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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/INSTITUIÇÃO 

4.18 A TRANSMISSORA, em 
até 60 (sessenta) dias após a 
celebração do CONTRATO DE 
CONCESSÃO, deverá firmar o 
CPST com o OPERADOR 
NACIONAL DO SISTEMA 
ELÉTRICO - ONS, 
consubstanciando as condições 
técnicas e comerciais relativas à 
disponibilidade das 
INSTALAÇÕES DE 
TRANSMISSÃO para a 
operação interligada. 

4.18 A TRANSMISSORA, em até 60 (sessenta) 90 (noventa) dias após a celebração do 
CONTRATO DE CONCESSÃO, deverá firmar o CPST com o OPERADOR NACIONAL DO 
SISTEMA ELÉTRICO - ONS, consubstanciando as condições técnicas e comerciais 
relativas à disponibilidade das INSTALAÇÕES DE TRANSMISSÃO para a operação 
interligada. 
  

I. O uso de meio eletrônico na assinatura dos contratos será admitido desde que seja 
utilizada assinatura digital baseada em certificado digital registrado no ICP-Brasil.  

 

1) Ajustar o prazo para a assinatura do 
CPST, para contemplar o prazo de 
tramitação da documentação para a 
celebração do contrato de concessão 
até a sua publicação na página da 
ANEEL; e 

 
2) Incluir no Edital a assinatura do 

CPST com o uso de certificação 
digital, o que já vem sendo praticado 
pelo ONS para os contratos de 
transmissão. 

 Inclusão: Anexo 2 Modelo de Contrato de Conexão às Instalações de Transmissão – CCT 

É importante manter a apresentação do 
modelo de CCT no Edital de modo a 
orientar os novos agentes na elaboração 
do mesmo, tendo em conta que esse 
modelo não consta no site do ONS. Isso 
ocorre porque no CCT o Operador 
assume apenas o papel de interveniente e 
coordenador do acesso às instalações de 
transmissão.  

 Inclusão: Anexo 3 Modelo de Contrato de Compartilhamento de Instalação - CCI 

É importante manter a apresentação do 
modelo de CCI no Edital de modo a 
orientar os novos agentes na elaboração 
do mesmo, tendo em conta que esse 
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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/INSTITUIÇÃO 

modelo não consta no site do ONS. Isso 
ocorre porque no CCI o Operador assume 
apenas o papel de interveniente e 
coordenador do acesso às instalações de 
transmissão. 

Anexo técnico geral – item 
8.10.3 (a) 
Medição de tensão, módulo e 
ângulo das 3 fases de todos os 
terminais de linha indicados 
pelo ONS integrantes da Rede 
de Operação. 

Medição de tensão, módulo e ângulo das 3 fases de todos os terminais de linha indicados 
pelo ONS integrantes da Rede de Operação. 

Todos os terminais de linha integrantes da 
Rede de Operação deverão ter essa 
medição. 

Anexo técnico geral – item 
8.10.8 (b) 
O PMU deverá enviar o/s fluxo/s 
de dados para o ONS de 
maneira ininterrupta e sem 
solicitação (unsolicited 
communication), ou seja, a PMU 
do Agente deverá iniciar a 
transmissão ao PDC do ONS.  

A PMU deverá enviar o/s fluxo/s de dados para o ONS de maneira ininterrupta e sem 
solicitação (unsolicited communication), ou seja, a PMU do Agente deverá iniciar a 
transmissão ao PDC do ONS.  

Correção do texto. 

Anexo técnico geral – item 
8.10.8 (c) 
O arquivo de configuração do 
PMU (arquivo CFG2 ou mais 
recente) deverá ser 
automaticamente enviado a cada 

O arquivo de configuração da PMU (arquivo CFG3 ou CFG2 desde que haja a 
concordância prévia do ONS) deverá ser automaticamente enviado a cada minuto para 
o/s mesmo/s endereço/s.  
 

Atualização do texto. 
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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/INSTITUIÇÃO 

minuto para o/s mesmo/s 
endereço/s. 

Anexo técnico geral – item 
8.10.13 

Incluir após o subitem 3: 
4. Dados do equipamento de sincronismo de tempo na SE: fabricante, modelo, versão  
de firmware / driver, ajuste / configuração, etc; 

Completar a relação de documentos. 

Anexo técnico geral – item 
8.11 

Incluir no final do item: 
Adicionalmente, deverá ser instalada PMU nas subestações com tensão igual ou 
superior a 345 kV.  

As subestações com tensão igual ou 
superior a 345kV deverão contar no PMU. 

Anexo 6-01 – Item 1.2 – 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  
Tabela 1.2.1 – Obras de linhas 
de transmissão 
 
Extensão da LT 500 kV Ponta 
Grossa – Bateias, C1 = 104 km  

Anexo 6-01 – Item 1.2 – CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  Tabela 1.2.1 – Obras de linhas de 
transmissão 
 
Extensão da LT 500 kV Ponta Grossa – Bateias, C1 = 156 km 

Valor conforme indicado no R3. 

Anexo 6-01 – Item 1.2 – 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  
Tabela 1.2.1 – Obras de linhas 
de transmissão 
 
Extensão da LT 500 kV Ponta 
Grossa – Bateias, C2 = 96 km  

Anexo 6-01 – Item 1.2 – CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  Tabela 1.2.1 – Obras de linhas de 
transmissão 
 
Extensão da LT 500 kV Ponta Grossa – Bateias, C1 = 112 km 

Valor conforme indicado no R3. 

Anexo 6-01 – Item 1.2 – 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  
Tabela 1.2.1 – Obras de linhas 
de transmissão 

Anexo 6-01 – Item 1.2 – CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  Tabela 1.2.1 – Obras de linhas de 
transmissão 
 
Extensão da LT 500 kV Ponta Grossa – Bateias, C1 = 156 km 

Valor conforme indicado no R3. 
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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/INSTITUIÇÃO 

 
Extensão da LT 500 kV Ponta 
Grossa – Bateias, C1 = 104 km  
Anexo 6-01 – Item 1.2 – 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  
Tabela 1.2.3 – Atividades de 
responsabilidade da 
transmissora vencedora da 
licitação 
 
Extensão dos trechos de LT 230 
kV entre a SE Ponta Grossa e o 
ponto de seccionamento da LT 
230 kV Klacel – Ponta Grossa 
Norte = 18,6 km  

Anexo 6-01 – Item 1.2 – CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  Tabela 1.2.3 – Atividades de 
responsabilidade da transmissora vencedora da licitação 
 
Extensão dos trechos de LT 230 kV entre a SE Ponta Grossa e o ponto de seccionamento 
da LT 230 kV Klacel – Ponta Grossa Norte = 42 km 

Valor conforme indicado no R3. 

