
AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL 

 

 

DESPACHO Nº 3.447, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015  
 

 

O GERENTE EXECUTIVO SUBSTITUTO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE 

LEILÕES – SEL, no uso das atribuições conferidas pela Portaria nº 3.688, de 1º de setembro de 2015, e 

considerando o que consta do Processo nº 48500.002243/2015-62, decide: I - estabelecer as datas 

constantes dos Anexos I e II deste Despacho para realização das visitas técnicas às usinas hidrelétricas 

objeto do Edital do Leilão nº 12/2015-ANEEL, por parte das empresas que, nos termos do Despacho nº 

3.286/2015, apresentaram manifestação de interesse nesse sentido; II - determinar que as empresas 

relacionadas no Anexo I indiquem, à CEL/ANEEL, os nomes e identificação de seus representantes, na 

forma descrita no Anexo III deste Despacho, para fins de participação nas visitas técnicas às UHEs 

integrantes dos Sublotes E1, E2, B1 e D1 do Anexo I da Portaria MME nº 218/2015; III - determinar que 

as empresas relacionadas no Anexo II indiquem, ao atual concessionário ou prestador dos serviços de 

geração, os nomes e identificação de seus representantes, na forma descrita no Anexo IV deste Despacho, 

para fins de participação nas visitas técnicas às UHEs integrantes dos Sublotes A1, B2, C1, D2, D3 e D4; 

IV – esclarecer que somente as visitas técnicas às UHEs integrantes dos Sublotes E1, E2, B1 e D1 terão 

acompanhamento por parte de servidores da ANEEL. A íntegra deste Despacho (e seus Anexos) consta 

dos autos e estará disponível em www.aneel.gov.br/biblioteca. 

 

 

 

MÁRZIO RICARDO GONÇALVES DE MOURA 

 

 

Este texto não substitui o publicado no D.O.de 13.10.2015, seção 1, p. 51, v. 152, n. 195. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aneel.gov.br/cedoc/dsp20153286.pdf
http://www.aneel.gov.br/cedoc/prt2015218mme.pdf
http://www.aneel.gov.br/biblioteca


ANEXO I AO DESPACHO Nº 3.447, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 

 

DATAS PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS TÉCNICAS ÀS USINAS HIDRELÉTRICAS JUPIÁ, 

ILHA SOLTEIRA, TRÊS MARIAS E GOV. PARIGOT (CAPIVARI/CACHOEIRA), AS QUAIS 

CONTARÃO COM ACOMPANHAMENTO DE SERVIDORES DA ANEEL 

 

 
DATA 19/10/2015 20/10/2015 21/10/2015 

USINA JUPIÁ ILHA 

SOLTEIRA 

JUPIÁ ILHA 

SOLTEIRA 

JUPIÁ ILHA 

SOLTEIRA 

EMPRESA 1 FURNAS ENEL 

BRASIL 

CEMIG FURNAS ENEL 

BRASIL 
CEMIG 

EMPRESA 2 CTG BROOKFIELD CPFL CTG BROOKFIELD CPFL 

 

 
DATA 20/10/2015 21/10/2015 

USINA TRÊS MARIAS GOV. PARIGOT TRÊS MARIAS GOV. PARIGOT 

EMPRESA 1 BROOKFIELD FURNAS FURNAS BROOKFIELD 

EMPRESA 2 ENEL BRASIL GÁS NATURAL 

FENOSA 

GÁS NATURAL 

FENOSA 

ENEL BRASIL 

EMPRESA 3   CESP CPFL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ANEXO II AO DESPACHO Nº 3.447, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 



 

DATAS PARA REALIZAÇÃO DAS VISITAS TÉCNICAS ÀS USINAS HIDRELÉTRICAS DOS 

SUBLOTES A1, B2, C1, D2, D3 e D4, AS QUAIS NÃO CONTARÃO COM ACOMPANHAMENTO 

DE SERVIDORES DA ANEEL 

 

SUBLOTE A1 

 
DATA 15/10/2015 

USINA ROCHEDO 
EMPRESA 1 BROOKFIELD 

EMPRESA 2 CEI 

EMPRESA 3 E4U 

EMPRESA 4 FURNAS 

EMPRESA 5 ITACÁ 

 

SUBLOTE B2 

 
DATA 21/10/2015 15/10/2015 22/10/2015 16/10/2015 

USINA MOURÃO I PARANAPANEMA MOURÃO I PARANAPANEMA 
EMPRESA 1 BROOKFIELD ENEL BRASIL ENEL BRASIL BROOKFIELD 

EMPRESA 2 CEI ENEL GREEN ENEL GREEN CEI 

EMPRESA 3 E4U FURNAS FURNAS COPEL 
EMPRESA 4    E4U 

 

SUBLOTE C1 

 
DATA 15/10/2015 16/10/2015 19/10/2015 19/10/2015 
USINA GARCIA CEDROS E 

PALMEIRAS 

GARCIA CEDROS E 

PALMEIRAS 

BRACINHO E 

SALTO 

BRACINHO 

E SALTO 

EMPRESA 1 BROOKFIELD ENEL GREEN ENEL 

GREEN 

BROOKFIELD BROOKFIELD ENEL 

GREEN 

EMPRESA 2 CEI FURNAS FURNAS CEI CEI FURNAS 

EMPRESA 3 E4U   E4U E4U  

 

SUBLOTES D2 e D3 

 
DATA 27/10/2015 28/10/2015 
USINA CAMARGOS E ITUTINGA SALTO GRANDE 

EMPRESA 1 BROOKFIELD BROOKFIELD 

EMPRESA 2 ENEL BRASIL ENEL BRASIL 

EMPRESA 3 ENERGISA ENERGISA 

EMPRESA 4 FURNAS FURNAS 

EMPRESA 5  GAS NATURAL FENOSA 

 

 

 

 

 

 

 

SUBLOTE D4 

 



DATA 15/10/2015 15/10/2015 16/10/2015 16/10/2015 

USINA NEBLINA E 

SINCERIDADE 
CORONEL 

DOMICIANO E 

ERVÁLIA 

NEBLINA E 

SINCERIDADE 
CORONEL DOMICIANO E 

ERVÁLIA 

EMPRESA 1 BROOKFIELD ENEL BRASIL ENEL BRASIL BROOKFIELD 

EMPRESA 2 CEI ENERGISA ENERGISA CEI 

EMPRESA 3 CEMIG FURNAS FURNAS CEMIG 

EMPRESA 4     

 

 
USINA DONA RITA 

DATA 19/10/2015 20/10/2015 
EMPRESA 1 BROOKFIELD ENEL BRASIL 

EMPRESA 2 CEI ENERGISA 

EMPRESA 3 CEMIG FURNAS 

 

 
DATA 21/10/2015 22/10/2015 

USINA JOASAL, 

MARMELOS E 

PACIÊNCIA 

PIAU JOASAL, 

MARMELOS E 

PACIÊNCIA 

PIAU 

EMPRESA 1 ENERGISA BROOKFIELD BROOKFIELD ENERGISA 

EMPRESA 2 FURNAS CEI CEI FURNAS 
EMPRESA 3  CEMIG CEMIG  

 

 
DATA 23/10/2015 26/10/2015 

USINA CAJURU E 

MARTINS 
GAFANHOTO CAJURU E 

MARTINS 
GAFANHOTO 

EMPRESA 1 BROOKFIELD ENERGISA ENERGISA BROOKFIELD 

EMPRESA 2 CEI FURNAS FURNAS CEI 

EMPRESA 3 ENEL BRASIL   ENEL BRASIL 

 
USINA PETI 

DATA 26/10/2015 27/10/2015 
EMPRESA 1 BROOKFIELD ENERGISA 

EMPRESA 2 CEI FURNAS 
EMPRESA 3 ENEL BRASIL  

 
USINA TRONQUEIRAS 

DATA 27/10/2015 28/10/2015 
EMPRESA 1 CEI BROOKFIELD 

EMPRESA 2 ENERGISA ENEL BRASIL 

EMPRESA 3  FURNAS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III AO DESPACHO Nº 3.447, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 

 



VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE JUPIÁ 

 

1. Inscrição dos Representantes  

 

1.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº 3.286/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 6 (seis) representantes.  

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Comissão de 

Licitação – CEL da ANEEL, no período compreendido entre 8 horas do dia 13 às 18 horas do dia 

14 de outubro de 2015. 

1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 

representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 

documentos oficiais de identificação. Ressalta-se que a apresentação deste documento será 

requerida para o acesso às instalações. 

 

2. Endereço da usina e contatos  

 

2.1. A UHE Jupiá está localizada no rio Paraná, entre os municípios de Castilho/SP e Três 

Lagoas/MS, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, distando 25 e 15 km 

respectivamente de cada município. 

2.2. O endereço é: Rodovia Marechal Rondon, km 667, CEP: 16.920-000, Castilho - SP. Telefones de 

contato: (67) 3509-2360; 3509-2361 ou 9906-7968.  

 

3. Como chegar  

 

3.1. O acesso à usina, partindo da capital (São Paulo), pode ser feito por via:  

 Terrestre-rodoviária: até o final da rodovia Marechal Rondon, no km 667 entrando sobre a 

barragem de terra, vertedouros, casa de força e eclusa Jupiá. Após aproximadamente 1 km 

entrar à esquerda descendo a rampa para acesso à Usina;  

 Aérea: até o aeroporto da cidade de Três Lagoas/MS, atendido pelas companhias Azul e 

Passaredo. Saindo do aeroporto, siga por aproximadamente 1,1 km e vire à esquerda na 

Rodovia BR-158/BR-198 por 3,4 km. Chegando à rotatória pegue a 3ª saída e mantenha-se 

na BR-262. Após passar o posto de fiscalização do Mato Grosso do Sul, até a próxima 

rotatória, pegue a 1ª saída à direita, percorrendo aproximadamente 1,5 km até a portaria da 

Usina. 

4. Dinâmica da visita técnica 

4.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 

ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília). 

4.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL e da Companhia Energética de São Paulo - CESP. 



4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 5 

horas, conforme roteiro constante do Item 0. 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 2 (duas) empresas interessadas. 

4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de 1 (uma) hora, em que 

os representantes da CESP estarão disponíveis para responder questionamentos técnicos sobre o 

empreendimento visitado. 

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  

Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 

visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 

equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 

 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 

  



5. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Jupiá  

 

5.1. Apresentação da UHE Jupiá  

 Sala de reunião da usina (a abertura da reunião será feita pelo representante da ANEEL 

seguida de uma apresentação em slides pela CESP) 

 

5.2. Visita às instalações da UHE Jupiá 

 Visita à Sala de Comando contígua (5º andar). 

 Deslocamento ao piso inferior (4° andar). 

 Sala de relés e telecomunicações (CESP + ISA-CTEEP). 

 Sala Nobreak.  

 Sala da Central Telefônica e SINOCON. 

 Sala de baterias do Edifício de Comando. 

 CFTV. 

 Deslocamento ao piso inferior (3° andar). 

 Piso dos seccionadores 440kV + Bays da ISA·CTEEP 440 kV. 

 Deslocamento ao piso inferior (2° andar). 

 Quadros de Serviço Auxiliar do Edifício de Comando. 

 Máquina Limpa·Grades. 

 Pórtico de Montante da Tomada D'Água. 

 Nicho dos Stop·Logs das UG Principais e UGA. 

 GAE das Sangrias das UG·05 e 09. 

 Deslocamento ao piso inferior (1° andar). 

 Piso dos Transformadores + Cabos à óleo de 138 kV. 

 Piso dos Disjuntores + TC + Pára-raios de 440 kV + Bays ISA·CTEEP. 

 Deslocamento à Jusante. 

 Ponte de Jusante. 

 Stop-Logs de Jusante. 

 Deslocamento ao piso inferior (SS). 

 Área de Montagem. 

 Hall de Montagem. 

 Quadros de Distribuição do Serviço Auxiliar 13,8/0,44/0,22 kV + 125 Vcc. 

 Painel dos Poços de Drenagem. 

 Reatores das Sangrias das UG·05 e 09. 



 Compressores de Serviços Gerais. 

 Pontes de 250 e 35t. 

 Acumuladores, reguladores hidráulico, CM, Reguladores de Velocidade e Tensão, Proteção, 

Medição de Faturamento, Quadros de Comando, Sistemas de Excitação e Filtros de Água 

Bruta. 

 Parte superior dos Geradores (Escovas, cabeçote Kaplan). 

 Deslocamento ao piso inferior (Piso 4). 

 UGA 01 e 02. 

 Poços das Turbinas + GAE da UGA. 

 Trocadores de calor do mancal combinado, compressores de freios, bombas da vedação do 

eixo. 

