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Em 2015 o setor eólico brasileiro comemorou seis anos desde o primeiro leilão de 
energia no ambiente regulado com a participação da fonte e, de acordo com a Aneel, a energia 
proveniente dos ventos representa atualmente 5,85% da potência instalada no Brasil. No 
Plano Decenal de Expansão de Energia, está previsto um acréscimo de 20 GW em energia 
eólica até 2024, tratando, desta forma, de uma fonte em ampla expansão. Embora já tenha 
vencido inúmeros desafios, ainda existem obstáculos a serem transpostos, principalmente no 
que se refere a transmissão.  Neste contexto, este trabalho tem por objetivo abordar a questão 
da transmissão especificamente com relação ao emprego de Instalações Compartilhadas de 
Geração (ICGs), solução adotada com o intuito de minimizar os custos de conexão dos 
parques eólicos ao SIN. Para tal, foi realizada análise dos leilões de transmissão para 
contratação das ICGs, avaliando-se sua efetividade no atendimento aos prazos contratuais de 
implantação bem como dos prazos de entrada em operação das centrais geradoras eólicas a 
elas conectadas. Diante dos atrasos de implantação observados, foram apontados e analisados 
os seus principais motivos. Como resultado, foram identificadas quatro principais origens dos 
entraves: (i) sistemática para a contratação das ICGs, (ii) deficiência no planejamento da 
transmissão, (III) informações insuficientes e/ou desatualizadas que subsidiaram os leilões de 
transmissão e (iv) obstáculos na implantação das instalações de transmissão. Ainda 
foram apontadas e discutidas algumas medidas governamentais, relacionadas ao assunto, 
identificadas durante este estudo. Apesar de todos os problemas de atrasos na implantação, as 
ICGs devem ser mantidas e a sua metodologia de implementação revista. 
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 In 2015, the Brazilian wind sector celebrated six years since its first auction and, 
according to Aneel, the total energy provided by wind power is now 5.85% of all installed 
power generating in Brazil. The Expansion Plan for Energy over the Decade forecasts an 
increase of 20 GW by 2024, indicating wind power generation is a growing sector. Even 
though many challenges were solved, there’re many more to overcome, mainly over 
transmission. It is in this context that this paper has as its main objective to focus on the 
transmission issue, specifically in relation to utilizing Shared Generation Facilities (ICGs), a 
solution that minimizes costs when connecting wind farms to SIN. As a result, the public 
auctions for transmission lines were analyzed on their effectiveness, by taking into account 
the actual contractual deadlines and delivery dates for implementing installations as well as 
the starting dates for the associated main wind farms connected to the ICGs. Because of the 
delays identified on the implementation, studies were taken into course and the main reasons 
for such delays were uncovered. As a result of these analysis, four main hindrances 
were identified: (i) systematic for hiring the ICGs, (ii) deficiency in transmission planning, 
(iii) insufficient and/or outdated information that supported the transmission auctions, and 
(iv) obstacles in the implementation of transmission facilities. Furthermore, there’ve been 
identified and discussed some government measures related to this subject. Despite all the 
delays in the implementation of these plants, the ICGs should be maintained and its 
implementation methodology revised.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
Em 15 de dezembro de 2015 o setor eólico brasileiro comemorou os 6 (seis) anos 

desde o primeiro leilão de energia no ambiente regulado para a fonte. Desde então já foram 
contratados 17,4 GW de energia eólica em leilões, já incluindo 1,4 GW do Programa de 
Incentivo às Fontes Alternativas (PROINFA), sendo que 8,3 GW já se encontram em 
operação, representando 5,85% da potência instalada no Brasil (Aneel, 2016).  

Atualmente o Brasil ocupa a 10ª posição no ranking mundial de capacidade instalada e 
de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia elaborado pela EPE está previsto um 
acréscimo de 20 GW até 2024 (EPE, 2015a). 

A indústria eólica, no momento atual, se encontra em fase de consolidação e ainda 
enfrenta dificuldades por ser nova e, sobretudo, por estar crescendo em velocidade muito 
rápida. Apesar de existirem desafios a serem vencidos, a sua evolução já demonstra 
maturidade.  

A viabilidade e a confiabilidade da fonte eólica já foram atestadas pelos resultados das 
operações dos parques, cujo fator de capacidade médio nos últimos anos tem sido um dos 
maiores do mundo (ONS, 2015d). Recentemente com a COP 21, realizada em Paris, o 
discurso pela sustentabilidade e redução de emissão de CO2 continua ganhando projeção no 
cenário global e a energia eólica, enquanto fonte renovável, ganha força no cenário mundial.  

Além de colaborar com a preservação ambiental, a fonte eólica em virtude de 
proporcionar compatibilidade com outros usos da terra, ajuda no processo de 
desenvolvimento social e econômico de regiões carentes no Brasil, uma vez que os maiores 
potenciais de expansão do setor eólico atualmente estão nas regiões mais pobres do país, onde 
a renda dos pequenos agricultores pode ser complementada com o arrendamento de parte da 
terra para a instalação das torres para os parques eólicos e/ou linhas de transmissão. 

Adicionalmente, a energia proveniente da fonte eólica possui papel fundamental na 
matriz elétrica brasileira por ser complementar à energia gerada por hidrelétricas, principal 
fonte de geração de energia no Brasil, já que o seu potencial é mais intenso nos meses de 
menor intensidade de chuvas e apresenta baixíssimo impacto ambiental quando comparado a 
outras fontes. 
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Diante do exposto, a previsão é que a participação da fonte eólica na matriz elétrica 
brasileira continue crescendo e, apesar de se tratar de uma fonte nova, grande parte dos 
obstáculos relacionados à cadeia produtiva já foram superados com a consolidação e 
crescimento da produção local de componentes.  

Quanto ao licenciamento ambiental dos parques também houve avanço em decorrência 
da Resolução nº 462 do CONAMA de julho/2014, cujo objetivo foi o de uniformizar as regras 
de licenciamento ambiental para parques eólicos, eliminando as disparidades de exigências e 
critérios dos órgãos ambientais estaduais e permitir o licenciamento prévio de complexos 
eólicos inteiros, proporcionando maior agilidade ao processo.  

