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O Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo 
do SIN – PAR/PEL tem como objetivo avaliar 
o desempenho do SIN, no horizonte de cin-
co anos, para que a operação futura seja re-
alizada com níveis de segurança adequados, 
em consonância com os critérios de confia-
bilidade estabelecidos nos Procedimentos de 
Rede. Para tal, o Plano deve conter as indica-
ções de obras necessárias para o adequado 
atendimento à demanda, a integração das 
novas usinas geradoras e o pleno funciona-
mento do mercado de energia elétrica no ho-
rizonte de médio prazo. 

Para os dois primeiros anos do ciclo elétrico, 
que correspondem ao horizonte de abrangên-
cia do PEL, dado a sua característica operati-
va, o foco das análises consiste em apontar 

soluções e/ou medidas operativas, tais como: 
a necessidade de instalação de Sistemas 
Especiais de Proteção – SEPs, alterações na 
configuração da rede ou o despacho de ge-
ração térmica por restrições elétricas. No que 
se refere aos três últimos anos do PAR, a aná-
lise é voltada à adequação do cronograma de 
obras, ou seja, identificar quais empreendi-
mentos que, já determinados pela Empresa 
de Pesquisa Energética – EPE, devem sofrer 
alteração da data de necessidade ou até mes-
mo uma recomendação para a EPE definir 
uma nova solução estrutural. 

O PAR/PEL tem periodicidade anual e está 
sujeito a atualizações sempre que ocorram 
fatos relevantes que alterem as recomenda-
ções nele apresentadas.
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Para cumprir as atribuições de execução do planeja-

mento e da programação da operação elétrica, bem 

como do despacho centralizado da geração do Siste-

ma Interligado Nacional – SIN, o Operador Nacional 

do Sistema Elétrico – ONS realiza uma cadeia de es-

tudos elétricos de médio e curto prazos no sentido 

de preservar a segurança operativa do SIN e promo-

ver a otimização da operação do sistema eletroener-

gético, buscando o menor custo para a operação.

A cadeia de estudos de planejamento da operação 

elétrica é realizada de forma sequencial, possibilitan-

do que os resultados gerados por um determinado 

estudo sejam considerados nos estudos subsequen-

tes. Isso possibilita manter um acompanhamento das 

recomendações indicadas em cada estudo, à medida 

que o sistema evolui em carga e configuração. 

Os primeiros estudos dessa cadeia de responsabilida-

de do ONS contemplam o Plano de Ampliações e Re-

forços nas Instalações de Transmissão – PAR e o Plano 

da Operação Elétrica Anual – PEL, compondo assim o 

Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do SIN.  Es-

ses estudos são atualizados no âmbito do Planejamen-

to de Curto Prazo, por meio da definição das diretrizes 

operativas com horizontes quadrimestrais e mensais. 

Conforme estabelecido na Lei nº 9.648, de 27 de 

maio de 1998, art. 13º, e no Decreto nº 5.081, de 14 

de maio de 2004, art. 3º, inciso IV, bem como nos 

Procedimentos de Rede – Submódulos 4.2 e 6.2, o 

Plano da Operação de Médio Prazo do SIN deve ser 

encaminhado anualmente ao Poder Concedente e 

subsidiará a elaboração do Plano de Outorgas de 

Transmissão de Energia Elétrica – POTEE realizado 

pelo Ministério de Minas e Energia – MME.

Por oportuno, destacamos que, em atendimento à Re-

solução Normativa ANEEL nº 643/2014, fazem parte do 

PAR as melhorias de grande porte referentes à substi-

tuição de transformadores, equipamentos de compen-

sação de potência reativa ou linhas de transmissão, por 

motivo de obsolescência, vida útil esgotada, falta de pe-

ças de reposição, risco de dano a instalações, desgastes 

prematuros ou restrições operativas intrínsecas, além 

dos reforços relacionados à ampliação da vida útil de 

equipamentos existentes.

Para melhor comportar os resultados dos diversos 

estudos elétricos elaborados, o PAR/PEL 2020, ciclo 

2021-2025, é apresentado em três volumes :

O Volume I: Plano Elétrico de Médio Prazo das Ins-

talações de Transmissão do SIN apresenta o conjun-

to de obras, subdividindo-se em quatro tomos con-

forme indicado a seguir:

• Tomo 1 – Obras Prioritárias do SIN (PEL);

• Tomo 2 – Ampliações e reforços de grande porte 

e recomendações (PAR);

• Tomo 3 – Melhorias de grande porte e reforços 

para aumento de vida útil das instalações (PAR);

• Tomo 4 – Reforços de pequeno porte (PAR).

No Volume II: Evolução dos Limites de Transmissão 

nas Interligações Inter-Regionais são apresentados 

os resultados dos valores de limites de transmissão 

nas interligações inter-regionais do SIN, onde os dois 

primeiros anos apresentam um enfoque operativo 

(abrangência do PEL), e os três últimos anos apre-

sentam um enfoque estrutural (abrangência do PAR).

No Volume III: Análise de Desempenho e Condições 

de Atendimento a cada Área Geoelétrica do SIN são 

apresentados os resultados das análises de desem-

penho e as condições de atendimento a cada área 

geoelétrica do SIN, além das avaliações de controle 

de tensão do SIN.

O Volume III é subdividido em 11 tomos, e os relató-

rios estão estruturados de forma que os dois primei-

ros anos correspondam ao enfoque operativo (PEL) 

e os três últimos anos, ao enfoque estrutural (PAR).

Tendo em vista o horizonte de abrangência e, conse-

quentemente, a grande quantidade de informações 

veiculadas no Plano da Operação Elétrica de Médio 

Prazo, concentrou-se na Revista PAR/PEL 2020, o Su-

mário Executivo dos principais resultados dos estudos, 

além de orientações à leitura dos Volumes I, II e III, onde 

é possível encontrar o detalhamento dos resultados.
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Para pronta referência, as principais conclusões acerca do Plano da Operação Elétrica de Médio Prazo do 

SIN – PAR/PEL, ciclo 2021-2025, são sumarizadas a seguir:

• Com relação à previsão de carga do SIN, obser-

va-se um crescimento da ordem de 20% para o 

ano de 2025 quando comparado à máxima carga 

verificada em 2019, variando entre a máxima de 

26% para a Região Norte e a mínima de 18% para 

as Regiões Sudeste e Centro-Oeste. 

• A capacidade instalada no SIN ao final de 2019 

totalizava 162 GW, dos quais 66,85% são de usi-

nas hidráulicas. Nos últimos anos a penetração 

de geração eólica tem se destacado, chegando 

à fatia de 9,12% da matriz elétrica. Para os próxi-

mos anos, constata-se que a energia fotovoltai-

ca apresenta um crescimento percentual muito 

expressivo de 45% no horizonte 2020-2024, em-

bora ainda represente uma pequena parcela da 

matriz. Para o final de 2024, estima-se que a ca-

pacidade instalada do SIN totalizará 177,4 GW, 

sendo que desse montante 24,9 GW serão de 

usinas eólicas e fotovoltaicas.

• As análises conjunturais, desenvolvidas para os 

dois primeiros anos do ciclo 2021-2025, classifica-

ram um conjunto de 206 empreendimentos como 

prioritários para garantir a operação segura e 

econômica do SIN, de acordo com os critérios de-

finidos no Volume I – Tomo 1. Do total de empre-

endimentos considerados prioritários, 37 ainda 

não obtiveram licenciamento ambiental, 47 estão 

em processo de revisão de outorga ou ainda não 

foram outorgados e 122 estão em andamento. 

Além disso, 23 empreendimentos considerados 

prioritários estão associados a problemas de 

atendimento em regime normal de operação e 

116 à restrição de escoamento de geração ou in-

tercâmbio de energia.

• No PAR/PEL 2020 está sendo proposta a implan-

tação de 24 novos Sistemas Especiais de Prote-

ção - SEPs, a adequação de sete SEPs existentes 

e a possibilidade de desativação de oito SEPs, 

em função da entrada em operação de novos 

empreendimentos.

• Um enorme desafio para o planejamento setorial 

e para a operação do SIN tem sido lidar com os 

inúmeros empreendimentos que entram em ope-

ração em datas muito diferentes à data da outorga, 

seja por antecipações ou atrasos. Nesse contexto, 

a partir de um levantamento realizado desde o ano 

de 2010, foi possível identificar um expressivo au-

mento de antecipações. A partir de 2016, tivemos 

21 empreendimentos antecipados em cerca de dois 

meses. Já em 2019, esse número chegou ao pico 

de 65 empreendimentos e até setembro de 2020 

atingiu 50 empreendimentos, com uma média de 

antecipações de 14 e 18 meses, respectivamente.

• O conjunto de obras indicado neste ciclo do PAR/

PEL 2020 perfaz cerca de 3.000 km de novas li-

nhas de transmissão e 22.275 MVA de acréscimo 

de capacidade transformadora em subestações 

novas e existentes. Esses empreendimentos re-

presentam um acréscimo da ordem de 2% na 

extensão das linhas de transmissão e de 5% na 

potência nominal instalada em transformadores 

da Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, 

em relação à rede existente, considerando tam-

bém as obras já outorgadas. A estimativa dos 

investimentos necessários para a execução das 

obras relacionadas neste PAR/PEL é da ordem 

de R$ 12,8 bilhões, sendo que, desse montante, 

R$ 5,4 bilhões referem-se a novas obras propostas 

nesse ciclo. Além disso, cerca de R$ 6,8 bilhões em 

investimentos serão objeto do próximo leilão de 

transmissão nº 01/2020, previsto para ocorrer em 

dezembro de 2020.

• Em relação aos limites de transmissão das inter-

ligações Norte-Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste- 

Sudeste/Centro-Oeste e Norte-Nordeste, cumpre 

destacar que a capacidade de exportação da Re-

gião Nordeste (EXPNE) apresenta um aumento 

expressivo, passando de 6.000 MWmédios para 

14.500 MWmédios entre os anos de 2021 e 2025. 

Além disso, o aumento na capacidade de expor-

tação da Região Norte (EXPN) também represen-

ta um destaque no PAR/PEL 2020, com um ganho 
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significativo da ordem de 2.300 MWmédios, 

após a entrada em operação de um novo eixo 

em 500 kV entre as SEs Xingu, Serra Pelada, Ita-

caiúnas e Miracema. 

• Além do novo eixo em 500 kV descrito acima, está 

prevista a expansão da rede de transmissão que 

interliga as regiões Nordeste e Sudeste/Centro-

-Oeste, bem como as LTs Miracema-Gilbués-Bar-

reiras II, que proporcionará um aumento em cerca 

de 2.000 MWmédios, a partir de abril de 2023, nos 

limites de exportação simultâneo entre as regiões 

Norte e Nordeste para a região Sudeste/Centro 

Oeste. Esses limites foram sazonalizados em cinco 

valores ao longo de cada ano, visando capturar a 

participação cada vez mais expressiva das fontes 

de energia eólica e solar, bem como o caráter sazo-

nal da geração das usinas hidráulicas de Belo Mon-

te e Tucuruí, que influenciam diretamente o fluxo 

máximo admissível nos elos CC de Belo Monte.

• Na situação em que a Região Sudeste/Centro 

Oeste é importadora das regiões Norte e Sul, si-

multaneamente, na ocorrência de um curto-cir-

cuito no sistema de extra-alta tensão, observa-se 

maior probabilidade de falhas de comutação nas 

estações inversoras dos elos de corrente contí-

nua. Dessa forma, em termos de utilização dos 

limites das interligações, o primeiro semestre 

pode concentrar a situação mais crítica para o 

SIN, pois não só a Região Norte estará exportan-

do para a Região Sudeste, mas as usinas do Ma-

deira também estarão próximas do despacho má-

ximo fazendo com que os quatro Bipolos (dois do 

Madeira e dois de Xingu) estejam na maior parte 

do tempo com suas potências nominais. Portan-

to, embora este cenário seja de baixa probabilida-

de, os possíveis eventos no sistema envolvendo 

falhas de comutação nos Bipolos podem ser de 

grande impacto e devem ser avaliados para a de-

finição do limite de importação total da Região 

Sudeste, com intuito de impor uma inércia e um 

nível de curto-circuito mínimos para a adequada 

operação dos Bipolos.