 Baterias de C02. 

 Salas de Baterias da usina. 

 Galerias de cabos. 

 Deslocamento ao piso inferior (Piso 3). 

 Sala de Ventilação Forçada. 

 Central de tratamento hidráulico. 

 Estação de bombeamento de esgoto. 

 Deslocamento ao piso inferior (Piso 2). 

 Centrais hidráulicas das Comportas de Emergência. 

 Partidas estáticas das bombas de esgotamento. 

 Central Anti-Incêndio dos Transformadores. 

 Deslocamento ao piso inferior (Piso 1). 

 Escotilhas de acesso ao Tubo de Sucção e Poços de 

 Drenagem/Esgotamento. 

 Deslocamento com veículos até Sistema de Recalque d'água de lubrificação e resfriamento 

da gaxeta da UG. 

 Vertedouros de Superfície + Vertedouros de Fundo + Crista da Barragem. 

 Deslocamento ao piso inferior (CF-37). 

 Mecanismos de movimentação das CF, Subestações 1 e 2 13,8/0,44/0,22 I<V. GAE 2 e 3 e 

Poços de Drenagem dos Vertedouros. 

 Retificadores e Sala de Baterias do Vertedouro. 

 Subestação 138 I<V (ISA·CTEEP): Bays de 138 I<V das UG-13 e 14 (JUP). 

 

5.3. Sessão de Perguntas e Respostas 



 

5.3.1 Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina; 

 

5.3.2 Reunião na Usina com duração prevista de 1 (uma) hora. 

 

5.3.3 As perguntas deverão ser formuladas, pelos interessados, e as respostas, caso sejam 

realizadas, irão compor o ―data room‖, no que couber. 

5.4. Fim da visita técnica 

 

  



VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE ILHA SOLTEIRA 

 

1. Inscrição dos Representantes  

 

1.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº 3.286/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 6 (seis) representantes.  

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Comissão de 

Licitação – CEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido entre 

8 horas do dia 13 às 18 horas do dia 14 de outubro de 2015. 

1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 

representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 

documentos oficiais de identificação. Ressalta-se que a apresentação deste documento será 

requerida para o acesso às instalações. 

 

  



2. Endereço da usina e contatos  

 

2.1. A UHE Ilha Solteira está localizada no rio Paraná, entre os municípios de Ilha Solteira/SP e 

Selvíria/MS, na divisa dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, distando 10 e 5 km, 

respectivamente, de cada município. 

2.2. O endereço é: Rodovia Guadalupe do Alto Paraná, km 07, CEP: 15.385000, Ilha Solteira - SP. 

Telefones de contato: (18) 3743-7000; 37437251 ou 9 9759-3183. 

  

3. Como chegar  

 

3.1. O acesso à usina, partindo da capital (São Paulo), pode ser feito por via:  

 Terrestre-rodoviária: até o final da rodovia Washington Luís (SP-310), em Mirassol/SP e 

continuando de Mirassol/SP até Santa Fé do Sul/SP, pela rodovia Euclides da Cunha (SP-

320) e de Santa Fé do Sul/SP a Ilha Solteira/SP, pela rodovia dos Barrageiros (SP-595), 

chegando diretamente e passando sobre a barragem de terra, vertedouro e casa de força. 

Após percorrer 2,6 quilômetros sobre a usina, pegar o acesso à esquerda para a rampa que 

leva à entrada da Usina por mais 2 quilômetros. 

 Aérea: até o aeroporto da cidade de Três Lagoas/MS, atendido pelas companhias Azul e 

Passaredo. Saindo do aeroporto, siga por aproximadamente 1,1 km e vire à esquerda na 

Rodovia BR-158/BR-198 por 3,4 km. Chegando à rotatória pegue a 3ª saída e mantenha-se 

na BR-262 passando por sobre a Usina Jupiá até a rotatória depois do Posto Fiscal já no 

Estado de São Paulo. Siga pela rodovia Marechal Rondon por mais 3,9 km e pegue a saída à 

direita para o viaduto de acesso à rodovia dos Barrageiros (SP-595). Percorra 

aproximadamente 50 km até a cidade de Ilha Solteira e de lá, mais 10 km pela rodovia das 

Praias, até a Usina Ilha Solteira. Após percorrer 2,6 quilômetros sobre a usina, pegar o acesso 

à esquerda para a rampa que leva à entrada da Usina por mais 2 quilômetros. 

 

4. Dinâmica da visita técnica 

 

4.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 

ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília). 

4.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL e da Companhia Energética de São Paulo - CESP. 

4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 5 

horas, conforme roteiro constante do Item 0. 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 2 (duas) empresas interessadas. 

4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de 1 (uma) hora, em que 

os representantes da CESP estarão disponíveis para responder questionamentos técnicos sobre o 

empreendimento visitado. 

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  



Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 

visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 

equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 

 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 

5. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Ilha Solteira  

 

5.1. Apresentação da UHE Ilha Solteira  

 Auditório do Prédio Administrativo da usina (a abertura da reunião será feita pelo 

representante da ANEEL seguida de uma apresentação em slides pela CESP) 

 

5.2. Início da visita às instalações 

 Visita ao Bay das Unidades Geradoras (piso da SE 440 kV). 

 Disjuntor + seccionador + TC + TP + Casa de Comando Local - CCL. 

 Visita ao Edifício de Comando contiguo (1º andar). 

 Hall dos Transformadores - HT + Sala de Relés. 

 Visita ao Edifício de Comando contíguo (2º andar). 

 Sala de Comando. 

 Deslocamento à área intermediária do piso térreo, junto à jusante da usina. 

 Vista geral da jusante da usina e montante da SE 440 kV. 

 Deslocamento ao Piso dos Transformadores Elevadores, pelo lado esquerdo, contrário aos 

transformadores elevadores. 

 Pórtico de 280 T. 

 Elevador Monta-Carga. 

 Tanque de Ar Comprimido e Casa dos Compressores do Sistema de Rebaixamento. 

 Pistões das Comportas de Emergência. 

 Sistema Anti-incêndio. 

 Deslocamento para o interior da Sala de Máquinas, pelo túnel de acesso. 

 Hall de Montagem - HM (vista superior). 

 Poço da Turbina. 

 Sala de Telecomunicação. 

 Painéis de Comando do Piso dos Operadores. 

 Posto de Produção. 

 Compressor de Serviço Geral. 



 Regulador de Velocidade e Sistema de Intermitência. 

 Galeria de Filtros. 

 Grupo Gerador de Emergência - GAE. 

 Painel de Comando da Comporta de Emergência - QK. 

 Deslocamento à Crista da Barragem, por meio do Elevador 6. 

 Acesso ao Vertedouro (Comportas de Superfície + Salas de Comando Local + Estação de 

Tratamento de Água - ETA + Visão geral da Tomada d'Água + Pórtico de 160 T+ Pista de 

Rolamento). 

 Deslocamento de retorno em veículo próprio até à Usina para a seção técnica. 

 

5.3. Sessão de Perguntas e Respostas 

 

5.3.1 Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina; 

 

5.3.2 Reunião na Usina com duração prevista de 1 (uma) hora. 

 

5.3.3 As perguntas deverão ser formuladas, pelos interessados, e as respostas, caso sejam 

realizadas, irão compor o ―data room‖, no que couber. 

 

5.4. Fim da visita técnica 

 



VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE TRÊS MARIAS 

 

1. Inscrição dos Representantes  

 

1.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº 3.286/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 5 (cinco) representantes.  

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Comissão de 

Licitação – CEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido entre 

8 horas do dia 13 de outubro de 2015 às 18 horas do dia 14 de outubro de 2015. 

1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 

representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 

documentos oficiais de identificação. Ressalta-se que a apresentação deste documento será 

requerida para o acesso às instalações. 

 

2. Endereço da usina e contatos  

 

2.1. A UHE TRÊS MARIAS está localizada na cidade de Três Marias-MG. As cidades mais próximas 

são: Belo Horizonte (270 km), Sete Lagoas (210 km), Curvelo (140 km), Brasília (460 km), 

Paracatu (230 km) e João Pinheiro (130 km). 

2.2. O endereço da UHE TRÊS MARIAS é: Avenida das Castanheiras nº 20, bairro CEMIG, CEP 

30205-000, Três Marias-MG. Telefone da Pessoa Responsável pelo acompanhamento da visita: 

Anderson José de Carvalho: (38) 3754-1300 e (38)3754-7220. 

 

3. Como chegar  

 

3.1. O acesso à usina, partindo da cidade de Belo Horizonte-MG, pode ser feito por via: 

 Terrestre-rodoviária: Acessar a rodovia BR 040 no sentido Brasília, percorrendo 

aproximadamente 270 km até a cidade de Três Marias. 

 Aérea: Até a cidade de Belo Horizonte ou Brasília, não havendo linha regular até a cidade de 

Três Marias. A cidade de Três Marias possui aeroporto de pequeno porte. 

 

4. Dinâmica da visita técnica 

4.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 

ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília). 

4.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão S. A.. 

4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 4 

horas, conforme roteiro constante do Item 0. 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 3 (três) empresas interessadas. 



4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de 1 (uma) hora, em que 

os representantes da Cemig Geração e Transmissão S.A. estarão disponíveis para responder 

questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado. 

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  

Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 

visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 

equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 

Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 

ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança. 

 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 

5. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Três Marias 

 

5.1 Apresentação da instalação – Local: Sala de reunião da Usina 

 

5.1.1 Integração de Segurança no trabalho; 

 

5.1.2 Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina; 

 

5.1.3 Apresentação dos Dados básicos da Usina (Ficha Técnica); 

 

5.2 Início da visita às instalações 

 

5.2.1 Visita à Sala de Controle da Usina; 

 

5.2.2 Visita à Subestação Elevadora da Usina; 

 

5.2.3 Transformadores Elevadores, SPCI, Grupo motor-gerador, Pórticos rolantes da casa de força 

e Grades de contenção de cardumes; 

 

5.2.4 Deslocamento até a Sala dos Geradores e Galerias Elétricas; 

 

5.2.5 Geradores, reguladores de tensão, reguladores de velocidade digitais, transformadores de 

excitação e painéis de serviços auxiliares CA e CC, sistema de ventilação e exaustão; 

 

5.2.6 Deslocamento até as Galerias mecânicas; 

 

5.2.7 Turbinas, reguladores de velocidade hidráulicos, sistema de refrigeração, vasos de pressão, 

sistema de ar comprimido, acesso às galerias de sucção, banco de CO2, válvulas de esgotamento e 

drenagem, acesso à caixa espiral do distribuidor; 

 

5.2.8 Deslocamento até a Área de Montagem; 

 



5.2.9 Bombas de drenagem e esgotamento, caixas separadoras, ferramentaria, depósito de peças 

sobressalentes, oficina mecânica, casa de máquinas do elevador e ejetor pneumático; 

 

5.2.10 Deslocamento até o 3º andar; 

 

5.2.11 Sala de equipes, sala documentação técnica, sala de baterias; 

 

5.2.12 Deslocamento até a área externa; 

 

5.2.13 Deslocamento com veículos até a crista da barragem pela margem esquerda; 

 

5.2.14 Área de transporte, sala equipe ictiofauna, galpão almoxarifado e de resíduos e 

barragem de terra; 

 

5.2.15 Tomada d’água: comportas, limnímetro e pórtico; 

 

5.2.16 Vertedouro: comportas, stop logs e grupo motor-gerador; 

 

5.2.17 Sistema de conexão com o SIN; 

 

5.2.18 Deslocamento até a casa de força. 

 

5.3 Sessão de Perguntas e Respostas – Local: Sala de reunião da Usina 

 

5.3.1 Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, 

responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina; 

 

5.3.2 Reunião na Usina com duração prevista de 1 (uma) hora. 

 

5.3.3 As perguntas deverão ser formuladas pelos interessados, e as respostas, caso sejam 

realizadas, irão compor o ―data room‖, no que couber. 

 

5.4 Fim da visita técnica 

 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DE GOV. PARIGOT (CAPIVARI/CACHOEIRA) 

 

1. Inscrição dos Representantes  

 

1.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº 3.286/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 5 (cinco) representantes.  

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Comissão de 

Licitação – CEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido entre 

8 horas do dia 13 às 18 horas do dia 14 de outubro de 2015. 

1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 

representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 



documentos oficiais de identificação. Ressalta-se que a apresentação deste documento será 

requerida para o acesso às instalações. 

 

2. Endereço da usina e contatos  

 

2.1. A casa de força da UHE GPS (GPS jusante) está localizada no km 25 da rodovia PR-340, Bairro 

Alto, em Antonina, no Paraná. As cidades mais próximas da casa de força são Antonina (30 km), 

Morretes (35 km) e Curitiba (110 km). 

