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1 Introdução 

A Portaria MME nº 119, de 07 de abril de 2015, publicada em 08 de abril de 

2015, estabeleceu a realização do 9º Leilão para Contratação de Energia de 

Reserva (LER). Este leilão, denominado 3º LER/2015, será exclusivo para 

empreendimentos de geração a partir de fonte termoelétrica a gás natural com 

conexão no submercado Sudeste/Centro-Oeste e com data de início de 

suprimento de energia elétrica em 1º de janeiro de 2016. 

O artigo 5º da Portaria MME 119/2015 estabelece que os empreendimentos de 

geração cujo ponto de conexão ao SIN tenha capacidade de escoamento inferior 

à sua potência instalada não poderão ser habilitados tecnicamente pela EPE.  

O artigo 4° da mencionada Portaria define que o ONS apresentará os estudos 

que identificam as capacidades de escoamento. A rede elétrica a ser 

considerada nas análises abrangerá, segundo o mesmo artigo, Rede Básica e 

Demais Instalações de Transmissão – DIT, estabelecida nos Procedimentos de 

Rede. Neste contexto, serão elaborados dois documentos descritos a seguir: 

 Documento n° 1 - Nota Técnica conjunta EPE/ONS, a que se refere o art. 4º 

da Portaria MME nº 119, que definirá as premissas, os critérios, a 

metodologia e a topologia da rede a serem considerados nos estudos 

elétricos para o cálculo da capacidade de escoamento de energia elétrica do 

sistema. Também fará parte dessa Nota Técnica a indicação das subestações 

e barras, componentes da Rede Básica ou DIT, consideradas como 

candidatas para conexão dos empreendimentos de geração. Este documento 

será anexado ao Edital do 3º LER/2015. 

 Documento nº 2 - Nota Técnica elaborada pelo ONS, com subsídios da EPE, 

a que se refere o §5º do artigo 4º da Portaria MME nº 119, que definirá a 

capacidade de escoamento de energia elétrica nas subestações candidatas 

apresentadas no Documento nº 1. 

A presente Nota Técnica corresponde ao Documento n°1 acima citado. 

Destaca-se que a capacidade de escoamento de que tratam esses documentos 

se refere à folga ou margem de capacidade de transmissão existente na Rede 

Básica e DIT destinada a acomodar os fluxos de potência provenientes dos 

novos empreendimentos termoelétricos a gás natural a serem contratados no 3º 

LER/2015, considerando os critérios e premissas propostos nesta Nota Técnica. 
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2 Objetivo 

A presente Nota Técnica visa: (i) estabelecer as premissas, os critérios e a 

metodologia que serão adotados para o cálculo da capacidade de escoamento 

de energia elétrica nos pontos de conexão candidatos a cadastramento no 3º 

Leilão de Energia de Reserva de 2015; e (ii) indicar os pontos de conexão de 

Rede Básica e DIT candidatos ao cadastramento no 3º Leilão de Energia de 

Reserva de 2015. 

3 Premissas 

3.1 Configuração da Rede 

A configuração base da rede a ser utilizada para efeito do cálculo da capacidade 

de escoamento pelo ONS é a do sistema elétrico existente na data de emissão 

da Portaria MME nº 119, publicada em 08 de abril de 2015. 

 

3.2 Base de Dados e Ferramentas de Cálculo 

Todas as simulações a serem efetuadas terão por base:  

 O caso base de fluxo de potência do mês de abril de 2015, do estudo de 

Diretrizes para Operação Elétrica com Horizonte Mensal, que será 

disponibilizado na página do ONS na internet; 

 O Banco de dados de estabilidade dinâmica, elaborado e mantido pelo ONS, 

referente ao mês de outubro de 2014; 

 O Banco de dados de curto-circuito, considerando as configurações de 

dezembro de 2014 a 2018; 

 Os Programas de simulação de rede elétrica da plataforma CEPEL 

(ANAREDE, ANATEM e ANAFAS). 
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3.3 Configuração de Geração 

O cálculo da capacidade de escoamento da rede elétrica levará em consideração 

a expansão da configuração de usinas que: 

 Tenham vendido energia no ambiente regulado (ACR), com entrada em 

operação prevista para até janeiro de 2016 (vencedores dos leilões A-5/2011, 

A-3/2013 e LER/2013), exceto aquelas usinas cujas obras de transmissão 

necessárias para sua integração ao SIN não sejam existentes na data de 

publicação da citada Portaria;  

 Serão também consideradas as margens definidas na NT 024/2015 – “Leilão 

de Fontes Alternativas - LFA/2015: Margens de Capacidade para Escoamento 

de Energia Elétrica pela Rede Básica, DIT e ICG”; e 

 Atuem no ACL e que possuam contrato de uso ou de conexão do sistema de 

transmissão (CUST ou CCT) ou de distribuição (CUSD ou CCD) assinado até 

a data de publicação da Portaria MME 119/2015. 