Anexo 6-01 – Item 1.2 – 
CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  
Tabela 1.2.4 – Atividades e 
equipamentos associados aos 
seccionamentos das linhas de 
transmissão 
 
Extensão dos trechos de LT 230 
kV entre a SE Ponta Grossa e o 
ponto de seccionamento da LT 
230 kV Klacel – Ponta Grossa 
Norte = 18,6 km  

Anexo 6-01 – Item 1.2 – CONFIGURAÇÃO BÁSICA -  Tabela 1.2.4 – Atividades e 
equipamentos associados aos seccionamentos das linhas de transmissão 
 
Extensão dos trechos de LT 230 kV entre a SE Ponta Grossa e o ponto de seccionamento 
da LT 230 kV Klacel – Ponta Grossa Norte = 42 km 

Valor conforme indicado no R3. 
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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/INSTITUIÇÃO 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Ponta Grossa – São 
Mateus do Sul. Longa Duração = 
1090 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul. Longa Duração = 1045 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Ponta Grossa – São 
Mateus do Sul. Curta Duração = 
1275 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Ponta Grossa – São Mateus do Sul. Longa Duração = 1235 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta 
Grossa Sul. Longa Duração = 
1090 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul. Longa Duração = 1045 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 
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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/INSTITUIÇÃO 

DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta 
Grossa Sul. Curta Duração = 
1275 A 

LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta Grossa Sul. Curta Duração = 1235 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Areia – União da 
Vitória Norte. Longa Duração = 
1200 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Areia – União da Vitória Norte. Longa Duração = 1080 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Areia – União da 
Vitória Norte. Curta Duração = 
1400 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Areia – União da Vitória Norte. Longa Duração = 1230 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV União da Vitória Norte 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do Sul. Longa Duração = 1080 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 
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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/INSTITUIÇÃO 

– São Mateus do Sul. Longa 
Duração = 1090 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV União da Vitória Norte 
– São Mateus do Sul. Curta 
Duração = 1275 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV União da Vitória Norte – São Mateus do Sul. Curta Duração = 1230 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta 
Grossa. Longa Duração = 985 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta Grossa. Longa Duração = 880 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta 
Grossa. Curta Duração = 1155 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Irati Norte – Ponta Grossa. Longa Duração = 1000 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 
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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/INSTITUIÇÃO 

DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Areia – Guarapuava 
Oeste. Longa Duração = 985 A 

 
LT 230 kV Areia – Guarapuava Oeste. Longa Duração = 880 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
LT 230 kV Areia – Guarapuava 
Oeste. Curta Duração = 1155 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
LT 230 kV Areia – Guarapuava Oeste. Curta Duração = 1000 A 

Valor conforme novas revisões dos 
relatórios R1 e R2. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de LT entre a subestação 
Ponta Grossa e o 
seccionamento da LT 230 kV 
Klacel -Ponta Grossa Norte. 
Curta Duração = 1045 A 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de LT entre a subestação Ponta Grossa e o seccionamento da LT 230 kV Klacel -
Ponta Grossa Norte. Longa Duração = 979 A 

Valor conforme indicado no CPST da 
COPEL. 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 

Anexo 6-01 – TABELA 2-1.1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de LT entre a subestação Castro Norte e o seccionamento da LT 230 kV Klacel -
Ponta Grossa Norte. Curta Duração = 979 A 

Valor conforme indicado no CPST da 
COPEL. 
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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/INSTITUIÇÃO 

Trecho de LT entre a subestação 
Castro Norte e o seccionamento 
da LT 230 kV Klacel -Ponta 
Grossa Norte. Curta Duração = 
1050 A 
Anexo 6-01 – TABELA 2-2 – 
Capacidades operativas 
sazonais de longa e de curta 
duração 
 
(Valores diversos) 

Anexo 6-01 – TABELA 2-2 – Capacidades operativas sazonais de longa e de curta 
duração   
 
Vide Anexo 3 

Novos valores de capacidade sazonal 
calculados em função da alteração dos 
valores das capacidades de longa e curta 
duração da LT devido às revisões dos 
relatórios R1 e R2 (Tabela 2.1.1). 

Anexo 6-01 – ITEM 2.2.3 - 
TABELA 2.2.3.1 – REATÂNCIA 
DE SEQUÊNCIA POSITIVA DA 
LINHA POR UNIDADE DE 
COMPRIMENTO (Ω/KM) 
 
Temperatura de referência (°C) 
= 50 

Anexo 6-01 – ITEM 2.2.3 - TABELA 2.2.3.1 – REATÂNCIA DE SEQUÊNCIA POSITIVA 
DA LINHA POR UNIDADE DE COMPRIMENTO (Ω/KM)  
 
Retirar esta informação da tabela 

O parâmetro reatância não é dependente 
da temperatura. 

Anexo 6-03 – Item 2 LINHA DE 
TRANSMISSÃO AÉREA – LTA 
 
Os traçados das LTs 500 kV 
Xingu – Serra Pelada C1 e C2 e 
Serra Pelada – Miracema C1 e 
C2 deverão manter uma 
distância mínima de 1,5 km (um 

Anexo 6-03 – Item 2 LINHA DE TRANSMISSÃO AÉREA – LTA  
 
As linhas de transmissão de 500 kV, primeiro e segundo circuito, deverão manter uma 
distância mínima de 1,5 km entre os eixos dessas LT com os eixos das LT dos bipolos CC ± 
800 kV Xingu – Estreito e Xingu – Terminal Rio, por no mínimo 80% (oitenta por cento) da 
sua extensão. A implantação do traçado das LT 500 kV deverá ser compatibilizado com o 
traçado das LT dos bipolos ±800 kV, em todas as fases do projeto, sendo essas 
informações o meio de comprovação do atingimento da meta percentual mínima. 

