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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

NOTA INFORMATIVA Nº 54/2021/DPE/SPE
1.

SUMÁRIO EXECUTIVO

1.
Está em processo de publicação a 1ª emissão do Plano de Outorgas de Transmissão, ciclo 2021, com a
consolidação do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2021 - Rede Básica e Demais Instalações de
Transmissão.
2.
Desde o ano de 2018, o documento denominado POTEE indica as ampliações e reforços ao sistema de
transmissão por meio de planilhas, com o objetivo de facilitar a consulta pelo público interessado.
3.
Esta Nota Informativa tem o objetivo de detalhar as propostas de planilha da 1ª emissão do POTEE 2021,
disponibilizadas 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 da minuta de Planilha da 1ª emissão
do Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE), ciclo 2021:
1. Planilha de Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão - 3 abas:
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 - Distribuição - da mesma forma que para a aba anterior, é composta por indicações nunca antes
publicadas em outras emissões ou ciclos de POTEEs, e 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, todas para atendimento
no nĩvel de tensão da distribuição.
Terceira 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 retiradas: as obras retiradas têm a cor da fonte destacada em vermelho.
Quarta 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. Planilha Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão - PARA CONTRIBUIÇÕES:
Em cada uma das 3 abas da Planilha de Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão
foram acrescentadas 3 colunas as quais deverão ser preenchidas pelas instituições participantes e enviadas na
respectiva contribuição no Portal de Consulta Pública do MME em formato .pdf .

CONTRIBUIÇÃO (alteração de texto / inclusão / exclusão)

Essas contribuições podem ser divididas em 3 ações principais: alteração de texto de uma ou mais
colunas de cada instalação devendo ser destacadas com letras em vermelho (neste caso os dados
originais devem ser preservados para efeito de comparação); inclusão e retirada de instalações.

JUSTIFICATIVAS

As alterações, inclusões e retiradas devem ser devidamente justificadas para devida análise.

IDENTIFICAÇÃO

indicação do contribuinte.

2.2.
As planilhas citadas anteriormente estarão disponíveis para acesso durante a Consulta Pública por meio
de arquivo Excel (.xls) incluídas na pasta compactada (.zip) inserida nos anexos da referida Consulta Pública, identificado
como: Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2021 1ª emissão - Rede Básica e DIT - planilhas.
2.3.
Por fim, cumpre ressaltar que com o início da a vigência do Art. 18 da Portaria MME nº 215, de 11 de
maio de 2020, fica delegado ao ONS a emissão do "Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) –
Melhorias de Grande Porte e Reforços para Aumento de Vida Útil" e do "Plano de Outorgas de Transmissão de Energia
Elétrica (POTEE) – Reforços de Pequeno Porte".
Documento assinado eletronicamente por Karina Araujo Sousa, Assessor(a) Técnico(a), em 13/10/2021, às 16:45,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
https://www.mme.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=799139&infra_sist…
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2020.

Documento assinado eletronicamente por Paulo Érico Ramos de Oliveira, Coordenador(a)-Geral de Planejamento da
Transmissão Substituto(a), em 13/10/2021, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Thiago Guilherme Ferreira Prado, Diretor(a) do Departamento de
Planejamento Energético, em 13/10/2021, às 16:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art.
4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.mme.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0555005 e o código CRC
C64C4F81.
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