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ORIGEM DA
RECOMENDAÇÃO

REFERÊNCIA

ONS

PAR 2016-2018
Carta ONS - 0595/DPL/2019, de
28/10/ 2019
(Processo ANEEL
48500.003889/2015-67)

CLASSIFICAÇÃO

Reforço

REGIÃO

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

UF

SP

TRANSMISSORA
OU GERADORA

ISA CTEEP

DISTRIBUIDORA

-

DATA DE
NECESSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA
INSTALAÇÃO

ALTERAÇÃO
OU
RETIRADA?

INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO

SE DRACENA (SP)

Substituição de dois transformadores 138/13,8 kV, de 18,75 MVA para 33,3 MVA, cada, e dos
módulos de conexão 13,8 kV e do sistema de proteção associado.
(OBS.: Obra publicada na CONSOLIDAÇÃO DE OBRAS DE TRANSMISSÃO 2017/2016
VOLUME I – REDE BÁSICA e DIT, de dezembro/2017)

Imediato

RB

Alteração

POTEE 2017/2016

Imediato

DIT

Retirada

Ciclo POTEE

ONS/EPE

PAR 2016-2018
EPE-DEE-RE-008/2015-rev1

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

-

LT 440 kV ARARAQUARA - MOGI MIRIM III (SP)

ONS

PAR 2016-2018

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

IE PINHEIROS

-

SE ARARAS (SP)

Substituição do disjuntor 38352-7 do módulo de interligação de barramentos do atual travessão
do Transformador TR-3 por outro apropriado para manobras de linhas de transmissão com
resistor de pré-inserção. Instalação de 01 (um) módulo de interligação de barramentos em 440 kV,
com arranjo barra dupla a disjuntor e meio. Substituição dos seccionadores do travessão onde se
conectará a LT 440 kV Araraquara - Araras C1/C2 para a capacidade mínima de 3000 A.
Adequações no Sistema de Proteção, Controle e Supervisão e obras associadas.

Imediato

RB

Alteração

POTEE 2017/2016

ONS/EPE

PAR 2017-2019
EPE-DEE-RE-067/2016-rev0

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

EDP SP

SE APARECIDA 230/88 kV (SP)

Substituição de 3 (três) bancos de transformadores monofásicos (TR-1, TR-2 e TR-3) 230/88 kV de
60 MVA cada, por 3 (três) bancos de transformadores monofásicos 230/88-138 kV, (9+1) x 33,3
MVA. Adequação dos módulos de conexão 230 kV (anel 230 kV) e 88 kV existentes (disjuntores,
seccionadores, TC’s, TP’s, pararraios, cabos e conexões). Substituição do bay 88 kV de interligação
de barras (disjuntor, seccionadora, TC´s e cabo de conexão). Adequação do barramento de 88 kV
para capacidade superior a 2000 A. Adequação da malha de aterramento dos setores de 230 kV e
88 kV. Substituição do sistema de proteção de barras e falha de disjuntor no setor de 88 kV.

out/20

RB

Alteração

POTEE 2017/2016

ONS/EPE

PAR 2016-2018
EPE-DEE-RE-077/2013-rev0

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

REDE DE USO
COMPARTILHADO SÃO PAULO

LT 138 kV ATIBAIA II - BRAGANÇA PAULISTA (SP)

Recapacitação para 75ºC/90ºC da LT 138 kV Atibaia II - Bragança Paulista, 12,9 km, entre o ponto
de seccionamento da antiga LT 138 kV Mairiporã - Bragança Paulista para engate da SE Atibaia II e
a SE Bragança Paulista; Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões 138 kV dos módulos de
entrada da LT 138 kV Atibaia II - Bragança Paulista C1/C2, na SE Bragança Paulista, por superação
da capacidade de corrente nominal devido a recapacitação da LT.

Imediato

DIT

Alteração

POTEE 2017/2016

ONS/EPE

PAR 2019-2023
EPE-DEE-RE-087/2018-rev0

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

-

LT 440 kV BOM JARDIM – ÁGUA AZUL

Seccionamento com construção de trecho de 32 km em circuito duplo e conexões na subestação
de Fernão Dias. Adequação dos sistemas de proteção, controle e supervisão nas subestações
terminais de Bom Jardim e Água Azul.

