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Banco de Preços de Referência da ANEEL: 

Atualização dos Valores para a Data-Base Junho de 2020 

 

O Banco de Preços de Referência da ANEEL 

é um importante instrumento utilizado pela EPE no 

desenvolvimento dos estudos de planejamento e na 

elaboração de diversos relatórios gerenciais, como o 

Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) e o 

Programa de Expansão da Transmissão/Plano de 

Expansão de Longo Prazo (PET/PELP). 

Por esse motivo, a cada atualização do Banco 

de Preços da Agência, a EPE busca adequar uma 

série de sistemas desenvolvidos internamente que 

auxiliam na manipulação do conjunto de dados 

primários disponibilizados com maior eficiência, o 

que é fundamental para a utilização dessas 

informações em seus produtos. 

Até o ano de 2019, os valores atualizados do 

Banco de Preços eram disponibilizados pela ANEEL 

por meio de planilhas anexas a resoluções 

específicas. Essas planilhas eram particularmente 

importantes no âmbito do planejamento setorial em 

função da estrutura dos dados, que facilitava 

bastante o desenvolvimento e manutenção de 

rotinas que auxiliavam a internalização dessas 

informações aos sistemas da EPE. 

Dessa forma, durante o ano de 2019, foi 

possível manter todos os sistemas da EPE 

atualizados em consonância com as disposições das 

duas resoluções homologatórias emitidas pela 

Agência nesse ano, quais sejam, a REH nº 

2.514/2019 e a REH nº 2.549/2019. 

No entanto, a partir do ano de 2020, a ANEEL 

passou a disponibilizar os valores atualizados do 

Banco de Preços exclusivamente a partir de uma 

nova plataforma online de orçamentação (LINK), 

descontinuando as planilhas anteriormente 

acessadas pela EPE. 

Como o desenvolvimento de uma interface 

entre os sistemas da EPE e a nova plataforma de 

orçamentação da ANEEL consumiria bastante 

tempo, a EPE avaliou ser mais oportuno, em um 

primeiro momento, manter a interface existente com 

as planilhas tradicionais e realizar um esforço para 

atualizar as planilhas anexas à luz das informações 

contidas na REH nº 2.514/2019 e na REH nº 

2.549/2019, dado que a plataforma online da 

Agência também se apoia no conteúdo das 

resoluções já citadas. 

Esse processo de atualização das planilhas 

da ANEEL foi realizado pela EPE no mês de junho de 

2020, que consiste na data-base dos cálculos. Dessa 

forma, os índices de preços considerados na base 

são referentes ao mês de maio de 2020. 

Ao longo desse processo, a EPE aproveitou 

para reincorporar à base da ANEEL alguns itens que 

foram recentemente descontinuados por 

insuficiência de informações regulatórias, mas que 

são importantes em estudos de planejamento, 

como, por exemplo, os capacitores série e os 

compensadores síncronos/estáticos de reativos. 

Adicionalmente, a EPE julgou ser bastante 

oportuno tratar de dois temas específicos associados 

a Linhas de Transmissão Aéreas (LTA), os quais 

serão abordados com maiores detalhes no Anexo 

deste Informe Técnico. 

Salienta-se que essas iniciativas da EPE 

encontram resguardo na própria REH nº 

2.514/2019, que apresenta a seguinte redação em 

seu Art. 4º: “A Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE pode analisar e propor valores, critérios, 

parâmetros e procedimentos relativos ao Banco de 

Preços de Referência ANEEL, de forma justificada e 

embasada em elementos técnicos e factuais”. 

As planilhas associadas ao Banco de Preços 

da ANEEL, atualizadas pela EPE conforme as 

condições expostas nesse documento, e que 

passarão a ser utilizadas nos próximos estudos de 

planejamento, podem ser acessadas por meio deste 

LINK.

http://bprsimulador.aneel.gov.br/
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Documents/Banco%20de%20Preços%20de%20Referência%20da%20ANEEL%20(Data-Base%20Junho%20de%202020).zip
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ANEXO – LINHAS DE TRANSMISSÃO AÉREAS (LTA) 

 

1. ATUALIZAÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS 
DE CABOS CONDUTORES DE LTA 

As planilhas associadas ao mais recente 

Banco de Preços de Referência da ANEEL [1,2] 

evidenciaram diferenças expressivas nos preços em 

R$/kg entre os diversos tipos, bitolas e formações 

de cabos condutores disponíveis. Para fins de 

clareza, neste anexo deve-se considerar: 

a) Banco de preços anterior - ref. de 
preços: 06/2017. 

b) Banco de preços mais recente - ref. de 
preços: 07/2017 [1,2]. 