Texto sobre manutenção de distância 
mínima entre circuitos de LT, utilizado nos 
editais mais recentes, que especificam 
condições mais adequadas e viáveis à 
implantação. 
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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/INSTITUIÇÃO 

quilômetro e meio) entre os 
eixos dessas LTs 500 kV com os 
eixos das LT dos bipolos CC ± 
800 kV Xingu – Estreito e Xingu 
– Terminal Rio por toda sua 
extensão. A implantação do 
traçado das LT 500 kV deverá 
ser compatibilizado com o 
traçado das LT dos bipolos ±800 
kV, em todas as fases do 
projeto, sendo essas 
informações o meio de 
comprovação do distanciamento 
mínima. Na impossibilidade de 
atendimento dessa distância 
mínima, a Transmissora deverá 
apresentar justificativas no 
Projeto Básico - Etapa de 
Concepção, para aprovação da 
ANEEL. 

 
Em um raio de até 5 km das subestações terminais, não se aplica o critério de afastamento 
mínimo do parágrafo anterior. As extensões de linhas de transmissão dos circuitos 1 e 2, 
nas proximidades das subestações terminais, deverão ser previstas de forma a permitir a 
viabilização de conexões de futuras linhas de transmissão nessas subestações. 

Anexo 6-03 – Inclusão de novo 
item, 2.2.4, no Anexo Técnico 
específico do Lote 3 

2.2.4 Tensão máxima operativa 

Tendo em vista as características específicas dos trechos de linha que constam 
deste Lote C, que possuem alta capacitância e comprimentos entre 415 e 443 km, 
próximos ao limite da viabilidade técnica para o nível de tensão nominal de 
operação escolhido (500 kV), o perfil de tensão em regime permanente ao longo 
desses trechos, quando da transmissão de potência com fluxos significativamente 

Evitar restrições de operação, em regime 
permanente, para a transmissão de 
potências inferiores ao SIL. 
 
Valores obtidos a partir de simulações 
efetuadas no relatório R2 (EPE). 
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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 
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inferiores ao SIL é mais elevado que a tensão máxima de operação definida no item 
2.2.6 do Anexo Técnico Geral. 

Assim sendo, o projeto deverá adotar como tensão máxima de operação, para os 
trechos de linha Xingu-Serra Pelada e Serra Pelada-Miracema, para efeito do 
cálculo da coordenação de isolamento da linha a 60 Hz, o valor de 580 kV. 

Anexo 6-03 -  Inclusão de novos 
parágrafos, no item, 4.1 - 

Reatores, no Anexo Técnico 
específico do Lote 3 

Item 4.1 – Reatores 

......... 

Estão previstos os seguintes reatores de barra monofásicos 500/√3 kV, a serem 
instalados conforme abaixo: 

(1) SE 500/230 kV Serra Pelada: (9+1R) reatores de barra monofásicos 500/√3 kV de 
60 Mvar cada, formando 2 bancos de 180 Mvar com fase reserva compartilhada; 

Texto adicional: 

Deverão ser adquiridos para instalação no neutro dos reatores de linha dos trechos Xingu 
– Serra Pelada e Serra Pelada – Miracema reatores de neutro de 800 ohms, valor 
determinado pelos estudos de planejamento (R2).  

O isolamento dos neutros destes reatores de linha deve ser especificado para comportar, 
sem danos, a inserção desses reatores de neutro. Este isolamento não poderá ser inferior 
a tensão 72,5 kV fase-terra com capacidade para suportar, a seco e sob chuva, por 60 
segundos, 140 kV (NBR 6939, Tabela 2, Nov 2000). Cabe a Transmissora avaliar se 
valores mais elevados de isolamento, por exemplo 123 kV, serão ou não necessários, 
durante a execução dos estudos de projeto básico. 

Esses reatores de neutro tem a finalidade de viabilizar o religamento monopolar para 
utilização futura, sob determinadas condições de evolução da rede e da sua operação. 

De acordo com os estudos do 
planejamento (R2), o religamento 
monopolar, para ser viável, mesmo que 
para um tempo morto longo, necessita 
da utilização de reatores de neutro de 
800 ohms nos reatores de linha. 

 

Entretanto, a sua presença desaterra o 
sistema e leva a sobretensões muito 
elevadas durante rejeições de carga, 
em particular a rejeição dupla sobre as 
barras de Serra Pelada e Miracema, 
quando o sistema operar com fluxos 
próximos ao SIL da linha e a LT 500 kV 
Itacaiunas – Serra Pelada estiver 
indisponível. 

 

Nessa situação, a energia a ser 
dissipada nos para-raios de linha é 
muito elevada e seria prudente evitar a 
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Este conjunto reator de linha/reator de neutro deverá ser provido da possibilidade de um 
by-pass manobrável deste reator de neutro, o que possibilitará a operação do reator de 
linha com o neutro solidamente aterrado, situação mais provável nos primeiros anos de 
utilização. 

Esse conjunto deve ainda contar com um para-raios, dimensionado para um nível de 
proteção com margem suficiente para que a suportabilidade durante 60 segundos (NBR 
6939, Tabela 2, Tensão suportável normalizada de frequência fundamental de curta 
duração), do isolamento do neutro do reator de linha, não seja excedida.  

operação com os reatores de neutro 
inseridos, mesmo que isso implique na 
indisponibilidade do religamento 
monopolar nestes trechos de linha. 

Anexo 6-03 -  Inclusão de novo 
item, 4.2, no Anexo Técnico 

específico do Lote 3 

Item 4.2 - Para-raios de linha 

Estes para-raios, além de atender ao estabelecido no item 6.3 do Anexo Técnico Geral 
deste leilão devem atender ao disposto abaixo. 

Como os para-raios supramencionados possuem a função de proteger a linha, não devem 
ser submetidos, para efeito de dimensionamento, a energias superiores a 90% de sua 
capacidade de dissipação, que deve ser suficiente para dissipar sozinha a energia 
identificada nos estudos no ATP de manobra/rejeição de carga. 