2.2. O reservatório do Capivari e a barragem da UHE GPS (GPS montante) estão localizados no km 

38 da rodovia BR-116, em Campina Grande do Sul, no Paraná. As cidades mais próximas da 

barragem são Campina do Sul (36 km), Quatro Barras (40 km) e Curitiba (60 km). 

2.3. A Usina Hidrelétrica Gov. Pedro Viriato Parigot de Souza (casa de força) está localizada no km 

25 da rodovia PR 340, Bairro Alto, em Antonina, no Paraná. Contatos telefônicos: 41- 3462-8401 

(sala de comando); 41-3462-8453 (manutenção); 41-3331-3587 (gerente da usina). 

3. Como chegar  

 

3.1. O acesso à usina, partindo da capital (Curitiba), pode ser feito por via:  

 Terrestre-rodoviária: rodovia federal BR-116, sentido São Paulo (percurso de 60 km). 

Passa-se por ponte sobre reservatório do rio Capivari e, em seguida, faz-se retorno sob 

passarela no km 37, entrando no acesso para a barragem à direita da via (sentido Curitiba). 

 O acesso à usina (casa de força), partindo da barragem (GPS montante), pode ser feito pela 

rodovia federal BR-116, sentido Curitiba (percurso de 23 km), com conversão para a rodovia 

PR-410 (Estrada da Graciosa) no km 59. Segue-se sentido Morretes (percurso de 30 km), 

com conversão à esquerda na rodovia PR-408, sentido Antonina (percurso de 3,5 km). Em 

Antonina, faz-se conversão para a rodovia PR-340, sentido Guaraqueçaba-Cacatu, no trevo à 

esquerda, sentido Bairro Alto (percurso de 25 km). 

 O acesso à usina (casa de força), partindo de Curitiba, pode ser feito pela rodovia federal 

BR-277, sentido Paranaguá, com conversão para a rodovia PR-408 na saída 29, sentido 

Morretes (percurso de 20 km). Em Morretes, faz-se conversão para a rodovia PR-340, 

sentido Guaraqueçaba-Cacatu, no trevo à esquerda, sentido Bairro Alto (percurso de 25 km). 

 

4. Dinâmica da visita técnica 

4.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 

ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília). 

4.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional 

de Energia Elétrica – ANEEL e da Companhia Energética de São Paulo - CESP. 

4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 09h00, com duração estimada de 7 horas 

(uma hora e meia de visita às instalações da barragem, uma hora e meia de deslocamento até a 

casa de força, uma hora de intervalo para almoço, duas horas de visita à casa de força e uma hora 

de reunião final), conforme roteiro constante do Item 0. 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 3 (três) empresas interessadas. 



4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de 1 (uma) hora, em que 

os representantes da Copel Geração e Transmissão S.A. estarão disponíveis para responder 

questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado. 

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  

Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 

visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 

equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 

 Serão fornecidas refeições nas instalações da Copel Geração e Transmissão S.A. ao preço único 

de R$ 30,00 por pessoa. 

5. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Gov. Parigot (Capivari/Cachoeira) 

 

5.1. Apresentação da instalação  

 Posto central da barragem;  

5.2. Início da visita às instalações 

 Posto central da barragem; 

 Vertedor de superfície (comportas setor); 

 Barragem de terra; 

 Medidores de recalque e percolação; 

 Torre do descarregador de fundo; 

 Deslocamento com veículos até a torre da tomada d’água, pela rodovia BR-116 (3 km); 

 Torre da tomada d’água (comportas vagão); 

 Deslocamento com veículos até a casa de força (GPS jusante) pelas rodovias BR-116 e PR-

410 (tempo de viagem: uma hora e meia; distância: 80 km); 

 Pausa para almoço na hospedaria da usina; 

 Salas de permanência das equipes de manutenção (prédio da administração); 

 Almoxarifado; 

 Descida à casa de força subterrânea pelo túnel de acesso, em veículo da Copei; 

 Área de montagem; 

 Visita à sala de comando; 

 Sala dos CLPs (automação); 

 Sala de relés auxiliares/sen/iço auxiliar CC; 

 Sala de painéis de sen/iço auxiliar CA/sala de baterias; 

 Sala de válvulas (gerador auxiliar de 800 kVA, ferramentaria); 



 Sala de válvulas (canal de fuga); 

 Sala de válvulas (painéis CCM-RE); 

 Galeria de exaustão; 

 Transformadores elevadores; 

 Compressor de ar de serviço; 

 Galeria das válvulas de resfriamento; 

 Piso inferior dos geradores (galeria dos CCMs das unidades); 

 Piso inferior dos geradores (equipamentos hidráulicos do regulador de velocidade); 

 Piso superior dos geradores (painéis de proteção, instrumentação e supervisão); 

 Piso superior dos geradores (regulador eletrônico de tensão/regulador eletrônico de 

velocidade); 

 Piso superior dos geradores (sistema anti-incêndio dos geradores); 

 Retorno ao prédio da administração; 

 Deslocamento para a hospedaria da usina para encerramento. 

 Enrocamento montante e cobertura vegetal jusante;  

 Visita às eclusas ou retorno com os veículos até estacionamento ao lado da Sala de Comando 

para encerramento. 

 

5.3. Sessão de Perguntas e Respostas 

 

5.4. Sala de reunião da usina com duração prevista de 1 (uma) hora. 

 

5.5. Fim da visita técnica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ANEXO IV DO DESPACHO N. 3.447, DE 8 DE OUTUBRO DE 2015 

 
 

IV.1 Lista de Contatos por Usina para Agendamento de Visitas 

 

Lote Sublote 
Usina 

Hidrelétrica 

Conc./Prestadora 

de Serviço 
Contato(s) 

A A1 Rochedo CELG-GT 
Antonio Borges e Murilo Pinho 

Fone: (62) 3243-2421 

B B2 

Mourão COPEL-GT 
Fones: (41) 3462-8401/3462-

8453/3331-3587 

Paranapanema S. Cruz Geração 
Mário Martignoni e Massami Sagawa 

Fone: (14) 3351-4431 

C C1 

Garcia CELESC-G Fabiano Waldir Svaldi 

Fone: (48) 3231—5708 

 

Eduardo Soldateli 

Fone: (48) 3231-5637 

Bracinho CELESC-G 

Cedros CELESC-G 

Salto CELESC-G 

Palmeiras CELESC-G 

D 

D2 

Itutinga CEMIG-GT 

Lázaro Antônio de Paula Rodrigues 

Fone: (35) 3825-1327 

Cel: (35) 9915-5436 

Salto Grande CEMIG-GT 
José Custódio Gonçalves Filho 

Fone: (31) 3826-7845 

D3 Camargos CEMIG-GT 

Lázaro Antônio de Paula Rodrigues 

Fone: (35) 3825-1327 

Cel: (35) 9915-5436 

D4 

Ervália FURNAS 

Márcio Romero 

Fones: (21) 2528-4889/2528-5883 

Cel. Domiciano FURNAS 

Sinceridade FURNAS 

Neblina FURNAS 

Dona Rita FURNAS 

Cajuru CEMIG-GT Marciano José Pedrosa 

Fone: (37) 2101-1330 

Cel: (31) 9696-9094 
Gafanhoto CEMIG-GT 

Marmelos CEMIG-GT Rodrigo Carreira 

Fone: (32) 3313-6806 

Cel: (32) 8874-5318 

 

Joasal CEMIG-GT 

Paciência CEMIG-GT 

Piau CEMIG-GT 

Peti CEMIG-GT 
Márcio Nascimento de Souza 

Fone: (31) 2109-7350 

Tronqueiras CEMIG-GT 
Euler Adeli Santos 

Fone: (31) 2109-7344 

Martins CEMIG-GT 

Marcelo Monteiro de Castro 

Fone: (34) 3088-4908 

Cel: (34) 9813-6327 

 

 



 
IV.2 Roteiros para visitas técnicas que não terão acompanhamento por parte de servidores da ANEEL 
 

 















 
 
  



 VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE PARANAPANEMA  

 
1.  Inscrição dos Representantes  

1.1
.  As empresas que, nos termos do Despacho nO X/2015, manifestarem interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-Ia mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  

1.2
.  A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 

Executiva de Leilões -SEL da ANEEL, endereço máster.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxx 
de 2015.  

1.3
.  Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 

representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalta-se que a apresentação deste documento será 
requerida para o acesso às instalações.  

2.  Endereço da usina e contatos  

2.1
.  A UHE Paranapanema está localizada na cidade de Piraju, Estado de São Paulo. As cidades 

mais próximas são Ourinhos (59,5 Km de distância) e Avaré (67,8 Km de distância).  

2.2
.  O endereço é: Avenida Vereador Eduardo Cassanho, nO 174 -CEP: 18.800-000 Piraju/SP. 

Telefone para contato: (14) 3351-4431. Responsáveis pelo acompanhamento da visita: Sr. 
Mário Martignoni Jr. e Sr. Massami Sagawa.  

3.  Como chegar  

3.1
.  

Partindo da cidade de São Paulo/SP, siga pela rodovia Castelo Branso (SP 280), pegar a 
saída 241 B, sentido Avaré/SP, através da rodovia João Melão (SP 255), passando pela 
cidade de Avaré/SP, pela represa da UHE Jurumirim e pegar a rampa de acesso à rodovia 
Raposo Tavares (SP 270) sentido Piraju/SP, até o KM 316. A referida usina está localizada no 
perímetro urbano da cidade de Piraju/SP.  

3.2
.  

O aeroporto comercial mais próximo encontra-se localizado na cidade de Bauru/SP, cidade 
esta distante, aproximadamente, 150 Km de Piraju/SP. Saindo do aeroporto, seguir pela 
rodovia Eng. João Batista Cabral Rennó (SP 369), passando sob a rodovia Castelo Branco 
(SP 280) e no primeiro pontilhão após a rodovia Castelo Branco (SP 280), pegar a segunda 
saída mantendo-se na Rodovia Eng. João Batista Cabral Rennó (SP 369), sentido a cidade de 
Ipaussu/SP, passando pela cidade de Santa Cruz do Rio Pardo. No final desta rodovia, em 
Ipaussu/SP, seguir as indicações no sentido da cidade de Piraju/SP pela Rodovia Raposo 
Tavares (SP 270), no KM 326 pegar o acesso à cidade de Piraju/SP. A referida usina está 
localizada no perímetro urbano da cidade de Piraju/SP.  

4.  Dinâmica técnica da visita  

4.1
.  

Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no barracão junto 
ao escritório administrativo da Usina às 09hOO (horário Brasília).  
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4.2.  Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica -ANEEL e da Santa Cruz Geração de Energia SA  

4.3.  Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30, com duração estimada de 5 
(cinco) horas, conforme roteiro constante do Item 5.  

4.4.  A visita poderá comportar representantes de até 5 (cinco) empresas interessadas, sendo o 
limite máximo de visitantes de 20 (vinte) pessoas, de forma a manter a segurança e a ordem.  

4.5.  Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que 
os representantes da empresa Santa Cruz Geração de Energia SA estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6.  Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Nota:  

• No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebe-los na Usina.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

5.  Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Paranapanema  

5.1.  Apresentação da Instalação  

1 Integração na sala de reunião do escritório administrativo da usina;  
2 Apresentação da área administrativa.  

5.2.  Início da visita às instalações  

5.2.1.  Casa de Força das UG's 4 e 5 e canal de adução  

 1.  Visita a Sala de Comando;  
 2.  Painéis de comando, relés de proteção e sinalização;  
 3.  Painéis dos reguladores de tensão;  
 4.  Painéis dos medidores de faturamento.  
 5.  Deslocamento a sala dos geradores;  
 6.  Geradores elétricos;  
 7.  Equipamentos hidráulicos dos reguladores de velocidade;  
 8.  Compressores de ar para sistema de frenagem;  
 9.  Quadro de distribuição dos serviços auxiliares;  
 10.  Sala das baterias e retificadores.  
 11. Cubículo dos TC's, TP's e transformador de excitação da UG-5;  
 12. Ponte rolante 10T.  
 13. Descolamento a sala das turbinas;  
 14. Turbinas hidráulicas;  
 15.  Equipamento hidráulico do regulador de velocidade principal da UG-5;  
 
16. Barramentos, TC's, TP's e transformador de excitação da UG-4;  
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 17.  Galerias inferiores para acesso ao poço de drenagem, escotilhas de inspeção e 
manutenção do Rotor da turbina e distribuidor.  
 