Esta Resolução ainda considera o parque eólico como estrutura de baixo impacto 
ambiental, demandando estudo ambiental simplificado, menos custoso e mais rápido, desde 
que não se enquadre nos casos excepcionais, ou seja, que o empreendimento não esteja 
localizado em área ambientalmente sensível, como dunas, mangue, bioma de Mata Atlântica, 
etc., pois nestes casos há a exigência de um estudo mais aprofundado com apresentação de 
EIA/Rima. 

Observa-se ainda o empenho do setor quanto a: melhoria da mão de obra através de 
capacitação; busca por novas formas de financiamentos e de mitigação dos riscos através da 
segurança jurídica e de novos tipos de seguros; realização de mapeamento, medição e 
previsão de ventos, bem como de estudos para a adequação e o aumento da performance dos 
aerogeradores às características do vento brasileiro, etc. 

Apesar dos desafios logísticos ainda serem enormes, decorrentes das dificuldades de 
escoar a produção das torres e componentes para os locais onde os parques eólicos serão 
instalados através da malha rodoviária e marítima existente, que não possui dimensionamento 
desejável para o setor, algumas medidas têm sido adotadas, tais como o deslocamento das 
indústrias do SE para S e NE, para ficarem próximas aos locais dos parques, como ainda 
soluções tecnológicas têm sido apreciadas e estudadas. 

Desta forma, verifica-se que os principais riscos e obstáculos diretamente relacionados 
à expansão desta fonte estão sendo tratados e/ou estudados dada a sua grande importância e 
expectativa de continuidade de expansão. 

Porém um dos obstáculos ainda existentes, que não é exclusivo para esta fonte, mas de 
grande importância, uma vez que apresenta influência direta a expansão e competitividade da 
energia eólica se refere à transmissão.  
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Devido à dispersão geográfica dos parques eólicos e sua localização usualmente 
distante dos centros de consumo, a questão de conexão à rede básica ainda consiste em um 
desafio, principalmente pelo fato da quantidade da energia gerada por parque eólico ser 
relativamente pequena, representando assim as Instalações de Transmissão de Interesse 
Restrito das Centrais de Geração um custo elevado em relação ao custo total do 
empreendimento.  

Ainda em 2009 quando foi iniciada a contratação de parques eólicos através de leilões 
de energia, uma das opções encontradas para minimizar tais custos e equacionar este 
problema foi a criação de uma sistemática para a contratação de Instalações de Geração 
Compartilhadas (ICGs), que são estações coletoras compartilhadas de energia, mediante 
certame de transmissão vinculado ao leilão de geração, permitindo assim que os parques 
contratados pudessem compartilhar os custos de conexão à rede básica, conforme já utilizado 
para usinas térmicas à biomassa em 2008. 

Porém, foram registrados e noticiados pela mídia nos últimos anos inúmeros atrasos na 
entrada em operação destas instalações compartilhadas negociadas entre 2009 e 2012, 
inclusive algumas ainda não se encontram energizadas até hoje, provocando 
consequentemente atrasos de geração comercial de parques eólicos a elas conectados.  

Em virtude de cláusula contratual existente nos certames de energia deste período, o 
risco do atraso da conexão não recaía no empreendedor de geração, desta forma, caso o 
mesmo comprovasse que se encontrava apto para operação comercial, não o podendo fazer 
apenas por falta do sistema para escoamento de sua produção, teria garantida a receita 
contratual prevista, a ser paga pelo consumidor, independentemente de estar operando ou não. 

Diante destes atrasos, desde 2012, as diretrizes dos leilões de energia foram revisadas, 
repassando o risco de conexão ao empreendedor de geração, permitindo apenas que sejam 
leiloados os parques eólicos que apresentem comprovadamente condições de escoamento da 
energia gerada através das folgas ainda existentes nas ICGs, subestações e linhas de 
transmissão implantadas ou já contratadas, evitando-se desta forma que os problemas 
ocorridos no passado voltassem a acontecer.  

Ressalta-se, porém, que é fato que esta solução, sem que haja nova determinação 
governamental, dentro de algum tempo não será mais viável, implicando que o custo elevado 
de conexão, tal como o seu risco, agora de responsabilidade do empreendedor, possa refletir 
futuramente na competitividade da fonte. 
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Perante o contexto apresentado, esta dissertação tem por objetivo constatar e entender 
o funcionamento da sistemática aplicada para a contratação das Instalações Compartilhadas de 
Geração (ICGs), verificar quais ICGs haviam sido identificadas nos estudos da EPE e as que 
foram contratadas nos certames de transmissão, quantificar os atrasos ocorridos durante a 
implementação das ICGs bem como de suas linhas de transmissão associadas, e por fim, 
conhecer as transmissoras responsáveis pelos empreendimentos e os motivos principais que 
ocasionaram tais atrasos. 

Para tal, foram levantados os prazos contratuais previstos para a entrada em operação 
comercial dos parques eólicos e as datas que efetivamente iniciaram sua produção. De posse 
de tais informações foi possível identificar as centrais de geração eólica que efetivamente 
tiveram sua geração comercial comprometida pela falta de conexão ao SIN assim como seus 
atrasos.  

Assim, este trabalho tem por objetivo preencher uma lacuna referente a uma questão 
que vem sendo apontada como ponto crítico para a prosperidade da fonte que não está sendo 
tratada de forma efetiva, apenas paliativa. 

Frente ao exposto, esta dissertação pretende uma vez respondendo às perguntas a 
seguir, propor medidas que possam minimizar os desafios referentes à transmissão para os 
empreendimentos eólicos no Brasil: 

 Quais os pontos fortes e os pontos fracos relacionados à sistemática de 
contratação da transmissão utilizado no período de 2009 a 2012? 

 Foi significativo o número de parques eólicos conectados por meio de ICGs 
neste período, perante o total contratado? 

 Qual o tempo médio de atraso das Instalações Compartilhadas de Geração 
contratados para atendimento aos empreendimentos eólicos?  

 Há diferença significativa no tempo de atraso das ICGs e de suas LTs 
associadas? 

 Há registro de atraso para as Instalações Compartilhadas de Geração utilizadas 
para escoamento da produção de usinas à biomassa? 