Ressaltamos que, nos trechos Serra Pelada – Miracema e Xingu – Serra Pelada, os valores 
de energia a serem adotados no dimensionamento não poderão, sob nenhuma hipótese, 
serem inferiores a:  

a) Serra Pelada – Miracema: 12,2 MJoules + 10% 
b) Xingu – Serra Pelada:  9,5 Mjoules + 10% 

O fabricante do para-raios deve ser informado que ele poderá operar na extremidade de 
uma linha em vazio, por uma hora, com tensão aplicada de 346 kV/ fase-terra (600 kV fase-
fase).  

A Transmissora deverá, adicionalmente, verificar em seus estudos se a tensão em vazio na 

Trata-se de 2 circuitos simples, com 2 
trechos de linha extremamente longos, 
com capacitâncias elevadas. Durante as 
rejeições duplas, o relatório R2 indicou os 
valores de energia mencionados no texto.  

 

São duas linhas com características 
particulares sem similar no Brasil. 
Comprimentos dessa ordem levam a 
solicitações muito severas, no sistema 
radial no qual se inserem. 

 

 Esses valores podem ser inclusive mais 
severos em caso de utilização de reatores 
de neutro nos reatores de linha. 
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extremidade dessas linhas, cujo comprimento varia entre 410 e 440 km, pode vir a ser maior 
que o valor acima e informá-lo ao fornecedor ao fazer a aquisição do equipamento. Os 
valores de MCOV e de TOV devem ser avaliados. O fornecedor deve garantir o 
desempenho nas condições informadas. 

Por questões de segurança operativa 
julgamos prudente definir de antemão um 
patamar mínimo (Serra Pelada-Miracema 
3 colunas, Xingu-Serra Pelada 2 ou 3 
colunas). 

Anexo 6-03 -  Inclusão de novo 
item, 4.2, no Anexo Técnico 

específico do Lote 3 

Item 4.2 - Para-raios de linha 

Estes para-raios, além de atender ao estabelecido no item 6.3 do Anexo Técnico Geral 
deste leilão devem atender ao disposto abaixo. 

Como os para-raios supramencionados possuem a função de proteger a linha, não devem 
ser submetidos, para efeito de dimensionamento, a energias superiores a 90% de sua 
capacidade de dissipação, que deve ser suficiente para dissipar sozinha a energia 
identificada nos estudos no ATP de manobra/rejeição de carga. 

Ressaltamos que, nos trechos Serra Pelada – Miracema e Xingu – Serra Pelada, os valores 
de energia a serem adotados no dimensionamento não poderão, sob nenhuma hipótese, 
serem inferiores a:  

a) Serra Pelada – Miracema: 12,2 MJoules + 10% 
b) Xingu – Serra Pelada:  9,5 Mjoules + 10% 

O fabricante do para-raios deve ser informado que ele poderá operar na extremidade de 
uma linha em vazio, por uma hora, com tensão aplicada de 346 kV/ fase-terra (600 kV fase-
fase).  

A Transmissora deverá, adicionalmente, verificar em seus estudos se a tensão em vazio na 
extremidade dessas linhas, cujo comprimento varia entre 410 e 440 km, pode vir a ser maior 
que o valor acima e informá-lo ao fornecedor ao fazer a aquisição do equipamento. Os 
valores de MCOV e de TOV devem ser avaliados. O fornecedor deve garantir o 

Trata-se de 2 circuitos simples, com 2 
trechos de linha extremamente longos, 
com capacitâncias elevadas. Durante as 
rejeições duplas, o relatório R2 indicou os 
valores de energia mencionados no texto.  

 

São duas linhas com características 
particulares sem similar no Brasil. 
Comprimentos dessa ordem levam a 
solicitações muito severas, no sistema 
radial no qual se inserem. 

 

 Esses valores podem ser inclusive mais 
severos em caso de utilização de reatores 
de neutro nos reatores de linha. 

 

Por questões de segurança operativa 
julgamos prudente definir de antemão um 
patamar mínimo (Serra Pelada-Miracema 
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desempenho nas condições informadas. 3 colunas, Xingu-Serra Pelada 2 ou 3 
colunas). 

Anexo 6-04 – Inclusão de novo 
item, 2.3.4, no Anexo Técnico 

específico do Lote 3 

2.3.4 Tensão máxima operativa 

Tendo em vista as características específicas do trecho de linha Miracema – 
Gilbués, com alto acoplamento capacitivo e extensão de 414 km, próximo ao limite 
da viabilidade técnica para o nível de tensão nominal de operação escolhido (500 
kV), o perfil de tensão em regime permanente ao longo desses trechos, quando da 
transmissão de potência com fluxos significativamente inferiores ao SIL é mais 
elevado que a tensão máxima de operação definida no item 2.2.6 do Anexo Técnico 
Geral. 

Assim sendo, o projeto deverá adotar como tensão máxima de operação, para os 
trechos de linha Xingu-Serra Pelada e Serra Pelada-Miracema, para efeito do 
cálculo da coordenação de isolamento da linha a 60 Hz, o valor de 580 kV. 

Evitar restrições de operação, em regime 
permanente, para a transmissão de 
potências inferiores ao SIL. 
 
Valores obtidos a partir de simulações 
efetuadas no relatório R2 (EPE). 

Anexo 6-04 -  Inclusão de novos 
parágrafos, no item, 4.1 - 

Reatores, no Anexo Técnico 
específico do Lote 4 

Item 6.7 – Reatores 

......... 

Estão previstos os seguintes reatores de barra monofásicos 500/√3 kV, a serem 
instalados conforme abaixo: 

(1) SE Gilbués II: (6+1R) reatores de barra monofásicos 500/√3 kV de 66,67 
Mvar cada, com fase reserva similar, formando 2 bancos de 200 Mvar; 

(2) SE Barreiras II: (3+1R) reatores de barra monofásicos 500/√3 kV de 50,00 
Mvar cada, com fase reserva similar, formando 1 banco de 150 Mvar; 

Texto adicional: 

Deverão ser adquiridos para instalação no neutro dos reatores de linha dos trechos 

De acordo com os estudos do 
planejamento (R2), o religamento 
monopolar, para ser viável, mesmo que 
para um tempo morto longo, necessita 
da utilização de reatores de neutro de 
800 ohms nos reatores de linha. 