• A evolução das demais interligações, igualmente 

importantes, e seus respectivos limites de inter-

câmbios, que irão garantir a transferência de ener-

gia entre os subsistemas, com qualidade e equilí-

brio entre segurança e custo global de operação, 

também são objeto de análise do PAR/PEL 2020.

• Com relação aos destaques das áreas geoelétricas 

do SIN, o estado de São Paulo apresenta o maior 

volume de investimentos, cuja soma atinge cerca 

de 3,5 bilhões de reais, seguido pelos estados da 

Bahia e Rio Grande do Sul, cujos investimentos 

previstos para expansão da rede de transmissão 

são de aproximadamente 2,5 e 1,8 bilhões de re-

ais, respectivamente. A soma dos investimentos 

para esses três estados representa mais de 60% 

de todo o investimento previsto no Plano da Ope-

ração Elétrica de Médio Prazo – PAR/PEL 2020. 

• Como sensibilidade nas avaliações das áreas ge-

olétricas foi identificado um conjunto de usinas 

térmicas a gás natural, óleo diesel e óleo com-

bustível que terão seus Contratos de Comerciali-

zação de Energia Elétrica no Ambiente Regulado 

(CCEAR) finalizados, ou em situação de possibili-

dade de perda de subsídios do Programa Prioritá-

rio de Termelétricas (PPT) e termino de vida útil, 

totalizando 5.056 MW. Não foram identificados 

óbices, do ponto de vista elétrico, para o eventual 

descomissionamento dessas usinas térmicas.

• Quanto ao controle de tensão, no intuito de mi-

nimizar os problemas vivenciados pela operação 

em tempo real, no que diz respeito à necessidade 

regular de abertura de linhas de transmissão para 

controle de tensão, foram revistos os critérios de 

formação da carga leve e mínima nos estudos de 

planejamento de médio prazo, de maneira a pre-

ver uma carga mais aderente à verificada, pos-

sibilitando a recomendação de soluções estrutu-

rais em tempo hábil. Nesse contexto, o PAR/PEL 

indicou um total de 5.290 Mvar de compensação 

de potência reativa indutiva que aguardam seus 

respectivos atos autorizativos. Destaca-se que, 

deste montante total, 3.176 Mvar foram indicados 

com base nas análises realizadas no PAR/PEL 2019 

e ratificados em 2020. Tais reforços já constam 

do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia 

Elétrica (POTEE) – Ciclo 2020.
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PREVISÃO DE CARGA

A previsão de carga das áreas elétricas e subsiste-

mas para os estudos do PAR/PEL é definida consi-

derando-se a soma da maior carga total dos barra-

mentos por agente e por patamar de carga, para os 

períodos denominados de inverno e verão, que com-

preendem os meses de maio a outubro e novembro 

a abril, respectivamente. Além disso, são considera-

dos os valores máximos de carga não coincidentes 

no mês e não coincidentes no horário. 

No gráfico abaixo é possível observar um cresci-

mento previsto da ordem de 20% para o ano de 2025 

quando comparado à máxima carga verificada em 

2019, variando entre a máxima de 26% para a Região 

Norte e a mínima de 18% para as Regiões Sudeste e 

Centro-Oeste. Cabe ressaltar que os valores de carga 

para os estudos elétricos não levaram em considera-

ção os impactos da pandemia da COVID-19.

CARGA MÁXIMA DO SIN (MW) – HORIZONTE 2025

  Norte

  Nordeste

  Sul

  Sudeste/Centro-Oeste

  PREVISÃO DE CRESCIMENTO DE CARGA DO SIN DE 20%

2,8% 2,6% 2,3% 2,6% 2,4%
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MATRIZ DE ENERGIA ELÉTRICA 

CAPACIDADE INSTALADA NO SIN EM 2019 E 2024

  Hidráulica

  Nuclear

  Eólica

A capacidade instalada no Sistema Interligado Nacio-

nal – SIN ao final do ano de 2019 totalizava 162 GW, 

dos quais 108,3 GW (66,9%) são de usinas hidroelé-

tricas, 36,5 GW (22,5%) são de usinas termoelétricas 

e nucleares e 17,2 GW (10,6%) são de eólicas e foto-

voltaicas. Ao final de 2024, estima-se que a capaci-

dade instalada do SIN totalizará 177,4 GW, com um 

incremento de geração nas usinas termoelétricas e 

nucleares de 18,6%, passando a 43,3 GW, e de apro-

ximadamente 45% em eólicas e fotovoltaicas, que 

totalizarão 24,9 GW ao final deste horizonte.

Para garantir uma operação segura do SIN, será 

necessário prover recursos que permitam assegu-

rar a qualidade e a confiabilidade desejadas para 

o atendimento ao consumidor de energia elétrica, 

frente às intensas rampas de carga provenientes da 

variabilidade do vento, ou da transição do horário 

diurno e noturno. Para tal, é necessário um sistema 

de transmissão robusto, com capacidade de absor-

ver as bruscas variações de potência e garantir ao 

sistema inércia sincronizada e reserva de potência 

adequada, especialmente com o aumento da pene-

tração de fontes alternativas conectadas ao sistema 

elétrico via conversores de potência. Além disso, é 

fundamental a coordenação da entrada em operação 

dessas novas fontes com o sistema de escoamento e 

conexão das mesmas à Rede Básica.

  Térmica

  Solar

Fonte: Programa Mensal da Operação Energética - PMO de outubro
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EVOLUÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA NO SIN (MW)

Tipo 2020 2021 2022 2023 2024

  Hidráulica 108.550 108.724 108.937 109.089 109.232

  Térmica 35.970 38.284 38.465 40.876 41.312

  Nuclear 1.990 1.990 1.990 1.990 1.990

  Eólica 16.054 18.153 19.215 20.037 20.363

  Solar 3.111 3.621 4.274 4.478 4.508

Total 165.675 170.772 172.881 176.470 177.405

Fonte: Programa Mensal da Operação Energética - PMO de outubro
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OBRAS PRIORITÁRIAS

As obras integrantes do Planejamento Setorial, nas 

suas respectivas datas de necessidade, são funda-

mentais para atendimento aos critérios e padrões de 

segurança elétrica estabelecidos nos Procedimentos 

de Rede. Todavia, em virtude das dificuldades intrín-

secas a todo o processo que envolve desde o plane-

jamento de um novo empreendimento até a sua efe-

tiva entrada em operação comercial, o ONS realiza 

uma priorização de obras, levando em consideração 

a severidade dos possíveis impactos desses empre-

endimentos na operação do Sistema Interligado Na-

cional - SIN. Essa análise tem como fundamento os 

critérios estabelecidos e apresentados no PAR/PEL 

2020 – Volume 1 – Tomo 1, que contempla o Plano da 

Operação Elétrica Anual – Obras Prioritárias do SIN. 

Nesse contexto, são consideradas prioritárias as 

obras que irão solucionar problemas já existentes na 

Rede ou que podem ocorrer nos próximos dois anos 

do ciclo de planejamento, considerando as severida-

des detalhadas, a seguir:  

1. Eliminar necessidade de corte de carga em condi-

ção normal de operação;

2. Eliminar necessidade de restrição de escoamento 

de geração;

3. Eliminar necessidade de geração térmica por ra-

zões elétricas;

4. Eliminar necessidade de corte de carga em con-

tingências em capitais.

Além disso, as obras consideradas prioritárias são 

classificadas de acordo com as ações necessárias 

para viabilizar suas implantações, conforme descrito 

a seguir:

1. Ações do agente e órgãos ambientais para agili-

zar o licenciamento ambiental;

2. Ações do Poder Concedente e/ou do órgão regu-

lador para agilizar outorga;

3. Ações do agente para agilizar implementação da 

instalação;

4. Ações do Poder Concedente e/ou do órgão regu-

lador para revisão de outorga.

Os gráficos a seguir apresentam o quantitativo de 

obras consideradas prioritárias neste ciclo do PAR/

PEL 2020 para todas as unidades da federação, con-

forme os critérios anteriormente mencionados, e que 

podem impactar a continuidade do fornecimento de 

energia e a otimização eletroenergética do SIN. Res-

salta-se que, entre os 206 empreendimentos consi-

derados prioritários, 37 estão sem licença ambiental, 

46 sem outorga, um sujeito à revisão da outorga e 

122 estão em andamento.  



P - 14 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

03. PAR/PEL em Números PAR/PEL - Sumário Executivo 

OBRAS PRIORITÁRIAS QUE NECESSITAM DE ACOMPANHAMENTO 

  Ações do agente e órgãos ambientais para agilizar o licenciamento ambiental

  Ações do Poder Concedente e/ou do órgão regulador para agilizar outorga

  Ações do agente para agilizar implementação da instalação 

  Ações do Poder Concedente e/ou do órgão regulador para revisão de outorga 

SISTEMAS ESPECIAIS DE PROTEÇÃO – SEP

A utilização de Sistemas Especiais de Proteção (SEP) 

possibilita maior exploração dos recursos do siste-

ma, notadamente na ocorrência de atrasos na inte-

gração das soluções estruturais previstas, consti-

tuindo-se, portanto, em uma solução conjuntural.

Neste ciclo do PAR/PEL 2020, foi proposta a implan-

tação de vinte e quatro novos SEPs, a adequação de 

sete SEPs existentes e a possibilidade de desativação 

de oito SEPs, em função da entrada em operação de 

novos empreendimentos.

Esses esquemas encontram-se detalhados nos 

Volumes II e III do PAR/PEL 2020.



P - 15 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

03. PAR/PEL em Números PAR/PEL - Sumário Executivo 

DESAFIOS PARA A EXPANSÃO DA OFERTA DE  
ENERGIA ELÉTRICA

Segundo informações do Plano Decenal de Expan-

são de Energia 2029 (PDE 2029), elaborado pela Em-

presa de Pesquisa Energética (EPE), estima-se um 

aumento de 29 GWmédios na carga de energia no 

SIN até 2029, o que equivale a um aumento de 42% 

em relação ao ano de 2019. Ainda de acordo com 

as informações do PDE 2029, nesse período o Bra-

sil necessitará expandir a oferta de energia elétrica, 

aproximadamente, nessa mesma proporção, o que 

representa um incremento de 75 GW, aproximada-

mente 44% da capacidade instalada em 2019. A pre-

visão do PDE 2029 é de investimentos da ordem de 

R$ 103,7 bilhões, sendo R$ 73,6 bilhões em linhas de 

transmissão e R$ 30,1 bilhões em subestações, in-

cluindo as instalações de fronteira1.

Na medida em que o mercado de energia elétrica cres-

ce é necessária a formulação de políticas de expansão 

do sistema elétrico, que resultam na implantação de 

novos empreendimentos de geração e de transmis-

são, com datas de necessidade previamente estabe-

lecidas, de tal modo que o planejamento de médio e 

longo prazos torna-se um instrumento fundamental 

para orientar a forma de atender a demanda e subsi-

diar o Poder Concedente na priorização dos empreen-

dimentos, a fim de reduzir os riscos de déficit.

Contudo, a realidade atual mostra um número signifi-

cativo de empreendimentos que entram em operação 

em datas muito diferentes à data da outorga, seja para 

antecipação ou atraso, o que representa um enorme 

desafio para o planejamento setorial e para a operação 

do SIN. Em relação aos atrasos, pode-se aumentar a ex-

posição ao risco para a segurança elétrica do sistema, 

assim como aumento das restrições ao pleno escoa-

mento do parque gerador e atendimento à carga. Já as 

antecipações, apesar dos benefícios ao SIN propor-

cionados, podem formar configurações conjunturais 

não previstas no ambiente de planejamento.

A fim de corroborar as conclusões descritas anterior-

mente, foi realizado um levantamento estatístico no 

período entre janeiro de 2010 e setembro de 2020, da 

média de meses de antecipação ou atraso de linhas 

de transmissão e transformadores. Para tal, foi feita 

uma comparação entre a data efetiva de entrada em 

operação do empreendimento e a data prevista na 

outorga. Esses resultados podem ser observados na 

figura a seguir. 

Os gráficos foram construídos considerando, para 

cada mês, o agrupamento dos equipamentos que so-

freram antecipação ou atraso e calculada a média de 

meses de antecipação ou atraso por equipamento. A 

partir dessas médias foram montados os gráficos de 

linha amarela e azul, mostrados na figura.