3.4 Capacidade Operativa dos Equipamentos 

Serão respeitados os limites declarados no CPST (Contrato de Prestação de 

Serviço de Transmissão) de curta e longa duração, incluindo fatores limitantes. 

No caso das DIT, serão considerados os valores informados pelas transmissoras 

no âmbito dos estudos do PAR/PEL e das Diretrizes da Operação Elétrica de 

Horizonte – Quadrimestral e Mensal. 

3.5 Patamares de Carga 

As análises elétricas tomarão por base os patamares de carga leve e média 

(ponta do SIN), correspondentes aos períodos de verão e inverno, nos meses de 

fevereiro e setembro de 2016. 

3.6 Cenários de Intercâmbios 

A seguir serão apresentados os cenários de referência para as análises de 

cálculo da capacidade de escoamento de energia elétrica nas instalações de 

transmissão da Rede Básica e DIT, a ser considerada para a realização do 3º 

LER/2015.  

Período de Verão: Cenário Sul Recebedor e Norte Exportador 

Na Região Sul: 

a) 30% nas hidrelétricas;  
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b) 15% nas eólicas; e  

c) Termelétricas despachadas por ordem de mérito, até o fechamento de balanço 

carga x geração da região geoelétrica Sul, já contemplado o valor de 

inflexibilidade ou o valor de despacho por razões elétricas, se este for superior 

ao da inflexibilidade 

Nas Regiões Norte e Nordeste:  

d) 40% nas hidrelétricas, correspondente à vazão mínima de 1.100 m3/s nas 

usinas da cascata do Rio São Francisco; 

e) 100% nas hidrelétricas da região Norte; 

f) 20% nas eólicas; e 

g) Termelétricas despachadas por ordem de mérito, até o limite de intercâmbio 

elétrico, no valor de inflexibilidade ou de despacho por razões elétricas, se este 

for superior ao da inflexibilidade.  

Nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste: 

h) 100% nas hidrelétricas; 

i) Sem usinas térmicas a biomassa; e 

j) Termelétricas despachadas por ordem de mérito, até o limite de intercâmbio 

elétrico, já contemplado o valor de inflexibilidade ou o valor de despacho por 

razões elétricas, se este for superior ao da inflexibilidade, bem como 

sensibilidade com o despacho pleno de todas as térmicas da área Rio de 

Janeiro e Espírito Santo e São Paulo. 

Período de Inverno: Cenário Sul Exportador e Norte/Nordeste Recebedor 

Na Região Sul: 

a) 100% nas hidrelétricas;  

b) 100% Biomassa 

c) 30% nas eólicas; e  

d) Termelétricas despachadas por ordem de mérito, até o limite de intercâmbio 

elétrico, já contemplado o valor de inflexibilidade ou o valor de despacho por 

razões elétricas, se este for superior ao da inflexibilidade. 

Nas Regiões Norte e Nordeste: 

e) 40% nas hidrelétricas, correspondente à vazão mínima de 1.100 m3/s nas 

usinas da cascata do Rio São Francisco; 

f) 30% nas hidrelétricas da região Norte; 

g) 55% nas eólicas; e 

h) Termelétricas despachadas por ordem de mérito no valor de inflexibilidade ou 

de despacho por razões elétricas, se este for superior ao da inflexibilidade.  

Nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste: 

i) 95% nas hidrelétricas; 
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j) 100% nas usinas térmicas a biomassa; e 

k) Termelétricas despachadas por ordem de mérito, até o fechamento de balanço 

carga x geração da região geoelétrica Sudeste/Centro-oeste, já contemplado o 

valor de inflexibilidade ou o valor de despacho por razões elétricas, se este for 

superior ao da inflexibilidade. 

Os valores de despacho em %, acima citados, referem-se à potência instalada 

das usinas. 

Cabe destacar que serão realizados ajustes específicos nos cenários de 

referência acima relacionados, para a análise do ponto de conexão, os quais 

serão detalhados na Nota Técnica nº 2, de modo a reproduzir situações críticas 

para definição das margens de escoamento de geração.   

 

4 Critérios 

Deverão ser atendidos todos os requisitos e critérios estabelecidos nos 

Procedimentos de Rede, inclusive os referentes ao fator de potência e aos 

limites de tensão, em regime permanente e dinâmico (Módulo 23.3).  

5 Análises a Serem Desenvolvidas 

5.1 Análise de Regime Permanente 

A seguir é apresentado um detalhamento da metodologia que será utilizada para 

a determinação da capacidade de escoamento de energia elétrica do sistema em 

regime permanente. 

a) Definição das barras e das subáreas: 

 Barras: São as subestações indicadas no item 7. 