 Quais as transmissoras responsáveis pela implantação das instalações 
compartilhadas de geração para eólica? Os atrasos são observados apenas nas 
instalações na qual a responsabilidade é de um empreendedor específico de 
transmissão ou não? 
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 Quais os principais motivos apontados para os atrasos das ICGs e de suas LTs 
associadas para atendimento à fonte eólica? 

 Ao longo do período em análise, houve mudança no perfil relativo ao tempo de 
atraso ou dos motivos dos atrasos? Ex: ICGs mais antigas atrasaram mais que 
as mais recentes ou os motivos dos atrasos inicialmente era uns e mudaram? 

 Qual o impacto dos atrasos das Instalações compartilhadas nos atrasos de 
entrada em operação comercial dos parques eólicos? 

 Somente os parques eólicos que utilizaram conexão compartilhada registraram 
atrasos?  

 Quanto aos parques eólicos conectados ao SIN por meio de ICGs, os atrasos 
identificados se deram apenas por falta de conexão ou existem casos em que o 
parque eólico atrasou ainda mais que a sua instalação compartilhada? 

 Atualmente somente são identificados atrasos na implantação de ICGs, 
subestações e linhas de transmissão para atendimento aos parques eólicos? 

 Atualmente no Brasil, o planejamento da transmissão e sua implantação estão 
alinhados?  

E por fim: O modelo de conexão à Rede Básica utilizando ICGs deve ser 
descartado, mantido ou adequado?  

Para responder tais questionamentos, esta dissertação foi estruturada em 5 capítulos. 
Além desta introdução que explicita o contexto, a motivação e o objetivo desta dissertação, o 
segundo capítulo aborda o modelo de contratação adotado no Brasil além de alguns exemplos 
de políticas internacionais de incentivo para as Energias Renováveis, com enfoque na energia 
eólica, e questões associadas ao sistema de transmissão.  

Para o caso brasileiro, são apresentados o modelo de comercialização de energia 
elétrica, fundamentado na contratação de energia elétrica mediante leilões de energia e a 
questão da transmissão propriamente dita, em que é apresentado, dentre outros, o conceito de 
Instalação Compartilhada de Geração (ICG) aplicado à conexão de empreendimentos de 
geração eólica.  

O segundo capítulo ainda abrange a sistemática relativa ao processo de contratação de 
energia proveniente da fonte eólica com o uso de ICGs, bem como sua aplicação ao primeiro 
leilão de transmissão.  
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Em seguida, no terceiro capítulo são apresentados e analisados os quatro leilões de 
transmissão realizados para a contratação do sistema de conexão ao SIN dos parques eólicos 
vencedores dos Leilões de Energia entre 2009 e 2011, expondo de forma detalhada cada uma 
das ICGs e suas LTs associadas, bem como os prazos em que, tanto a conexão como os 
parques eólicos, deveriam estar operando e quando efetivamente iniciaram sua operação 
comercial. Ao final, as principais constatações deste capítulo são relatadas e podem ser 
visualizadas através de gráficos resumo. 

No quarto capítulo serão apontados os principais motivos dos atrasos na implantação 
das instalações de transmissão compartilhadas assim como será apresentada a análise dos 
resultados e as considerações finais. 

Por fim, o quinto capítulo contempla as conclusões e propostas de estudos 
complementares.   
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2 A EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL NA EXPANSÃO DA ENERGIA EÓLICA E 
A CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE REGULADO NO 
BRASIL  

 
Inicialmente será apresentada a situação da energia eólica no mundo assim como 

alguns exemplos de políticas internacionais de incentivo para as energias renováveis, com 
foco na energia eólica. Também será abordada as principais características do sistema de 
transmissão de alguns países da Europa e China que representam os maiores mercados de 
energia eólica no mundo.  

Neste capitulo ainda será abordado o modelo de contratação adotado no Brasil onde 
são apresentados o modelo de comercialização de energia elétrica, fundamentado na 
contratação de energia elétrica mediante leilões de energia.  

No que se refere a transmissão é apresentado, dentre outros, o conceito de Instalação 
Compartilhada de Geração (ICG) aplicado à conexão de empreendimentos de geração eólica, 
a sistemática relativa ao processo de contratação de energia proveniente da fonte eólica com o 
uso destas instalações compartilhadas, bem como sua aplicação ao primeiro leilão de 
transmissão. 

  
2.1 Políticas internacionais de incentivo às energias renováveis e as redes de 

transmissão 
 
Diante da necessidade de redução das emissões de CO2, metas e políticas de incentivos 

relacionadas à inserção de energias renováveis são verificadas em diversos países do mundo. 
De acordo com a Agência Internacional de Energia – IEA, 22% de toda a geração de energia 
elétrica no mundo em 2013 foi provida por fontes renováveis (5.131 TWh) dos quais 16,3% 
de fonte hídrica e 5,7% de outras fontes (fontes solar, eólica, geotérmica, aquecimento, etc). 
As perspectivas de crescimento da participação de fontes renováveis apontam para que, em 
2020, a participação das renováveis alcance 26% da matriz elétrica mundial (IEA, 2015 e 
IEA, 2016). 

Das fontes renováveis de energia elétrica, a energia eólica onshore lidera o 
crescimento do setor com mais de um terço da capacidade renovável de geração de energia 
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elétrica. A energia solar fotovoltaica também apresenta-se como uma forte participação no 
mercado mundial. A fonte hídrica é responsável por um quinto das novas adições renováveis, 
e mais de um quarto do crescimento geração. Enquanto isso, outras tecnologias renováveis 
crescem mais lentamente em termos absolutos, mas ainda amplia significativamente (IEA, 
2015). 

A elevada inserção de projetos em geração eólica de grande porte em diversos países 
pode ser observada na Figura 2-1 que apresenta os 10 países que, em 2015, representaram os 
maiores e mais importantes mercados de energia eólica no mundo.  