18. Deslocamento até a tomada d'água das unidades;  
 19. Comportas de montantes das UG's 4 e 5;  
 20.  Grades de contenção da tomada d'água das UG's 4 e 
5;  
 
21.  Canal de adução.  
 

I 

I: 
I 

22.  Descolamento até a SE elevadora de 2,3/66 kV das unidades;  
 23.  Transformadores elevadores das UG's 4 e 5;  
 24.  Disjuntores de linha;  
 

5.2.2. Casa de Força das UG's 7 e 8 e canal de adução  ,i

.  

 

1.  Visita ao hall de montagem;  
 2.  Ponte rolante 40T e 5T;  
 3.  Sala de comando;  
 4.  Painéis de comando, relés de proteção e retificadores de bateria;  
 5.  Sala de baterias.  
 6.  Deslocamento a sala de painéis no piso inferior;  
 
7.  Painéis dos Reguladores de tensão;  
 
8.  Painéis dos controladores do sistema de operação remota (HPC);  
 9.  Painel dos medidores de energia para faturamento.  
 10.  Painéis dos quadros de distribuição de serviços auxiliares de CA e CC;  

 11. Transformadores de excitação;  
 12. Transformadores de serviços auxiliares.  
 13. Deslocamento à sala dos filtros;  
 14.  Filtros de água dos sistemas de refrigeração e vedação dos eixos;  
 
15. Prateleiras com materiais para manutenção;  
 16. Escotilhas de inspeção e manutenção do rotor da Turbina.  
 17.  Deslocamento à sala dos geradores e turbinas;  
 18. Turbinas e Geradores;  
 19. Equipamentos hidráulicos dos reguladores de velocidade;  
 20.  Painéis dos reguladores de velocidade (DIGIPID);  
 21.  Compressores de ar para sistema de frenagem;  
 22.  Sistema hidráulico para lubrificação forçada dos mancais;  
 23.  Poços dos geradores.  
 24.  Barramentos, TC's e TP's de 2,3 kV;  
 25.  Poço de drenagem.  

25.  TC's e TP's;  
 26.  Barramentos, chaves seccionadoras e para-raios;  
 27. TC's e TP's de medição de faturamento.  
 28.  Descolamento ao canal de fuga/restituição das UG's 4 e 5;  
 29.  Stop-Iogs de jusante para manutenção;  
 30. Área externa em torno da casa de força das UG's 4 e 5;  
 31.  Escada de peixes (Parte inicial).  
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 26. Deslocamento à tomada d'água;  
 27. Comportas de montantes das UG's 7 e 8;  
 28. Pórtico da tomada d'água de 7,5T;  
 29. Grades de contenção de tomada d'água das UG's 7 e 8;  
 30. Stop-Iogs para manutenção.  
 31. Canal de adução.  
 
32. Deslocamento até a SE elevadora de 2,3/66 kV;  
 33. Transformadores elevadores das UG's 7 e 8;  
 34. Disjuntores de linha;  
 35. TC's e TP's dos sistemas de proteção e controle;  
 36. TC's e TP's dos sistemas de medição de faturamento;  
 37. Barramentos, chaves seccionadora e para-raios.  
 
38. Deslocamento ao canal de fuga/ restituição das UG's 7 e 8;  
 39. Stop-Iogs de jusante para manutenção;  
 40. Monovia para movimentação dos stop-Iogs de 7,5T;  
 41. Área exterior em torno da casa de força das UG's 7 e 8.  

5.2.3. Casa de Força da UG 6 e barragem  

 1. Visita ao hall de montagem;  
 2. Ponte rolante 50T e 7,5T;  
 3. Visita à sala de comando da unidade de operação remota das UG's 7 e 8;  
 4. Painel de comando, relés de proteção e sinalização;  
 5. Painel de comando e sinalização das comportas do vertedouro;  
 6. Painel de comando das comportas da tomada d'água da UG 6;  
 7. Painel dos medidores de energia para faturamento.  
 
8. Deslocamento para a sala de turbina e gerador;  
 9. Turbina hidráulica;  
 10. Gerador elétrico;  
 11. Painel do regulador de tensão;  
 12. Painel do regulador de velocidade;  
 13. Painel do quadro de distribuição de serviços auxiliares CA e CC;  
 14. Retificadores de baterias;  
 15. Banco de baterias;  
 16. Transformador de serviço auxiliar;  
 17. Transformador de excitação;  
 18. Filtros de água do sistema de selagem do eixo de refrigeração;  
 19. Poço de drenagem;  
 20. Compressor de ar do sistema de frenagem;  
 21. Central hidráulica do regulador de velocidade.  
 
22. Deslocamento para a comporta de jusante;  
 23. Comporta de jusante;  
 24. Sistema de exaustão do gerador;  
 25. Central hidráulica de acionamento da comporta de jusante.  
 
26. Deslocamento até a sala da Central hidráulica das comportas do vertedouro;  
 27. Central hidráulica das comportas do vertedouro;  
 28. Área externa da casa de força da unidade.  
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 29.  Deslocamento até a barragem da UHE Paranapanema;  
 30.  Barragem;  

33. Túnel e galerias de inspeção e manutenção;  
 34.  Sistema de acionamento das comportas de fundo;  
 

31.  Comportas de vertedouro.  

 
32.  Deslocamento até as galerias de inspeção e manutenção no interior da barragem; I.  
 

35.  Comportas de fundo.  
 36.  Deslocamento até tomada d'água da unidade CG-6;  
 37.  Comportas da tomada d'água da unidade;  
 38.  Grades de contenção da tomada d'água.  
 39.  Deslocamento até ponte sobre barragem (toda extensão);  
 40.  Ponte.  
 41.  Deslocamento até o mirante da escada de peixe;  
 

5.2.5.  Centro de lazer  

1 Deslocamento até a área do Centro de Lazer;  
2 Dependência do Centro de Lazer;  
3 Quadra de esportes;  
4 Área em torno do Centro de Lazer.  

42.  Parte final da escada de peixes;  
 

5.2.6.  Depósito de resíduos descartados e depósito de materiais contaminantes (óleo de turbina, 
tintas e óleo isolante)  

1 Deslocamento até a instalação do depósito de resíduos;  
2 Depósito de diversos materiais descartados;  
3 Depósito de materiais contaminantes (óleos, tintas e solventes, etc.);  
4 Depósito de dispositivos de transporte e manutenção das turbinas e geradores;  
5 Áreas externas em torno do depósito de resíduos.  

5.2.7.  Instalações do barracão  

1 Deslocamento até a instalação do barracão;  
2 Escritório administrativo;  
3 Almoxarifado;  
4 Escritório dos setores de operação e manutenção.  

43.  Comporta da escada de peixes;  
 44.  Região inicial do canal de adução das UG's 4 e 5 e UG's 7 e 8.  

5.2.4.  Oficina eletromecânica  

1 Deslocamento até a instalação da oficina;  
2 Torno e diversos equipamentos e ferramentas para uso quanto nas manutenções diversas;  
3 Equipamentos e ferramentas de carpintaria;  
4 TC's desativados;  
5 Ponte rolante antiga (desativada);  
6 Áreas externas em torno da oficina;  
7 Casas a serem demolidas.  
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5. 6. 
7.  

Sala de reuniões; Laboratório para pequenos reparos; Áreas externas 
em torno do barracão.  

5.3.  Sessão de Perguntas e Respostas  

1.  Será realizada na sala de reuniões, com duração prevista de uma hora.  

5.4.  Fim da visita técnica, prevista para às 16hOO.  

 



 
 
                                         
  
    

(Ofício Circular n° 02/2015-SEL/ANEEL) 
 

VISITA TÉCNICA À PCH BRACINHO 
 

2. Endereço da usina e contatos 
2.1. A PCH Bracinho está localizada no município de Schroeder/SC, distante aproximadamente 201km da capital Florianópolis, 

506km de Chapecó/SC, 108km de Joinville/SC e 383km de Criciúma/SC; 

2.2. A usina está situada a rua Marechal Castelo Branco, 4508, bairro Bracinho, município de Schroeder/SC, CEP 89275-000. Os 

responsáveis pelas visitas são o Eng. Fabiano Waldir Svaldi (48) 3231-5708 e Eng. Eduardo Soldateli (48) 3231-5637. 

 

3. Como chegar 
3.1. O acesso aéreo mais próximo é através do Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola de Joinville/SC. A partir da cidade de Joinville o 

acesso é terrestre pela avenida XV de Novembro, seguindo pela rodovia SC108 até o trevo de acesso a cidade de Guaramirim 

continuando pelas ruas Rio de Janeiro, Erich Froehner e Marechal Castelo Branco até a usina.  

 

4. Dinâmica da visita técnica 
4.2. Os visitantes serão recepcionados pelos representantes da CELESC GERAÇÃO S.A., empresa responsável pelo 

empreendimento; 

4.3 A visita técnica terá duração estimada de oito horas; 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até quatro empresas, considerando três pessoas por empresa; 

4.5. Encerrada a visita, terá início a sessão técnica com os representantes da CELESC GERAÇÃO S.A. 

 

5. Roteiro da visita técnica à PCH Bracinho 
 Apresentação da instalação 

 Visita à sala de comando 

 Painéis de comando 

 Painéis de Proteção 

 Sistema de captação de água potável 

 Área de montagem 

 Sistema de ar comprimido 

 Deslocamento às galerias inferiores 

 Bombas de drenagem 

 Sistema trocador de calor 

 Medição de fronteira (painéis, sistema de comunicação, alimentação, etc.) 

 Painéis do sistema do Regulador de Tensão e Velocidade 

 Transformador de serviços auxiliares 

 Unidades hidráulicas e sua malha de atendimento 

 Poços das turbinas 

 Sistema ant incêndio 

 Quadros de serviço auxiliar em CC e CA 

 Acesso aos comandos das unidades geradoras 

 Ponte rolante 

 Geradores – sistema de excitação, anéis e escovas 

 Sala de baterias 

 Instalações sanitárias (cozinha e banheiro) 

 Estacionamento 

 Deslocamento às barragens de captação e acumulação 

 Crista das barragens 

 Enrocamento à montante e grama à jusante 



 Central de comando das comportas de fundo, baipasse e vertedouros 

 Subestação 

 Tubulação  

 Chaminé de equilíbrio 

 

                                         
  
  

  (Ofício Circular n° 02/2015-SEL/ANEEL) 
 

VISITA TÉCNICA À PCH GARCIA  
 

2. Endereço da usina e contatos 
2.1. A PCH Garcia está localizada no município de Angelina/SC, distante aproximadamente 90km da capital Florianópolis, 518km 

de Chapecó/SC, 127km de Navegantes/SC e 182 de Criciúma/SC; 

2.2. A usina esta situada na estrada geral da Garcia, s/n, bairro Garcia, município de Angelina/SC, CEP 88460-000. Os 

responsáveis pelas visitas são o Eng. Fabiano Waldir Svaldi (48) 3231-5708 e Eng. Eduardo Soldateli (48) 3231-5637. 

 

3. Como chegar 
3.1. O acesso aéreo mais próximo é através do Aeroporto Internacional Hercílio Luz em Florianópolis/SC. A partir da cidade de 

Florianópolis o acesso é terrestre pela BR282, BR101 e novamente BR282 até o trevo de acesso ao município de Rancho 

Queimado, seguindo pela rodovia SC407 até a cidade de Angelina e SC108 até a usina.  

 

4. Dinâmica da visita técnica 
4.2. Os visitantes serão recepcionados pelos representantes da CELESC GERAÇÃO S.A., empresa responsável pelo 

empreendimento; 

4.3 A visita técnica terá duração estimada de quatro horas; 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até quatro empresas, considerando três pessoas por empresa; 

4.5. Encerrada a visita, terá início a sessão técnica com os representantes da CELESC GERAÇÃO S.A. 

 

5. Roteiro da visita técnica à PCH Garcia 
 Apresentação da instalação 

 Visita à sala de comando 

 Deslocamento ao piso inferior 

 Painéis de comando 

 Painéis de Proteção 

 Painéis de comunicação 

 Sistema de captação de água potável 

 Área de montagem 

 Sistema de ar comprimido 

 Bombas de drenagem 

 Sistema trocador de calor 

 Painéis do sistema do Regulador de Tensão e Velocidade 

 Transformador de serviços auxiliares 

 Unidades hidráulicas e sua malha de atendimento 

 Poços das turbinas 

 Sistema anti incêndio 

 Quadros de serviço auxiliar em CC e CA 

 Acesso aos comandos das unidades geradoras 

 Ponte rolante 

 Geradores – sistema de excitação, anéis e escovas 

 Sala de baterias 

 Instalações sanitárias (cozinha e banheiro) 

 Estacionamento 

 Deslocamento à barragem de acumulação 



 Crista da barragem e vertedouro 

 Central de comando da comporta de fundo e baipasse 

 Medição de fronteira 

 Subestação 

 Tubulação  

 Chaminé de equilíbrio 

 

 

 

                                         
  
    

(Ofício Circular n° 02/2015-SEL/ANEEL) 
 

VISITA TÉCNICA À PCH PALMEIRAS  
 

2. Endereço da usina e contatos 
2.1. A PCH Palmeiras está localizada no município de Rio dos Cedros/SC, distante aproximadamente 196km da capital 

Florianópolis, 487km de Chapecó/SC, 103km de Navegantes/SC e 378km de Criciúma/SC; 

2.2. A usina está situada na estrada geral, s/n, bairro Rio Esperança, município de Rio dos Cedros/SC, CEP 89121-000. Os 

responsáveis pelas visitas são o Eng. Fabiano Waldir Svaldi (48) 3231-5708 e Eng. Eduardo Soldateli (48) 3231-5637. 