Imediato

RB

Alteração

POTEE 2019

ONS/EPE

PAR 2019-2023
EPE-DEE-RE-027/2018-rev0

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

-

SE ÁGUA VERMELHA 440/138 kV

2° TF 440/138 kV, (3+1R) x 100 MVA 1Ф
Instalação de cabo subterrâneo isolado 138 kV e ampliação da área operada com adequação da
infraestrutura e terraplanagem.

Imediato

RB

Alteração

POTEE 2018

ONS/EPE

PAR 2018-2020
EPE-DEE-NT-015/2019-rev0

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

REDE DE USO
COMPARTILHADO SÃO PAULO

LT 138 kV EUCLIDES DA CUNHA - MOCOCA

Recapacitação / recondutoramento de 17,7 km para capacidade mínima de 139 / 163 MVA, em
condição normal/emergência de operação. Substituição de 6 seccionadores, cabos e conexões dos
módulos de entrada da LT 138 kV Euclides da Cunha - Mococa IV C1/C2 na SE Euclides da Cunha.

Imediato

DIT

Alteração

POTEE 2018

ONS/EPE

EPE-DEE-RE-027/2018-rev0
PAR 2018-2020

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

REDE DE USO
COMPARTILHADO SÃO PAULO

LT 138 kV ÁGUA VERMELHA - BOA HORA

Reconstrução / recondutoramento, CD, 10,54 km, ampliando a capacidade da LT para 249/293
MVA e adequações dos terminais na SE Água Vermelha.

Imediato

DIT

Alteração

ONS/EPE

EPE-DEE-RE-027/2018-rev0
PAR 2018-2020

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

REDE DE USO
COMPARTILHADO SÃO PAULO

LT 138 kV BOA HORA - JALES

Recapacitação / recondutoramento, CD, 45,04 km, ampliando a capacidade para 139/163 MVA e
adequações dos terminais na SE Jales.

Imediato

DIT

Alteração

SE ITAPEVA

Instalação do 2º TR 138/34,5 kV de 30 MVA e módulos de conexão associados. Remoção dos
transformadores 13,8/34,5 kV que atualmente funcionam como reserva (unidades TR-5, TR-6 e TR7). Os cubículos 25, 26 e 27 devem ser adaptados para operar com rede de distribuição 13,8 kV,
com capacidade de suportar corrente de 600 A e com função de proteção para terra de alta
impedância (RAI). Ampliação dos barramentos 138 kV com implantação de módulo de
infraestrutura de manobra; Reconfiguração do setor de 34,5 kV para arranjo barra principal e
transferência, com instalação de barramento de transferência, complementação dos módulos de
entrada de linha com a instalação de 4 seccionadores 34,5 kV em cada módulo de entrada de
linha, 2 módulos de conexão de transformador e 1 de interligação de barramentos; Instalação de
cabo isolado 34,5 kV no módulo de conexão do novo transformador; Remanejamento do módulo
de entrada de linha 34,5 kV referente ao alimentador n.º37 para possibilitar a instalação do
módulo de interligação de barramento 34,5 kV; Ampliar infraestrutura geral do setor de 34,5 kV;
Instalação de sistema de paralelismo dos transformadores 138-34,5 kV; Instalação de 1 módulo de
interligação de barramentos 13,8 kV, 2500 A, conectado por meio de cabo isolado num dos
segmentos do barramento principal; Adequação do sistema de automatismo dos transformadores
138-13,8 kV; Remoção dos seccionadores 13,8 kV 7029-166/168; Instalação de bacia coletora e
caixa separadora de óleo destinado ao TR-2 e 4. Instalação de parede corta-fogo destinado ao TR4. Ampliação do sistema de serviços auxiliares composto da substituição do GAE e do sistema de
automatismo e ampliação de painéis de distribuição dos Serviços Auxiliares CA e CC.

-

DIT

Retirada

PAR 2014-2016

Reforço

Regiões Sudeste / Centro-Oeste /
Acre-Rondônia

SP

ISA CTEEP

ELEKTRO
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Comentários e Justificativa da Correção Indicada

Esta obra não deve constar como "Retirada", deve ser mantida no POTEE 2020 (aba
"POTEE Anteriores") uma vez que a Elektro solicitou à ISA CTEEP e ao ONS que o
reforço nas referidas transformações fosse mantido, durante a elaboração do Plano
Quinquenal deste ciclo.

