SEI/MME - 0439838 - Nota Informativa

https://www.mme.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

NOTA INFORMATIVA Nº 15/2020/DPE/SPE
1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.
Está em processo de publicação a 1ª emissão do Plano de Outorgas de Transmissão, ciclo
2020 (POTEE), em três versões: Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2020 ‐ Rede
Básica e Demais Instalações de Transmissão, Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica
(POTEE) 2020 ‐ Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Ú l e Plano de Outorgas de
Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2020 ‐ Reforços de Pequeno Porte.
2.
Desde o ano de 2018 o POTEE indica as ampliações e reforços ao sistema de transmissão
por meio de planilhas, com o obje vo de facilitar a consulta pelo público interessado. Esta Nota
Informa va tem o obje vo de detalhar as propostas de planilha da 1ª emissão do POTEE 2020, a ser
disponibilizada para Consulta Pública, caracterizando a função de cada aba no contexto do Plano.
2.

INFORMAÇÕES

2.1.
É descrito a seguir o modo como cada indicação é inserida nas abas das minutas de
Planilha da 1ª emissão do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE), ciclo 2020:
2.2.
‐ 3 abas:

1. Planilha de Ampliações e Reforços ‐ Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão

Primeira aba - Ampliações e Reforços - composta por indicações nunca antes publicadas em outras
emissões ou ciclos de POTEEs. A aba Ampliações e Reforços trará somente as indicações inéditas,
sendo as indicações anteriores que estejam vigentes e sem outorga transferidas para a aba POTEE
Anteriores;
Segunda aba - Alterações e Retiradas - composta por obras que já foram publicadas e que ainda não
possuem outorga definida, mas que sofreram alterações de datas, escopo, transmissora, referência,
classificação, etc., ou ainda aquelas que se tornaram desnecessárias, de acordo com recomendações da
EPE ou do ONS. A aba segue um código de cores, de acordo com o que se segue:
Para as obras alteradas: as alterações têm a cor da fonte destacada em dourado.
Para as obras re radas: as obras re radas têm a cor da fonte destacada em vermelho.
Terceira aba - POTEE Anteriores - composta por obras já publicadas em edições anteriores
do POTEE (ciclos e emissões anteriores), e que ainda não possuem outorga definida, trata-se do
estoque de instalações identificadas pelo Planejamento Setorial como necessárias ao Sistema
Interligado Nacional.
2.3.

2. Planilha de Melhorias de grande porte e Reforços para aumento da vida ú l ‐ 3 abas:
Primeira aba - Melhorias e Reforços - composta por indicações nunca antes publicadas em outras
emissões ou ciclos de POTEEs. A aba Melhorias e Reforços trará somente as indicações inéditas,
sendo as indicações anteriores que estejam vigentes e sem outorga transferidas para a aba POTEE
Anteriores;
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Segunda aba - Alterações e Retiradas - composta por obras que já foram publicadas, ainda sem
outorga definida, mas que sofreram alterações de datas, escopo, transmissora, referência, classificação,
etc., ou ainda aquelas que se tornaram desnecessárias, de acordo com recomendações da EPE ou do
ONS.
Para as obras alteradas: as alterações têm a cor da fonte destacada em dourado.
Para as obras re radas: as obras re radas têm a cor da fonte destacada em vermelho.
Terceira aba - POTEE Anteriores - composta por obras já publicadas em edições anteriores
do POTEE (ciclos e emissões anteriores), e que ainda não possuem outorga definida.
2.4.
abas:

3. Planilha de Reforços de Pequeno Porte das Instalações de Transmissão Existentes ‐ 2

Primeira aba - Ampliações e Reforços - composta por indicações nunca antes publicadas em outras
emissões ou ciclos de POTEEs. A aba Ampliações e Reforços trará somente as indicações inéditas;
Segunda aba - Alterações e Retiradas - composta por obras que já foram publicadas, ainda sem
outorga definida, mas que sofreram alterações de datas, escopo, transmissora, referência, classificação,
etc., ou ainda aquelas que se tornaram desnecessárias, de acordo com recomendações da EPE ou do
ONS.
Para as obras alteradas: as alterações têm a cor da fonte destacada em dourado.
Para as obras re radas: as obras re radas têm a cor da fonte destacada em vermelho.
2.5.
Por ﬁm, importante destaque se faz necessário em relação à a subs tuição dos
equipamentos de pequeno porte relacionados aos equipamentos de grande porte. Conforme
estabelece a Resolução Norma va n. 880, de 7 de abril de 2020, somente a subs tuição dos
equipamentos de grande porte (referentes à subs tuição de transformadores, equipamentos de
compensação de potência rea va ou linha de transmissão) em ﬁnal de vida ú l deverão constar no
Plano de Ampliações e Reforços (PAR), cabendo as demais Melhorias Tipo II, mesmo que
relacionadas aos equipamentos de grande porte constarem no Plano de Modernização das
Instalações (PMI). Assim sendo, a subs tuição dos equipamentos de pequeno porte relacionados aos
equipamentos de grande porte foi suprimida dessa planilha do Plano de Outorgas.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Guilherme Ferreira Prado, Diretor(a) do
Departamento de Planejamento Energé co, em 21/10/2020, às 14:41, conforme horário oﬁcial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Guilherme Zane Rosa, Assessor(a) Técnico(a), em
21/10/2020, às 14:42, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Antonio Roberto Coimbra, Coordenador(a)‐Geral de
Planejamento da Transmissão, em 21/10/2020, às 14:43, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://www.mme.gov.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código veriﬁcador 0439838 e o código CRC 450AD36E.

Referência: Processo nº 48360.000085/2020‐15
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