 

3. Como chegar 
3.1. O acesso aéreo mais próximo é através do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder de Navegantes/SC. A partir da 

cidade de Navegantes o acesso é terrestre pela BR470 até ao trevo de acesso a cidade de Timbó, seguindo pela rodovia SC417 

até a cidade de Rio dos Cedros continuando pela estrada geral do Rio Esperança até a usina.  

 

4. Dinâmica da visita técnica 
4.2. Os visitantes serão recepcionados pelos representantes da CELESC GERAÇÃO S.A., empresa responsável pelo 

empreendimento; 

4.3 A visita técnica terá duração estimada de quatro horas; 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até quatro empresas, considerando três pessoas por empresa; 

4.5. Encerrada a visita, terá início a sessão técnica com os representantes da CELESC GERAÇÃO S.A. 

 

5. Roteiro da visita técnica à PCH Palmeiras 
 Apresentação da instalação 

 Visita à sala de comando 

 Deslocamento aos pisos inferiores 

 Painéis de comando 

 Painéis de Proteção 

 Painéis de comunicação 

 Sistema de captação de água potável 

 Área de montagem 

 Sistema de ar comprimido 

 Deslocamento às galerias inferiores 

 Medição de fronteira (painéis, sistema de comunicação, alimentação, etc.) 

 Bombas de drenagem 

 Sistema trocador de calor 

 Painéis do sistema do Regulador de Tensão e Velocidade 

 Transformador de serviços auxiliares 

 Unidades hidráulicas e sua malha de atendimento 

 Poços das turbinas 

 Sistema ant incêndio 

 Quadros de serviço auxiliar em CC e CA 



 Acesso aos comandos das unidades geradoras 

 Ponte rolante 

 Geradores – sistema de excitação, anéis e escovas 

 Sala de baterias 

 Instalações sanitárias (cozinha e banheiro) 

 Estacionamento 

 Deslocamento às barragens de captação e acumulação 

 Crista das barragens 

 Enrocamento à montante e grama à jusante 

 Central de comando das comportas de fundo, baipasse e vertedouros 

 Subestação 

 Tubulação  

 Chaminé de equilíbrio 

 

 

                                         
  
    

(Ofício Circular n° 02/2015-SEL/ANEEL) 
 

VISITA TÉCNICA À PCH RIO DOS CEDROS  
 
2. Endereço da usina e contatos 
2.1. A PCH Rio dos Cedros está localizada no município de Rio dos Cedros/SC, distante aproximadamente 198km da capital 

Florianópolis, 489km de Chapecó/SC, 105km de Navegantes/SC e 380km de Criciúma/SC; 

2.2. A usina está situada na estrada geral, s/n, bairro Rio Herta, município de Rio dos Cedros/SC, CEP 89121-000. Os 

responsáveis pelas visitas são o Eng. Fabiano Waldir Svaldi (48) 3231-5708 e Eng. Eduardo Soldateli (48) 3231-5637. 

 

3. Como chegar 
3.1.  O acesso aéreo mais próximo é através do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder de Navegantes/SC. A partir da 

cidade de Navegantes o acesso é terrestre pela BR470 até ao trevo de acesso a cidade de Timbó, seguindo pela rodovia SC417 

até a cidade de Rio dos Cedros continuando pela estrada geral do Rio Esperança e Rio Herta até a usina.  

 

4. Dinâmica da visita técnica 
4.2. Os visitantes serão recepcionados pelos representantes da CELESC GERAÇÃO S.A., empresa responsável pelo 

empreendimento; 

4.3 A visita técnica terá duração estimada de quatro horas; 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até quatro empresas, considerando três pessoas por empresa; 

4.5. Encerrada a visita, terá início a sessão técnica com os representantes da CELESC GERAÇÃO S.A. 

5. Roteiro da visita técnica à PCH Rio dos Cedros 
 Apresentação da instalação 

 Visita à sala de comando 

 Deslocamento aos pisos inferiores 

 Painéis de comando 

 Painéis de Proteção 

 Painéis de comunicação 

 Sistema de captação de água potável 

 Área de montagem 

 Sistema de ar comprimido 

 Medição de fronteira (painéis, sistema de comunicação, alimentação, etc.) 

 Bombas de drenagem 

 Sistema trocador de calor 

 Painéis do sistema do Regulador de Tensão e Velocidade 

 Transformador de serviços auxiliares 

 Unidades hidráulicas e sua malha de atendimento 



 Poços das turbinas 

 Sistema ant incêndio 

 Quadros de serviço auxiliar em CC e CA 

 Acesso aos comandos das unidades geradoras 

 Ponte rolante 

 Geradores – sistema de excitação, anéis e escovas 

 Sala de baterias 

 Instalações sanitárias (cozinha e banheiro) 

 Estacionamento 

 Deslocamento às barragens de captação e acumulação 

 Crista das barragens 

 Enrocamento à montante e grama à jusante 

 Central de comando das comportas de fundo, baipasse e vertedouros 

 Subestação 

 Tubulação 

 Chaminé de equilíbrio 

 
 
 
 
                                         
  
    

(Ofício Circular n° 02/2015-SEL/ANEEL) 
 

VISITA TÉCNICA À PCH SALTO  
 

2. Endereço da usina e contatos 
2.1. A PCH Salto está localizada no município de Blumenau/SC, distante aproximadamente 155km da capital Florianópolis, 468km 

de Chapecó/SC, 62km de Navegantes/SC e 337km de Criciúma/SC; 

2.2. O usina está situada a rua Bonfin, 30, bairro Salto Weissbach, município de Blumenau/SC, CEP 89031-650. Os responsáveis 

pelas visitas são o Eng. Fabiano Waldir Svaldi (48) 3231-5708 e Eng. Eduardo Soldateli (48) 3231-5637. 

 

3. Como chegar 
3.1. O acesso aéreo mais próximo é através do Aeroporto Internacional Ministro Victor Konder de Navegantes/SC. A partir da 

cidade de Navegantes o acesso é terrestre pela BR470 até ao trevo de acesso ao município de Blumenau, seguindo pelas ruas 

Bernardo Wolfgang, Gerhard Stark e Bonfim n°30. 

  

4. Dinâmica da visita técnica 
4.2. Os visitantes serão recepcionados pelos representantes da CELESC GERAÇÃO S.A., empresa responsável pelo 

empreendimento; 

4.3 A visita técnica terá duração estimada de três horas; 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até quatro empresas, considerando três pessoas por empresa; 

4.5. Encerrada a visita, terá início a sessão técnica com os representantes da CELESC GERAÇÃO S.A. 

 

5. Roteiro da visita técnica à PCH Salto 

 Apresentação da instalação 

 Visita à sala de comando 

 Deslocamento aos pisos inferiores 

 Painéis de comando 

 Painéis de Proteção 

 Painéis de comunicação 

 Sistema de captação de água potável 

 Área de montagem 

 Sistema de ar comprimido 



 Deslocamento às galerias inferiores 

 Medição de fronteira (painéis, sistema de comunicação, alimentação, etc.) 

 Bombas de drenagem 

 Sistema trocador de calor 

 Painéis do sistema do Regulador de Tensão e Velocidade 

 Transformador de serviços auxiliares 

 Unidades hidráulicas e sua malha de atendimento 

 Poços das turbinas 

 Sistema ant incêndio 

 Quadros de serviço auxiliar em CC e CA 

 Acesso aos comandos das unidades geradoras 

 Ponte rolante 

 Geradores – sistema de excitação, anéis e escovas 

 Sala de baterias 

 Instalações sanitárias (cozinha e banheiro) 

 Estacionamento 

 Deslocamento à barragem de acumulação e canal de adução 

 Crista das barragens 

 Central de comando das comportas 

 Subestação 

 
 

 
 
 

  



 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE MARTINS  

 1. Inscrição dos Representantes  
 

1.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar 
a visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será 
requerida para o acesso às instalações.  
 

2. Endereço da usina e contatos  
 

2.1. A UHE Martins está localizada no Rio Uberabinha, com acesso pela BR-365, próximo ao Km 
639, após o posto da Polícia Rodoviária Federal, na Zona Rural de Uberlândia -MG. As cidades 
mais próximas são: Uberlândia-MG, estando distante cerca de 25 Km do CRIU – CEMIG.  
 

2.2. O endereço é: Rio Uberabinha -Acesso pela BR 365, próximo ao Km 639, após o posto da 
Polícia Rodoviária Federal -Zona Rural de Uberlândia – CEP: 38400-970 Município: Uberlândia –
MG. Telefone da Pessoa Responsável pelo acompanhamento da visita: Marcelo Monteiro de 
Castro – 34-3088-4908; Celular Corporativo: (34)98136237. Telefones da Usina: Fixo -(34) 3088-
4934 e Celular -(34) 9909-2694  
 

3. Como chegar  

3.1. O acesso à usina, partindo da cidade de Uberlândia, pode ser feito por via:  
 
3.1.1  Terrestre: Através da BR-365, estando distante certe de 25 Km do CRIU (Centro 

Regional Integrado de Uberlândia). Próximo ao Km 639, após o posto da Polícia 
Rodoviária Federal, deve-se tomar a saída à direita, iniciando um trajeto de 13 Km em 
estrada de terra até a PCH de Martins.  

3.1.2  Aérea: A cidade de Uberlândia é servida por voos regulares com as cidades de Brasília, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. O trajeto, a partir do Aeroporto  



 
 
 
 
 

de Uberlândia até a BR-365 (que dá acesso à PCH Martins), pode ser feito pelas Avs. Dr. Vicente 
Salles Guimarães e Floriano Peixoto, respectivamente.   

 
 

4  Dinâmica da visita técnica  

4.1  Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no 
estacionamento ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília).  

4.2  Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão SA.  

4.3  Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 
02 horas, conforme roteiro constante do Item 5.  

4.4  A visita poderá comportar representantes de até 05 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 15 pessoas que poderão circular nas dependências 
da usina, de forma a manter a segurança.  

4.5  Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que 
os representantes da Cemig Geração e Transmissão S. A estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6  Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Nota:  

• No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 
Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

5  Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Martins  

5.1 Apresentação da instalação – Local: Sala de reunião da Usina  

5.1.1  Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2  Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.1.3  Apresentação dos Dados básicos da Usina (Ficha Técnica).   

  



  

5.2 Início da visita às instalações  

5.2.1 Visita à CASA DE FORÇA  

1.1 Sala do operador;  

1.2 Sala de baterias;  

1.3 Piso dos geradores das unidades 1 e 2;  

1.4 Piso dos geradores unidades 3 e 4;  

1.5 Deslocamento ao piso inferior e galeria de cabos;  

1.6 Reguladores de Velocidade e Tensão;  

1.7 Banheiros e copa/cozinha;  

1.8 Passarelas das válvulas de adução das unidades;  

1.9 Prédio da oficina.  

5.2.2 Visita à SUBESTAÇÃO  

2.1 Vãos das unidades;  

2.2 Vão da linha 34,5 KV;  

2.3 Transformadores e demais equipamentos  

5.2.3 Visita às ÁREAS EXTERNAS  

3.1 -Casa do servente;  

3.2 – Condutos forçados;  

3.3 – Câmara de carga;  

3.4 – Almoxarifados (grupo).  

5.2.4 Visita à BARRAGEM  

4.1 – Comportas do vertedouro;  

4.2 – Comportas de fundo e adução;  

4.3 – Desarenador, grade e canal de adução;  

4.4 – Vão de saída da linha de 34,5 KV.    



 
 

5.3 Sessão de Perguntas e Respostas – Local: Sala de reunião da Usina  

5.4 Fim da visita técnica  

 
5.3.1  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – 

ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.3.2  Reunião na Usina com duração prevista de uma hora.   