___________________________ 

 1Fonte: Plano Decenal de Expansão de Energia 2029 – Empresa de Pesquisa Energética EPE
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ANTECIPAÇÃO X ATRASO NA ENTRADA EM OPERAÇÃO DE LINHAS DE  

TRANSMISSÃO E TRANSFORMADORES – HORIZONTE 2010 A 2020

Além disso, para esse mesmo período, foi levantado o quantitativo de linhas de transmissão e transformado-

res que sofreram antecipação ou atraso em relação à data prevista na outorga, bem como os equipamentos 

que entraram em operação na data prevista. Esse resultado pode ser visto no gráfico a seguir.

EVOLUÇÃO DOS PRAZOS DE ENTRADA EM OPERAÇÃO DE LINHAS DE  

TRANSMISSÃO E TRANSFORMADORES – HORIZONTE 2010 A 2020
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EXPANSÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO

O conjunto das obras consolidado neste ciclo do 

PAR/PEL perfaz cerca de 3.000 km de novas linhas de 

transmissão e cerca de 22.275 MVA de acréscimo de 

capacidade transformadora em subestações novas e 

existentes. Esses empreendimentos representam um 

acréscimo da ordem de 2% na extensão das linhas de 

transmissão e de 5% na potência nominal instalada 

em transformadores da Rede Básica e da Rede Bási-

ca de Fronteira, em relação à rede existente, conside-

rando também as obras já outorgadas. A estimativa 

dos investimentos necessários para a execução das 

obras relacionadas ao PAR/PEL 2020 é da ordem de 

12,8 bilhões de reais, sendo que, desse montante, 

5,4 bilhões de reais referem-se a novas obras propos-

tas nesse ciclo. Além disso, do total de 12,4 bilhões de 

investimentos estimados para o ciclo passado, 

4,4 bilhões foram investidos na outorga de obras no 

período entre novembro de 2019 a setembro de 2020. 

Vale lembrar que este valor foi retirado dos atos au-

torizativos e do leilão de transmissão. Em relação ao 

novo ciclo do PAR/PEL, cerca de 6,8 bilhões de investi-

mentos serão objeto do próximo leilão de transmissão 

nº 01/2020, previsto para ocorrer em dezembro de 2020.

Ressalta-se que todas as obras não outorgadas, oriun-

das dos estudos de planejamento da expansão elabo-

rados pela EPE, constantes do Volume 1 – Tomo 2 do 

PAR/PEL 2019 ciclo 2020-2024, tiveram sua estimativa 

de custos atualizada de acordo com o Programa de 

Expansão da Transmissão (PET)/Plano de Expansão 

de Longo Prazo (PELP) ciclo 2020 – primeiro semestre, 

emitido em abril de 2020. Essa estimativa de custos é 

atualizada a partir do Banco de Preços de Referência 

da ANEEL (REH no 2.514/2019), considerando ainda a 

atualização da data de referência de preços para maio 

de 2019. De maneira semelhante, para os empreendi-

mentos constantes do PAR/PEL 2020, a estimativa de 

custos foi atualizada utilizando a referência de preços 

para maio de 2019.

EVOLUÇÃO NA ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS ASSOCIADOS ÀS OBRAS

O incremento na estimativa de custo de R$ 6,2 para R$ 7,4 bilhões em obras sem outorga, de um ciclo para outro deve-se à atualiza-

ção dos custos de referência.
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Os gráficos a seguir ilustram a extensão da rede de transmissão (km) e a capacidade de transformação (MVA), 

considerando a rede existente e a prevista para entrar em operação até o horizonte 2025. Para a rede prevista, 

os empreendimentos foram divididos em dois grupos, quais sejam: os já outorgados e os indicados no ciclo 

do PAR/PEL 2020. 

EXTENSÃO DE REDE DE TRANSMISSÃO E CAPACIDADE DE TRANSFORMAÇÃO

  Extensão da rede de transmissão e capacidade de transformação até setembro/2019 

  Extensão da rede de transmissão e capacidade de transformação de setembro/2019 a setembro/2020

  Extensão da rede de transmissão e capacidade de transformação outorgada

  Extensão da rede de transmissão e capacidade de transformação indicada no PAR/PEL 2020 
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04
LIMITES DAS INTERLIGAÇÕES 

INTER-REGIONAIS
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EVOLUÇÃO DOS LIMITES DE TRANSMISSÃO

As interligações inter-regionais, que compõem os 

maiores corredores de transmissão de energia do 

país, permitem a transferência de energia entre os 

diversos subsistemas, viabilizando de forma plena a 

complementaridade das fontes ao longo do extenso 

território nacional. Essa malha de transmissão garante 

que os excedentes de energia possam ser entregues 

em regiões onde há escassez de recursos, reduzindo 

a dependência de períodos hidrológicos críticos. 

Nesse contexto, os limites de intercâmbio se carac-

terizam pela máxima potência a ser transmitida entre 

subsistemas e são definidos considerando o desem-

penho em regime permanente e dinâmico, seguindo 

os critérios estabelecidos para garantir a segurança da 

operação do SIN. O aumento significativo da participa-

ção das novas renováveis na matriz de energia elétrica, 

especialmente fontes eólica e solar, vem provocando 

uma mudança no comportamento dos intercâmbios 

entre as regiões, aumentando sobremaneira o núme-

ro de variáveis a serem consideradas e, consequente-

mente, a complexidade para definição desses limites.

A expansão da rede de transmissão que interliga as 

Regiões Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste propor-

cionará um aumento significativo nos limites de ex-

portação entre essas regiões. Entretanto, de modo 

a garantir a segurança operativa do SIN, as Regiões 

Norte e Nordeste não podem exportar para a Região 

Sudeste/Centro-Oeste seus limites máximos indi-

viduais simultaneamente. Todavia, em virtude da 

complementaridade entre as fontes eólica da Região 

Nordeste e hidráulica da Região Norte não há expec-

tativa de restrição para escoamento considerando as 

obras previstas para o final do horizonte.

No PAR/PEL 2020, os limites de exportação das Regiões 

Norte e Nordeste para a Região Sudeste/Centro-Oeste 

foram sazonalizados em cinco valores ao longo de cada 

ano, visando capturar a participação cada vez mais ex-

pressiva das fontes de energia eólica e solar, bem como 

o caráter sazonal da geração das usinas hidráulicas de 

Belo Monte e Tucuruí que influenciam diretamente o flu-

xo máximo admissível nos elos CC de Belo Monte.

Os limites de transmissão entre os subsistemas fo-

ram definidos considerando o cronograma de obras 

de transmissão e geração com concessão outorgada 

pela ANEEL, considerando as datas atualizadas pelo 

Departamento de Monitoramento do Setor Elétrico – 

DMSE em outubro de 2020. A partir desse cronogra-

ma, foram selecionados os reforços nas interligações, 

além daqueles que poderiam ter alguma influência 

nos referidos valores de limites de transmissão e defi-

nidas as configurações a serem analisadas dentro do 

horizonte 2021-2025.

De forma a possibilitar o pleno escoamento das usinas 

já contratadas na Região Nordeste e ampliar as mar-

gens para conexão de novos empreendimentos foi 

recomendada pela EPE (EPE-DEE-RE-053/2019-rev1 

– “Estudo de Escoamento na Área Sul da Região 

Nordeste”), dentre outras obras, a implantação da 

nova SE 500 kV Medeiros Neto II e das LTs 500 kV 

Poções III – Medeiros Neto II C1 e Medeiros Neto II 

– João Neiva 2 C1, com data de necessidade para 

janeiro de 2026. Esses empreendimentos serão lici-

tados no Leilão de Transmissão nº 01/2020 – Lote 2, 

previsto para ocorrer em dezembro de 2020.

Dada a importância da respectiva expansão na inter-

ligação Nordeste/Sudeste, a título de sensibilidade, 

foi realizada uma análise considerando a antecipação 

das obras em questão para o ano de 2025. Com a pre-

sença dos novos empreendimentos foi possível obter 

ganhos relevantes nos cenários de exportação da Re-

gião Nordeste (EXPNE) e de exportação das Regiões 

Norte/Nordeste para a Região Sudeste/Centro-Oeste, 

da ordem de 700 MWmédios e 1.500 MWmédios, 

respectivamente.

A seguir é apresentada a evolução dos limites de 

transferência de energia entre os subsistemas Norte, 

Nordeste, Sudeste/Centro-Oeste e Sul, com desta-

que para os reforços que trazem um ganho significa-

tivo nesses limites. 



P - 21 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

04. Limites das Interligações Inter-Regionais PAR/PEL - Sumário Executivo 

Para informações mais detalhadas referentes ao cronograma de obras, os limites determinados para cada 

patamar de carga (pesada, média e leve) e os fatores limitantes para o aumento dos intercâmbios, deverá ser 

consultado o Volume II – Evolução dos Limites de Transmissão nas Interligações Inter-Regionais.
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EVOLUÇÃO DOS LIMITES NA INTERLIGAÇÃO NORTE, NORDESTE E  

SUDESTE/CENTRO-OESTE (MW MÉDIO)1

  Configuração 0 (jan/21 a mai/21)

  Configuração 1 (jun/21 a nov/21)

  Configuração 2 (dez/21 a mar/22)

  Configuração 3 (abr/22 a set/23)

  Configuração 4 (out/23 a mar/25)

  Configuração 5 (abr/25 a dez/25)

RNE: Máximo recebimento da Região Nordeste, vindo da Região Norte (Nexp) ou da Região Sudeste/Centro-Oeste (SEexp)

EXPNE: Máxima exportação da Região Nordeste

EXPN (CA): Máxima exportação da Região Norte pela rede AC

FMCCO + FMCSP + Bipolos: Fluxo nas LTs 500 kV Miracema – Colinas C1, C2 e C3, Miracema – Serra Pelada C1 e C2 e nos bipolos 

Xingu – Estreito e Xingu – Terminal Rio, no cenário de Sudeste exportador para o Norte

__________________________ 
1Os gráficos não contemplam os ganhos advindos da análise de sensibilidade referente aos empreendimentos da nova SE 500 kV 

Medeiros Neto II e das LTs 500 kV Poções III – Medeiros Neto II C1 e Medeiros Neto II – João Neiva 2 C1.
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EVOLUÇÃO DOS LIMITES NA INTERLIGAÇÃO NORTE, NORDESTE E  

SUDESTE/CENTRO-OESTE (MW MÉDIO)1

  Configuração 0 (jan/21 a mai/21)

  Configuração 1 (jun/21 a nov/21)

  Configuração 2 (dez/21 a mar/22)

  Configuração 3 (abr/22 a set/23)

  Configuração 4 (out/23 a mar/25)

  Configuração 5 (abr/25 a dez/25)

 

FNS + FNESE + Bipolos : Fluxos na interligação Norte-Sudeste (Norte-Sul), na interligação Nordeste-Sudeste e nos bipolos Xingu – 

Estreito e Xingu – Terminal Rio

N/NE exp SE/CO : Capacidade de recebimento da Região Sudeste proveniente das regiões Norte e Nordeste

__________________________ 
1Os gráficos não contemplam os ganhos advindos da análise de sensibilidade referente aos empreendimentos da nova SE 500 kV 

Medeiros Neto II e das LTs 500 kV Poções III – Medeiros Neto II C1 e Medeiros Neto II – João Neiva 2 C1.
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EVOLUÇÃO DOS LIMITES NA INTERLIGAÇÃO SUL E SUDESTE/CENTRO-OESTE (MW MÉDIO). 

  Configuração 0 (jan/21 a ago/21)

  Configuração 1 (set/21 a mar/22)

  Configuração 2 (mar/22 a fev/23)

  Configuração 3 (mar/23 a dez/25)

RSUL: Máximo recebimento da Região Sul

FSUL: Máximo fornecimento da Região Sul

RSE: Máximo recebimento da Região 

Sudeste/Centro-Oeste pela Região Sul
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MÁXIMA IMPORTAÇÃO SIMULTÂNEA PELO SUDESTE

O Sistema Interligado Nacional – SIN se caracteri-

za pela transferência de grandes blocos de ener-

gia, majoritariamente para a Região Sudeste, onde 

se encontram o maior centro de carga do país e os 

grandes reservatórios do sistema. Atualmente, essa 

transmissão é feita, em grande parte, através de sis-

temas de transmissão em Corrente Contínua de Alta 

Tensão (CCAT), ponto-a-ponto. Nesse sentido, desta-

cam-se os Bipolos do Madeira (2 x 3.150 MW), Bipolos 

de Belo Monte – Bipolo 1: Xingu – Estreito (4.000 MW) 

e Bipolo 2: Xingu – Terminal Rio (4.000 MW), além 

dos Bipolos de Itaipu (2 x 3.150 MW).