 
Figura 2-1. Países com maior capacidade instalada de energias eólica em 2015 e com maior capacidade 

acumulada até dez/2015 
Fonte: GWEC, 2016 

 
No que se refere a capacidade instalada de energia eólica a nível mundial, vislumbrou 

novo recorde em 2015, com a adição de 63.690 MW em novas instalações eólicas e, fazendo 
com que a capacidade total mundial atingisse, no final de 2015, 435 GW (Figura 
2-2)(WWEA, 2016).  
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Figura 2-2. A evolução da capacidade total instalada de energia eólica entre 2011 – 2015 (MW) no 

mundo e os 15 países que apresentam maior capacidade instalada em 2015 
Fonte: WWEA, 2016 

 
De acordo com a World Wind Energy Association, os países que apresentaram taxas 

de crescimento mais elevadas foram: Brasil, Polónia, China e Turquia. A China, líder mundial 
em capacidade instalada de energia eólica, somou 33 GW de capacidade ao seu parque eólico 
em 2015, o que representa uma participação de 51,8% no seu mercado de energia elétrica. Já 
o mercado Norte Americano apresentou bom desempenho em 2015, agregando 8,6 GW de 
capacidade, melhor crescimento observado desde 2012. 
 A expectativa de mudanças na legislação da Alemanha contribuiu para a instalação 
de 4,9 GW. O Brasil novamente foi o quarto maior mercado, adicionando 2,8 GW em novas 
turbinas. Atualmente consiste no primeiro grande mercado de eólica da América Latina. Até 
novembro de 2015 a Índia havia adicionado ao seu sistema 2,3 GW, ultrapassando a Espanha, 
como o quarto maior mercado em termos de capacidade total. Quanto a Espanha, ela foi uma 
grande decepção em 2015, não tendo acrescentado nenhuma capacidade proveniente de fonte 
eólica. O Canadá apresentou bom desempenho, assim como a Polónia e a Turquia, que 
inclusive subiram em colocação no ranking mundial. 
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2.1.1 A união europeia: políticas de incentivos e barreiras de expansão  
 

Em outubro de 2014, a União Europeia (UE) estabeleceu metas climáticas e 
energéticas ambiciosas para 2030, confirmando sua liderança global sobre as alterações 
climáticas. Foi estabelecido pelos chefes de Estado Europeus que 27% da energia gerada na 
EU seja proveniente de fontes renováveis até 2030, permitindo atingir, de acordo com a 
modelagem realizada pela Comissão Europeia (CE), a meta de 40% de redução de emissão de 
CO2 (IEA, 2014).  

A primeira meta foi fixada em 2009, pela Diretiva Europeia 2009/28/EC, que 
estabelecia que 20% do consumo bruto de energia deveria ser proveniente de fonte renovável 
até 2020 1. Desde então, a política energética da UE tem vindo a impulsionar a integração do 
mercado energético, do comércio transfronteiriço e a implementação das metas de energia e 
clima em 2020 (IEA, 2014). 

Ainda de acordo com o Relatório Anual da IEA, alguns países da UE já atingiram esta 
meta, como a Dinamarca e Suécia, enquanto que a Áustria, Croácia e Alemanha atualmente já 
chegaram a aproximadamente 80% das suas metas. Contudo, alguns países sequer possuem 
capacidade eólica instalada, como Malta ou capacidade irrelevante, como Eslovénia e 
Eslováquia (ambos com menos de 5 MW instalados cumulativamente).  

Além destes, outros países não são susceptíveis de atingir a meta total, tendo atingido 
os seguintes percentuais de suas metas: Letônia (15%); Holanda, Grécia e Finlândia (25%); 
França e República Checa (38%). Ainda existem países que têm alcançado uma grande parte 
de sua meta, mas em seguida, puseram políticas que provavelmente irão impedi-los de atingir 
a meta total, como por exemplo a Espanha (64%) e a Hungria (44%).  

O regime de incentivo predominante para produção de energia eólica na UE tem, 
tradicionalmente, sido a tarifa Feed-in (FIT). Este sistema impede que os geradores eólicos 
sejam expostos às flutuações dos preços de mercado e garante uma renda fixa por unidade de 
electricidade vendida à rede. Ainda existe outro tipo de tarifa de incentivo que consiste na 
Feed-in Premium (FiP), que garante uma renda variável ou fixa aos proprietários de usinas 
eólicas acima do preço da eletricidade. Este regime de incentivo tem se mostrado eficaz. 
Ainda existem outros regimes de incentivo implementados na UE, porém menos utilizados.  

                                                 
1 Discriminadas em 28 metas nacionais distintas 
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Com o intuito de melhor integrar grandes quantidades das energias renováveis 
variáveis nos mercados da eletricidade, a UE iniciou recentemente a eliminar gradualmente os 
regimes de incentivos em favor da concorrência, através da liberalização dos mercados (IEA, 
2014). O processo de liberalização dos mercados de eletricidade da maioria dos países 
europeus ocorreu em fases distintas, tendo começando por incluir, do lado do consumo, os 
clientes com maior consumo e maior tensão (CPFL, 2014). 

Leilões competitivos estão sendo lançados em vários Estados-Membros da UE, em 
particular na Alemanha e na Polónia, contudo muitos outros países da UE já utilizam leilões 
há alguns anos, como a Dinamarca, Itália, Holanda, Letónia, Lituânia, Portugal e o Reino 
Unido (GWEC, 2016). 

Marcos regulatórios claros e estáveis são necessários para a energia eólica se 
desenvolver de forma satisfatória, assim, as mudanças repentinas na legislação em vários 
Estados-membros da UE dificultam o planejamento dos investimentos em novos projetos de 
energia eólica, bem como da repotenciação dos parques já em operação (GWEC, 2016). 

A seguir serão apresentados de forma mais detalhada os setores elétricos, as políticas 
de incentivo à energia eólica, assim como os potenciais entraves relacionados à expansão das 
energias renováveis nos seguintes países da União Européia: Alemanha, Portugal e Reino 
Unido (Grã-Bretanha2 e Irlanda).  

Adicionalmente, na Tabela 2-1 são apontadas as principais barreiras identificadas nas 
fases de conexão, operação e desenvolvimento para a expansão das redes de transmissão nos 
países anteriormente referenciados, bem como do Brasil. 