 Subáreas: Conjunto de instalações que concorrem pelos mesmos meios de 

transmissão com alto fator de influência recíproca. 

 

b) Determinação da capacidade individual das barras de cada subestação  

De forma geral, a capacidade individual remanescente, ou margens, das barras 

serão definidas considerando 100% da potência contratada na barra candidata, 

independente do tipo de fonte. As demais usinas e a rede serão consideradas 

como citado no item 3 desta Nota Técnica. Entretanto, em função das 

peculiaridades da região, esta poderá não representar a situação mais crítica 

para garantir o escoamento das usinas existentes pelo sistema, ou já 

contratadas. Neste caso, deverão ser feitos os ajustes específicos no cenário de 
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referência, buscando reproduzir tais situações. Tais situações serão destacadas 

no Documento nº 2. 

c) Determinação da capacidade da subárea da rede 

Para a determinação das margens das subáreas da rede será considerada a 

seguinte sequência de ações: 

 Definir uma barra candidata como referência e alocar 100% da potência 

contratada nessa barra, independentemente do tipo de fonte, mais o uso de 

toda a margem obtida em b). 

 Nas demais barras da subárea (i) alocar 100% da geração térmica e o cenário 

de referência para as demais fontes de geração e (ii) verificar o acréscimo de 

geração que poderia ser alocada em cada um desses pontos. 

 Registrar a margem obtida para a subárea e repetir o processo alterando-se a 

barra candidata de referência. 

A margem final da subárea do sistema será definida a partir da avaliação das 

combinações obtidas no processo acima.  

Em função das peculiaridades da região, poderão ser necessários ajustes 

específicos no cenário de referência, buscando reproduzir as situações mais 

críticas, desde que apresentem relevância para o SIN. Esses ajustes serão 

destacados no Documento nº 2. 

 

5.2 Análise de Estabilidade Dinâmica 

Caso necessário, será analisado o desempenho dinâmico frente a contingências 

simples das principais linhas de transmissão, considerando-se as capacidades 

de escoamento calculadas em regime permanente, a fim de obter a confirmação 

desses valores. 

 

5.3 Análise de Curto-Circuito nos Pontos de Conexão 

A avaliação de curto-circuito em cada ponto de conexão deverá indicar possíveis 

limitações de geração por violação da capacidade de interrupção de corrente 

simétrica de disjuntores. 

A violação da capacidade de equipamentos de uma subestação será impeditiva 

para o estabelecimento da capacidade de escoamento de energia por esse ponto 

de conexão, mesmo que já exista solução autorizada pela ANEEL. 

Destaca-se que a avaliação contemplará violações apenas em equipamento da 

Rede Básica e nas Demais Instalações de Transmissão. 



 

ONS 

LEILÃO DE ENERGIA DE RESERVA - 3º LER/2015: PREMISSAS E CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO DA 
CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA REDE DE TRANSMISSÃO E DEFINIÇÃO 
DE SUBESTAÇÕES CANDIDATAS 

10 / 13 

 

5.4 Análise da Disponibilidade Física dos Pontos de Conexão 

Para cada uma das subestações candidatas1 elencadas no item 7, a EPE fará 

consulta às transmissoras sobre a viabilidade física de conexão dos 

empreendimentos de geração. As barras candidatas serão classificadas com 

base na disponibilidade de vãos de entrada de linha ou de conexão de 

transformador, conforme segue: 

 Tipo A: Possui vão disponível para novas conexões; 

 Tipo B: Requer construção de novos vãos em barramentos existentes; 

 Tipo C: Não se enquadra nas classificações dos Tipos A ou B. 

Para a classificação dos barramentos, serão considerados os compromissos com 

as expansões de transmissão planejadas referentes aos leilões de energia já 

ocorridos e ao Programa de Expansão da Transmissão (PET) 2015-2020, de 

forma a não comprometer o espaço físico alocado a tais expansões. 

Apenas as subestações com barramentos classificados como tipo A ou B serão 

confirmadas como pontos de conexão candidatos para os empreendimentos. 

6 Margem de Transmissão Resultante para o Leilão 

A margem de transmissão resultante das análises descritas neste documento e 

que poderá ser ofertada no 3º LER/2015, será obtida levando-se em 

consideração a composição das limitações referentes à disponibilidade física das 

instalações para conexão nas barras candidatas, às restrições da capacidade de 

escoamento em regime permanente e dinâmico e às possíveis limitações nos 

níveis de curto-circuito que levem à superação dos equipamentos de 

transmissão. 