É importante destacar que o SIN deve estar prepa-

rado para a perda de um desses grandes blocos de 

transmissão CCAT. Assim, o ONS estabelece os limi-

tes operativos considerando o desempenho dinâmi-

co do sistema em situações de perda de um desses 

elos de corrente contínua através dos estudos de 

estabilidade eletromecânica. Outro fator importante 

na operação de várias estações CCAT inversoras ele-

tricamente próximas é a possibilidade de ocorrência 

de falhas de comutação induzidas, em um fenôme-

no denominado HVDC Multi-Infeed Interaction. Na 

análise desse fenômeno, um aspecto fundamental é 

o tempo de recuperação da potência ativa entregue 

pelos elos CCAT. Nesse contexto, a manutenção de 

níveis elevados de curto-circuito nas estações inver-

soras torna-se fundamental para minimizar a possi-

bilidade de ocorrências e propagação dos efeitos de 

falhas de comutação.

Atualmente, este cenário de importação simultânea 

da Região Sudeste pode ocorrer ao longo de todo 

ano, uma vez que o Sudeste é importador da energia 

hidráulica da Região Norte no primeiro semestre e im-

portador da energia das novas fontes renováveis da 

Região Nordeste no segundo semestre. Embora as usi-

nas da Região Sul não apresentem um comportamen-

to sazonal tão marcante como as usinas amazônicas, 

em média, o primeiro semestre é a estação seca do Sul 

caracterizando uma complementaridade com o perío-

do úmido amazônico. Entretanto, devido à caracterís-

tica mencionada da Região Sul (não sazonal), podem 

ocorrer excedentes de energia ao longo de todo ano. 

Em termos de utilização dos limites das interligações, o 

primeiro semestre pode concentrar a situação mais crí-

tica para o SIN. Nesse período, não só a Região Norte 

estará exportando para a Região Sudeste, mas as usi-

nas do Madeira também estarão próximas do despa-

cho máximo fazendo com que os quatro Bipolos (dois 

do Madeira e dois de Xingu) estejam na maior parte 

do tempo com suas potências nominais, conforme 

ilustra a figura. Portanto, embora este cenário seja 

de baixa probabilidade, os possíveis eventos no sis-

tema envolvendo falhas de comutação nos Bipolos 

podem ser de grande impacto e devem ser avalia-

dos para a definição do limite de importação total da 

Região Sudeste, com intuito de impor uma inércia e 

um nível de curto-circuito mínimos para a adequada 

operação dos Bipolos.
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Atualmente, na operação em tempo real, a importação 

total da Região Sudeste, caracterizada pela soma de flu-

xos nos Elos CCAT + RSE + RSECO1, é monitorada para 

que não ultrapasse 55% do valor da carga da região. 

A partir de 2024, com os reforços expressivos na 

rede CA, em particular da interligação Nordeste-Su-

deste, a contribuição deste tronco para a recupera-

ção do SIN após qualquer evento será muito mais ex-

pressiva, reduzindo os atuais problemas de colapso 

de tensão que ocorrem com a chamada Norte-Sul. A 

rede CA em paralelo com os dois Bipolos Xingu-Su-

deste será muito mais robusta e capaz de amortecer 

o desempenho dinâmico frente às possíveis falhas 

de comutação nesses Bipolos, mesmo durante o ce-

nário de simultaneidade de importação da Região 

Sudeste.  A partir do ano de 2024, a limitação de 

importação estará mais correlacionada com a car-

ga da Região Sudeste especialmente no patamar de 

carga leve e à disponibilidade de geração nas re-

giões exportadoras nas cargas pesada e média, do 

que ao desempenho durante a recuperação do SIN 

após falhas de comutação. A importação total da 

Região Sudeste não será igual à soma de todos os 

limites individuais de cada interligação do SIN, pois 

existem naturalmente as complementariedades e 

um total de carga a ser atendida.

_______________________ 

1Elos CCAT + RSE + RSECO: Somatório do fluxo proveniente dos elos de corrente contínua + Recebimento pelo Sudeste da Região Sul 

+ Recebimento pelo Sudeste/Centro Oeste  das Regiões Norte de Nordeste.
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05
DESTAQUES DAS ÁREAS  

GEOELÉTRICAS DO SIN
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Neste item, são apresentados, por unidade da fede-

ração, os destaques relacionados às principais obras 

de transmissão com outorga definida ou que ainda 

não tenham outorga, os benefícios esperados dos no-

vos empreendimentos, bem como os investimentos 

associados, com base nos contratos de concessão 

ou uma estimativa de custos atualizada de acordo 

com o Programa de Expansão da Transmissão (PET)/

Plano de Expansão de Longo Prazo (PELP) ciclo 2020 

– primeiro semestre, no caso das obras oriundas dos 

estudos de planejamento da expansão elaborados 

pela EPE. Essa estimativa de custos é atualizada a 

partir do Banco de Preços de Referência da ANEEL 

(REH n0 2.514/2019), considerando ainda a atualiza-

ção da data de referência de preços para maio de 

2019. Para as demais obras, indicadas no PAR/PEL, a 

estimativa de custos também foi atualizada utilizan-

do-se a referência de preços para maio de 2019.

Cabe registrar que as datas indicadas nesse capítulo 

se referem às datas constantes no acompanhamen-

to do Departamento de Monitoramento do Sistema 

Elétrico – DMSE, definidas na reunião ordinária de 

outubro de 2020, a serem homologadas pelo Comi-

tê de Monitoramento do Setor Elétrico — CMSE em 

novembro de 2020, para os empreendimentos com 

outorga definida, ou as datas de necessidade identi-

ficadas no PAR/PEL 2020, para os empreendimentos 

que ainda não tenham outorga.

Com relação aos investimentos indicados a seguir, 

apresentamos os seguintes comentários:

• Investimento associado: refere-se ao custo das 

principais obras de transmissão relacionadas e fo-

ram obtidos a partir dos contratos de concessão;

• Investimento estimado: refere-se ao custo das 

principais obras de transmissão relacionadas e 

foram obtidos conforme detalhado acima;

• Investimento total das obras relacionadas no 

PAR/PEL 2020: refere-se ao investimento total 

das obras não outorgadas por estado.

RORAIMA

O estado de Roraima está atualmente isolado do 

SIN, dependendo exclusivamente do seu próprio 

parque térmico gerador para suprimento do esta-

do. Em maio de 2019, ocorreu o Leilão de Geração 

nº 01/2019-ANEEL, que teve como objetivo adquirir 

energia e potência elétrica para atendimento de Boa 

Vista e localidades conectadas a partir de junho de 

2021. Foram 9 empreendimentos vencedores do cer-

tame, totalizando 263,51 MW de disponibilidade de 

potência, com R$ 1.623.026.168,00 de montante a ser 

investido. Como destaque, foi contratada uma usina 

híbrida com geração térmica a biocombustível, pai-

néis fotovoltaicos e dispositivos armazenadores de 

energia. Outro destaque, foi a contratação de uma 

usina térmica a gás natural, totalizando 140,834 MW 

de potência nominal. 

Nas análises de desempenho do Plano Anual da Ope-

ração Elétrica dos Sistemas Isolados – PEL SISOL 

2021, devido ao adiamento dos prazos previstos de 

todas as usinas para o ano de 2022, ultrapassando o 

horizonte de estudos deste ciclo, não foi considerada 

a entrada em operação das usinas vencedoras do Lei-

lão de Geração nº 01/2019-ANEEL. Assim, os ganhos 

substanciais de segurança elétrica previstos para o 

estado de Roraima serão postergados.
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AMAZONAS

OBRAS OUTORGADAS

LT 230 kV Manaus - Mauá III C1, CS - 12,9 km
KF/JAAC AM Transmissora de Energia do Brasil Ltda. - 
MAR/2024

LT 230 kV Juruti - Parintins C1 e C2, CD - 2 x 102 km
SE 230/138 kV Parintins - 2 x100 MVA
PARINTINS - Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A. 
- JUN/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 583.906,75

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

SE 230/138 kV Tarumã - (6+1) x 100 MVA (imediata)
LT 230 kV Lechuga - Tarumã C1 e C2, CD - 2 x 12,5 km (imediata)
Leilão de Transmissão nº 01/2020 - Lote 11

SE 230/138 kV Mauá III - 5º AT - 150 MVA (imediata)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 311.722,28

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

A SE 230/138 kV Tarumã e o 5º TR 230/138 kV da SE Mauá III 
eliminarão a necessidade de geração térmica para evitar corte 
de carga em situações de contingências simples de transfor-
madores na Região Metropolitana de Manaus (RMM). A efeti-
vidade dessas obras está associada à implementação de todo 
o conjunto de obras no sistema de distribuição, sob respon-
sabilidade da Amazonas Energia, que impacta fortemente na 
necessidade de geração térmica nessa região.

A LT 230 kV Manaus – Mauá III C1 possibilitará o fechamento 
do anel 230 kV entre as subestações Lechuga, Jorge Teixeira, 
Mauá III e Manaus, aumentando a confiabilidade no atendimen-
to às cargas das subestações Manaus e Mauá III, evitando que 
perdas duplas das LT 230 kV Lechuga – Manaus C1 e C2 ou Jorge 
Teixeira – Mauá III C1 e C2 provoquem risco de corte de toda a 
carga dos subsistemas Manaus ou Mauá III, respectivamente.

A LT 230 kV Juruti – Parintins C1 e C2 e a SE 230/138 kV Parintins, 
novas instalações da Rede Básica, permitirão a integração ao 
SIN dos sistemas isolados na região de Parintins, que atendem 
às cidades de Juruti, Parintins, Maués, Boa Vista do Ramos, Bar-
reirinha, Urucurituba, Nova Olinda do Norte, Pedras, Itapeaçu, e 
Cametá, situadas à margem direita do rio Amazonas. 

CARGA MÁXIMA – AMAZONAS (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

AMAZONAS: R$ 384.034,28
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AMAPÁ E PARÁ

OBRAS OUTORGADAS

Amapá
LT 230 kV Jurupari - Laranjal do Jari C3, CS - 105 km
AMAPAR - Transmissora AMAPAR SPE S.A. - MAR/2023

SE 500/230 kV Jurupari - 3º AT - 3 x 150 MVA
Linhas de Xingu Transmissora de Energia - NOV/2021

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 167.108,59

Pará
LT 500 kV Serra Pelada - Miracema C1 e C2, CS - 2 x 415 km
LT 500 kV Xingu - Serra Pelada C1 e C2, CS - 2 x 443 km
LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas C1, CS - 115 km 
SE 500 kV Serra Pelada com 3 reatores de barra - 3 x 180 Mvar
SNEE - Sterlite Novo Estado Energia - DEZ/2021

LT 500 kV Serra Pelada - Integradora Sossego C1 e C2, CD - 2 x 58 km
SE 500/138 kV Serra Pelada - novo pátio de 138 kV e transfor-
mação 500/138 kV - (6+1) x 50 MVA
SE 500/230 kV Integradora Sossego - novo pátio de 500 kV e 
transformação 500/230 kV - (6+1) x 250 MVA
ENERGISA-PA - Energisa Pará Transmissora de Energia S.A. - 
DEZ/2021

LT 230 kV Oriximiná - Juruti C1 e C2, CD - 2 x 138 km (3,8 km de 
travessia do Rio Amazonas)
SE 500/230 kV Oriximiná - novo pátio de 230 kV e transforma-
ção 500/230 kV - (6+1) x 100 MVA
SE 230/138 kV Juruti - 2 x 50 MVA
PARINTINS - Parintins Amazonas Transmissora de Energia S.A 
- JUN/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 3.156.943,02

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Amapá
A LT 230 kV Jurupari – Laranjal do Jari C3 e o 3º AT 500/230 kV – 
150 MVA da SE Jurupari, irão evitar sobrecarga no equipamento 
remanescente, na contingência de um dos circuitos existentes 
entre as SEs Jurupari e Laranjal e de um dos ATs 500/230 kV 
existentes na SE Jurupari, respectivamente, considerando ce-
nários de geração elevada nas UHEs Cachoeira Caldeirão, Fer-
reira Gomes, Coaracy Nunes e Santo Antônio do Jari.