 
 

  

                                                 
2 A Grã-Bretanha é composta pela Inglaterra, País de Gales e Escócia 
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Tabela 2-1. Principais Barreira de Expansão da Rede de Transmissão para Fontes Renováveis 
 Brasil(2) Alemanha Portugal Grã-Bretanha Irlanda 

 
Pri

nci
pai

s B
arre

iras
 pa

ra E
xpa

nsã
o d

a R
ede

 de
 Tr

ans
mis

são
 (R

ES
)(1)

 

Dificuldades no 
Licenciamento 

Ambiental  
 

Falta de alinhamento 
entre o planejamento 

da geração e da 
transmissão 

 
Atraso na Implantação 

decorrente de: 
interferências 

socioambientais, 
aquisição de materiais, 

a elaboração de 
projetos e assinatura de 

contratos 
 

Leilões de 
Transmissão pouco 

competitivos 

Fase de conexão:  
 - Falta transparência na 

comunicação entre as 
partes interessadas 

  - Definição de 
requisitos técnicos e 

legais 
 

Fase de operação:   - Restrição da Rede 
 

Fase de 
desenvolvimento:   - Procedimentos de 

autorização complicadas 
  - Oposição pública  
 - Falta de incentivos 

financeiros 

Fase de conexão:  
 - Procedimento de 

licenciamento 
complicado e demorado 

(AIA(3)) 
 

Fase de operação:  
 - Parâmetros rigorosos 

de frequência e 
disponibilidade limitada 
na rede de distribuição. 

 
Fase de 

desenvolvimento:  
 - Participação das partes 

interessadas pequena 
apesar consultas. 

 - O produtor arca com os 
custos se uma expansão 

estiver prevista(4). 

 
Fase de conexão:  

 Permissão de uso do 
solo 

 - Questões 
relacionadas ao 

processo de leilão de 
transmissão (offshore) 

 - Questões 
relacionadas ao 

sistema de tarifação 
 

Fase de operação:  
 - Nenhum até o 

momento. 
Possivelmente surgirá 

com o aumento da 
geração por fonte 

renovável. 
 

Fase de 
desenvolvimento:  

 - Permissão de uso do 
solo 

 - Questões ligadas ao 
sistema de tarifação 

 - Disponibilidade de 
backup 

 

Fase de conexão:  
 - Atrasos potenciais 

para ligação à rede 
(função da abordagem 
de processamento em 

grupo) 
 - Custos de conexão 

potencialmente mais 
elevados que os dos 

outros Estados-
Membros 

 
Fase de operação: 

 - Desafios para aplicar 
o conceito de despacho 

prioritário nas 
circunstâncias 

irlandeses (meta de 
40% RES) 

 
Fase de 

desenvolvimento: 
 - Geradores RES não 

tem direito de solicitar 
expansão de rede se 

necessário para 
despacho  

Fonte: Elaborado pela autora 
Notas  (1) Fonte: Eclareon, 2012 

(2) Fonte: Aneel, 2015k 
(3) AIA - Avaliação de Impacto Ambiental. Tempo médio para se conectar parques eólicos é de 6 anos 

(demora ainda maior se parque planejado em uma área ambientalmente sensível), e em casos de 
PCHs pode levar mais de 10 anos. 

(4) Caso não haja capacidade disponível, o produtor tem duas opções: ou esperar pela expansão da rede 
ou participar nos custos de antecipar a expansão (artigos 6º e 12º do DL 312/2001).  

Alemanha 
O setor elétrico da Alemanha foi liberalizado em 1998 e a indústria elétrica se 

encontra dividida em atividades competitivas – geração e comercialização – e aquelas que são 
consideradas monopólio natural e precisam ser reguladas – transmissão e distribuição. 

Na atividade de geração, todos os geradores atuam em regime de livre concorrência 
oferecendo energia no mercado de eletricidade. Quanto à transmissão não existe um único 
operador do sistema como no Brasil, porém quatro diferentes operadores, que também são os 
proprietários da rede de transmissão (TSO). A rede de distribuição é operada por um grande 
número de empresas integradas verticalmente, que além de operar na distribuição em geral 
também têm ativos de geração e são comercializadores.  

Na Alemanha existem dois operadores que realizam a atividade de comercialização de 
energia, sendo que a energia elétrica comprada das fontes renováveis tem que ser 
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comercializada no mercado spot de energia pelos TSOs. A regulação assegura às renováveis 
prioridade de despacho, assim, elas deslocam os geradores mais caros e reduzem os preços de 
mercado (CPFL, 2014). 

Desde 2013, a matriz elétrica da Alemanha vem sendo transformada em função do 
Energiewende, que consiste em um novo conceito de energia adotado pelo governo federal da 
Alemanha, e que determina ações e metas para o desenvolvimento de energias renováveis, 
redes de transmissão e distribuição, bem como ações de eficiência energética, com intuito de 
reduzir as emissões de gases associados ao efeito estufa. De acordo com o Energiewende os 
geradores são incentivados a desenvolver energia renováveis, mas as decisões de investimento 
dependem do mercado (CPFL, 2014).  

O regime de subsídio, até recentemente, amparado pela EEG (Lei de Energias 
Renováveis da Alemanha) tem por objetivo incentivar a geração elétrica renovável através de 
um pagamento pela energia injetada na rede, variável conforme a capacidade da instalação. 
Esses subsídios as fontes renováveis são pagos através de um sistema de tarifa Feed-in, cujo 
custo ao fim será incluído na tarifa final do consumidor. Desta forma observa-se que o 
modelo de expansão da matriz renovável alemã é financiado por tributos e encargos que 
incidem na conta de eletricidade (CPFL, 2014). 

A remuneração por Feed-in tariffs (FIT) consiste em um dos instrumentos mais 
utilizados para a promoção das tecnologias renováveis, sendo o mesmo considerado o 
principal responsável pela rápida expansão dos aproveitamentos dos recursos renováveis na 
Europa (SILVA, 2006). 

Em agosto de 2014 identificou-se a necessidade de reformulação desta Lei (EEG 2.0) 
em atendimento a nova política energética Alemã baseada nos seguintes três pilares: 
compatibilidade ambiental e climática, segurança de suprimento e acessibilidade em termos 
de preço. A modificação da política energética Alemã foi motivada pelo elevado custo da 
tarifa, que seria ainda maior com a expansão da energia solar, também subsidiada pela 
tarifação Feed-in (Infopetro, 2014). 

