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APRESENTAÇÃO 

 

Esta Nota Técnica visa analisar a situação do não atendimento ao critério N-1 para a SE 230-13,8 

kV Itabira 2, conforme descrito na carta ONS 0223/200/2016 [1]. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais 

A carta ONS 0223/200/2016 [1] abordou a questão do corte de carga em contingência simples na 

única unidade transformadora da SE 230-13,8 kV Itabira 2, não atendendo desta forma o critério 

N-1 nessa SE de Rede Básica de Fronteira.  Adicionalmente a SE 230-13,8 kV Itabira 2 apresenta 

as seguintes não conformidades:  

 O barramento de 230 kV não é da configuração BD4 conforme preconizado nos 

Procedimentos de Rede do ONS. 

 A proteção das transformações 230-13,8 kV e 230-69 kV é compartilhada. 

Desta forma, através do Ofício EPE 0484/2017 [2], solicitamos um levantamento de campo 

visando verificar a possibilidade de implantação das seguintes obras de adequação dessas não 

conformidades: 

 Adequação do barramento de 230 kV para o arranjo do tipo BD4; 

 Individualização da proteção das transformações 230-13,8 kV e 230-69 kV; 

 Instalação de disjuntor de fechamento automático dos barramentos de 13,8 kV (secundário 

da transformação 230-13,8 kV e secundário da transformação reserva 69-13,8 kV)  quando 

da perda da unidade transformadora de 230-13,8 kV evitando corte de carga sustentado. 

 Substituição do transformador reserva 69-13,8 kV por outro de 230-13,8 kV, similar ao 

existente, com proteção individualizada no lado primário e secundário, e um disjuntor de 

fechamento automático dos barramentos secundários de 13,8 kV quando da perda de uma 

das unidades 230-13,8 kV, evitando assim, corte de carga sustentado. 
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1.2 Objetivos Gerais 

O objetivo deste estudo é analisar a situação descrita na carta [1] e tentar indicar soluções 

factíveis para a solução dos problema indicados no item anterior. 

 

1.3 Abordagem Adotada 

As análises foram realizadas de acordo com as etapas a seguir: 

1. Consulta à Cemig GT e Cemig D sobre a possibilidade de implantação de 2 soluções 

propostas pela EPE :  

- Instalação de disjuntor de fechamento automático dos barramentos de 13,8 kV 

(secundário da transformação 230/13,8 kV e secundário da transformação reserva 69/13,8 

kV)  quando da perda da unidade transformadora de 230/13,8 kV evitando corte de carga 

sustentado. 

 

- Substituição do transformador reserva 69-13,8 kV por outro de 230-13,8 kV, similar ao 

existente, com proteção individualizada no lado primário e secundário, e um disjuntor de 

fechamento automático dos barramentos secundários de 13,8 kV quando da perda de uma 

das unidades 230-13,8 kV, evitando assim, corte de carga sustentado. 

 

2. Determinação dos custos da alternativa selecionada. 

 

 

 

 

 



 

 

EPE-DEE-NT-094/2017-rev0 – Atendimento à Itabira – Minas Gerais 

 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 
 

10 

2 CONCLUSÕES 

Conforme o Relatório CemigGT 02.111-PO/PL-905 [3], em anexo para pronta referência,  em 

resposta a consulta feita através do Ofício EPE 0484/2017 [2], há condições para a implantação 

das obras relacionadas a seguir: 

 complementação de dois vãos de 69 kV (7J e 10J) referentes a proteção do 

transformador 69-13,8 kV(Lado de alta tensão) e do transformador 230-69 kV 

(Lado de baixa tensão) ; 

 substituição da transformação 69-13,8 kV (3x10,4) por uma unidade trifásica 69-

13,8 kV – 33,2 MVA; 

 instalação de modulo de conexão de trafo de 13,8 kV (CT-13,8 kV-BPT) para 

manobra e proteção do novo transformador 69-13,8 kV (Lado de baixa tensão); 

 instalação de módulo de interligação de barras de 13,8 kV (IB-13,8kV-BPT); 

 Separação da conexão em 13,8 kV dos trafos 230-13,8 kV e 69-13,8 kV 

 

A figura 1 mostra um diagrama esquemático dos serviços propostos: 

 

Figura 1 -  Serviços propostos na SE 230/69/13,8 kV Itabira 2 
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Ressalta-se de que não há espaço físico que permita a adequação do barramento de 230 kV para 

o arranjo do tipo BD4 e a individualização da proteção das transformações 230-13,8 kV e 230-69 

kV. Apesar dessas restrições, os demais serviços permitem o atendimento ao critério N-1. 