Pará
As LTs 500 kV Xingu - Serra Pelada - Miracema C1 e C2, bem 
como a LT 500 kV Serra Pelada - Itacaiúnas C1, estão asso-
ciadas ao escoamento da geração de Belo Monte e possibi-
litarão o aumento de intercâmbio entre as Regiões Norte, 
Nordeste e Sudeste.

A LT 500 kV Serra Pelada - Integradora Sossego, possibilitará 
o crescimento de carga na região sudeste do Pará e solucio-
nará problemas de controle de tensão nas SEs Integradora, 
Xinguara II e Onça Puma.

A SE Serra Pelada 500/138 kV (Pátio de 138 kV), novo ponto de 
suprimento de Rede Básica na região de Serra Pelada, permitirá 
a ampliação de cargas na região sudeste do Pará, atendida atu-
almente a partir da SE Carajás.

A SE 500/230 kV Oriximiná (novo de Pátio 230 kV), a LT 230 kV Ori-
ximiná - Juriti C1/C2 e a SE 230/138 kV Juruti, novas instalações 
da Rede Básica, permitirão a integração ao SIN, dos sistemas iso-
lados na região de Juruti, que atendem às cidades do Pará situa-
das na margem esquerda do rio Amazonas, onde se destacam as 
cidades de Oriximiná, Óbidos, Alenquer e Monte Alegre.

CARGA MÁXIMA – AMAPÁ E PARÁ (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

AMAPÁ: não possui obras sem outorga
PARÁ: R$ 264.749,43
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TOCANTINS E MARANHÃO

OBRAS OUTORGADAS

Tocantins
LT 230 kV Dianópolis II - Barreiras II C1, CS - 255 km 
LT 230 kV Dianópolis II - Gurupi C1, CS - 256 km
LT 230 kV Dianópolis II - Palmas C1, CS - 261 km
SE 500/230 kV Gurupi - novo pátio de 230 kV e transformação 
500/230 kV - (3+1) x 150 MVA
SE 230/138 kV Dianópolis II - 2 x 200 MVA
ENERGISA-TO - Energisa Tocantins Transmissora de Energia 
S.A - MAR/2024

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 605.643,58

Maranhão
LT 500 kV Miranda II - São Luís II C3, CS - 116 km
MA I  - EDP Transmissão MA I S.A. - JAN/2022

LT 500 kV São Luís II - São Luís IV C1 e C2, CD - 5 km 
SE 500/230 kV São Luís IV - (6+1) x 200 MVA
SE 230/69 kV São Luís IV - 2 x 200 MVA 
Seccionamento da LT 230 kV São Luís II - UTE Porto do Itaqui - 2 x 1 km
MA I  - EDP Transmissão MA I S.A. - DEZ/2021

LT 230 kV São Luís II - São Luís III C2, CS - 36 km
CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - MAR/2021

SE 230/69 kV São Luís III - 3º TR - 150 MVA
ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - 
NOV/2021

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 529.208,39

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Tocantins
SE 500/230/138 kV Gurupi - novo setor de 138 kV e 2 ATs 230/138 kV 
- 2 x 100 MVA (JAN/2024)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 50.353,43

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Tocantins
As LTs 230 kV Dianópolis II - Barreiras II C1; Dianópolis II - Guru-
pi C1; Dianópolis II - Palmas C1; e a SE Dianópolis, novas ins-
talações da Rede Básica, irão proporcionar maior robustez no 
suprimento de energia elétrica à região sudeste do estado de 
Tocantins, bem como possibilitar o escoamento do potencial 
de geração das PCHs existentes e futuras, além de garantir 
maior atratividade para o elevado potencial fotovoltaico exis-
tente na região.

O novo setor de 138 kV da SE Gurupi proporcionará o atendi-
mento adequado de energia elétrica às regiões sul e sudeste 
do estado do Tocantins, atualmente realizado por dois longos 
circuitos em 138 kV através da SE 500/138 kV da UHE Peixe.

Maranhão
A LT 230 kV São Luís II – São Luís III C2 e o terceiro transforma-
dor 230/69 kV da SE São Luís III, irão proporcionar maior con-
fiabilidade de suprimento às cargas da Região Metropolitana 
de São Luís (RMSL), capital do estado do Maranhão.

A LT 500 kV Miranda II – São Luís II, amplia a capacidade de 
crescimento da carga na região na RMSL, dotando o sistema 
de robustez suficiente para o atendimento em contingência du-
pla de linhas de 500 kV.

A LT 500 kV São Luís II – São Luís IV, CD; a SE 500/230 kV 
São Luís IV; a SE São Luís IV 230/69 kV; e o seccionamento 
da LT 230 kV São Luís II - UTE Porto do Itaqui, na SE São Luís 
IV, aumentarão significativamente a confiabilidade no atendi-
mento às cargas da RMSL.

CARGA MÁXIMA – TOCANTINS E  

MARANHÃO (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

TOCANTINS: R$ 50.353,43
MARANHÃO: R$ 256.484,05
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PIAUÍ

OBRAS OUTORGADAS

SE 500/230 kV São João do Piauí - 2º AT - 3 x 100 MVA
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - MAR/2022

SE 500/230 kV Curral Novo do Piauí II - 3º AT - 3 x 200 MVA (imediata)
LYON Transmissora de Energia Elétrica III S.A. – DEZ/2022 

IINVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$  101.616,64

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

O segundo autotransformador na SE 500/230 kV São João do 
Piauí irá possibilitar a expansão da geração eólica e solar pola-
rizada na região por esta subestação, mais especificamente na 
região do Alto Médio Canindé piauiense.

O terceiro autotransformador na SE 500/230 kV Curral Novo 
do Piauí II irá evitar sobrecarga elevada no autotransformador 
remanescente, em caso de contingência em uma das unidades 
500/230 kV – 2 x 600 MVA em operação, com a consequente 
redução de geração eólica no estado do Piauí.

CARGA MÁXIMA – PIAUÍ (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

PIAUÍ: R$ 44.774,58
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CEARÁ E RIO GRANDE DO NORTE

OBRAS OUTORGADAS

Ceará
SE 500/230 kV Jaguaruana II - (6+1) x 250 MVA e CE (-150, +300) Mvar
SE 500/230/69 kV Pacatuba -500/230 kV - (6+1) x 200MVA e 
230/69 kV - 2 x 200 MVA
LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III C1, CS - 113,95 km
LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV C1 e C2, CD - 2 x 54,54 km
LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1, CS - 32 km
LT 500 kV Pacatuba - Jaguaruana II C1, CS - 155,03 km
DUNAS – Dunas Transmissão de Energia S.A. - SET/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 1.087.691,00

Rio Grande do Norte
SE 500/230 kV Açu III - (6+1) x 300 MVA e seccionamento de LTs 
230 kV associadas
ASSÚ Transmissora de Energia S.A. - SET/2021

SE 230/69 kV Caraúbas II - 2 x 100 MVA
LT 230 kV Caraúbas II - Açu III C1 e C2, CD - 2 x 65,13 km
DUNAS - Dunas Transmissão de Energia S.A. - SET/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 254.196,00

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Ceará
LT 230 kV Dias Macedo II - Fortaleza II C1 e C2, CS – 7,6 km 
(DEZ/2024)
SE 230/69 kV Dias Macedo II (Blindada SF6) - 3 x 200 MVA 
(DEZ/2024)
Leilão de Transmissão nº 01/2020 - Lote 10

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 304.684,94

Rio Grande do Norte
SE 230/69 kV Mossoró IV - 2º  TR - 100 MVA (JAN/2022)
CHESF – Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 14.882,92

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Ceará
A LT 230 kV Dias Macedo II - Fortaleza II C1 e C2 e a nova SE 
Dias Macedo II 230/69 kV irão viabilizar o crescimento das car-
gas na Região Metropolitana de Fortaleza, melhorando a quali-
dade e a confiabilidade no suprimento de energia elétrica.

As SEs Jaguaruana 500/230 kV, Pacatuba 500/230/69 kV e LTs 
associadas eliminam restrição de geração no estado do Rio 
Grande do Norte e litoral do Ceará, além de solucionar o pro-
blema de esgotamento da capacidade de transformação das 
subestações da Região Metropolitana de Fortaleza.

Rio Grande do Norte
Os autotransformadores na SE 500/230 kV Açu III - (6+1) x 300 MVA 
e o seccionamento de LTs 230 kV eliminam restrição de geração na 
região de Aracati e no estado do Rio Grande do Norte.

A LT 230 kV Caraúbas II - Açu III C1 e C2 e a nova SE Caraúbas II 
230/69 kV irão viabilizar o crescimento das cargas na região de 
Mossoró e Açu, melhorando a qualidade e a confiabilidade no 
suprimento de energia elétrica.

O 2º TR 230/69/13,8 kV de 100 MVA da SE Mossoró IV possibi-
litará o atendimento ao critério N-1 para suprimento de novas 
cargas da COSERN derivadas da SE Mossoró IV.

CARGA MÁXIMA – CEARÁ E RIO GRAN-

DE DO NORTE (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

CEARÁ: R$ 304.684,94
RIO GRANDE DO NORTE: R$ 14.882,92
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PARAÍBA E PERNAMBUCO

OBRAS OUTORGADAS

Paraíba
LT 500 kV Milagres II - Santa Luzia II C1, CS - 220 km
LT 500 kV Santa Luzia II - Campina Grande III C1, CS - 125 km 
SE Santa Luzia II 500 kV
EKTT 2 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A. 
- SET/2021

LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II C1, CS - 123 km 
SE 500/230/69 kV João Pessoa II - 500/230 kV - (3+1) x 150 MVA 
e 230/69 kV - 2 x 150 MVA e seccionamentos de LTs 230 kV 
associadas
BORBOREMA - Borborema Transmissão De Energia S.A. - 
MAR/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 730.959,13

Pernambuco
Seccionamento da LT 500 kV Angelim II - Recife II C2 na SE 
Suape II - 2 x 22,5 km
Seccionamento da LT 230 kV Pirapama II - Recife II C1 na SE 
Jaboatão II 230 kV - 2 x 0,5 km
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - MAR/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 14.328,48

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Pernambuco
SE 230/69 kV Bongi - 5º TR - 200 MVA (imediata)
Substituição de 3 transformadores existentes 230/69 kV - 100 MVA 
por outros de 200 MVA (imediata)
Recapacitação dos barramentos 230 kV e 69 kV (imediata)
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 150.760,63

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Paraíba
As LTs 500 kV Milagres II - Santa Luzia II e Santa Luzia II - Cam-
pina Grande III e SE Santa Luzia II 500 kV irão dotar o sistema 
de transmissão da Rede Básica, no estado da Paraíba, de capa-
cidade suficiente para possibilitar o escoamento de potencial 
energético existente e futuro da região do Seridó. Além de so-
lucionar problemas de restrição de geração devido à sobrecar-
ga em condição normal de operação em linha de transmissão 
do Ceará e Rio Grande do Norte.

A LT 500 kV Campina Grande III - João Pessoa II C1 e a SE João 
Pessoa II 500/230/69 kV - 500/230 kV irão viabilizar o crescimen-
to das cargas na Região Metropolitana de João Pessoa com 
qualidade e confiabilidade.

Pernambuco
A expansão da SE Bongi 230/69 kV, com a implantação de um 
quinto transformador 230/69 kV e a substituição dos transfor-
madores 230/69 kV, além da desativação da transformação 
230/13,8 kV, irá viabilizar o crescimento das cargas da Região 
Metropolitana de Recife, com qualidade e confiabilidade.

O seccionamento da LT 500 kV Angelim II – Recife II C2, na SE 
Suape II, e o seccionamento da LT 230 kV Pirapama II - Recife 
II C1, na SE Jaboatão II, substituem a LT 500 kV Recife II –  
Suape II C2, que teve a caducidade declarada pela Portaria 
MME nº 176/2019, irão possibilitar o escoamento de geração, 
conectada no setor de 500 kV da SE Suape II, em até 3.500 MW.