 

Ainda de acordo com o R2, durante o 
religamento tripolar sem sucesso o valor 
da tensão aplicada no neutro dos 
reatores de linha, onde estão 
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Miracema – Gilbués e Gilbués – Barreiras, reatores de neutro de 800 ohms, valor 
determinado pelos estudos de planejamento (R2).  

O isolamento dos neutros destes reatores de linha deve ser especificado para comportar, 
sem danos, a inserção desses reatores de neutro. Este isolamento não poderá ser inferior 
a tensão 123 kV fase-terra com capacidade para suportar, a seco e sob chuva, por 60 
segundos, 230 kV (NBR 6939, Tabela 2, Nov 2000). Cabe a Transmissora avaliar se 
valores mais elevados de isolamento, serão ou não necessários, durante a execução dos 
estudos de projeto básico. 

Esses reatores de neutro tem a finalidade de viabilizar o religamento monopolar para 
utilização futura, sob determinadas condições de evolução da rede e da sua operação. 

Este conjunto reator de linha/reator de neutro deverá ser provido da possibilidade de um 
by-pass manobrável deste reator de neutro, o que possibilitará a operação do reator de 
linha com o neutro solidamente aterrado, caso a operação opte por não utilizar o 
religamento monopolar. 

Esse conjunto deve ainda contar com um para-raios, dimensionado para um nível de 
proteção com margem suficiente para que a suportabilidade durante 60 segundos (NBR 
6939, Tabela 2, Tensão suportável normalizada de frequência fundamental de curta 
duração), do isolamento do neutro do reator de linha, não seja excedida.  

conectados os reatores de neutro é 
muito elevada, o que levaria em caso de 
utilização de um isolamento de neutro 
da ordem de 72,5 kV, a necessidade de 
dissipação de energia nos para-raios de 
neutro extremamente elevada, para 
garantir que a suportabilidade do 
isolamento por 60 segundos, 140 kV, 
não seja excedida. 

 

 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Açu II – Açu III C1, oriundo 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Açu II – Açu III C1, oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Mossoró II C1 na SE Açu III. Curta Duração = 896 A 

Valor conforme CPST CHESF. 
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do seccionamento da LT 230kV 
Açu II – Mossoró II C1 na SE 
Açu III. Curta Duração = 954 A 
Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Mossoró II – Açu III C1, 
oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Mossoró II C1 na 
SE Açu III. Curta Duração = 954 
A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Mossoró II – Açu III C1, oriundo do seccionamento da 
LT 230kV Açu II – Mossoró II C1 na SE Açu III. Curta Duração = 896 A 

Valor conforme CPST CHESF. 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Açu II – Açu III C2, oriundo 
do seccionamento da LT 230kV 
Açu II – Mossoró II C2 na SE 
Açu III. Curta Duração = 954 A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Açu II – Açu III C2, oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Mossoró II C2 na SE Açu III. Curta Duração = 896 A 

Valor conforme CPST CHESF. 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 

Valor conforme CPST CHESF. 
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DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Mossoró II – Açu III C2, 
oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Mossoró II C2 na 
SE Açu III. Curta Duração = 954 
A 

Trecho de linha da futura LT 230 kV Mossoró II – Açu III C2, oriundo do seccionamento da 
LT 230kV Açu II – Mossoró II C2 na SE Açu III. Curta Duração = 896 A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Açu II – Açu III C3, oriundo 
do seccionamento da LT 230kV 
Açu II – Lagoa Nova II na SE 
Açu III. Longa Duração = 750 A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Açu II – Açu III C3, oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Lagoa Nova II na SE Açu III. Longa Duração = 753 A 

Valor conforme CPST CHESF. 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Açu II – Açu III C3, oriundo 
do seccionamento da LT 230kV 
Açu II – Lagoa Nova II na SE 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Açu II – Açu III C3, oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Lagoa Nova II na SE Açu III. Curta Duração = 896 A 

Valor conforme CPST CHESF. 
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Açu III. Curta Duração = 954 A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Lagoa Nova II – Açu III, 
oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Lagoa Nova II na 
SE Açu III. Longa Duração = 750 
A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Lagoa Nova II – Açu III, oriundo do seccionamento da 
LT 230kV Açu II – Lagoa Nova II na SE Açu III. Longa Duração = 753 A 

Valor conforme CPST CHESF. 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Lagoa Nova II – Açu III, 
oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Lagoa Nova II na 
SE Açu III. Curta Duração = 954 
A 

Anexo 6-05 – TABELA 2-1– CAPACIDADES OPERATIVAS DE LONGA E DE CURTA 
DURAÇÃO  
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Lagoa Nova II – Açu III, oriundo do seccionamento da 
LT 230kV Açu II – Lagoa Nova II na SE Açu III. Curta Duração = 896 A 

Valor conforme CPST CHESF. 

Anexo 6-05 – TABELA 2-2 – 
CAPACIDADES OPERATIVAS 
SAZONAIS DE LONGA E DE 

Anexo 6-05 – TABELA 2-2 – CAPACIDADES OPERATIVAS SAZONAIS DE LONGA E DE 
CURTA DURAÇÃO   
 

Inserido texto e Tabela 2.2. 



                                                    20 

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/INSTITUIÇÃO 

CURTA DURAÇÃO 
 
Item inexistente 

Vide Anexo 1 

Anexo 6-05 – TABELA 2-3 – 
CORRENTES DE CURTO-
CIRCUITO NA NOVA SE 
TERMINAL PARA A 
VERIFICAÇÃO E 
DIMENSIONAMENTO DOS 
CABOS PARA-RAIOS 
EXISTENTES DA LTA A SER 
SECCIONADA 
 
Item inexistente 

Anexo 6-05 – TABELA 2-3 – CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO NA NOVA SE 
TERMINAL PARA A VERIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS CABOS PARA-RAIOS 
EXISTENTES DA LTA A SER SECCIONADA   
 
Vide Anexo 2 

Inserido texto e Tabela 2.3. 