É importante destacar que as subestações que possuírem influência no cálculo 

da margem de escoamento definido na Nota Técnica ONS 024/2015, publicada 

em 13/02/2015, referente ao 3º Leilão de Fontes Alternativas (LFA), terão 

margem de transmissão nula para o 3º LER/2015. 

  

                                                
1 O termo “subestações, barras ou barramentos candidata(o)s” se refere às subestações nas quais há 

possibilidade de cadastramento na EPE. 
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7 Definição dos Pontos de Conexão Candidatos 

Para realizar a indicação das barras candidatas, foram consideradas as 

subestações de Rede Básica e DIT, localizadas nas proximidades dos principais 

pontos de entrega de gás natural da região Sudeste e Centro-Oeste.  

Para ser considerada uma subestação candidata, a máxima distância admitida 

entre o ponto de conexão e os pontos de entrega de gás natural foi da ordem de 

50 km. Adicionalmente, tendo em vista as diretrizes estabelecidas no inciso II do 

Artigo 5º, apenas pontos de entrega que possuem capacidade ociosa da rede de 

transporte igual ou superior a 1 milhão m3/dia foram consideradas. 

Ressalta-se que a conexão por meio de seccionamento de linhas de transmissão 

da Rede Básica ou das DIT, não será considerada como ponto de conexão 

candidato para o 3º LER/2015. 

A Tabela 7-1, a seguir, apresenta a lista de barras pré-candidatas que atendem 

ao critério definido nesse item e que terão margem de capacidade de 

escoamento calculada.  

Vale ressaltar que a indicação dos barramentos constantes da NT foi realizada 

considerando apenas a distância mínima entre esses barramentos e os pontos 

de entrega do gás e da identificação de equipamentos já superados nessas 

Subestações – SE. Dessa forma, durante a etapa de cálculo das margens, com a 

análise desempenho da rede, poderão surgir restrições impedit ivas referente aos 

barramentos indicados. 
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Tabela 7-1: Subestações Candidatas a Análise da Margem de Escoamento de Energia 

Pontos de 

Entrega 

Nível de 

Tensão 

Subestações 

Candidatas 

Distância 

em Km 
UF 

Japeri 

500 kV Baixada Fluminense 10 

RJ 

500 kV Adrianópolis 
15 

138 kV Adrianópolis 

230 kV Nilo Peçanha 25 

500 kV Zona Oeste 30 

500 kV São José 
30 

138 kV São José 

138 KV Jacarepaguá 40 

138 kV  Santa Cruz 34 

500 kV Grajaú 50 

Duque de 

Caxias 

500 kV São José 
10 

RJ 

138 kV São José 

500 kV Adrianópolis 
20 

138 kV Adrianópolis 

500 kV Grajaú 26 

138 kV Jacarepaguá 30 

500 kV Baixada Fluminense 35 

138 kV Santa Cruz 56 

Cabiúnas 
138 kV Rocha Leão 37 

RJ 
138 kV Iriri 25 

Termorio II 

(Metropolitano) 

500 kV São José 
10 

RJ 

138 kV São José 

500 kV Adrianópolis 
25 

138 kV Adrianópolis 

500 kV Grajaú 25 

138 kV  Jacarepaguá 28 

500 kV Baixada Fluminense 40 

Guaratinguetá 

230 kV Aparecida 18 

SP 

88 kV Aparecida 18 

500 kV Cachoeira Paulista 20 

230 kV Santa Cabeça 25 

88 kV Santa Cabeça 25 

500 kV Taubaté 58 

440 kV Taubaté 58 
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Pontos de 

Entrega 

Nível de 

Tensão 

Subestações 

Candidatas 

Distância 

em Km 
UF 

230 kV Taubaté 58 

138 kV Taubaté 58 

Americana 

138 kV Santa Bárbara 15 

SP 

138 kV Sumaré 20 

500 kV Campinas 30 

345 kV Campinas 30 

138 kV Campinas 30 

440 kV Araras  35 

138 kV Araras 35 

440 kV Salto 56 

88 kV Salto 56 

440 kV Mogi-Mirim III 38 

138 kV Mogi-Mirim III 38 

500 kV Itatiba 50 

138 kV Itatiba 50 

Araraquara  

(Boa Esperança 

do Sul) 

440 kV Araraquara 16 

SP 
138 kV Araraquara 16 

Vitória 

345 kV Vitória 10 

ES 138 kV Vitória 10 

138 kV Viana 25 

Corumbá 
230 kV Corumbá 2 30 

MS 
138 kV Corumbá 2 30 

Três Lagoas 440 kV Jupiá 30 MS 

As subestações assinaladas na cor cinza estão repetidas apenas para destacar associação a mais de um ponto de entrega. 