CARGA MÁXIMA – PARAÍBA E  

PERNAMBUCO (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

PARAÍBA: R$ 23.560,29
PERNAMBUCO: R$ 173.743,25
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ALAGOAS E SERGIPE

OBRAS OUTORGADAS

Alagoas
SE 500/230 kV Messias - 3º AT - 3 x 200 MVA
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - MAR/2023

LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4, CS - 15 km
Transmissora Rio Largo SPE S.A. - SET/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 95.491,74

Sergipe
LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro – Penedo C2, CS - 109 km 
ETENE - Empresa Transmissora de Energia do Nordeste S.A. - 
AGO/2021

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 49.814,76

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Alagoas
SE 230/69 kV Arapiraca - 3º  TR - 100 MVA (imediata)
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 14.882,92

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Alagoas
O terceiro autotransformador 500/230 kV na SE Messias e a 
LT 230 kV Messias - Rio Largo II C4 irão dotar o sistema de 
transmissão da Rede Básica de capacidade suficiente para o 
escoamento de geração, conectada no setor de 500 kV da SE 
Suape II, em até 3.500 MW.

O terceiro transformador 230/69 kV de 100 MVA da SE Ara-
piraca III é necessário para atendimento ao critério N-1 para 
suprimento das cargas da EQTL - AL atendidas pela referida 
subestação.

Sergipe
A LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro – Penedo C2, 109 km 
irá melhorar a qualidade de atendimentos às cargas da Região 
Metropolitana de Aracaju, solucionando inclusive problema de 
controle de tensão nas SEs Arapiraca III e Penedo na contin-
gência da LT 230 kV Nossa Senhora do Socorro – Penedo C1. 

CARGA MÁXIMA – ALAGOAS, SERGIPE 

E BAHIA (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

ALAGOAS: R$ 14.882,92
SERGIPE: não possui obras sem outorga
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BAHIA

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

SE 500/230 kV Medeiros Neto II - (3+1) x 100 MVA e  
CS (-180/+300) Mvar/500 kV (imediata)
LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II C1 e C2, CD - 
59 km (imediata)
LT 500 KV Morro do Chapéu – Poções III C1, CS - 358 km (imediata)
LT 500 KV Poções III – Medeiros Neto II C1, CS - 328 km (imediata)
LT 500 KV Medeiros Neto II – João Neiva 2 C1, CS - 283 km 
(imediata)
Leilão de Transmissão nº 01/2020 - Lote 2

LT 230 kV Barreiras - Barreiras II C3, CS - 17 km (JAN/2024)
LT 230 kV Rio das Éguas - Rio Grande II C1, CS - 140 km 
(JAN/2024)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 2.123.316,09

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

A SE Medeiros Neto II 500/230 kV - (3+1) x 100 MVA, com um 
compensador síncrono (-180/+300) Mvar/500 kV e a LT 230 kV 
Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II CD irão possibilitar o 
atendimento ao critério N-1 das cargas da região do extremo 
sul da Bahia, supridas a partir do eixo 230 kV Funil - Itabuna III 
- Itapebi - Eunápolis - Teixeira de Freitas II.

As LTs 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1, 358 km, Po-
ções III - Medeiros Neto II C1, 328 km e Medeiros Neto II - João 
Neiva 2 C1, 283 km irão possibilitar o escoamento pleno das 
usinas já contratadas na região Nordeste, bem como dotar o 
sistema de transmissão da Rede Básica de capacidade suficien-
te para conexão de novos empreendimentos de geração nessa 
região e região central do Espírito Santo. Além de proporcionar 
maior confiabilidade no atendimento às cargas da região do 
extremo sul da Bahia.

As LTs 230 kV Barreiras - Barreiras II C3, 17 km e Rio das Éguas 
- Rio Grande II C1, 140 km irão proporcionar o atendimento 
adequado e com confiabilidade às cargas da região oeste da 
Bahia, supridas a partir do eixo 230 kV Barreiras II - Barreiras 
- Rio Grande II.

CARGA MÁXIMA – BAHIA (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

BAHIA: R$ 2.518.480,10
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ACRE, RONDÔNIA E MATO GROSSO

OBRAS OUTORGADAS

Mato Grosso
SE 230/138 kV Lucas do Rio Verde - 2º AT - 3 x 25 MVA
ELETRONORTE - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - 
SET/2022

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 31.294,11

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Acre
SE 230/69 kV Tucumã (nova) - 1º AT - 120 MVA e reator de barra 
trifásico manobrável de 20 Mvar/230 kV
Seccionamento da LT 230 kV Abunã - Rio Branco I C2, CD - 2 x 
43 km (JAN/2022)

LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3, CS - 303 km (JAN/2022)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 308.865,80

Rondônia
SE 500 kV Coletora Porto Velho - 2 reatores de barra monofásicos 
manobráveis de (6+1) x 50 Mvar (imediata)

Transferência do reator manobrável de linha de 110 Mvar da LT 
500 kV Coletora Porto Velho - UHE Jirau (ESBR) para a barra da 
SE 500 kV Coletora Porto Velho (imediata)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 40.812,33

Mato Grosso
SE 500/138 kV Cuiabá Norte (nova) - 1º AT - (3+1) x 250 MVA
Seccionamento da LT 500 kV Jauru - Cuiabá C2, CD - 2 x 1,5 km 
(JAN/2024)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 110.124,92

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Acre
O novo ponto de suprimento de Rede Básica permitirá atender 
ao crescimento de demanda do estado do Acre, aumentando a 
confiabilidade no atendimento às cargas da capital Rio Branco 
que atualmente são atendidas por uma fonte única de Rede 
Básica, admitindo que futuras localidades no interior do estado 
sejam integradas ao SIN

Rondônia
Esses reatores, que ainda estão sem autorização, eliminarão 
as dificuldades de controle de tensão nessa região, principal-
mente, no período de baixas vazões no rio Madeira, quando 
se observa um número reduzido de unidades geradoras sin-
cronizadas nas UHEs Santo Antônio e Jirau, e eliminarão as 
restrições para a recomposição do sistema de transmissão em 
corrente contínua do Madeira.

Mato Grosso
A SE Cuiabá Norte, novo ponto de suprimento de Rede Bási-
ca, permitirá solucionar o esgotamento da transformação da 
SE Coxipó e dos circuitos em 230 kV entre Cuiabá e Coxipó, 
para atender ao crescimento de demanda da região de Cuiabá. 
O reforço para a SE Lucas do Rio Verde 230/138 kV, composta 
apenas por uma transformação atendendo de forma radial às 
cargas da região, eliminará a possibilidade de corte de carga 
nesta subestação em regime normal de operação.

CARGA MÁXIMA – ACRE, RONDÔNIA E 

MATO GROSSO (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

ACRE: R$ 308.865,80
RONDÔNIA: R$ 93.366,80

MATO GROSSO: R$ R$ 193.532,40
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MINAS GERAIS E GOIÁS/DISTRITO FEDERAL

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Minas Gerais
SE 500/230 kV Janaúba 3 - 3º e 4º AT - 6 x 100 MVA (OUT/2022)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 85.552,84 

Goiás
SE 500 kV Silvânia - reatores de barra - (3+1) x 50 Mvar 
(OUT/2023)
Seccionamento da LT 500 kV Samambaia - Emborcação C1, CD 
- 2 x 7,14 km (OUT/2023)
Seccionamento da LT 500 kV Samambaia - Itumbiara C1, CD - 2 
x 14,37 km (OUT/2023)
LT 500 kV Trindade - Silvânia C1, CS - 155 km (OUT/2023)
Leilão de Transmissão nº 01/2020 – Lote 1

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 419.053,30

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Minas Gerais
O terceiro e quarto banco de autotransformadores 500/230 kV 
– 6 x 100 MVA da SE Janaúba 3 permitirão um maior escoamento 
das usinas fotovoltaicas previstas para se conectarem na região de 
Jaíba e Janaúba, a partir de 2022, e que até o momento totalizam 
1.303 MW de potência instalada. 

Goiás
A nova SE Silvânia 500 kV e a LT 500 kV Trindade – Silvânia eli-
minam problemas de sobrecarga, tanto em regime normal de 
operação, quanto em situações de contingências simples em 
diversos equipamentos da região central do estado de Goiás, 
evitando possíveis restrições de transferência de energia entre 
os subsistemas Norte/Nordeste e Sudeste/Centro-Oeste, e/ou 
restrições de geração das usinas da região sul de Goiás.

CARGA MÁXIMA – MINAS GERAIS E 

GOIÁS/DISTRITO FEDERAL (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

MINAS GERAIS: R$ 194.497,41
GOIÁS: R$ 526.303,44

DISTRITO FEDERAL: Não possui obras sem outorga
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RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO

OBRAS OUTORGADAS

Rio de Janeiro
LT 500 kV Terminal Rio - Lagos C1 e C2, CD - 2 x 227 km 
LT 500 kV Lagos - Campos 2 C1 e C2, CD - 2 x 101 km 
LT 500 kV Campos 2 - Mutum C1 e C2, CD - 2 x 239 km
Neoenergia - JAN/2023

SE 500/138 kV Nova Iguaçu - 2º e 3º AT - 6 x 300 MVA
LTTE - NOV/2021

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 1.755.362,62

Espírito Santo
SE 500/345 kV Viana 2 - 2º AT - 3 x 300 MVA
MGE - NOV/2020

LT 500 kV Mesquita - João Neiva 2, CS - 236 km
SE 500/345 kV João Neiva 2 - 1º AT - (3+1) x 350 MVA
ESTE - FEV/2022

LT 345 kV Viana 2 - João Neiva 2, CS - 79 km
SE 345/138 kV João Neiva 2 - 1º, 2º e 3º AT - (9+1) x 133 MVA e 
CE (-150/+150 Mvar)/345 kV
IEITAUNAS - DEZ/2021

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 604.263,34

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

Rio de Janeiro
SE 500/138 kV Zona Oeste - 2º AT – 3 x 300 MVA (imediata)
SE 345/138 kV Sete Pontes - 1° e 2° AT – (6+1R) x 200 MVA (JAN/2025)
LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2, CD - 2 x 42 km 
(JAN/2025)
LT 345 kV COMPERJ – Venda das Pedras C1, CS - 16 km (JAN/2025)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 410.965,32

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Rio de Janeiro
Nova linha de transmissão de 500 kV que interligará as subes-
tações de Terminal Rio, localizada na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, e Mutum, na região do Vale do Rio Doce, em 
Minas Gerais. Essa LT permitirá o escoamento da energia pro-
veniente das novas usinas térmicas a gás natural decorrente do 
desenvolvimento da exploração do pré-sal.

Os reforços previstos para as SEs Nova Iguaçu e Zona Oeste 
contribuirão para evitar geração térmica por razões elétricas.
A futura SE Sete Pontes 345/138 kV será um novo ponto de 
suprimento às cargas das regiões de Niterói, Magé e São Gon-
çalo. Atualmente, o atendimento às cargas de São Gonçalo e 
Niterói é feito principalmente por quatro circuitos em 138 kV 
entre as subestações de Adrianópolis e Alcântara, tronco esse 
que já se encontra esgotado. Esta obra também trará uma me-
lhora significativa do perfil de tensão em todas as regiões.

Espírito Santo
Obras importantes para aumentar a confiabilidade do atendi-
mento ao estado do Espírito Santo em situações de contingên-
cias da LT 500 kV Mesquita - Viana 2 e da transformação de Via-
na 2 500/345 kV. Já se encontram em operação o quarto banco 
da SE Viana 345/138 kV e o quinto banco de Vitória 345/138 kV, 
ambos de 400 MVA, que faziam parte deste pacote e tinham o 
objetivo de evitar o esgotamento dessas transformações.