Cabe informar que um transformador 230-13,8 kV, 33,2 MVA será instalado na SE Itabira 2 como 

reserva fria, sendo este será oriundo da SE Governador Valadares 2, obra essa definida no 

relatório Nº EPE-DEE-RE-081/2016-rev0 [4].   
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3 RECOMENDAÇÕES 

Recomenda-se o início imediato do Processo Autorizativo referente aos serviços propostos, o que 

permitirá o atendimento ao critério N-1 nessa SE de Rede Básica de Fronteira no longo prazo. O 

custo total é da ordem de R$ 7,4 milhões, conforme tabela de custo mostrada a seguir: 

 

Tabela 1 – Custos dos Investimentos 

  

Custo Unitário    

x Fator
Custo Total VP Parcela Anual RN

7.423,63 6.873,73 659,42 3.814,20

SE 69/13,8 kV ITABIRA 2 (Ampliação/Adequação) 7.423,63 6.873,73 659,42 3.814,20

1° TF 69/13,8 kV, 1 x 33,2 MVA 3Ф 2021 1,0 1,0 2904,44 2.904,44 2.689,30 257,99 1.492,28

CT (Conexão de Transformador) 69 kV, Arranjo BPT 2021 2,0 1,0 1383,31 2.766,62 2.561,69 245,75 1.421,47

CT (Conexão de Transformador) 13,8 kV, Arranjo BPT 2021 1,0 1,0 1092,14 1.092,14 1.011,24 97,01 561,13

IB (Interligação de Barras) 13,8 kV, Arranjo BPT 2021 1,0 1,0 660,43 660,43 611,51 58,66 339,32

Descrição Ano Qtde. Fator

Custo da Alternativa ( R$ x 1000 )

Terminal
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO À REGIÃO DE 

ITABIRA 

1.0 INTRODUÇÃO 

O Ofício nº 0484/EPE/2017 emitido pela Empresa de Pesquisa Energética – EPE traz 

uma consulta à Cemig GT e a Cemig D sobre a possibilidade de expansão do sistema de 

atendimento à região de Itabira, na região Leste de Minas Gerais. Esse ofício apresenta 

restrições de atendimento ao sistema local, em função do não atendimento ao critério N-

1, bem como aos requisitos estabelecidos nos Procedimentos de Rede para instalações 

de transmissão da Rede Básica.  Os parágrafos 2 e 3 do referido ofício cita: 

Parágrafo 2. Com a configuração atual a SE 230/69/13,8 kV Itabira 2 apresenta as 

seguintes não conformidades: 

 O barramento de 230 kV não é da configuração BD4 conforme preconizado 

nos Procedimentos de Rede do ONS. 

 A proteção das transformações 230/13,8 kV e 230/69 kV é única. 

 Na perda da única transformação 230/13,8 kV há corte de carga, não 

atendendo, desta forma, o critério N-1 nessa SE de fronteira. 

Parágrafo 3. Desta forma, solicitamos um levantamento de campo visando 

verificar a possibilidade de implantação das seguintes obras: 

 Adequação do barramento de 230 kV para o arranjo do tipo BD4; 

 Individualização da proteção das transformações 230/13,8 kV e 230/69 kV; 

 Instalação de disjuntor de fechamento automático dos barramentos de 13,8 

kV (secundário da transformação 230/13,8 kV e secundário da 

transformação reserva 69/13,8 kV) quando da perda da unidade 

transformadora de 230/13,8 kV evitando corte de carga sustentado. 