POTEE 2019

Seccionamento entre as estruturas números 272 e 273 para conexão na subestação de Araras.
Inserção de uma estrutura tipo T4G com mísulas adaptadas. Construção e montagem do trecho de
linha de transmissão em 440 kV com extensão aproximada de 200 metros em circuito duplo com
quatro cabos condutores tipo Grosbeak (636 kcmil) por fase. Substituição de cabos para-raios
convencional por cabos para-raios óptico (OPGW) entre a SE Araras e a SE Mogi Mirim III, 61 km.
Conexão da LT 440 kV Araraquara - Araras C2 no módulo de manobra existente da LT 440 kV
Araras - Replan e remanejamento da conexão desta para o novo módulo de manobra a ser
implantado na SE Araras. Instalação na SE Araras de 01 (um) módulo de conexão de linha de
transmissão em 440 kV no atual travessão do transformador TR-3, com arranjo barra dupla a
disjuntor e meio, destinado à LT 440 kV Araras - Mogi Mirim III. Instalação na SE Araras de 01 (um)
módulo de conexão de linha de transmissão, 440 kV, com arranjo barra dupla a disjuntor e meio,
destinado à LT 440 kV Araras - Replan (remanejamento). Substituição na SE Araraquara das
bobinas de bloqueio no bay de Araras (fases Azul e Branca) e no atual bay de Mogi Mirim III (fase
Branca). Substituição das bobinas de bloqueio na SE Araras no bay de Araraquara. Adequações nas
subestações terminais dos Sistemas de Proteção, Teleproteção, Controle e Supervisão nos
módulos de conexão das LTs 440 kV Araraquara - Araras C2, Araras - Mogi Mirim III, Araras Replan (remanejamento) e obras associadas.

ONS

Descrição do Reforço Corrigido

Seccionamento entre as estruturas números 272 e 273 para conexão na subestação de
Araras. Inserção de uma estrutura tipo T4G com mísulas adaptadas. Construção e
montagem do trecho de linha de transmissão em 440 kV com extensão aproximada de
200 metros em circuito duplo com quatro cabos condutores tipo Grosbeak (636 kcmil)
por fase. Substituição de 01 cabo para-raios convencional por cabo para-raios óptico
(OPGW) entre a SE Araras e a SE Mogi Mirim III, 61 km. Conexão da LT 440 kV
Araraquara - Araras C2 no módulo de manobra existente da LT 440 kV Araras - Replan e
remanejamento da conexão desta para o novo módulo de manobra a ser implantado na
SE Araras. Instalação na SE Araras de 01 (um) módulo de conexão de linha de
transmissão em 440 kV no atual travessão do transformador TR-3, com arranjo barra
dupla a disjuntor e meio, destinado à LT 440 kV Araras - Mogi Mirim III. Instalação na SE
Especificação detalhada das obras ncessárias para adequação do sistema de
Araras de 01 (um) módulo de conexão de linha de transmissão, 440 kV, com arranjo
teleproteção para a nova configuração da rede após o seccionamento, de acordo com
barra dupla a disjuntor e meio, destinado à LT 440 kV Araras - Replan (remanejamento).
o Relatório Técnico enviado pela ISA CTEEP para a ANEEL.
Instalação na SE Araras de 02 (duas) bobinas de bloqueio (fases Azul e Branca) no futuro
módulo de entrada da LT 440 kV Araras - Replan (capacidade de 4000 A e 50 kA e faixa
de bloqueio adequada). Retirada na SE Araraquara das bobinas de bloqueio no atual
módulo EL Mogi Mirim III (fase Branca) no futuro módulo EL Araras C2. Na SE Araras, no
futuro módulo EL Araraquara C2 (antigo REPLAN), as bobinas de bloqueio deverão ser
retiradas. Na SE Mogi Mirim III, no módulo Araras, as bobinas de bloqueio deverão ser
retiradas. Adequações nas subestações terminais dos Sistemas de Proteção,
Teleproteção, Controle e Supervisão nos módulos de conexão das LTs 440 kV Araraquara
- Araras C2, Araras - Mogi Mirim III, Araras - Replan (remanejamento) e obras
associadas.

Seccionamento com construção de trecho de 32 km em circuito duplo e instalação de
dois módulos de entrada de linha na subestação Fernão Dias, contemplando obra de
terraplanagem para a instalação dos novos módulos. Instalação de um módulo de
interligação de barramentos. Instalação de 28 km de cabo OPGW. Adequação dos
sistemas de proteção, controle e supervisão nas subestações terminais de Bom Jardim e
Água Azul.