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. 
PERDA JOULE NOS CABOS 
CONDUTORES 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Açu II – Açu III C2, oriundo 
do seccionamento da LT 230kV 
Açu II – Mossoró II C2 na SE 
Açu III.  Resistência de 
sequência positiva da linha por 
unidade de comprimento (Y/km) 
= 0,100  

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. PERDA JOULE NOS CABOS CONDUTORES    
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Açu II – Açu III C2, oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Mossoró II C2 na SE Açu III.  Resistência de sequência positiva da linha por 
unidade de comprimento (Y/km) = 0,103 

Condutor de referência: 1 x CAA 
GROSBEAK. 
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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/INSTITUIÇÃO 

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. 
PERDA JOULE NOS CABOS 
CONDUTORES 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Mossoró II – Açu III C2, 
oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Mossoró II C2 na 
SE Açu III.  Resistência de 
sequência positiva da linha por 
unidade de comprimento (Y/km) 
= 0,100  

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. PERDA JOULE NOS CABOS CONDUTORES    
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Mossoró II – Açu III C2, oriundo do seccionamento da 
LT 230kV Açu II – Mossoró II C2 na SE Açu III.  Resistência de sequência positiva da linha 
por unidade de comprimento (Y/km) = 0,103 

Condutor de referência: 1 x CAA 
GROSBEAK. 

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. 
PERDA JOULE NOS CABOS 
CONDUTORES 
 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Açu II – Açu III C3, oriundo 
do seccionamento da LT 230kV 
Açu II – Lagoa Nova II na SE 
Açu III.  Resistência de 
sequência positiva da linha por 
unidade de comprimento (Y/km) 
= 0,100  

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. PERDA JOULE NOS CABOS CONDUTORES    
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Açu II – Açu III C3, oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Lagoa Nova II na SE Açu III.  Resistência de sequência positiva da linha por 
unidade de comprimento (Y/km) = 0,103 

Condutor de referência: 1 x CAA 
GROSBEAK. 

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. 
PERDA JOULE NOS CABOS 
CONDUTORES 

Anexo 6-05 – Item 2.3.2 – 2.3.2. PERDA JOULE NOS CABOS CONDUTORES    
 
Trecho de linha da futura LT 230 kV Lagoa Nova II – Açu III, oriundo do seccionamento da 

Condutor de referência: 1 x CAA 
GROSBEAK. 
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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/INSTITUIÇÃO 

 
Trecho de linha da futura LT 230 
kV Lagoa Nova II – Açu III, 
oriundo do seccionamento da LT 
230kV Açu II – Lagoa Nova II na 
SE Açu III.  Resistência de 
sequência positiva da linha por 
unidade de comprimento (Y/km) 
= 0,100  

LT 230kV Açu II – Lagoa Nova II na SE Açu III.  Resistência de sequência positiva da linha 
por unidade de comprimento (Y/km) = 0,103 

Anexo 6-05 – Item 5.3 (b) 
Capacidade de curto-circuito 
Os equipamentos e demais 
instalações em 230 kV da 
Subestação Açu III devem 
suportar, no mínimo, as 
correntes de curto-circuito 
simétrica e assimétrica 
relacionadas a seguir: 
• corrente de curto-circuito 

nominal: 40 kA 
• valor de crista da corrente 

suportável nominal: 104 kA 
(fator de assimetria de 2,6).  

Anexo 6-05 – Item 5.3 (b) Capacidade de curto-circuito 
Os equipamentos e demais instalações em 230 kV da Subestação Açu III devem suportar, 
no mínimo, as correntes de curto-circuito simétrica e assimétrica relacionadas a seguir: 
• corrente de curto-circuito nominal: 50 kA 
• valor da crista da corrente suportável nominal: 130 kA (fator de assimetria de 2,6). 

Os valores de curto-circuito previstos no 
horizonte do ONS para a SE Açu III 230 
kV são elevados, chegando a patamares 
não muito inferiores a 40 kA. Para evitar a 
necessidade de substituição precoce de 
equipamentos nessa SE, sugere-se adotar 
a capacidade de corrente de curto-circuito 
nominal de 50 kA. 

Anexo 6-11 – Tabela 1.2.1 
69 / BPT / 2 / Adequação para 
BD4 nas Entradas de Linha da 
LT que vai para Pau Ferro (Item 

230 / BD4 / 2 / Adequação para BD4 nas Entradas de Linha da LT que vai para Pau Ferro 
(Item II da figura 1.1) 

Devem ser adequadas as entradas da LT 
230 kV Fiat Seccionadora – Pau Ferro na 
SE Fiat Seccionadora 
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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/INSTITUIÇÃO 

II da figura 1.1) 

Anexo 6-11 – Item 5.3 (a) 
A corrente nominal dos 
disjuntores e chaves 
seccionadoras de 230 kV da 
Subestação Fiat Seccionadora 
deve ser de 1.250 A ou superior, 
caso a Transmissora determine 
esta necessidade. 

 

A corrente nominal dos disjuntores e chaves seccionadoras de 230 kV da Subestação Fiat 
Seccionadora deve ser de 3.150 A ou superior, caso a Transmissora determine esta 
necessidade. 

 

Adequar ao item 8.5.10 do Submódulo 2.3 
dos Procedimentos de Rede. 

 
Anexo 6-11 – Item 5.3 (a) 
A corrente nominal dos 
disjuntores e chaves 
seccionadoras de 69 kV da 
Subestação Fiat Seccionadora 
deve ser de 1.250 A ou superior, 
caso a Transmissora determine 
esta necessidade. 

A corrente nominal dos disjuntores e chaves seccionadoras de 69 kV da Subestação Fiat 
Seccionadora deve ser de 2.000 A ou superior, caso a Transmissora determine esta 
necessidade. 

Valor compatível com a sobrecarga 
admissível de 40% nas unidades 
transformadoras de 150 MVA. 

Anexo 6-11 – Item 7.1 
 

Substituir o texto pelo texto e figuras anexos aos presentes comentários (Anexo 4). 
Adequação da arquitetura de conexão 
com o ONS. 

Anexo 6-11 – Item 7.2 
Fazem parte da rede de 
operação todos os 
equipamentos relacionados na 

Fazem parte da rede de operação todos os equipamentos relacionados nas Tabelas 1.2.1, 
1.2.2 e 1.2.3, em tensão igual ou superior a 230kV, contidas no item 1.2 deste edital, que 
elencam as linhas de transmissão e as subestações da rede básica. 