Na nova política, a expansão futura da infraestrutura de energia deve ser 
implementada levando-se em conta a eficiência de custos. Assim, a ampliação da participação 
das renováveis na matriz energética deve ser implementada sem prejuízo das atividades 
econômicas nos padrões competitivos atuais, mesmo no caso das indústrias intensivas em 
energia. 
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Entre os pontos principais da EEG 2.0, que se encontra em reformulação, com data 
prevista de finalização para janeiro/2017 (GWEC, 2016), destacam-se a redução do apoio à 
instalação de novas plantas e dos incentivos a essas tecnologias ao longo do tempo, revisão 
dos bônus pagos aos geradores de energias renováveis (que, em muitos casos, poderão ser 
abolição) e fim do privilégio dado à energia verde gerada no país em detrimento da energia 
vinda de fora do país (Abeeólica, 2015).  

Considera-se que a principal barreira para o desenvolvimento da fonte eólica na 
Alemanha consiste na mudança da regulação que vigorará a partir de 2017. O desenho final 
dessa mudança ainda é um tema de discussão, contudo, espera-se que mudança regulatória 
combinada com o ajuste do Feed-in ocasionará uma grande contratação de renováveis ainda 
neste ano de 2016. Independente das adaptações no EEG, a nova lei trouxe a confiança de 
volta para o mercado proporcionando um quadro de estabilidade.  

Na Alemanha os custos de conexão à rede de parques eólicos offshore são do 
proprietário da rede de transmissão. O gerador apenas precisa implementar infraestrutura 
elétrica interna, incluindo a subestação da planta. A conexão de um novo parque eólico 
offshore é baseada na alocação da capacidade planejada da transmissora (GONZÁLEZ, 
2016). 

De acordo com o relatório RES-Integration (Eclareon, 2012) as barreiras existentes na 
Alemanha não têm impedido a implantação das instalações RES assim como tem ocorrido em 
outros países da UE. A medida que surgem as barreiras, logo em seguida iniciam-se tratativas 
eficientes às mesmas. 

O processo de ligação de centrais de energia eólica offshore foi bastante problemática 
por um longo tempo, porém em 2009, foram introduzidos novos procedimentos que 
resolveram muitos dos problemas e que podem ser considerados como referência para outros 
países europeus. 

Diante das principais barreiras para o desenvolvimento da rede: oposição pública, 
procedimentos de autorização complicados e falta de incentivos financeiros, há dois anos, 
uma ONG ambiental alemã iniciou uma nova abordagem para reduzir as barreiras para o 
desenvolvimento da rede sob a ampla participação da maioria das partes interessadas e em 
julho de 2011, o governo alemão comprometeu-se a realizar reformas legais para melhorar a 
situação de integração das RES no país. 
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Portugal 
Em 2000 o governo português implementou “Estratégia Nacional para Energia 2020” 

com o objetivo de reduzir sua dependência externa em relação aos combustíveis fósseis. Esta 
política energética tinha como principais objetivos desenvolver as energias renováveis, 
promover eficiência energética e redução das emissões de gases de efeito estufa. Fruto desta 
nova política, em 2014, o país atingiu o patamar de 65% do consumo nacional proveniente de 
fontes renováveis. (EIA, 2014). 

Verifica-se que a política energética portuguesa criou condições muito favoráveis para 
o desenvolvimento de energias renováveis no que se refere a incentivos para o incremento da 
capacidade de geração eólica do país. Ressalta-se que mesmo diante de política direcionada à 
expansão das fontes renováveis, que proporcionou efetivos resultados, a capacidade de 
geração térmica no Portugal cresceu em 20,5% entre 2008 e 2012 (CPFL, 2014). 

Portugal abriu seu mercado de forma progressiva entre 1995 e 2006, assim, desde 
2006, de acordo com o Decreto-lei 172/2006 (Lei Base da Eletricidade), todos os 
consumidores da parte continental do país podem escolher livremente o seu fornecedor de 
energia elétrica, inclusive, podendo adquirir energia diretamente dos produtores, 
comercializadores ou através de mercados organizados.  

Desta forma, as atividades de geração e comercialização de eletricidade atualmente se 
encontram abertas à concorrência e consequentemente sujeitas à obtenção de licenças e 
aprovações necessárias, contudo ainda existe um mercado regulado, que apenas atende em 
baixa tensão, devido a existência de consumidores que optaram por permanecer neste 
mercado e pagar a tarifa do Comercializador de Último Recurso (CUR)3. Já as atividades de 
transmissão e distribuição continuam a ser desenvolvidas por meio de concessões públicas.  

Apesar de completamente liberalizado o mercado português em 2006, não significa 
que exista um mercado de geração de energia elétrica competitivo. Em 2010, 83% da potência 
instalada de geração elétrica, proveniente de fontes renováveis, em Portugal (continente) se 
beneficiava do preço garantido do Estado, independente das condições de mercado 
(AMORIM, 2013). 

A remuneração da energia eólica em Portugal segue tarifa Feed-in, aplicada em 
regime de incentivo às energias renováveis, que são consideradas como Produção em Regime 

                                                 
3  De acordo com a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos - ERSE, esta tarifa estará vigente até 
dezembro de 2015 (período de transição). 
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Especial (PRE). Em virtude da situação de déficit tarifário de eletricidade, em que os 
subsídios à energia renovável têm grande contribuição, a partir de 2012 as tarifas Feed-in 
foram revisadas de forma a refletir os custos de investimento e operação para cada uma das 
tecnologias, considerando ainda a inflação e o custo da energia elétrica.  

Além da redução das tarifas Feed-in foram alterados os períodos de vigência de tais 
subsídios. A reforma do regime de tarifas Feed-in bem como a introdução dos leilões para 
contratação da futura geração proveniente de fonte renovável tem reduzido o risco de aumento 
do déficit tarifário de eletricidade. 

Durante 2014, os incentivos nacionais para a micro geração (até 11 kW) e mini 
geração (até 250 kW), foram corrigidas e se fundiram em uma única categoria designada 
pequenas unidades de produção (UPP). 