Maior detalhamento das obras do empreendimento.

POTEE 2018

Reconstrução/recondutoramento, CD, 10,54 km, ampliando a capacidade da LT para
249/293 MVA e adequações dos dois módulos de entrada de linha 138 kV na SE Água
Vermelha: substituição de cabos e conexões, substituição de 2 disjuntores (1652-36 e
1652-37), substituição de 10 seccionadoras sendo duas com lâmina terra (1629174(61)/1629-172/1629-170/1629-166/1629-168/1629-184(63)/1629-182/1629180/1629-176 /1629-178 e substituição de 6 transformadores de corrente.

Projeto em duplicidade com o volume de obras de pequeno porte do POTEE 2029
(SGPMR: 005367/2018, 005368/2018, 005369/2018, 005370/2018, 005371/2018,
005374/2018). Escopo completo foi unido com a obra de grande porte da referida
função de transmissão.

POTEE 2018

Recapacitação / recondutoramento, CD, 45,04 km, ampliando a capacidade para
139/163 MVA e adequações dos terminais na SE Jales. Substituição de 01 cabo pararaios convencional por cabo OPGW (45,04 km).

Maior detalhamento dos reforços para a referida função transmissão, especificando a
necessidade da criação de uma nova rota de telecomunicação para a SE Água
Vermelha e SE Boa Hora, de maneira a aumentar a confiabilidade nos canais de
telecomunicações (Supervisão e Voz Operativa) e possibilitar o atendimento aos
requisitos exigidos nos Procedimentos de Rede vigente.
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ORIGEM DA
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ONS

REFERÊNCIA

PAR 2014-2016
PAR 2018-2020

CLASSIFICAÇÃO

Reforço

REGIÃO
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Acre-Rondônia

UF

SP

TRANSMISSORA
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ISA CTEEP

DISTRIBUIDORA

ELEKTRO

INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO

DATA DE
NECESSIDADE

CLASSIFICAÇÃO DA
INSTALAÇÃO

ALTERAÇÃO
OU
RETIRADA?

Ciclo POTEE

SE SÃO SEBASTIÃO

Instalação do 2º TR 138/34,5 kV de 40 MVA com grupo de ligação compatível com o TR existente,
e módulos de conexão associados; Remoção dos transformadores elevadores TR3, TR4, TR5 e TR-7
13,8/34,5 kV que atualmente funcionam como reservas e módulos de conexão associados;
Instalação de bacia coletora, parede corta fogo e caixa separadora de óleo destinadas ao novo
transformador. Instalação de cabo isolado 34,5 kV no módulo de conexão do novo transformador;
Reconfiguração do setor de 34,5 kV para arranjo barra principal e transferência, com a
complementação de 2 módulos de entrada de linha existentes com 4 seccionadores 34,5 kV;
Implantação de módulo de interligação de barramentos 34,5 kV conectado por meio de cabo
isolado num dos segmentos do barramento principal; Remanejamento do módulo de conexão
34,5 kV do transformador n.º 8, 138-34,5 kV e complemento do módulo com a instalação de 1
seccionador 34,5 kV. Implantação de arruamento pavimentado para permitir o deslocamento do
novo transformador 138-34,5 kV uma vez que não será possível utilizar as vias existentes;
Ampliação da área do setor de 34,5 kV com remanejamento de 2 alimentadores de 13,8 kV,
pertencentes à EDP SÃO PAULO, para permitir a implantação da nova configuração do setor de
34,5 kV; Instalação de sistema de paralelismo dos transformadores 138-34,5 kV; Ampliação do
sistema de serviços auxiliares composto da substituição do GAE e do sistema de automatismo e
ampliação de painéis de distribuição dos Serviços Auxiliares CA e CC. Implantação de novos
sistemas de proteção das LT's 34,5 kV uma vez que a proteção existente está localizada em
cubículos que serão desativados. O cabo isolado 34,5 kV do módulo de conexão do TR-8 deverá ser
substituído, pois com o remanejamento da posição desse módulo de conexão, o cabo subterrâneo
existente não poderá ser aproveitado devido ao novo comprimento do cabo.

-

DIT

Retirada

Consolidação de Obras
de Transmissão 2015
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Descrição do Reforço Corrigido

Comentários e Justificativa da Correção Indicada

