das entradas de 
linha, das LTs 525 kV Ivaiporã – Ponta Grossa C1 e C2, devem 
seguir uma das opções apresentadas nas figuras 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 
ou 5-5. Para as configurações das figuras 5-3, 5-4 e 5-5, fica 
dispensada a instalação da segunda Interligação de Barras. 
 

 
 

5. SUBESTAÇÕES
 
5.1 
 
Para a subestação Ivaiporã, o posicionamento das entradas de linha, das 
LTs 525 kV Ivaiporã 
opções apresentadas nas figuras 5
configurações das figuras 5
segunda Interligação de Barras.
 

 

5. SUBESTAÇÕES 

5.1 INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Para a subestação Ivaiporã, o posicionamento das entradas de linha, das 
LTs 525 kV Ivaiporã – Ponta Grossa C1 e C2, devem seguir uma das 
opções apresentadas nas figuras 5-1, 5-2, 5-3, 5-4 ou 5-5. Para as 
configurações das figuras 5-3, 5-4 e 5-5, fica dispensada a instalação da 
segunda Interligação de Barras. 

 

 
A configuração de referência que consta do Relatório R4 
da SE Ivaiporã 
vista de viabilidade das instalações dentro da subestação 
e da chegada das Linhas de Transmissão.

Diante disso, entendemos que não devam ser fornecidas 
opções 

Posteriormente, caso 
alteração 
posicionamento das ELs
básico 
consultada para 
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A configuração de referência que consta do Relatório R4 
da SE Ivaiporã é a única que foi estudada sob o ponto de 
vista de viabilidade das instalações dentro da subestação 

da chegada das Linhas de Transmissão. 

Diante disso, entendemos que não devam ser fornecidas 
opções não estudadas aos proponentes no anexo técnico. 

ormente, caso o vencedor do leilão resolva propor 
alteração na configuração prevista no Relatório R4 para o 
posicionamento das ELs, durante a etapa de projeto 

 junto a ANEEL, a ELETROSUL deverá ser 
consultada para a aprovação dessa proposta de alteração. 
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8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA RELATIVA AO 
EMPREENDIMENTO 
 
8.1 RELATÓRIOS DE ESTUDOS DE ENGENHARIA E 
PLANEJAMENTO 
 
8.1.3 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DAS 
INSTALAÇÕES EXISTENTES (RELATÓRIOS R4) 
 

Nº EMPRESA DOCUMENTO 

...  

S020-400-0004 
Relatório R4 – SE IVAIPORÃ 525 kV – SAÍDAS LTs PONTA 
GROSSA C1 e C2 – 525 kV. 

...  

S009-400-0005 
Relatório R4 – SE Areia 525/230 kV – Saídas LTs 
Guarapuava Oeste e União da Vitória Norte – 230 kV. 

 
 

8. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA RELATIVA AO EMPREENDIMENTO 
 
8.1 RELATÓRIOS DE ESTUDOS DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO 
 
8.1.3 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES 
EXISTENTES (RELATÓRIOS R4) 
 

Nº EMPRESA DOCUMENTO 

...  

S020-400-0004 
Relatório R4 – SE IVAIPORÃ 525 kV – SAÍDAS LTs PONTA 
GROSSA C1 e C2 – 525 kV. 

...  

S009-400-0005 
Relatório R4 – SE Areia 525/230 kV – Saídas LTs 
Guarapuava Oeste e União da Vitória Norte – 230 kV. 

(Incluir) 
 
S009-400-0006 

 
 
Relatório R4 – Seccionamentos da LT 230kV AREIA – 
PONTA GROSSA NORTE, na SE PONTA GROSSA, SE 
IRATI NORTE e SE GUARAPUAVA OESTE 

 
 

Além dos Relatórios R4 das SEs Ivaiporã e Areia, o MME 
solicitou através do Ofício 365/2015-SPE-MME, 
informações das instalações existentes que são relevantes 
para a execução dos seccionamentos planejados da LT 
230kV Areia – Ponta Grossa Norte. 
 
Neste sentido, a ELETROSUL encaminhou ao MME o 
documento S009-400-006, contendo informações físicas 
da Linha de Transmissão existente, bem como a descrição 
dos sistemas de proteção, controle, supervisão e 
telecomunicações existentes na SE Areia. 
 
Diante disso, solicita-se a inclusão deste relatório no 
escopo de relatórios a serem ressarcidos à ELETROSUL 
pelo proponente vencedor do Lote 1. 