 Substituição do transformador reserva 69/13,8 kV por outro de 230/13,8 kV, 

similar ao existente, com proteção individualizada no lado primário e 

secundário, e um disjuntor de fechamento automático dos barramentos 

secundários de 13,8 kV quando da perda de uma das unidades 230/13,8 

kV, evitando assim, corte de carga sustentado. 
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2.0 OBJETIVO 

Esse trabalho apresenta uma avaliação do sistema de transmissão existente e previsto 

para a região de Itabira com vistas a uma avaliação de obras futuras para garantir o 

atendimento aos critérios de planejamento e os requisitos estabelecidos nos 

Procedimentos de Rede. 

Avaliou-se o sistema de distribuição e os recursos disponíveis a serem disponibilizados 

para o atendimento local e do subsistema atendido pela SE Itabira 2, tanto em 13,8 kV 

quanto em 69 kV. 

Incialmente, é apresentada uma contextualização do sistema existente e planejado para 

a região, e posteriormente, discutida as questões suscitadas pelo ofício em epigrafe e as 

alternativas viáveis. 

3.0 SISTEMA ELÉTRICO EXISTENTE E PLANEJADO 

A SE Itabira 2, localizada no município de Itabira, com área aproximada de 28 mil m2 

conta com: 

 7 entradas de linhas de 230 kV, sendo prevista a instalação de novo módulo para 

conexão da LT 230 kV Itabira 2 – Itabira 5; 

 1 interligação de barras em 230 kV; 

 1 conexão de transformador em 230 kV (T1 e T2) 

 2 entradas de linhas de 69 kV; 

 1 interligação de barras em 69 kV; 

 2 módulos de 69 kV de conexão de trafos, incompletos; 

 8 entradas de linhas de 13,8 kV; 

 1 conexão de transformador em 13,8 kV 

Cabe informar que os arranjos de barramentos de 230, 69 e 13,8 kV é na configuração 

Barra Principal e Transferência - BPT. 

A Figura 1 apresenta o diagrama da instalação em 230 e 69 kV, enquanto que a e Figura 

2 mostra o arranjo de 13,8 kV. Cabe informar que será montado o vão 10 M para 

conexão da LT 2 230 kV Itabira 2 – Itabira 5, recomendado no relatório da referência [[1]]. 
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Figura 1 SE Itabira 2 – Pátio de 69 e 230 kV 

 

Figura 2 SE Itabira 2 – Pátio de 13,8 kV 

Essa instalação, inaugurada no ano de 1973, portanto anterior ao ONS, bem como aos 

Procedimentos de Redes, está instalada em área anexa à planta industrial de mineração 

da VALE CAUÊ, na saída da rodovia para Santa Maria de Itabira (MG 129), no extremo 

da mancha urbana do município. Cabe informar que o crescimento imobiliário do 

município de Itabira ocorre na região diametralmente oposta à localização da SE Itabira 
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2, na saída da cidade em direção a Nova Era, bem como nas imediações do parque de 

exposição e do distrito industrial, localizados a margem da rodovia MG 120. 

A área da instalação é de aproximadamente 28.400 m2, sendo que nesta área também 

estão instalados equipamentos da VALE, contemplando: transformação 230-69 kV – 150 

MVA (3+1R 50 MVA); uma interligação de barra de 69 kV; 4 entradas de linha de 69 kV, 

sendo 1 não utilizada; 1 entrada de LT curta de 230 kV (150 m) conectada diretamente 

nos autos 230 kV, sem módulos de conexão em 230 e 69 kV. 

Cabe informar que a planilha de módulo geral do banco de preços da Aneel (ReH nº 

758/2009) indica para uma instalação com o número de módulos de manobras existentes 

na instalação uma área mínima da ordem de 42.000 m2, evidenciando assim que a 

instalação é compacta em relação ao indicado no planejamento setorial. 