 

Adequação do texto. 
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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/INSTITUIÇÃO 

Tabela 1.2.1 contidas no item 
1.2 deste edital, que elencam as 
linhas de transmissão e as 
subestações da rede básica. 

 

Anexo 6-11 – Item 7.4 
Não se aplica. 

Os equipamentos integrantes da rede de supervisão, mas não integrantes da rede de 
operação, devem atender os requisitos de supervisão apresentados no subitem “Requisitos 
para a supervisão de equipamentos da rede de supervisão e não integrantes da rede de 
operação”. Fazem parte da rede de supervisão os equipamentos relacionados a seguir: 
- Barramento de 69 kV da SE Fiat Seccionadora e suas conexões. As conexões das 
unidades de transformação fazem parte da rede de operação. 

Adequação do texto. 
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Anexo 1: 
 
Anexo 6-05 – Item 2.2 – Capacidades sazonais  
 

A(s) linha(s) ou trecho(s) de linha de transmissão deve(m) ter capacidades operativas sazonais de longa e de curta duração para as condições verão-dia (VD), 
verão-noite (VN), inverno-dia (ID) e inverno-noite (IN) não inferiores aos valores indicados na Tabela 2-1. 

TABELA ERRO! NENHUM TEXTO COM O ESTILO ESPECIFICADO FOI ENCONTRADO NO DOCUMENTO.-1 – CAPACIDADES OPERATIVAS SAZONAIS DE LONGA E DE CURTA DURAÇÃO 

Linha ou trecho(s) de linha de 
transmissão 

Longa duração (A) Curta duração (A) 

VD VN ID IN VD VN ID IN 

Trecho de linha da futura LT 230 kV 
Açu II – Açu III C1, oriundo do 

seccionamento da LT 230kV Açu II – 
Mossoró II C1 na SE Açu III 

753 873 767 882 896 974 908 982 

Trecho de linha da futura LT 230 kV 
Mossoró II – Açu III C1, oriundo do 

seccionamento da LT 230kV Açu II – 
Mossoró II C1 na SE Açu III 

753 871 767 880 896 972 907 980 

Trecho de linha da futura LT 230 kV 
Açu II – Açu III C2, oriundo do 

seccionamento da LT 230kV Açu II – 
Mossoró II C2 na SE Açu III 

750 879 765 889 896 982 908 991 

Trecho de linha da futura LT 230 kV 
Mossoró II – Açu III C2, oriundo do 

seccionamento da LT 230kV Açu II – 
Mossoró II C2 na SE Açu III 

750 877 765 886 896 980 908 988 

Trecho de linha da futura LT 230 kV 
Açu II – Açu III C3, oriundo do 

seccionamento da LT 230kV Açu II – 
Lagoa Nova II na SE Açu III 

753 891 771 900 896 991 910 999 

Trecho de linha da futura LT 230 kV 
Lagoa Nova II – Açu III, oriundo do 

seccionamento da LT 230kV Açu II – 
Lagoa Nova II na SE Açu III 

753 881 769 892 896 982 908 991 

 

Tais valores foram determinados de acordo com a metodologia estabelecida na REN 191/2005 e detalhada na Nota Técnica ONS NT 094/2016 – Metodologia 
para cálculo da capacidade sazonal de projeto de linhas de transmissão a serem licitadas. 
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Anexo 2: 
 
Anexo 6-05 – Item 2.3.1 – CAPACIDADE DE CORRENTE DOS CABOS PARA-RAIOS  
 

(a) Corrente de curto-circuito fase-terra, na subestação terminal, para a verificação dos cabos para-raios existentes da linha de transmissão a ser seccionada, 
se aplicável. 

A TRANSMISSORA deverá verificar se os cabos para-raios existentes da linha a ser seccionada, nas proximidades do ponto de seccionamento, suportam, 
sem dano, a circulação de corrente quando da ocorrência de curto-circuito. Nessa verificação deverá ser adotado o valor da corrente de curto-circuito fase-
terra, na nova subestação terminal, conforme indicado na Tabela 2.3.1.2 – Correntes de curto-circuito na nova SE terminal para a verificação e 
dimensionamento dos cabos para-raios existentes da LTA a ser seccionada (coluna verificação). 

(b) Corrente de curto-circuito fase-terra, na subestação terminal, para o redimensionamento dos cabos para-raios existentes da linha de transmissão a ser 
seccionada, se aplicável. 

Caso a verificação de capacidade de corrente, referida no item (b), constate a superação dos cabos para-raios existentes, o projeto básico deverá estudar 
e propor um novo arranjo de cabos para-raios que suporte, sem dano, a circulação de corrente quando da ocorrência de curto-circuito, de forma a garantir, 
ao menos, o desempenho original da LTA a ser seccionada. Nesse redimensionamento deverá ser adotado o valor da corrente de curto-circuito fase-terra, 
na nova subestação terminal, conforme indicado na Tabela 2.3.1.2 – Correntes de curto-circuito na nova SE terminal para a verificação e dimensionamento 
dos cabos para-raios existentes da LTA a ser seccionada (coluna dimensionamento). 
 

TABELA 2.3 – CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO NA NOVA SE TERMINAL PARA A VERIFICAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS CABOS PARA-RAIOS EXISTENTES DA LTA A SER SECCIONADA 

Linha de transmissão a ser 
seccionada 

Nova 
subestação 

terminal 

Nível de 
tensão do 

barramento de 
referência 

Valor da corrente de 
curto-circuito fase-terra 

(kA) 

Verificação Dimensio-
namento 

LT 230kV Açu II – Mossoró II C1 Açu II e Açu III 230 kV 40 50 

LT 230kV Açu II – Mossoró II C2 Açu II e Açu III 230 kV 40 50 

LT 230kV Açu II – Lagoa Nova II Açu II e Açu III 230 kV 40 50 
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Anexo 3: 
 
Anexo 6-01 – Item 2.1 – CAPACIDADE DE CORRENTE 
 
 

Tabela Erro! Nenhum texto com o estilo especificado foi encontrado no documento.-2 – Capacidades operativas sazonais de longa e de curta 
duração 

Linha ou trecho de linha de 
transmissão 

Longa duração (A) Curta duração (A) 