A Figura 1.1 apresenta os preços em R$/kg 

dos cabos comumente utilizados nas soluções de 

referência recomendadas pela EPE (tipo CAA com 

formações 26/7 e 45/7) considerando não só as 

informações apresentadas no banco mais recente, 

como também aquelas dispostas no anterior, 

tomando a Região Nordeste como referência. 

Figura 1.1 - Preços unitários dos cabos condutores CAA 26/7 e 45/7, 
em R$/kg, para diferentes bancos 

Nota-se que na versão anterior do banco de 

preços as diferenças referidas, embora existissem, 

eram menores e apresentavam impacto aceitável 

dentro de certa tolerância na otimização econômica 

de LTA. Levando-se em consideração que a 

atualização do banco de preços é realizada durante 

períodos específicos e é baseada nos dados de 

empreendimentos de transmissão implantados, é 

esperado que os cabos com menor utilização 

mantenham preços mais elevados que os demais ou 

simplesmente não tenham seus preços atualizados 

com a mesma frequência dos outros cabos 

presentes no banco. Partindo-se da premissa de que 

a EPE, em geral, busca usar essas informações para 

o custeio das alternativas de expansão da 

transmissão e que há diferenças significativas entre 

os preços unitários dos cabos condutores, tornou-se 

necessário buscar uma metodologia para definir 

novos valores para os custos dos cabos sem perder 

de vista, contudo, as significativas reduções 

observadas nas planilhas do banco mais recente. 

Nesse sentido, foi realizada uma comparação 

entre as informações dos bancos de preços, mais 

recente e anterior, visando obter as variações 

percentuais para todos os tipos, bitolas e formações 

de cabos para as diferentes regiões do país. A partir 

dessa comparação, identificou-se que a maioria dos 

cabos tinha sofrido a mesma redução percentual 

quando considerada essa amostra por região. De 

fato, foram verificadas variações percentuais 

diferenciadas de preços apenas para o conjunto 

específico de cabos que tiveram dados fornecidos 

pelas empresas, conforme detalhado na Audiência 

Pública 031/2018 da ANEEL. Constatou-se então 

que, para cada região do país e para a grande 

maioria dos cabos, o fator de redução aplicado 

correspondia à mediana dos valores de redução de 

preço obtidos para cada cabo desse conjunto 

específico. 

Dentro desse contexto, foi proposta pela EPE 

a seguinte metodologia para ajuste dos preços 

unitários mais recentes dos cabos condutores: 

i. Identificou-se o subgrupo de cabos listados 
na Tabela 1.1, para os quais mais de uma 
empresa enviou dados para a Audiência 
Pública 031/2018 da ANEEL. 

ii. Foram obtidos os percentuais regionais de 
redução de preços considerando a mediana 
das reduções individuais obtidas para os 
cabos da Tabela 1.1. Esses percentuais 
regionais de redução foram aplicados em 
todos os cabos do banco anterior, 
independentemente de tipo, bitola e 
formação, incluídos os apresentados na 
Tabela 1.1. 

iii. Finalmente, foram obtidas as medianas dos 
valores de preço obtidos em (ii), por tipo de 
cabo e região, resultando então em valores 
únicos de preço a serem considerados para 
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todas as bitolas e formações, conforme 
resultados da Tabela 1.2. 

Em relação ao item (i), entende-se que 

considerar este subgrupo de cabos que possuem 

mais amostras proporciona uma maior robustez 

estatística no ajuste do banco, em consonância com 

a proposta inicial da ANEEL [3]. As reduções do item 

(ii) foram aplicadas em todos os cabos do banco 

anterior visando evitar as distorções supracitadas 

haja vista que, em princípio, a maior influência nos 

preços unitários deveria estar associada aos preços 

unitários das commodities alumínio e aço e, 

portanto, de forma menos dependente das bitolas e 

formações. Este fato também permite concluir ser 

razoável a adoção de valores únicos por tipo de cabo 

e região, independentemente de bitola e formação, 

conforme item (iii). 

Nota-se que os valores da Tabela 1.2 devem 

sofrer as devidas correções inflacionárias para a 

data-base a ser adotada (junho de 2020, no caso 

desta publicação). Adicionalmente, para a obtenção 

dos valores Brasil, basta a aplicação dos fatores de 

regionalização definidos em [1,2]. 

Por fim, cumpre ressaltar que, nas 

manipulações numéricas realizadas, adotou-se 

como métrica a mediana, dada a sua simplicidade 

em comparação a outras técnicas estatísticas bem 

como a sua capacidade razoável de expurgar 

outliers mesmo em amostras pequenas, em 

conformidade também com as abordagens adotadas 

pela ANEEL em [3]. 