5.3.3  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e respostas, 
caso sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  

  

 

 

 



 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE PETI  

 1. Inscrição dos Representantes  
 

2. Endereço da usina e contatos  
 

2.1. A UHE Peti está localizada na cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo, MG. As cidades mais 
próximas são: João Monlevade (30 km), Belo Horizonte (100 km) e Ipatinga (130 km).  
 2.2. O endereço é: Rodovia MG 129 km 59 São Gonçalo do Rio Abaixo, telefone da usina é  
 (31) 99791089. Telefone da pessoa responsável por acompanhamento da visita: Marcio 

Nascimento de Souza (31) 21097350.  
 

3. Como chegar  

3.1. O acesso à usina pode ser feito por via:  

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será requerida 
para o acesso às instalações.  
 

1.1. As  empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 
visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 

 
3.1.1  Terrestre: O acesso à usina, partindo da cidade de João Monlevade, pode ser feito  

 por via: BR 381 sentido Belo Horizonte até a cidade de São Gonçalo do Rio Abaixo  
 sendo a entrada à esquerda pelo trevo do posto Recreio, neste trevo segue por estrada  
 secundaria que dá acesso a cidade de Santa Barbara. São aproximadamente 8 km de  
 rodovia não pavimentada até portaria da Usina.  

3.1.2  Aérea: Por via área os aeroportos mais próximos estão localizados em Belo 
Horizonte, neste caso a partir do desembarque no aeroporto de Confins ou 
no aeroporto de Pampulha, seguir sentido a cidade de São Gonçalo do Rio 
Abaixo pela BR 381 até trevo do posto Recreio entrada a direita, neste 
trevo segue por estrada 

 



secundaria que dá acesso a cidade de Santa Barbara. São aproximadamente 8 km de rodovia não 
pavimentada até portaria da Usina.   

 
 

4  Dinâmica da visita técnica  

4.1  Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no 
estacionamento ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília).  

4.2  Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão S. A.  

4.3  Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 
02 horas, conforme roteiro constante do Item 5.  

4.4  A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 12 pessoas que poderão circular nas dependências 
da usina, de forma a manter a segurança..  

4.5  Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que 
os representantes da Cemig Geração e Transmissão estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6  Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes. 

 
•  No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina.  
 

Nota:  

5  Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Peti  

5.1 Apresentação da instalação – Local: Sala de reunião da Usina  

5.1.1  Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2  Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia 
Elétrica – ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina; 

5.1.3  Apresentação dos Dados básicos da Usina (Ficha Técnica).   



 
  
 

5.2 Início da visita às instalações  

5.3 Sessão de Perguntas e Respostas – Local: Sala de reunião da Usina  

5.3.1  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.3.2  Reunião na Usina com duração prevista de uma hora  

5.3.3  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e as 
respostas, caso sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  

5.4 Fim da visita técnica  

 
5.2.1  Visita à sala de controle da usina;  
5.2.2  Visita a Barragem / vertedouro;  
5.2.3  Tomada d’água;  
5.2.4  Chaminé de equilíbrio;  

5.2.5  Visita à Subestação Elevadora da Usina;  

5.2.6  Casa de Força;  
5.2.7  Oficina e depósitos;  

 



 
 

 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE SALTO GRANDE  

 1. Inscrição dos Representantes  
 

1.1. As  empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 
visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na  mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será requerida 
para o acesso às instalações.  
 

2. Endereço da usina e contatos  
 

2.1. A UHE SALTO GRANDE está localizada Rodovia MG 232 s/n Município de Braúnas, MG. As 
cidades mais próximas são: Braúnas (09 km), Joanésia (19 km), Ipatinga (70 km).  
 2.2. O endereço é: Rodovia MG 232, Salto Grande, s/n Município de Braúnas, CEP 35169000, MG, 
Telefone de contato (31) 38271950 (Sala de Controle da casa de força), Portaria (31) 38267994. 
Telefone da pessoa responsável por acompanhamento da visita: José Custódio Gonçalves Filho (31) 
38267845.  
 

3. Como chegar  

3.1. O acesso à usina partindo de Ipatinga pode ser feito por via:  

 
3.1.1  Terrestre: O acesso à usina, partindo da cidade de Ipatinga, se dá pela MG-232, no 

sentido da cidade de Santana do Paraíso. Após percorridos aproximadamente 68 km, 
estando no trecho entre as cidades de Joanésia e Braúnas, pega-se acesso vicinal, à 
direita, e percorre-se aproximadamente 2 km até a chegada à usina, por estrada sem 
pavimentação.  

3.1.2  Aérea: Ipatinga é atendida por linhas aéreas regulares pela empresa AZUL (linhas a 
partir de Belo Horizonte).  

 



 
  
  
 
 

4  Dinâmica da visita técnica  

4.1  Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no 
estacionamento ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília).  

4.2  Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão S. A.  

4.3  Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 
03 horas, conforme roteiro constante do Item 5.  

4.4  A visita poderá comportar representantes de até 05 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 15 pessoas que poderão circular nas dependências 
da usina, de forma a manter a segurança..  

4.5  Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que 
os representantes da Cemig Geração e Transmissão S. A estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6  Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Nota:  
 
•  No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina.  
 
Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

5  Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Salto Grande  

5.1 Apresentação da instalação – Local: Sala de reunião da Usina  

5.1.1  Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2  Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.1.3  Apresentação dos Dados básicos da Usina (Ficha Técnica).   



 
  
 

5.2 Início da visita às instalações  

5.2.10 Caixa separadora água / óleo;  

5.2.11 Casa de força -Piso dos geradores;  

5.2.12 Almoxarifado peças reservas;  

5.2.13 Sala de Baterias;  

5.2.14 Oficina e depósitos;  

5.2.15 Subestação;  

5.2.16 Salas administrativas e sala de operação;  

5.3 Sessão de Perguntas e Respostas – Local: Sala de reunião da Usina  

5.3.1  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.3.2  Reunião na Usina com duração prevista de uma hora  

5.3.3  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e as respostas, 
caso sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  

5.4 Fim da visita técnica  

 
5.2.1  Visita à Sala de Controle da Usina;  
5.2.2  Visita a Barragem / Vertedouro rio Santo Antônio;  

5.2.3  Tomada d’água do reservatório do rio Santo Antônio;  

5.2.4  Visita a Barragem / Vertedouro rio Guanhães;  

5.2.5  Tomada d'água do reservatório do rio Guanhães;  

5.2.6  Chaminé de equilíbrio;  

5.2.7  Casa de força -Piso da sucção;  

5.2.8  Casa de força -Piso das turbinas;  
5.2.9  Poço geral de drenagem;  

  



 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE TROQUEIRAS  

 1. Inscrição dos Representantes  
 

1.1. As  empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 
visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na  mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será requerida 
para o acesso às instalações.  
 

2. Endereço da usina e contatos  
 

2.1. A UHE Tronqueiras  está localizada as margens da BR 259 km 44 entre a cidade de Governador 
Valadares e o distrito de Goiabal, MG. As cidades mais próximas são: Coroaci (28 km) e 
Governador Valadares (45 km).  
 
2.2. O endereço é: BR 259, KM 44, município Coroaci, CEP 39711-000, MG, Telefones (33) 3291-
2011 (UHE Tronqueiras). Telefone da pessoa responsável por acompanhamento da visita: Euder 
Adeli Santos (31) 21097344.  
 

3. Como chegar  

3.1. O acesso à usina saindo de Governador Valadares pode ser feito por via:  

 
3.1.1  Terrestre: Saindo de Governador Valadares percorrer 1,5 km pela BR 116 e acessar a 

BR 259 na qual percorrerá 42 km até trevo que conduz ao distrito de Conceição de 
Tronqueiras, seguir na BR 259 mais 1 km até um acesso secundário de estrada de terra 
e percorrer mais 1,5 km até a área industrial (Vila e Usina Hidrelétrica Tronqueiras).  

3.1.2  Aérea: Governador Valadares é atendida por linhas aéreas regulares pela empresa 
AZUL (linhas a partir de Belo Horizonte).  



  
  
 

4  Dinâmica da visita técnica  

4.1  Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no 
estacionamento ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília).  

4.2  Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão S. A.  

4.3  Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 
02 horas, conforme roteiro constante do Item 5.  

4.4  A visita poderá comportar representantes de até 03 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 9 pessoas que poderão circular nas dependências da 
usina, de forma a manter a segurança..  

4.5  Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que 
os representantes da CEMIG Geração e Transmissão estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6  Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Nota:  

No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com 
a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 
Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  

• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

5  Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Tronqueiras.  

5.1 Apresentação da instalação – Local: Sala de reunião da Usina  

5.1.1  Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2  Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica 
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.1.3  Apresentação dos Dados básicos da Usina (Ficha Técnica).   



 
  
 

5.2 Início da visita às instalações  

5.3 Sessão de Perguntas e Respostas – Local: Sala de reunião da Usina  

5.3.1  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.3.2  Reunião na Usina com duração prevista de uma hora  

5.3.3  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e as respostas, 
caso sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  

5.4 Fim da visita técnica  

 
5.2.1  Visita à sala de controle da usina;  
5.2.2  Visita a Barragem / vertedouro;  
5.2.3  Tomada d’água;  
5.2.4  Chaminé de equilíbrio;  
5.2.5  Casa de Válvulas  

5.2.6  Casa de Força  

5.2.7  Visita à Subestação Elevadora da Usina;  

5.2.8  Oficina e depósitos;  
5.2.9  Visita a Vila de Operação  

  



 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA UHE ITUTINGA E CAMARGOS  

 1. Inscrição dos Representantes  
 1.1. As  empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na  mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será requerida 
para o acesso às instalações.  
 

2. Endereço das usinas e contatos  
 2.1. A UHE ITUTINGA está localizada no Rio Grande, município de Itutinga -MG. As cidades mais 

próximas são: Itutinga a 3 km, Nazareno a 15 km, Lavras a 45 km e São João Del Rei a 55 km.  
 

2.2. A UHE CAMARGOS está localizada no Rio Grande, município de Itutinga -MG. As cidades 
mais próximas são: Itutinga a 7 km e Nazareno a 19 km, Lavras a 49 km e São João Del Rei a 59 km. 
 

2.3. O endereço para reunião de apresentação das instalações: 
BR 265 -Km 306 Itutinga -MG CEP. 36.390.000 Fone: (35) 
3825 -1327 Cel.: (35) 9915 -5436 Contato: Lázaro Antônio de 
Paula Rodrigues  
 

3. Como chegar  

3.1. O acesso à usina, partindo da cidade de Belo Horizonte -MG pode ser feito por via:  

3.1.1. Via terrestre:  

Belo Horizonte -MG a Itutinga -MG via BR -381 (274 km)  

Seguir pela rodovia BR -381 sentido a São Paulo até trevo da cidade de Bom Sucesso -MG; 

OBS. Possui pedágio   



 
No trevo de Nazareno -MG, pegar a rodovia BR -265 sentido a cidade de Lavras MG até km 
306, onde está localizada a UHE Itutinga   

 

No trevo de Bom Sucesso -MG seguir pela rodovia MG -332 até a BR -265, trevo da cidade 
de Nazareno -MG;  

OBS. Possui pedágio  

Belo Horizonte -MG a Itutinga -MG via BR -040 (255 km)  

Seguir pela rodovia BR -040 sentido ao Rio de Janeiro até trevo de acesso a cidade São 
Braz do Suaçuí -MG;  

OBS. Possui pedágio  

No trevo da cidade São Braz do Suaçuí -MG, seguir pela rodovia BR -383 até a cidade de 
São João Del Rei -MG;  

No trevo de São João Del Rei -MG, seguir pela rodovia BR -265 sentido a Lavras MG até 
km 306, onde está localizada a UHE Itutinga.  

3.1.2.  Via aérea até a cidade de Belo Horizonte, não havendo linha regular até a cidade de 
Itutinga.  

4. Dinâmica da visita técnica  

4.1. Os  profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 
ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília).  
4.2. Os  visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão S.A.  

4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 06 
horas para as duas Usinas, conforme roteiro constante dos Itens Erro! Fonte de referência não 
encontrada. e 6.  

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 12 visitantes nas dependências da usina, de forma a 
manter a segurança.  

4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que os 
representantes da Cemig Geração e Transmissão S.A. estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.   



 
  
 

Nota:  
• No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 
Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

5.  Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Itutinga  

5.1. Apresentação da instalação – Local: Sala de Reunião da Usina de Itutinga  

5.1.1. Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2. Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica  
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.1.3. Apresentação dos Dados básicos das UHEs Itutinga e Camargos (Ficha Técnica).  