A Rede de Transporte de Desenvolvimento Nacional e Plano de Investimentos para o 
período 2012-2017 prevê uma expansão gradual e faseada da rede de energia elétrica, tendo 
em conta os objetivos fixados pelo Governo Português e visando evitar gargalos. 
Anteriormente o operador da rede informava ao governo a capacidade de geração máxima 
suportada pela rede, cumprindo os requisitos de demanda, porém no novo regime o Governo 
Português define as metas a serem atingidas, inclusive em termos de capacidades de energia 
renovável, e o operador de rede calcula o investimento necessário para desenvolver a rede 
(Eclareon, 2012). 

Ainda de acordo com o relatório RES-Integration (Eclareon, 2012) para que Portugal 
pudesse exportar a produção proveniente das fontes renováveis seria necessário o 
desenvolvimento da capacidade de interligação com a Espanha, bem como, entre Espanha e 
França.  Considerando que o operador da rede não é legalmente responsável por planejar o 
desenvolvimento da rede, e que Portugal importa energia da Espanha e tem como objetivo 
reduzir essa dependência, é essencial a adoção de medidas que estimulem a produção de 
eletricidade doméstica. Desta forma, o desenvolvimento da rede em Portugal é uma questão 
fundamental para aumentar a produção de energia e redução da dependência externa. 

Em Portugal, os custos de conexão à rede são de responsabilidade do gerador RES e o 
operador da rede que é o responsável pelos custos de expansão da rede, tal como previsto nos 
planos de expansão (art. 7 do DL 312/2001).  
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Reino Unido 
O Reino Unido é formado pela Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. 

De acordo com a Diretiva de Energias Renováveis estabelecida em 2009, o Reino Unido tem 
por meta alcançar 15% de seu consumo de energia a partir de fontes renováveis até 2020. O 
mix de energia renovável necessária para atingir este objetivo não está definido, contudo 
verifica-se que tanto a energia eólica offshore como a onshore já contribuiu 
significativamente para tal objetivo (IEA, 2014). 

O sistema elétrico no Reino Unido é totalmente integrado apresentando um único 
regulador e um único operador do sistema, embora existam quatro empresas proprietárias das 
redes de transmissão. O mercado elétrico do Reino Unido se organiza nas atividades de 
geração, transmissão, distribuição e comercialização. A geração bem como a comercialização 
se apresentam em regime de livre mercado, enquanto a transmissão e a distribuição são 
atividades reguladas (CPFL, 2014).  

A atividade de geração é realizada por empresas privadas em regime de concorrência. 
Não existe um planejamento central da expansão uma vez que estas empresas investem na 
ampliação da capacidade segundo os sinais do mercado.  

As redes de transmissão são de propriedade das companhias de transmissão regionais e 
sua operação é realizada por apenas um operador do sistema, que é o NGET e as tarifas da 
transmissão e da distribuição são reguladas.  

No Reino Unido, a infra-estrutura de transmissão é, em geral, implementada por um 
desenvolvedor que logo terceiriza sua operação para uma outra entidade (através de licitação) 
que passa a receber as taxas de uso da transmissão (GONZALEZ, 2016). O processo de 
licitação pode ocorrer em várias fases do processo de construção da linha de transmissão: 

 abordagem pré-construção. O operador do sistema de transmissão é responsável 
pelo planejamento, autorizações, construção, operação e propriedade da linha. 

 abordagem pós-construção. O operador do sistema de transmissão é responsável 
pela construção, operação e propriedade da linha. 

 abordagem Gerador-Construtor. O desenvolvedor do parque eólico constrói o 
sistema de conexão e o operador do sistema de transmissão é responsável pela sua 
operação e sua manutenção. Até o momento este é o procedimento mais comum. 
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Dependendo da opção escolhida, o fluxo de receitas leva em conta a compensação dos 
custos assumidos em cada caso (planejamento, autorização, construção e/ou custos 
operacionais)4. 

Quanto a atividade de comercialização de energia, esta é competitiva pois os 
consumidores são livres para escolher o comercializador. Neste sentido, o preço final para o 
consumidor não é regulado (CPFL, 2014).  

A política de incentivo as fontes renováveis no Reino Unido são promovidas por 
tarifas Feed-in e um sistema de cotas com certificados verdes. O programa RO (Obrigações 
Renováveis), em operação desde 2002, consiste em um sistema de certificados de energia 
renovável que deve ser comprado no mercado elétrico (CPFL, 2014). Os geradores renováveis 
recebem certificados de energia renovável por cada MWh gerado que, por sua vez, devem ser 
comprados pelos geradores tradicionais no mercado em uma proporção relacionada a sua 
energia gerada.  

Com a Reforma do Mercado de Eletricidade do Reino Unido em 2014, o mecanismo 
de incentivo através de certificados de Obrigações Renováveis foi substituído por Contratos 
por Diferença5 (Contracts for Difference - CFD).  

O Contrato por Diferença é um contrato de direito privado entre um gerador de 
eletricidade de baixo carbono e a Low Contracts Carbon Company (LCCC), uma empresa de 
propriedade do governo. São realizados leilões de geração de fontes de baixo carbono, de 
modo a proporcionar o melhor custo da eletricidade para o consumidor, que irão originar tais 
contratos.  

Este tipo de contrato proporciona maior segurança e estabilidade das receitas para os 
produtores de eletricidade, reduzindo sua exposição aos preços de atacado voláteis, enquanto 
protege os consumidores de pagar os custos de subsídios mais altos quando os preços da 
eletricidade estão elevados (GOV.UK, 2015).  

Nos primeiros leilões realizados no início de 2014 mais de 3 GW de capacidade eólica 
offshore foram contratados através em 5 novos projetos, através de contratos CFDs (EIA, 
2014). De acordo com o relatório RES-Integration (Eclareon, 2012), a Grã-Bretanha ainda 

                                                 
4 Para maiores informações sobre o processo britânico de contratação e operação do sistema de transmissão 
consultar GORAN STRBAC (2014), HIROUX (2010).  
5  Contrato entre duas partes, geralmente descritos como "comprador" e "vendedor", que estipula que o vendedor 
pagará ao comprador a diferença entre o valor atual de um ativo e seu valor em tempo de contrato (se a diferença 
for negativa, então o comprador paga ao invés para o vendedor). 
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apresenta sua geração predominantemente baseada combustível fóssil e energia nuclear, com 
apenas 2,6% da produção total proveniente de energias de fontes alternativas. Sendo assim, a 
questão da integração da RES é ponto crucial para que possa atingir sua meta para 2020 de 
15% do abastecimento de energia proveniente de fontes renováveis. 