O subsistema de Itabira, com uma população de aproximadamente 300 mil habitantes e 

124.846 unidades consumidoras, conta com quatro instalações para atendimento ao 

mercado cativo da Cemig D, conforme apresentado na  Figura 3, e listadas a seguir: 

 SE Itabira 2  

o Transformador 230-13,8 kV, 33,2 MVA  
o 8 alimentadores; 
o 34.897 consumidores 

 

 SE Itabira 3  

o Transformador 69-13,8 kV, 1x12,5 MVA  
o 3 alimentadores; 
o 18.457 consumidores 

 

 SE João Monlevade 3 

o Transformador 69-13,8 kV,  3x12,5 MVA. 
o 9 alimentadores 
o 43.557 consumidores 
 

 SE Nova Era 1 

o Transformador 69-13,8 kV,  1x15 MVA. 
o 3 alimentadores 
o 23.066 consumidores 
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Atualmente a única fonte para esse subsistema são as transformações 230-69 kV - 66 

MVA e 230-13,8 kV – 33,3 MVA da SE Itabira 2, sendo que as mesmas compartilham o 

mesmo modulo de conexão de 230 kV (vão 1M), como mostrado na Figura 1. Assim, 

faltas em um dos transformadores implica em interrupção dos municípios/população 

mostradas na Tabela 1, com uma população da ordem de 300 mil pessoas. 

Tabela 1 – Municípios do subsistema de Itabira 

Municípios População IBGE 2010

Bela Vista de Minas 10.004

Dionísio 8.739

Ferros 10.837

Itabira 109.783

Itambé do Mato Dentro 2.283

João Monlevade 73.610

Nova Era 17.528

Passabém 1.766

Rio Piracicaba 14.149

Santa Maria de Itabira 10.552

São Domingos do Prata 17.357

São Gonçalo do Rio Abaixo 9.777

São José do Goiabal 5.636

São Sebastião do Rio Preto 1.613

TOTAL 293.634  

Em função dessa condição, o sistema elétrico planejado para a microrregião de Itabira 2 

foi objeto de recente estudo coordenado pela EPE [[1]], tendo sido definidos reforços 

estruturais para garantir o atendimento em condição normal, e, evitar cortes de carga em 

condições de emergência, em consonância com a regulação setorial.  

Foi definida a construção da SE João Monlevade 4, através do seccionamento da LT 230 

kV Itabira 2 – João Monlevade 2, com uma transformação 230-69 kV e integrando as SEs  

na tensão de 69 kV, conforme apresentado na  Figura 4. 
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Figura 3 Integração da SE João Monlevade 4 

Com a entrada em operação da SE João Monlevade 4, objeto do Leilão Aneel – 05/2015, 

com data definida para março de 2021, haverá o atendimento do critério N-1 para o 

sistema em tensão de 69 kV. Dessa forma, contingencias na transformação 230-69 kV da 

SE Itabira 2 ou João Monlevade 4 não resultará em perda de carga na tensão de 69 kV. 

Do total de 300 mil habitantes atualmente afetados, no futuro, apenas aqueles atendidos 

pela transformação 230-13,8 kV da SE Itabira 2 sofreria interrupção. 

Encontra-se em construção da SE Itabira 6 69-13,8 kV 1x15 MVA, conforme Figura 4. 

Esta nova subestação tem como objetivo aliviar o carregamento da transformação 69-

13,8 kV da SE Itabira 3 e 230-13,8 kV da SE Itabira 2, redistribuindo as cargas entre os 

alimentadores, possibilitando uma maior disponibilidade e flexibilidade operativa do 

sistema de atendimento ao núcleo urbano de Itabira. 
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Figura 4  SE Itabira 6 – 69-13,8 kV 

Com a construção da SE Itabira 6, prevista para 09/2018, haverá menos consumidores 

sujeitos a interrupções na região de Itabira. 

A SE Itabira 2, conforme mostrado na Figura 5, está localizada fora da mancha urbana e 

próximo à planta industrial de extração mineral, o que dificulta o encaminhamento de 

novos alimentadores de 13,8 kV. Dessa forma, o atendimento a partir da SE Itabira 2 não 

demandará potência superior a capacidade do atual transformador 230-13,8 kV de     

33,2 MVA. 