5.2. Início da visita às instalações  

5.2.1. Visita à sala de controle;  

5.2.2. Sala dos compressores;  

5.2.3. Galeria de cabos;  

5.2.4. Sistema de ventilação;  

5.2.5. Sala de baterias;  

5.2.6. Sala dos reguladores de tensão;  

5.2.7. Sala de telecomunicações;  

5.2.8. Sala dos transformadores auxiliares;  

5.2.9. Cômodo de óleo;  

5.2.10. Piso dos geradores: − 

Turbinas; − Regulador de 

velocidade; − Sistema de água 

industrial; − Sistema síncrono; − 

CO2 dos geradores;   



 
5.2.11. Galeria de sucção;  

5.2.12. Poço Geral;  

5.2.13. Área externa: − Barril dos 

geradores; − Pórtico Rolante; − Canal de 

fuga; − Caixa separadora água e óleo; − 

Vasos de pressão; − Sala do GMG; − 

Condutos forçados; − Pátio dos 

transformadores; − Pátio dos disjuntores; 

− Central de ar dos disjuntores;  

5.2.14. Prédio administrativo;  

5.2.15. Oficinas (elétrica e mecânica);  

5.2.16. Deslocamento para galpão de óleo;  

5.2.17. Depósito de peças;  

5.2.18. Deslocamento com veículo para tomada d’água;  

5.2.19. Vertedouro;  

5.2.20. Barragem de terra;  

5.2.21. Deslocamento com veículo para a UHE Camargos.    



 
Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica Camargos   
 

5.3. Início da visita às instalações  

5.3.1. Visita à sala de controle;  

5.3.2. Sala de máquinas;  

5.3.3. SPCI;  

5.3.4. Sala dos exautores;  

5.3.5. Sala de Telecomunicações;  

5.3.6. Piso dos reguladores de velocidade;  

5.3.7. Piso dos compressores dos reguladores;  

5.3.8. Galeria de cabos;  

5.3.9. Barril dos geradores;  

5.3.10. Sala de baterias;  

5.3.11. Piso dos compressores de freio;  

5.3.12. Cômodo de óleo;  

5.3.13. Depósito de peças;  

5.3.14. Poço geral;  

5.3.15. Galeria de sucção;  

5.3.16. Área externa: − Transformadores 

auxiliares; − Vasos de pressão; − Sala 

GMG; − Pátio dos transformadores; − 

Galeria da barragem; − Canal de fuga; − 

Caixa separadora água e óleo;  

5.3.17. Tomada d’água;  

5.3.18. Pórtico Rolante;  

5.3.19. Vertedouro;  

5.3.20. Válvula de fundo;  

5.3.21. Retorno à sala de reuniões na UHE Itutinga.    



 
  

5.4. Sessão de Perguntas e Respostas  

5.4.1.  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.4.2. Reunião na Usina com duração prevista de uma hora.  

5.4.3.  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e as respostas, caso 
sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  

5.5. Fim da visita técnica   



 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DAS PCHs GAFANHOTO E CAJURU  

 1. Inscrição dos Representantes  
 1.1. As  empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na  mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será requerida 
para o acesso às instalações.  
 

2. Endereço da usina e contatos  
 2.1. A PCH GAFANHOTO está localizada no Rio Pará, município de Divinópolis -MG. A cidade 

mais próxima é: Divinópolis a 10 km.  
 2.2. A PCH CAJURU está localizada no Rio Pará, município de Divinópolis -MG. As cidades mais 
próximas são: Divinópolis a 25 km e Carmo do Cajuru a 10 km.  
 2.3. O endereço para reunião de apresentação das instalações: 
Rod. MG 050 -Km 107 Divinópolis -MG Bairro -Icaraí CEP. 
35.501.504 Fone: (37) 2101 -1330 Cel.: (31) 9606 -9094 
Contato: Marciano José Pedrosa  
 

3. Como chegar  

3.1. O acesso à usina, partindo da cidade de Belo Horizonte -MG, pode ser feito por via:  

3.1.1. Via terrestre:  

Belo Horizonte -MG a Divinópolis -MG via BR -262 (118 km)  

Seguir pela rodovia BR -262 sentido ao Triângulo Mineiro até a cidade de Juatuba MG;  

Na cidade de Mateus Leme -MG, seguir pela rodovia MG -050 sentido a cidade de 
Divinópolis até Km 107, onde está localizada a PCH Gafanhoto;  

OBS. Possui pedágio   
 

 

 
 

  



 
3.1.2.  Via aérea até a cidade de Belo Horizonte, não havendo linha regular até a cidade de 
Divinópolis.   

 
  
 

4.  Dinâmica da visita técnica  

4.1. Os  profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 
ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília). Os visitantes serão recepcionados 
na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e da 
Cemig Geração e Transmissão S.A.  

4.2. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 08 
horas para as duas usinas, conforme roteiro constante dos Itens Erro! Fonte de referência não 
encontrada. e 6.  

4.3. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 12 visitantes nas dependências da usina, de forma a 
manter a segurança.  

4.4. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que os 
representantes da CEMIG Geração e Transmissão S.A. estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.5. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Nota:  
• No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 
Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.   

 

  



 
  

5. Roteiro da visita técnica à PCH Gafanhoto  

5.1. Apresentação da instalação, Local: Sala de Reunião próxima a Usina (item 2.3)  

5.1.1. Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2. Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica  
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.1.3. Apresentação dos Dados básicos das PCHs Gafanhoto e Cajuru (Ficha Técnica).  

5.2. Início da visita às instalações  

5.2.1. Visita à sala de controle;  

5.2.2. Sala de baterias;  

5.2.3. Sala de telecomunicações;  

5.2.4. Sala de máquinas;  

5.2.5. Sala dos reostatos;  

5.2.6. Piso das turbinas;  

5.2.7. Galeria de sucção;  

5.2.8.  Área externa: − 

Canal de fuga; − Subestação 

69 KV; − Conduto forçado;  

5.2.9. Deslocamento com veículo para câmara de carga;  

5.2.10. Canal de adução;  

5.2.11. Deslocamento com veículo para tomada d’água;  

5.2.12. Barragem;  

5.2.13. Deslocamento com veículos para a PCH Cajuru.   



 
  

6. Roteiro da visita técnica à PCH Cajuru  

6.1. Início da visita às instalações  

6.1.1. Visita à sala de controle;  

6.1.2. Sala de baterias;  

6.1.3. Sala de máquinas;  

6.1.4. Piso das turbinas;  

6.1.5.  Área externa: − 

Canal de fuga; − Depósito de 

peças; − Transformador T1; 

− Subestação 69 KV; − 

GMG; − Válvulas de fundo;  

6.1.6. Deslocamento para barragem;  

6.1.7. Vertedouro;  

6.1.8. Deslocamento com veículos para sala de reuniões na PCH Gafanhoto  

6.2. Sessão de Perguntas e Respostas  

6.2.1.  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

6.2.2. Reunião na Usina com duração prevista de uma hora.  

6.2.3.  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e as respostas, caso 
sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  

6.3. Fim da visita técnica   



 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DAS PCHs MARMELOS, JOASAL, PACIÊNCIA E 
PIAU  

 1. Inscrição dos Representantes  
 1.1. As  empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 

visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  
 1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período 
compreendido entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 
2015.  
 
1.3. Na  mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será requerida 
para o acesso às instalações.  
 

2. Endereço da usina e contatos  

2.1. A PCH MARMELOS está localizada no Rio Paraibuna, no município de Juiz de Fora MG. As 
cidades mais próximas são: Juiz de Fora a 10 km do Castelinho.  

2.2. A PCH JOASAL está localizada no Rio Paraibuna, no município de Juiz de Fora -MG. As 
cidades mais próximas são: Juiz de Fora a 12 km do Castelinho.  

2.3. A PCH PACIÊNCIA está localizada no Rio Paraibuna, no município de Matias Barbosa MG. 
As cidades mais próximas são: Juiz de Fora a 25 km e Matias Barbosa a 3 km.  

2.4. A PCH PIAU está localizada no Rio Piau, no município de Piau -MG. As cidades mais próximas 
são: Juiz de Fora a 62 km e Piau a 7 km.  

2.5. O endereço para reunião de apresentação das instalações: 
Rua Espírito Santo, 467 Castelinho da Cemig -Fundos Juiz de 
Fora -MG Bairro: Centro CEP. 36.010.040 Fone: (32) 3313 -
6806 Cel.: (32) 8874 -5318 Contato: Rodrigo Carreira   



 
  
  
 
  
 

3.  Como chegar  

3.1. O acesso à usina, partindo da cidade de Belo Horizonte -MG, pode ser feito por via:  

3.1.1. Via terrestre:  

Belo Horizonte -MG a Juiz de Fora -MG via BR -040 (266 km)  

Seguir pela rodovia BR -040 sentido a Rio de Janeiro até a cidade de Juiz de Fora MG  

OBS. Possui pedágio  

3.1.2.  Via aérea: O aeroporto de Juiz de Fora possui voos regulares partindo das principais 
capitais e cidades do interior.  

4.  Dinâmica da visita técnica  

4.1. Os  profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento 
ao lado da Sala de Comando da Usina às 09h00 (horário Brasília).  

4.2. Os  visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional 
de Energia Elétrica – ANEEL e da Cemig Geração e Transmissão S.A  

4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 06 
horas para as PCHs Marmelos, Joasal e Paciência e outras 06 horas, no dia seguinte, para a PCH 
Piau, conforme roteiro constante dos Itens Erro! Fonte de referência não encontrada., 6, 7 e 8.  

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas, considerando 3 
representantes por empresa e número máximo de 12 visitantes nas dependências da usina, de forma a 
manter a segurança.  

4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que os 
representantes da CEMIG Geração e Transmissão S.A. estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado.  

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica.  

Nota:  
• No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível 
com a visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, podendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular) ou recebê-los na usina. 
Observação: Os visitantes devem estar vestidos com camisa, camiseta ou blusa fechada, trajando 
ainda calça comprida e calçados fechados, preferencialmente, botina de segurança.  
• Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.   



 
  

5. Roteiro da visita técnica à PCH Marmelos  

5.1. Apresentação da instalação – Local: Sala de reunião indicada no item 2.5  

5.1.1. Integração de Segurança no trabalho;  

5.1.2. Abertura dos trabalhos pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica  
– ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

5.1.3.  Apresentação dos Dados básicos das PCHs de Marmelos, Joasal, Paciência e Piau (Ficha 
Técnica).  

5.2. Início da visita às instalações  

5.2.1. Deslocamento com veículos para PCH Marmelos;  

5.2.2. Visita à sala de controle;  

5.2.3.  Casa de força 01: − Sala de 

máquinas nº 01 a 04; − Painéis de 

comando; − Sala de baterias;  

5.2.4.  Casa de força 02: − Sala 

de máquina nº 05; − Painéis de 

comando; − Galpão 1A;  

5.2.5.  Área externa: − Canal de fuga; − 

Subestação 23 KV; − Depósito de peças; − 

Conduto forçado principal e secundário;  

5.2.6. Deslocamento com veículos para área da Gremig;  

5.2.7. Museu;  

5.2.8. Câmara de carga;  

5.2.9. Canal de adução;  

5.2.10. Túnel de adução;  

5.2.11. Deslocamento para barragem;  

5.2.12. Retorno para a área da Gremig;  

5.2.13. Deslocamento com veículos para a PCH Joasal.   



 
 6. Roteiro da visita técnica à PCH Joasal  
 6.1. Início da visita às instalações  

 6.1.1. Visita à sala de controle;  
 6.1.2. Sala de máquinas;  
 6.1.3.  Área externa: − Canal de 
fuga; − Sistema de refrigeração; − 
Subestação 23 KV; − Conduto 
forçado; − Chaminé de equilíbrio;  
 

6.1.4.  Deslocamento com veículos para: 
− Câmara de carga nº 02; − Canal de 
adução; − Câmara de carga nº 01; − Túnel 
de adução; − Barragem;  
 

6.1.5. Deslocamento com veículos para a PCH Paciência  
 

7. Roteiro da visita técnica à PCH Paciência  

7.1. Início da visita às instalações  

7.1.1. Visita à sala de Controle;  

7.1.2. Sala de máquinas;  

7.1.3.  Área externa: − 

Canal de fuga; − Subestação 

23 KV; − Conduto forçado;  

7.1.4. Câmara de carga nº 02;  

7.1.5. Canal de adução;  

7.1.6. Câmara de carga nº 01;  

7.1.7. Barragem;  

7.1.8. Deslocamento com veículos para hospedagem.    



 
 

8. Roteiro da visita técnica à PCH Piau  

8.1. Início da visita às instalações  

8.1.1. Deslocamento com veículos para PCH Piau;  

8.1.2. Visita à sala de controle;  

8.1.3. Sala de máquinas;  

8.1.4. Piso dos geradores;  

8.1.5. Sala de compressores;  

8.1.6. Oficina;  

8.1.7. Depósito de peças;  

8.1.8. Galeria de cabos;  

8.1.9. SE abrigada 25 KV;  

8.1.10. Área dos transformadores;  

8.1.11. Área externa: − Canal de 

fuga; − Sala de baterias; − Cômodo 

de óleo; − Disjuntores das 

máquinas;  

8.1.12. Deslocamento com veículos para chaminé de equilíbrio;  

8.1.13. Tubulação forçada;  

8.1.14. Deslocamento com veículos para barragem; 

− Tomada d’água; − Tulipa;  

8.1.15. Deslocamento com veículos para sala de reuniões em Juiz de Fora.  

8.2. Sessão de Perguntas e Respostas -Local: Sala de reunião indicada no item 2.5  
8.2.1.  Abertura da sessão pelos representantes da Agência Nacional de Energia Elétrica – 
ANEEL, responsáveis pela condução da visita técnica nas instalações da usina;  

8.2.2. Reunião na sala de reunião em Juiz de Fora, com duração prevista de duas horas.  

8.2.3.  As perguntas deverão ser formuladas por escrito, pelos interessados, e as respostas, caso 
sejam realizadas, irão compor o “data room”, no que couber.  
 