Tabela 1.1 – Variações percentuais por região, do banco de preços 
mais recente em relação ao anterior, para os cabos com mais de 

uma amostra na AP 031/2018 da ANEEL 

 Região 

Nome 
Norte 

[%] 

Nordeste 

[%] 

Centro-

Oeste 

[%] 

Sudeste 

[%] 

Sul 

[%] 

POLYGONUM -44,3 -45,4 -41,3 -45,6 -44,6 

HAWK -26,0 -27,4 -22,0 -26,5 -23,2 

FLINT -30,1 -31,5 -26,3 -31,7 -30,4 

GROSBEAK -29,8 -31,1 -25,9 -30,2 -27,0 

TERN -53,9 -54,8 -51,4 -54,3 -52,2 

RAIL -46,0 -47,1 -43,1 -46,4 -43,9 

DRAKE -37,6 -38,8 -34,1 -38,0 -35,1 

BLUEJAY -44,4 -45,5 -41,5 -44,9 -42,3 

MEDIANAS -40,9 -42,1 -37,7 -41,4 -38,7 

 

 

 

 

Tabela 1.2 – Custos unitários, em R$/kg, por tipo de cabo e região, 
independentemente de bitola e formação, considerando os ajustes 

propostos. Data-base 07/2017 

 Região 

Tipo 

Norte 

[
𝑅$

𝐾𝑔
] 

Nordeste 

[
𝑅$

𝐾𝑔
] 

Centro-

Oeste 

[
𝑅$

𝐾𝑔
] 

Sudeste 

[
𝑅$

𝐾𝑔
] 

Sul 

[
𝑅$

𝐾𝑔
] 

Brasil 

[
𝑅$

𝐾𝑔
] 

ACAR 11,56 11,11 11,73 11,49 11,58 11,42 

CA 12,30 11,82 12,47 12,22 12,32 12,15 

CAA 11,68 11,22 11,85 11,60 11,71 11,53 

CAL 11,78 11,32 11,95 11,70 11,80 11,63 

CALA 11,02 10,59 11,17 10,95 11,04 10,88 

[1] ANEEL. Resolução Homologatória Nº 2.549, de 14 de 

maio de 2019. 

[2] ANEEL. Resolução Homologatória Nº 2.514, de 19 de 

fevereiro de 2019. 

[3] ANEEL. Nota Técnica N° 94/2018-

SRM/SCT/SFF/ANEEL, de 20 de junho de 2018. 

 

2. ESTABELECIMENTO DE FATOR DE 
SOBRECUSTO PARA LTA DE SIL ELEVADO 
DE 6 SUBCONDUTORES 

Considerando que não há referências 

suficientes no Banco de Preços da ANEEL acerca de 

LTA de SIL Elevado de 6 subcondutores por fase, 

atualmente é adotado pela EPE um fator de 

sobrecusto sobre uma LTA típica de 500 kV em 

circuito simples, com 4 subcondutores, 

predominantemente estaiada e com fundação 

referencial em grelha. 

Cabe destacar que esse fator é inserido nos 

sistemas desenvolvidos internamente pela EPE 

visando realizar comparações econômicas entre as 

alternativas de expansão nos relatórios R1. 

Para estimar esse fator de sobrecusto, a EPE 

utiliza o programa ELEKTRA, desenvolvido pelo 

CEPEL [1]. Nesse processo adota-se como base 

comparativa para os cálculos soluções de LTA típicas 

de 500 kV, com 4 subcondutores por fase do tipo 

CAA TERN. Estes cabos vêm sendo utilizados como 

referência por terem sido largamente recomendados 

para soluções de LTA de SIL Elevado nos últimos 

estudos de planejamento da EPE. Ao longo da 

avaliação, busca-se manter as mesmas premissas 

ambientais e técnicas entre as comparações, além 

do nivelamento referencial a uma mesma data-base 
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do Banco de Preços ANEEL (junho de 2020, no caso 

desta publicação). 

Os resultados necessários para a obtenção 

dos fatores apresentados na Tabela 2.1 foram 

extraídos diretamente do programa ELEKTRA. 

Tabela 2.1 – Fatores de sobrecusto para o custeio de LTA de SIL 
Elevado de 6 subcondutores, sendo esses fatores gerados a partir de 

solução de 500 kV típica de 4 subcondutores 

 Fatores de sobrecusto 

Modalidade\Região N NE CO SE S 

Leilão 33% 32% 29% 26% 23% 

Instalação 33% 32% 29% 26% 23% 

Substituição 34% 33% 31% 29% 27% 

 [1] http://www.cepel.br/pt_br/produtos/elektra-

dimensionamento-custeio-e-otimizacao-de-lts-1.htm 

http://www.cepel.br/pt_br/produtos/elektra-dimensionamento-custeio-e-otimizacao-de-lts-1.htm
http://www.cepel.br/pt_br/produtos/elektra-dimensionamento-custeio-e-otimizacao-de-lts-1.htm