Observa-se na figura 5 que os alimentadores (13,8 kV) em amarelo são provenientes da 

SE Itabira 2, enquanto os em cor azul são oriundos da SE Itabira 3.  
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Figura 5  Atendimento ao núcleo urbano de Itabira  

4.0 AVALIAÇÃO DAS OBRAS PROPOSTAS 

4.1 Adequação do barramento de 230 kV para o arranjo do tipo BD4; 

O anexo II da Consolidação de obras de transmissão 2015 - Rede Básica e DIT 

contempla as Propostas para Melhoria da Segurança das Instalações Estratégicas do 

Sistema Interligado Nacional – Avaliação dos Aspectos Relacionados aos Arranjos de 

Barramentos. Para a SE Itabira 2 as seguintes alterações foram propostas com o 

indicativo da viabilidade ou não, descritas a seguir: 



 Converter o arranjo do setor de 230 kV para barra dupla 4 chaves e instalar proteção 
diferencial dessa barra por proteção adaptativa.  
O Agente informou não ser factível devido à ausência de espaço físico.  
 

 Individualizar o vão do transformador 230/69 kV (T1) em ambos os setores no setor de 
230 kV.  
O Agente informou não ser factível devido à ausência de espaço físico.  
 

 Completar o vão de conexão (10J) do transformador T1 no arranjo 69 kV, com a 
instalação de disjuntor e secionador.  
O Agente informou ser factível.  
 

 Individualizar o vão do transformador 230/13,8 kV (T2) no setor de 230 kV.  
O Agente informou não ser factível devido à ausência de espaço físico.  
 

 Instalar vão de transferência no setor 13,8 kV  
O Agente informou ser factível.  
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 Completar o vão de conexão (7J) do transformador T3 no arranjo 69 kV, com a instalação 
de disjuntor e secionador.  
O Agente informou ser factível. 

Na avaliação da Cemig GT não é possível a adequação do arranjo de BPT para BD4 no 

230 kV.  

4.2 Individualização da proteção das transformações 230/13,8 kV e 230/69 kV; 

Conforme mostrado na Figura 1, todos os vãos de 230 kV estão montados, não restando 

espaço para inserção de novos módulos de conexão. Assim, mantêm-se a condição de 

outrora, não sendo possível a adequação proposta.  

No lado de 69 kV foi priorizado a complementação dos vãos 69 kV, evitando-se pique de 

energia para desligamentos programados. 

4.3 Instalação de disjuntor de fechamento automático dos barramentos de 13,8 

kV (secundário da transformação 230/13,8 kV e secundário da transformação 

reserva 69/13,8 kV) quando da perda da unidade transformadora de 230/13,8 

kV evitando corte de carga sustentado; 

A SE Itabira 2 possui um arranjo de barramento de 13,8 kV na configuração Barra 

Principal e Transferência e não conta com seccionamento de barras. Para essa 

adequação propõem-se a instalação de módulo de conexão (CT-13,8 kV-BPT) para o 

transformador 69-13,8 kV. 

Como resultado, haverá ganho no restabelecimento, considerando que na falta da 

transformação 230-13,8 kV, fecha-se  automaticamente o disjuntor de 13,8 kV do 

transformador 69-13,8 kV, que assumirá a totalidade da carga de 13,8 kV da instalação, 

portanto com o pleno restabelecimento. Salienta-se que na perda da transformação 

230/69 kV também haverá necessidade de fechamento automático do disjuntor de 13,8 

kV para evitar corte sustentado de carga, uma vez que a proteção dos transformadores 

230/69 kV e 230/13,8 kV é única no lado de 230 kV. 