 
 8.3. Fim da visita técnica  

 

 



VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA PCH ERVALIA 
 

1. Inscrição dos Representantes  

 

1.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 
visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  

1.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria Executiva 
de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido entre as 
xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 2015. 

1.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será 
requerida para o acesso às instalações. 

 

2. Endereço da Usina e Contatos  

 
Ervália 
Município: Ervália 
Estado: Minas Gerais 
Cidade próxima: Muriaé 
Endereço: Estrada Ervália Guiricema, BR 356 km 8 S/N. 
Coordenadas: 20º54’25.4”S 
 42º39’41.8”W 
Contato: Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 Marcio Romero 
 Tel.: (21) 2528.4889 / 2528.5883 
 
 
3. Como Chegar  

 
Devido a difícil localização da PCH é conveniente agendar com o operador das Usinas um local de encontro 
no município de Muriaé. 
 
Localização: Saindo do Rio de Janeiro, acessar a Rodovia BR040 até Muriaé (5 horas de viagem). 
 

 

4. Dinâmica da visita técnica 
4.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento da Usina 

às 09h00 (horário Brasília). Porém, devido à dificuldade de localização da Usina, sugere-se agendar com 
responsável, ponto de encontro em município indicado, às 8h00. 

4.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL e de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

4.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 2 a 3 horas, 
conforme roteiro constante do Item Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

4.4. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas.  

4.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que os 
representantes de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado. 

4.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  

Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 
visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, devendo levar seus próprios equipamentos de 
proteção individual (capacete e protetor auricular). 



 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 

5. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica  
 

5.1. Apresentação da instalação Ervália  

 Local de Encontro / Integração: Estacionamento 

Início da visita às instalações 

 Transformadores Elevadores / Subestação de Conexão; 

 Piso dos Geradores / Painéis de Comando e Proteção; 

 Sala de Relés / Telecomunicações; 

 Sala de baterias.  

 Turbinas;  

 Chaminé de Equilíbrio / Casa de Válvulas / Barragem / Tomada d’água; 

 Retorno ao estacionamento  
 

5.2. Sessão de Perguntas e Respostas 
5.3. Pátio da usina com duração prevista de uma hora. 

 
5.4. Fim da visita técnica 

 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA PCH CORONEL DOMICIANO 
 
6. Inscrição dos Representantes  

 

6.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar a 
visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  

6.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria Executiva 
de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido entre as 
xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 2015. 

6.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será 
requerida para o acesso às instalações. 

 

7. Endereço da Usina e Contatos  

 
Coronel Domiciano 
Município: Muriaé 
Estado: Minas Gerais  
Cidade próxima: Muriaé 
Endereço: DT de Limeira, 8 km do Trevo da BR 116, km 696 
Coordenadas: 21º00’45”S 

  42º26’50”W 
Contato: Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 Marcio Romero 
 Tel.: (21) 2528.4889 / 2528.5883 
 
 
8. Como Chegar  



 
Devido a difícil localização da PCH é conveniente agendar com o operador das Usinas um local de encontro 
no município de Muriaé. 
 
Localidade: Saindo do Rio de Janeiro, acessar a Rodovia BR040 até Muriaé (5 horas de viagem). 

 

9. Dinâmica da visita técnica 
9.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento da Usina 

às 09h00 (horário Brasília). Porém, devido à dificuldade de localização da Usina, sugere-se agendar com 
responsável, ponto de encontro em município indicado, às 8h00. 

9.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência Nacional de 
Energia Elétrica – ANEEL e de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

9.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 2 a 3 horas, 
conforme roteiro constante do Item Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

9.4. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas.  

9.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que os 
representantes de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado. 

9.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  

Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 
visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, devendo levar seus próprios equipamentos de 
proteção individual (capacete e protetor auricular). 

 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 
10. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica  

 
10.1. Apresentação da instalação Coronel Domiciano  

 Local de Encontro / Integração: Estacionamento 

Início da visita às instalações 

 Transformadores Elevadores / Subestação de Conexão; 

 Piso dos Geradores / Painéis de Comando e Proteção; 

 Sala de Relés / Telecomunicações; 

 Sala de baterias.  

 Turbinas;  

 Chaminé de Equilíbrio / Casa de Válvulas / Barragem / Tomada d’água; 

 Retorno ao estacionamento  
 

10.2. Sessão de Perguntas e Respostas 
10.3. Pátio da usina com duração prevista de uma hora. 

 

10.4. Fim da visita técnica 
 

VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DAS PCHs NEBLINA E SINCERIDADE 



 
11. Inscrição dos Representantes  

 

11.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar 
a visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  

11.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido 
entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 2015. 

11.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será 
requerida para o acesso às instalações. 

 

12. Endereço das Usinas e Contatos  

 
Neblina 
Município: Ipanema 
Estado: Minas Gerais 
Cidade próxima: Manhuaçu 
Endereço: Estrada de Cachoeira S/N 
Coordenadas:  19º50’00”S 
 41º48’15”W 
Contato: Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 Marcio Romero 
 Tel.: (21) 2528.4889 / 2528.5883 
 
Sinceridade 
Município: Reduto 
Estado: Minas Gerais 
Cidade próxima: Manhuaçu 
Endereço: OTR Córrego de Sinceridade S/N 
Coordenadas:  20º13’21”S 
 41º59’40”W 
Contato: Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 Marcio Romero 
 Tel.: (21) 2528.4889 / 2528.5883 
 
 
 
13. Como Chegar  

 
Devido a difícil localização das PCHs é conveniente agendar com o operador das Usinas um local de 
encontro no município de Ipanema-MG. 
 
Saindo de Belo Horizonte, acessar a Rodovia BR262 (Belo Horizonte-Vitória), tendo como referência o 
município de Manhuaçu. 
 

14. Dinâmica da visita técnica 
14.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no estacionamento da 

Usina às 09h00 (horário Brasília). Porém, devido à dificuldade de localização da Usina, sugere-se 
agendar com responsável, ponto de encontro em município indicado, às 8h00, para encaminhamento até 
a Usina. 

14.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina Neblina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

14.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 2 a 3 
horas, por usina, conforme roteiro constante do Item Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

14.4. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas.  



14.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que os 
representantes de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado. 

14.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  

Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 
visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, devendo levar seus próprios equipamentos de 
proteção individual (capacete e protetor auricular). 

 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 

15. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica  
 

15.1. Apresentação da instalação Neblina  

 Local de Encontro / Integração: Estacionamento 

Início da visita às instalações 

 Transformadores Elevadores / Subestação de Conexão; 

 Piso dos Geradores / Painéis de Comando e Proteção; 

 Sala de Relés / Telecomunicações; 

 Sala de baterias.  

 Piso Inferior / Turbinas;  

 Barragem / Tomada d’água; 

 Retorno ao estacionamento  
 

15.2. Apresentação da instalação Sinceridade (2 horas) 

 Local de Encontro / Integração: Estacionamento 

Início da visita às instalações 

 Transformadores Elevadores / Subestação de Conexão; 

 Piso dos Geradores / Painéis de Comando e Proteção; 

 Sala de Relés / Telecomunicações; 

 Sala de baterias.  

 Piso Inferior / Turbinas;  

 Barragem / Tomada d’água; 

 Retorno ao estacionamento  
 

15.3. Sessão de Perguntas e Respostas 
15.4. Pátio da usina de Sinceridade com duração prevista de uma hora. 

 
15.5. Fim da visita técnica 

 
 
 
 



 

 

 
VISITA TÉCNICA ÀS INSTALAÇÕES DA PCH DONA RITA 

 

 
16. Inscrição dos Representantes  

 

16.1. As empresas que, nos termos do Despacho nº XXX/2015, manifestaram interesse em realizar 
a visita técnica, poderão fazê-la mediante a inscrição de até 3 (três) representantes.  

16.2. A inscrição deverá ser realizada por meio de mensagem eletrônica dirigida à Secretaria 
Executiva de Leilões – SEL da ANEEL, endereço master.cel@aneel.gov.br, no período compreendido 
entre as xx horas do dia xx de xxxxxx de 2015 e às 18 horas do dia xx de xxxxxx de 2015. 

16.3. Na mensagem citada no subitem anterior, a empresa deverá indicar o nome dos seus 
representantes, observando o limite indicado no Item 1.1, além dos dados dos respectivos 
documentos oficiais de identificação. Ressalte-se que a apresentação deste documento será 
requerida para o acesso às instalações. 

 

 

17. Endereço da Usina e Contatos  
 
Dona Rita 
Município: Santa Maria de Itabira 
Estado: Minas Gerais 
Cidade próxima: Ipatinga 
Endereço: Estrada de Usina Dona Rita km 14 
Coordenadas:  19º25’24”S 
   43°12’03”W 
Contato: Furnas Centrais Elétricas S.A. 
 Marcio Romero 
 Tel.: (21) 2528.4889 / 2528.5883 
 
 
18. Como Chegar  

 
Devido a difícil localização da PCH é conveniente agendar com o operador das Usinas um local de encontro 
no município de Santa Maria de Itabira ou Ipatinga. 
 
Saindo de Belo Horizonte, acessar a Rodovia BR262 (Belo Horizonte-Vitória), tendo como referência o 
município de Manhuaçu. 
 

19. Dinâmica da visita técnica 

19.1. Os profissionais inscritos para realizar a visita técnica deverão apresentar-se no 
estacionamento da Usina às 09h00 (horário Brasília). Porém, devido à dificuldade de localização da 
Usina, sugere-se agendar com responsável, ponto de encontro em município indicado, às 8h00. 

19.2. Os visitantes serão recepcionados na Portaria da Usina por representantes da Agência 
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. 

19.3. Identificados os visitantes, a visita técnica terá início às 9h30min, com duração estimada de 
2 a 3 horas, conforme roteiro constante do Item Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

19.4. A visita poderá comportar representantes de até 04 empresas interessadas.  

19.5. Encerrada a visita, terá início sessão técnica, com previsão de duração de uma hora, em que 
os representantes de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A estarão disponíveis para responder 
questionamentos técnicos sobre o empreendimento visitado. 

19.6. Finalizada a sessão técnica descrita no subitem anterior, terá fim a visita técnica. 

  



Nota: 

 No dia da visita, os visitantes devem estar vestidos e calçados de forma segura e compatível com a 
visitação a uma instalação de geração de energia elétrica, devendo levar seus próprios 
equipamentos de proteção individual (capacete e protetor auricular). 

 Não há possibilidade de fornecimento de alimentação aos visitantes.  

 
20. Roteiro da visita técnica à Usina Hidrelétrica  

20.1. Apresentação da instalação PCH Dona Rita  

 Local de Encontro / Integração: Estacionamento 

Início da visita às instalações 

 Transformadores Elevadores / Subestação de Conexão; 

 Piso dos Geradores / Painéis de Comando e Proteção; 

 Sala de Relés / Telecomunicações; 

 Sala de baterias.  

 Piso Inferior / Turbinas;  

 Barragem / Tomada d’água; 

 Retorno ao estacionamento  

 

20.2. Sessão de Perguntas e Respostas 

20.3. Pátio da usina com duração prevista de uma hora. 

 

20.4. Fim da visita técnica 
 