CARGA MÁXIMA – RIO DE JANEIRO E 

ESPÍRITO SANTO (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

RIO DE JANEIRO: R$ 449.274,73
ESPÍRITO SANTO: R$ 32.309,58
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SÃO PAULO

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

SE 230/88 kV Dom Pedro I - (6+1) x 50 MVA (JAN/2025)
Seccionamento da LT 230 kV São José dos Campos - Mogi das 
Cruzes C1 na SE Dom Pedro I - 10 km (JAN/2025)

SE 230/88 kV São José dos Campos - substituição dos transfor-
madores atuais por três bancos monofásicos 230/88 kV - (9+1) 
x 100 MVA e conexões (OUT/2023)

LT 345 kV Norte - Miguel Reale C3 e C4, CD - 2 x 14,5 km subterrânea
SE 345/88 kV São Miguel - (9+1) x 133,3 MVA 
LT 345 kV Norte - São Miguel C1 e C2, CD - 2 x 8,1 km subterrânea 
LT 345 kV Ramon Reberte - São Miguel C1 e C2, CD - 2 x 9,1 km subterrânea 
SE 345/88 kV São Caetano do Sul - (6+1) x 133,3 MVA 
LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul C1 e C2, CD - 2 x 
7,8 km subterrânea 
LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul C1 e C2, CD - 2 x 14,1 km subterrânea 
Leilão de Transmissão nº 01/2020 – Lotes 3, 7 e 8

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 2.483.227,32

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

A implantação da SE Dom Pedro I 230/88 kV e o aumento da 
capacidade da transformação 230/88 kV da SE São José dos 
Campos contribuirão para eliminar as restrições de atendi-
mento à região industrial de Mairiporã, Jaguari e São José dos 
Campos, viabilizando o acesso de novos consumidores e a ex-
pansão dos existentes.

O lançamento do terceiro e quarto circuitos da LT 345 kV Nor-
te – Miguel Reale evita sobrecargas nesse corredor em caso 
de contingência simples, ao serem considerados os remaneja-
mentos de cargas previstos, a partir de junho de 2022, das SEs 
Sul e Bandeirantes para a SE Miguel Reale.

A nova SE 345/88 kV São Miguel, interligada às subestações 
Norte e Ramon Reberte, juntamente com a nova SE 345/88 kV 
São Caetano do Sul, interligada por sua vez às subestações Sul 
e Miguel Reale, destinam-se a eliminar a característica radial 
do atendimento pela Rede Básica às sub-regiões Norte, Leste 
e Sul da Região Metropolitana de São Paulo, aumentando a 
robustez e a fl exibilidade do suprimento ao mercado da ordem 
de 4.200 MW e evitando cortes de carga para contingências 
duplas no sistema de transmissão.

CARGA MÁXIMA – SÃO PAULO (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

SÃO PAULO: R$ 3.534.137,59
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MATO GROSSO DO SUL

OBRAS OUTORGADAS

SE 230/138 kV Dourados 2 - 2 x 150 MVA
Seccionamento da LT 230 kV Dourados - Ivinhema 2 na SE Dou-
rados 2, CS - 14,5 km
LT 230 kV Dourados 2 - Dourados C2, CS - 43 km
LT 230 kV Rio Brilhante - Dourados 2, CS - 117 km
LT 230 kV Nova Porto Primavera - Ivinhema 2 C2, CS - 65 km
LT 230 kV Rio Brilhante - Campo Grande 2, CS - 148 km
LT 230 kV Imbirussu - Campo Grande 2 C2, CS - 50 km
EKTT 12 A Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE 
S.A. - SET/2021 

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 382.862,68

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

SE 230/138 kV Iguatemi 2 - 2 x 150 MVA (DEZ/2021)
Seccionamento da LT 230 kV Guaíra - Dourados na SE Iguatemi 
2, CD – 2 x 3,1 km (DEZ/2021)
Leilão de Transmissão nº 01/2020 – Lote 9

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 70.093,58

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

A expansão de quase 600 km de linhas de transmissão em 
230 kV no estado, somada à nova SE Dourados 2 230/138 kV, 
eliminará os problemas de subtensão na malha de 230 kV e 
de sobrecarga nos transformadores 230/138 kV e nos circuitos 
138 kV da região de Dourados, em situações de contingência 
simples. Adicionalmente, reforçará a conexão com o estado de 
São Paulo pela SE Nova Porto Primavera, evitando subtensão, 
com cortes de carga por atuação de SEP, em situações de con-
tingências duplas de linhas 230 kV provenientes da SE Nova 
Porto Primavera.

A SE Iguatemi 2 230/138 kV eliminará os problemas de subten-
são em condição normal de operação na região sul do estado, 
notadamente na região de Naviraí.

CARGA MÁXIMA – MATO GROSSO DO 

SUL (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

MATO GROSSO DO SUL: R$ 80.314,78
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PARANÁ

OBRAS OUTORGADAS

SE 230/138 kV Londrina Sul - (3+1) x 50 MVA
LT 230 kV Guaíra – Umuarama Sul C2, CS - 108 km
Seccionamentos de LTs 230 kV (8 km) associados
Guaíra Transmissora de Energia S.A. - AGO/2021

SE 525/230 kV Ponta Grossa - (9+1) x 224 MVA
SE 230/138 kV Guarapuava Oeste - (9+1) x 50 MVA
SE 230/138 kV Irati Norte - (6+1) x 50 MVA
SE 230/138 kV União da Vitória Norte - (6+1) x 50 MVA
SE 230/138 kV Castro Norte - (6+1) x 50 MVA
LTs 525 kV (528 km) e 230 kV (409 km) associadas
Seccionamentos de LTs 230 kV (195 km) associados
Engie Transmissão de Energia Elétrica S.A. - SET/2021

SE 525/230 kV Sarandi - novo pátio de 525 kV - (6+1) x 224 MVA
SE 525/230 kV Guaíra - novo pátio de 525 kV - (6+1) x 224 MVA
SE 230/138 kV Paranavaí Norte - (6+1) x 50 MVA
LTs 525 kV (1.124 km) e 230 kV (160 km) associadas
Interligação Elétrica Ivaí S.A. – FEV/20221 

SE 230/138 kV Guaíra - substituição de um dos TRs - 150 MVA 
por 225 MVA e inclusão de 3º TR  - 225 MVA
COPEL-GT – ABR/2024

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 3.896.870,32

___________________________________________ 

 1Alguns empreendimentos do lote apresentam datas de tendên-

cia mais próximas.

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

SE 230/138 kV Sarandi - 3º TR - 150 MVA (associado ao novo 
setor de 525 kV da SE Sarandi)
SE 230/138 kV Campo do Assobio - substituição dos TRs - 75 MVA 
por 150 MVA (imediato)
COPEL - GeT

LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste C1 e C2, CD - 73 km (imediato)
LT 525 kV Assis - Ponta Grossa C1 e C2, CD - 272 km (associada 
à LT 525 kV Bateias - Curitiba Leste C1 e C2)
SE 230/138 kV Barigui - 2 x 150 MVA (MAR/2026)
SE 230/138 kV Uberaba - novo pátio de 138 kV - 2 x 150 MVA (MAR/2026)

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 1.328.747,93

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

As novas linhas de transmissão em 525 kV que permearão o 
estado trarão ganhos de intercâmbio entre as regiões Sul e 
Sudeste e propiciarão melhoras nos atendimentos regionais, 
evitando restrição de geração, subtensões e sobrecargas em 
condições de emergência.

Os transformadores 230/138 kV, a serem outorgados, visam 
evitar sobrecarga em contingências na SEs Sarandi, quando da 
entrada em operação do novo setor de 525 kV e na SE Campo 
do Assobio na região metropolitana de Curitiba na contingên-
cia de uma das unidades

Dois novos acessos foram solicitados pela COPEL - Dis na Re-
gião Metropolitana de Curitiba, um na nova SE 230/138 kV Ba-
rigui e outro no novo setor de 138 kV da SE Uberaba, iniciando 
a implantação da nova rede de 138 kV da capital.

CARGA MÁXIMA – PARANÁ (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

PARANÁ: R$ 1.412.308,37
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SANTA CATARINA

OBRAS OUTORGADAS

SE 525/230/138 kV Joinville Sul: 525/230 kV - (9+1) x 224 MVA e 
230/138 kV - 2 x 225 MVA
SE 525/230/138 kV Itajaí 2: 525/230 kV - (6+1) x 224 MVA e 
230/138 kV - 2 x 225 MVA
SE 525/230 kV Gaspar 2 - novo pátio de 525 kV - (6+1) x 224 MVA
SE 230/138 kV Jaraguá do Sul - 2 x 225 MVA
SE 230/138 kV Indaial - 2 x 225 MVA
LTs 525 kV (437 km) e 230 kV (236 km) associadas
Seccionamentos de LTs 525 kV (224 km), 230 kV (200 km) e 138 
kV (9,6 km) associados
EKTT 11 Serviços de Transmissão de Energia Elétrica SPE S.A. 
- FEV/2023

SE 230/138 kV Ratones - 2 x 150 MVA
LT 230 kV Biguaçu - Ratones C1 e C2, CS - 27,5 km
(Trecho aéreo: 2 x 10 km, trecho subaquático: 2 x 13 km e trecho 
subterrâneo: 2 x 4,5 km)
Interligação Elétrica Biguaçu S.A. - DEZ/2022

SE 525/230 kV Siderópolis 2 - (6+1) x 224 MVA
LTs 525 kV (710 km) e 230 kV (43 km) associadas
EDP Transmissão Aliança SC S.A. - JUL/2021

LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C2, CS - 27,6 km (associa-
da a implantação da SE Siderópolis 2)
Neoenergia Lagoa dos Patos Transmissão de Energia S.A. - 
JUL/2023

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 3.796.472,50

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

Os três novos pontos de atendimento em 525 kV e as quatro 
novas subestações de fronteira da Rede Básica com a Rede de 
Distribuição na região norte e Vale do Itajaí irão evitar subtensão 
e sobrecarga no sistema de 230 kV na região, quando de contin-
gências de linhas de 525 kV ou 230 kV. Além disso, será possí-
vel eliminar sobrecargas em contingência nos transformadores 
525/230 kV da SE Blumenau e sobrecargas em condição normal 
de operação e contingências nos transformadores de fronteiras 
230/138 kV e 230/69 kV da região norte e Vale do Itajaí.

A SE Ratones 230/138 kV será um novo ponto de atendimento 
em 230 kV à capital do estado e eliminará a necessidade de corte 
de carga, manual ou por atuação de SEP, necessário para evitar 
sobrecarga nas linhas de transmissão 230 kV e 138 kV que aten-
dem à Ilha de Florianópolis e nos transformadores 230/138 kV da 
Região Metropolitana, em situações de contingência.

A entrada em operação da SE Siderópolis 2 525/230 kV e linhas 
associadas, em conjunto com o CER já instalado na SE Bigua-
çu 525 kV, eliminará a necessidade de despacho preventivo da 
UTE Jorge Lacerda para evitar corte de carga por subtensão 
nas regiões Metropolitana e sul do estado, na contingência 
simples de linhas 525 kV e 230 kV. Cabe destacar também a 
importância da LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha C2 para 
evitar restrições futuras de escoamento pleno da UTE Jorge 
Lacerda, em situações de contingência, após a entrada em ope-
ração da SE Siderópolis 2 525/230 kV e linhas associadas.

CARGA MÁXIMA – SANTA CATARINA (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

SANTA CATARINA: R$ 123.706,71
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RIO GRANDE DO SUL

OBRAS OUTORGADAS

SE 525/230/138 kV Caxias Norte - 525/230 kV - (9+1) x 224 MVA 
e 230/138 kV - 3 x 225 MVA
LTs 230 kV associadas (81 km)
Seccionamentos de LTs 525 kV (48 km) e 230 kV (40 km) associados
Evrecy Participações Ltda. - MAR/2025

INVESTIMENTO ASSOCIADO (x1.000): R$ 681.550,49

OBRAS A SEREM OUTORGADAS

SE 230/69 kV Charqueadas 3 - 2 x 150 MVA (imediata)
LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3, CS - 13,5 km (imediata)
Seccionamentos de LTs 230 kV (18 km) associados (imediata)
SE 525 kV Guaíba 3 - CER (-180/+300) Mvar (imediata)
LT 230 kV Guaíba 3 - Polo Petroquímico, CS - 33,5 km (imediata)
LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, CS - 34,8 km (imediata)
LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9, CS - 8,4 km 
(subterrâneo) (DEZ/2025)
Leilão de Transmissão nº 01/2020 - Lote 4

INVESTIMENTO ESTIMADO (x1.000): R$ 528.320,44

BENEFÍCIOS DOS EMPREENDIMENTOS

A SE 525/230/138 kV Caxias Norte e as linhas associadas elimina-
rão restrições de escoamento de geração instalada nas regiões 
Norte e Serrana do Rio Grande do Sul e risco de corte de carga 
na região de Caxias, em situações de contingências simples de 
transformadores e linhas de transmissão em 230 kV.