O transformador 69-13,8 kV, 3 x 10,4 MVA (sem fase reserva) é de 1966, com  51 anos 

desde sua fabricação. Assim, para a melhoria da confiabilidade do atendimento as cargas 

atendidas pela transformação 230-13,8 kV da SE Itabira 2 propõem-se a substituição do 

trafo 69-13,8 kV por um transformador trifásico de potência idêntica ao transformador 
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230-13,8 kV que é de 33,2 MVA, além da instalação de módulo de conexão de trafo 

exclusiva, em 13,8 kV. Com a instalação do módulo de conexão de 13,8 kV, faltas na 

transformação da SE Itabira 2, que compartilham da seção de 230 kV não haverá corte 

de cargas de 13,8 kV da instalação devido ao fechamento automático do disjuntor de 

13,8 kV do transformador 69-13,8 kV. 

 

4.4 Substituição do transformador reserva 69/13,8 kV por outro de 230/13,8 kV, 

similar ao existente, com proteção individualizada no lado primário e 

secundário, e um disjuntor de fechamento automático dos barramentos 

secundários de 13,8 kV quando da perda de uma das unidades 230/13,8 kV, 

evitando assim, corte de carga sustentado. 

A substituição não é viável, sobretudo por não haver espaço para instalação de um novo 

módulo de conexão de trafo para a individualização da manobra dos mesmos, o que não 

permitiria o atendimento ao critério N-1 quando de defeitos em um dos transformadores 

230/13,8 kV. 

5.0 PROPOSTA INDICADA 

Para a melhoria da confiabilidade do atendimento as cargas atendidas pela 

transformação 230-13,8 kV da SE Itabira 2 a solução proposta pela Cemig GT e validada 

pela Cemig D, contempla: 

 complementação de dois vãos de 69 kV (7J e 10J); 

 substituição da transformação 69-13,8 kV (3x10,4) por uma unidade trifásica 69-

13,8 kV – 33,2 MVA; 

 instalação de modulo de conexão de trafo de 13,8 kV (CT-13,8 kV-BPT) para 

manobra e proteção do novo transformador 69-13,8 kV; 

 instalação de módulo de interligação de barras de 13,8 kV (IB-13,8kV-BPT); 

 Separação da conexão em 13,8 kV dos trafos 230-13,8 kV e 69-13,8 kV 

No ANEXO – DIAGRAMA UNIFILAR BÁSICO – SE ITABIRA 2apresenta-se o diagrama 

da obra proposta para a SE Itabira 2 
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Adicionalmente, cabe informar que foi proposto no estudo da referência 3 a transferência 

de um transformador 230-13,8 kV – 33,2 MVA da SE Gov. Valadares 2 para a SE Itabira 

2, como reserva local, melhorando a confiabilidade e segurança do atendimento local. 

6.0 CONCLUSÕES 

O subsistema de Itabira, Monlevade e Nova Era conta com quatro instalações para 

atendimento das cargas locais, sendo prevista a construção da SE Itabira 6, conforme 

listado a saber: 

 

SE kV MVA 

Alimentadores 

Existentes Planejados 

Itabira 2 230-13,8 kV 1x33,2 MVA 8  

Itabira 3 69-13,8 kV 1x12,5 MVA 3  

J. Monlevade 3 69-13,8 kV 3x12,5 MVA 9  

Nova Era 1 69-13,8 kV 1x15,0 MVA 3  

Itabira 6 69-13,8 kV 1x15 MVA  4 

 

O subsistema da região de Itabira com as instalações existentes e as obras planejadas, 

além dessas adequações proposta neste relatório disponibilizará recursos para um 

atendimento ao mercado dentro dos padrões estabelecidos pela Aneel.  

As obras indicadas nessa avaliação agregaram confiabilidade ao subsistema com a 

substituição de transformador em final de vida útil (fabricado em 1966), bem como 

dotando a nova transformação de seção com disjuntor geral de 13,8 kV, minimizando os 

cortes de carga, decorrente abertura do disjuntor 1M4 da SE Itabira 2, que atende as 

transformações 230-13,8 kV e 230-69 kV. 

Assim, conclui-se que o sistema existente e planejado para o atendimento ao 

município de Itabira 2, apresenta-se adequado em relação aos índices de 

continuidade e confiabilidade, estando aderente com a regulação vigente e com a 

modicidade tarifária.  
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