VD VN ID IN VD VN ID IN 

LT 525 kV Ivaiporã – Ponta 
Grossa C1 

3400 4000 3920 4000 4000 4000 4000 4000 

LT 525 kV Ivaiporã – Ponta 
Grossa C2 

3400 4000 3920 4000 4000 4000 4000 4000 

LT 525 kV Ponta Grossa – 
Bateias C1 

3515 4000 3985 4000 4000 4000 4000 4000 

LT 525 kV Ponta Grossa – 
Bateias C2 

3515 4000 3985 4000 4000 4000 4000 4000 

LT 230 kV Ponta Grossa – São 
Mateus do Sul 

1045 1190 1090 1235 1235 1330 1265 1365 

LT 230 kV Ponta Grossa – Ponta 
Grossa Sul 

1045 1185 1085 1235 1235 1325 1265 1365 

LT 230 kV Areia – União da 
Vitória Norte 

1080 1270 1135 1330 1230 1375 1275 1430 

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

1080 1275 1145 1335 1230 1380 1280 1430 

LT 230 kV Irati Norte – Ponta 
Grossa 

880 1025 925 1070 1000 1110 1035 1150 

LT 230 kV Areia – Guarapuava 
Oeste 

880 1030 930 1080 1000 1115 1040 1155 

Ponto Secc. LT 230 kV Areia - 
Ponta Grossa Norte / Ponta 
Grossa (2xCS) 

650 811 700 854 819 924 852 960 



                                                    28 

Ponto Secc. LT 230 kV Areia - 
Ponta Grossa Norte / 
Guarapuava Oeste (CD) 

650 809 708 854 819 822 858 959 

Ponto Secc. LT 230 kV Areia - 
Ponta Grossa Norte / Irati Norte 
(2xCS) 

650 814 702 859 819 926 853 963 

Ponto Secc. LT 230 kV Klacel - 
Ponta Grossa Norte / Ponta 
Grossa (2xCS) 

836 1004 887 1051 980 1100 1015 1142 

Ponto Secc. LT 230 kV Klacel - 
Ponta Grossa Norte / Castro 
Norte (2xCS) 

836 986 877 1033 980 1085 1010 1125 
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Anexo 4: 
 

Anexo 6-11 – Item 7.1 – Sistemas de Supervisão e Controle 
 

 

A supervisão e controle é um dos pilares da operação em tempo real do sistema elétrico, estando hoje na região da SE Fiat Seccionadora estruturada em um 
sistema hierárquico com sistemas de supervisão e controle instalados em 2 Centros de Operação do ONS, quais sejam: 

• Centro Regional de Operação Nordeste – COSR-NE; 

• Centro Nacional de Operação do Sistema Elétrico - CNOS. 

Esta estrutura é apresentada de forma simplificada, para fins meramente ilustrativos, na figura a seguir, sendo que a TRANSMISSORA deverá prover as 
interconexões de dados entre o Centro de Operação do ONS (exceto o CNOS) e cada um dos sistemas de supervisão das subestações envolvidas, 
devidamente integrados aos existentes. A interconexão de dados com o Centro do ONS se dá através de dois sistemas de aquisição de dados, sendo um local 
(SAL) e outro remoto (SAR). SAL e SAR são sistemas de aquisição de dados (front-ends) do ONS que operam numa arquitetura de alta disponibilidade, sendo 
o (SAL) localizado no centro de operação de propriedade do ONS (COSR-NE), e o outro (SAR), localizado em outra instalação designada pelo ONS. 
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CNOS (1)

Recursos providos 

pelos Agentes

Recursos do 

ONS

Rede de Comunicação Operativa do ONS

SSC-NE (2)

COSR-NE (1)

Barramento Lógico de 

suporte dos SSCs aos COSs

SA do SSC-NE (3)

SAL SAR 

Legenda:

(1) Centros de Operação utilizados pelo ONS:

CNOS – Centro Nacional de Operação do Sistema

COSR-NE- Centro Regional de Operação Nordeste

(2) Sistema de Supervisão e Controle do COSR-NE

(3) Sistema de Aquisição de Dados (SA) compreendido por um SA local (SAL) e um SA remoto (SAR)

(4) Recursos de supervisão e controle nas subestações:

FITS - Subestação Fiat Seccionadora               

FITS (4)

 

FIGURA ERRO! NENHUM TEXTO COM O ESTILO ESPECIFICADO FOI ENCONTRADO NO DOCUMENTO.-1 – ARQUITETURA DE INTERCONEXÃO COM O ONS 
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Observa-se na figura acima que a interconexão com o Centro do ONS se dá através das seguintes interligações de dados: 

 Interconexão com o Centro Regional de Operação Nordeste (COSR-NE), para o atendimento aos requisitos de supervisão e controle dos equipamentos da 
subestação Fiat Seccionadora através de dois sistemas de aquisição de dados, um local (SAL) e outro remoto (SAR). 

Alternativamente, a critério da TRANSMISSORA, a interconexão com os Centros do ONS poderá se dar por meio de um centro de operação próprio da 
TRANSMISSORA ou contratado de terceiros, desde que sejam atendidos os requisitos descritos para supervisão e controle e telecomunicações. Neste edital, 
este centro é genericamente chamado de “Concentrador de Dados”. Neste caso, a estrutura dos centros apresentada na figura anterior seria alterada com a 
inserção do concentrador de dados num nível hierárquico situado entre as instalações e os  
COSR do ONS e, portanto, incluído no objeto desta licitação. 

A figura a seguir ilustra uma possível configuração. 
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CNOS (1)

Recursos providos 

pelos Agentes

Recursos do 

ONS

Rede de Comunicação Operativa do ONS

SSC-NE (2)

COSR-NE (1)

Barramento Lógico de 

suporte dos SSCs aos COSs

SA do SSC-NE (3)

SAL SAR 

Legenda:

Em adição às siglas da figura anterior, utilizou-se:

(5) CD – Concentrador de dados, nome genérico dado para um sistema de supervisão e controle que se interponha entre as 

instalações e os centros do ONS.

CD(5)

FITS (4)

 

FIGURA ERRO! NENHUM TEXTO COM O ESTILO ESPECIFICADO FOI ENCONTRADO NO DOCUMENTO.-2 – ARQUITETURA ALTERNATIVA DE INTERCONEXÃO COM O ONS. 

 
 
 
 