A SE 230/69 kV Charqueadas 3 e as linhas de 230 kV a serem 
licitadas no próximo leilão de transmissão trarão maior confia-
bilidade no atendimento à capital do estado e eliminarão proble-
mas de tensão e sobrecarga em condição normal de operação e 
em contingências em diversos equipamentos da Região Metro-
politana de Porto Alegre e Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

CARGA MÁXIMA – RIO GRANDE DO SUL (MW)

INVESTIMENTO TOTAL DAS OBRAS RELACIONADAS 
NO PAR/PEL 2020 (x1.000)

RIO GRANDE DO SUL: R$ 1.840.325,09
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SENSIBILIDADE DA OFERTA NOS ESTUDOS DAS  
ÁREAS ELÉTRICAS

Para o horizonte de estudos deste ciclo do PAR/PEL 

2020 foi identificado um conjunto de usinas térmi-

cas a gás natural, óleo diesel e óleo combustível que 

terão seus Contratos de Comercialização de Energia 

Elétrica no Ambiente Regulado (CCEAR) finalizados, 

ou em situação de possibilidade de perda de subsí-

dios do Programa Prioritário de Termelétricas (PPT) 

e término de vida útil, totalizando 5.056 MW de ca-

pacidade instalada. A lista das referidas usinas está 

mostrada a seguir.

USINAS TÉRMICAS QUE SERÃO DESCONTRATADAS NO HORIZONTE DO PAR/PEL 2020

Nome da  
Usina

UF Combustível Potência (MW) CVU (Reais)
Data Final  
Contrato

UTE CANOAS RS Óleo/Gás* 249 698,14 31/03/2021

VALE DO AÇU RN Gás 368 282 31/12/2021

TERMOBAHIA BA Gás 186 281 31/12/2021

JUIZ DE FORA MG Gás Natural 87 284 28/02/2022

IBIRITÉ  
(Aureliano Chaves)

MG Gás Natural 226 261 31/12/2017

CRATO CE Diesel 13 1.023 31/12/2022

ARACATI CE Diesel 11 1.023 31/12/2022

MARAMBAIA PI Diesel 13 1.023 31/12/2022

CAMPO MAIOR PI Diesel 13 1.023 31/12/2022

NAZARIA PI Diesel 13 1.023 31/12/2022

BATURITE CE Diesel 11 1.023 31/12/2022

ALTOS PI Diesel 13 1.023 31/12/2022

IGUATU CE Diesel 15 1.023 31/12/2022

CAUCAIA CE Diesel 15 1.023 31/12/2022

ENGUIAPECEM CE Diesel 15 1.023 31/12/2022

JUAZEIRO N CE Diesel 15 1.023 31/12/2022

NOVA PIRATININGA SP Gás Natural 572 548 31/12/2023

XAVANTE ARUANÃ GO Diesel 54 1.694 31/12/2023

GOIANIA II GO Diesel 140 1.235 31/12/2023

TRÊS LAGOAS SP Gás Natural 385,819 224 31/12/2023

MURICY BA Óleo 147 1.166 31/12/2023

CAMACARI PI (Arembepe) BA Óleo 150 1.066 31/12/2023

POTIGUAR RN Diesel 53 1.022 31/12/2023

POTIGUAR III RN Diesel 66 1.022 31/12/2023

PAU-FERRO I PE Diesel 94 1.379 31/12/2023

PETROLINA PE Óleo 136 1.280 31/12/2023

TERMOMANAUS PE Diesel 143 1.378,56 31/12/2023

 FORTALEZA  CE Gás 327 181 31/12/2023

APARECIDA1 AM Gás 166 67,61 31/12/2023

TERMOPE  PE Gás 533 165 31/05/2024

NORTE FLU RJ Gás Natural 827 ** 31/03/2024

(1) A UTE Aparecida, localizada em Manaus, de propriedade da Amazonas GT, teve seu contrato bilateral existente substituído de CCVEE 
para CCEAR, com vigência contratual até novembro de 2030, conforme despacho Aneel nº116/2019.
(*) Combustível predominante é o óleo.
(**) CVU = NorteFlu-1: 77, NorteFlu-2: 88, NorteFlu-3: 171, NorteFlu-4: 294 



P - 46 Operador Nacional do Sistema Elétrico 

05. Destaques das Áreas Geoelétricas do SIN PAR/PEL - Sumário Executivo 

Do total de 5.056 MW de usinas térmicas, 2.291 MW são de usinas térmicas localizadas no subsistema Sudeste/

Centro-Oeste, 249 MW no Sul, 166 MW no Norte e 2.350 MW no Nordeste, conforme ilustrado no gráfico a seguir.

DESCONTRATAÇÃO DE USINAS TÉRMICAS POR SUBSISTEMA (MW) -  

NO HORIZONTE DO PAR/PEL 2020 (MW)

  Norte

  Nordeste

  Sul

  Sudeste/Centro-Oeste

A análise realizada no âmbito deste PAR/PEL 2020 indicou que não há expectativa de despachos por razões 

elétricas nas usinas apresentadas na tabela anterior. Dessa forma, não há óbices, do ponto de vista elétrico, 

para a descontratação dessas usinas térmicas, à exceção da UTE Aparecida, localizada em Manaus. 

A UTE Aparecida, de propriedade da Amazonas GT, é necessária para garantir a efetividade da atuação do Es-

quema de Alívio Regional de Carga-ERAC, conjuntamente com outras usinas na Região, quando da ocorrência 

da perda dupla da interligação Tucuruí – Macapá – Manaus. Todavia, esta usina teve seu contrato bilateral exis-

tente substituído de CCVEE para CCEAR, com vigência contratual até novembro de 2030, conforme despacho 

Aneel nº116/2019, não sendo necessária, neste momento, qualquer medida adicional.
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06
CONTROLE DE TENSÃO
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CONTROLE DE TENSÃO

Os estudos de controle de tensão definem qual a 

melhor estratégia operativa, utilizando os recursos 

disponíveis no sistema, para minimizar as perdas e 

manter os níveis de tensão na rede elétrica dentro 

dos critérios preconizados nos Procedimentos de 

Rede. Para tal, são utilizados recursos tais como: 

controle de tensão pelas unidades geradoras, con-

trole de potência reativa pelos compensadores sín-

cronos e estáticos, atuação dos comutadores sob 

carga dos transformadores e manobras de chavea-

mento de capacitores e reatores da Rede Básica e da 

Rede de Distribuição.

No âmbito dos estudos de planejamento da operação 

e na operação em tempo real, a manobra de abertura 

de linhas de transmissão para controle de tensão é 

recomendada somente em último caso, isto é, após 

esgotados todos os recursos disponíveis no sistema.

Entretanto, nos últimos anos observa-se um elevado 

número de manobras de abertura de linhas de trans-

missão para controle de tensão na operação em tem-

po real. Dentre as causas prováveis, destacam-se: 

violação do fator de potência de fronteira; aumento 

do número de indisponibilidades de longa duração 

nos equipamentos de controle de tensão; menor 

número de máquinas sincronizadas em decorrência 

da maximização da participação de fontes eólicas 

e fotovoltaicas; aumento da microgeração incluída 

na carga informada pelos agentes de distribuição; 

atraso da entrada em operação de novos empreendi-

mentos de controle de tensão no SIN.

OPERAÇÃO EM TEMPO REAL

Para subsidiar as análises dos estudos de planejamento do ano em curso, foi realizado um levantamento es-

tatístico no período entre setembro de 2018 e agosto de 2020, dos dias e dos estados com maior ocorrência 

de aberturas de linhas de transmissão para controle de tensão na Operação em Tempo Real, conforme ilustra 

o gráfico a seguir.

COMPARAÇÃO DA QUANTIDADE DE DESLIGAMENTOS DE LINHAS DE 

TRANSMISSÃO

 

  Período: setembro/2018 a agosto/2019 - 1.955 desligamentos de linhas de transmissão

  Período: setembro/2019 a agosto/2020 - 1.924 desligamentos de linhas de transmissão
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CARGA MÍNIMA PREVISTA PARA O PAR/PEL 2020

No esforço de minimizar os problemas vivenciados 

pela operação em tempo real, foram revistos no ci-

clo passado (PAR/PEL 2019) os critérios para forma-

ção das cargas leve e mínima dos estudos de pla-

nejamento PAR/PEL, de maneira a prever uma carga 

mais aderente à carga verificada, possibilitando a 

antecipação dos problemas vivenciados pela ope-

ração, bem como garantir a indicação de soluções 

estruturais em tempo hábil. Essa mudança de crité-

rio para as análises dos períodos de menor carga do 

SIN continua sendo importante, conforme pode ser 

constatado no gráfico a seguir.

CRITÉRIO PARA DETERMINAÇÃO DA MENOR CARGA DO SIN 

  Ciclo 2021-2025 – junho leve

  Ciclo 2021-2025 – inverno leve

  Ciclo 2021-2025 – inverno mínima

O gráfico a seguir ilustra, com a adoção dos novos critérios, a comparação da carga prevista do SIN entre o 

ciclo passado (2020-2024) e o ciclo atual (2021-2025) para o patamar de carga mínima. Observa-se que a pre-

visão de carga dos dois ciclos manteve-se praticamente estável, apresentando variações inferiores a 0,5%. 

Portanto, todos os reforços já recomendados no PAR/PEL 2019 e que já constam do POTEE 2020 serão efetivos 

para aumentar a robustez no controle de tensão na rede.
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COMPARAÇÃO DA CARGA MÍNIMA DO SIN – CICLO 2020-
2024 E CICLO 2021-2025 

  PAR/PEL – ciclo 2020-2024

  PAR/PEL – ciclo 2021-2025

RECOMENDAÇÃO DE REFORÇOS

O ONS vem atuando no âmbito dos estudos de pla-

nejamento de curto e médio prazos para minimizar 

a abertura de linhas para controle de tensão. No 

contexto do curto prazo diversas medidas já estão 

consolidadas nos Relatórios de Diretrizes Operati-

vas quadrimestrais e implementadas na operação. 

No planejamento de médio prazo, atualmente, exis-

te um total de 5.290 Mvar de compensação de po-

tência reativa indutiva que aguardam seus respecti-

vos atos autorizativos. 

Destaca-se que, deste montante total, 3.176 Mvar fo-

ram indicados com base nas análises realizadas no 

PAR/PEL 2019 e ratificados no PAR/PEL 2020. Tais re-

forços constam no Plano de Outorgas de Transmis-

são de Energia Elétrica (POTEE) – Ciclo 2020, visto 

que já foram compatibilizados com a EPE. A divisão 

do montante total por estado, encontra-se ilustrada 

no gráfico a seguir.

REFORÇOS RECOMENDADOS POR ESTADO 

Os reatores das SEs Santo Antônio dos Lopes, Mi-

randa II e Marabá, indicados no Tomo 12 do PAR/PEL 

2019, estão sendo reavaliados pelo ONS em conjun-

to com a EPE e, portanto, não serão incluídos no re-

ferido POTEE – Ciclo 2020.
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No PAR/PEL 2020 não foram identificadas necessidades de compensação de potência reativa indutiva adicio-

nais aos que já estão indicados. A seguir, estão ilustrados os reforços indicados exclusivamente no Tomo 12 do 

PAR/PEL 2019, bem como no Volume III do ciclo atual. Esses equipamentos já constam do POTEE – Ciclo 2020.

Regiões Norte e Nordeste

Regiões Sudeste e Centro-Oeste
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 Região Sul



Diretoria de Planejamento - DPL
Alexandre Nunes Zucarato

Publicação produzida pelas gerências:
Gerência Executiva de Planejamento Elétrico - PL

Sumara Duarte Ticom

Gerência de Planejamento Elétrico de Médio Prazo - PLM

Fernando Machado Silva
Rua Júlio do Carmo, 251 - Cidade Nova 
20211-160 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (21) 3444-9480

Gerência de Planejamento Elétrico do Norte e Nordeste - PLN

Laércio Flavio de Meneses Guedes 
Rua da Aurora, 1343 - Santo Amaro 
50040-090 - Recife - PE
Tel.: (81) 3217-8920

Gerência de Planejamento Elétrico do Sul - PLS

Ivair Lima da Freiria
Rodovia José Carlos Daux (SC 401), 4756, bloco 02 Condomínio Office Park - Saco Grande
88032-005 - Florianópolis - SC 
Tel.: (48) 3261-3933

Publicação editada pela Gerência Executiva de 
Relacionamento Institucional e Comunicação

EXPEDIENTE