 
2.1.2 O setor elétrico da china e a política de incentivo às energias renováveis 

 
Embora o governo Chinês, através de reformas recentes, tenha aberto o setor a 

investimentos estrangeiros e de agentes privados na área de geração de energia elétrica, o seu 
setor elétrico é controlado por empresas estatais organizadas através de holdings. Assim, a 
reestruturação da indústria energética não foi acompanhada da introdução de mercados 
competitivos ou de preços liberalizados.  

Não existe competição: as empresas de rede atuam como “compradoras únicas” e 
fornecedoras diretas de carga aos usuários finais.  Tanto a transmissão como a distribuição de 
energia elétrica são controladas pelo governo por se tratarem de monopólios naturais, não 
existindo separação entre as atividades de rede (CPFL, 2014).  

O desenvolvimento das renováveis na China conta com incentivos governamentais tais 
como subsídios, incentivos fiscais, descontos alfandegários e incentivos via-preço variados.  
A garantia da interconexão de renováveis à rede elétrica foi estabelecida em 2005 através da 
Lei de Energia Renovável. De acordo com essa lei, o preço de compra da eletricidade gerada 
por fontes renováveis é determinado pelo regulador6.  

São dois os mecanismos de fomento à energia alternativa: Leilão e tarifa Feed-in.  No 
mecanismo de leilão, que ocorre por fonte, os investidores são selecionados através de um 
processo competitivo de ofertas, cabendo ao governo a interconexão e compra de toda 
eletricidade gerada pelo vencedor. Tais leilões são utilizados como base para a formulação 
dos preços das tarifas Feed-in. Ressalta-se que a tarifa Feed-in tem crescido ao longo dos 
anos (CPFL, 2014).   

Com o objetivo de promover um desenvolvimento saudável da indústria de energia 
eólica, e atingir sua meta de 200 GW de capacidade instalada em 2020, o governo chinês 

                                                 
6 Departamento do Conselho de Estado (NDRC) criado em 2003 para regular as tarifas dos consumidores finais 
de eletricidade e os preços pagos aos agentes do setor elétrico em todas as cadeias (CPFL, 2014). 
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lançou em 2014 uma série de políticas e regulamentos para o desenvolvimento direto do 
mercado de energia eólica no país (EIA, 2014). 

 
Na Tabela 2-2 são apontadas as principais características do Setor Elétrico e das Redes 

de Transmissão dos países anteriormente apresentados com foco na geração eólica de grande 
porte. 
Tabela 2-2 Comparativo das principais características do Setor Elétrico e das Redes de Transmissão dos 

países em análise 
 Brasil Alemanha Portugal Reino Unido China 

Potência 
Instalada de 

Energia Eólica 
(MW em 2015)(1)  

8.715 MW 44.497 MW 5.079 MW 13.603 MW 145.362 MW 

Mecanismo de 
Incentivo às 

Fontes 
Alternativas(2) 

PROINFA(3) extinta, 
porém custo ainda 
incide na conta de 
energia (plantas já 

contratadas) 
Desconto na TUST e 

TUSD 
Também: outros como 
o REIDE e redução de 

impostos. 

Predominantemente 
Tarifas FIT. 

Também: FiP e 
outros ainda menos 

utilizados 
Lei de Incentivo em 
Revisão para incluir 

leilões 

Fontes renováveis são 
consideradas como 

Produção em Regime 
Especial (PRE) 

sujeitas a tarifas FIT 
(reajustadas) 

Incentivo a micro e 
mini geração (UPP) 

Anteriormente: 
Tarifas FIT e 

Sistema de Quotas 
(certificados verdes 

negociáveis). 
Alterado 

recentemente 
(2014) para 

Contratos por 
Diferença (CFDs) 
através de leilões 

Dois mecanismos: 
Tarifas FIT e Leilões. 

Também são 
fornecidos subsídios, 

incentivos fiscais, 
descontos 

alfandegários e 
incentivos via-preço 

variados 

Rede de 
Transmissão(2) 

1 sistema interligado 
(SIN) que integra todo 

o país e 1 sistema 
isolado (Norte) em 
fase de interligação 
com o SIN. Aprox. 

50% de propriedade de 
transmissoras estatais 

concessionárias 

4 sistemas que se 
encontram 

interligados entre si e 
de propriedade de 

cada uma das 4 
transmissoras 

1 único sistema 
interligado de 
propriedade de 
transmissora 

concessionária  

4 sistemas que se 
encontram 

interligados entre si 
e de propriedade de 

cada uma das 4 
transmissoras 

7 sistemas 
interprovinciais e 4 

provinciais 
independentes. Todos 
de propriedade de 2 

empresas 
transmissoras (que 

também 
distribuidoras, 
operadoras e 

comercializadoras)  

Interligação com 
outros países(2) 

1 sistema (SIN) que se 
encontra interligado 
com o Paraguai e 1 
sistema isolado com 
interligação com a 

Venezuela 

4 sistemas se 
interligam com os 
seguintes países: 

Suíça, Dinamarca, 
Polônia, Holanda, 

Luxemburgo, França, 
República Checa, 
Suécia e Áustria 

O único sistema se 
encontra interligado a 
Espanha - Mercado 
Ibérico de Energia 
Elétrica (MIBEL) 

4 sistemas se 
interligam com os 
seguintes países: 

França, Holanda e 
Irlanda 

7 sistemas que se 
interligam com os 
seguintes países: 

Mongólia, Rússia, 
Coreia do Norte, 

Vietnã e Mianmar 
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Tabela 2-2. Comparativo das principais características do Setor Elétrico e das Redes de Transmissão dos 
países em análise (Continuação) 

 Brasil Alemanha Portugal Reino Unido China 
Empresa 

Operadora do 
Sistema de 

Transmissão(2) 

1 empresa que opera a 
rede de transmissão e 

não é proprietária.  

4 empresas que 
operam a rede de 

transmissão de sua 
propriedade 

1 empresa operadora 
do único sistema que é 

de sua propriedade 

1 empresa 
operadora que 

opera todos os 4 
sistemas 

2 empresas 
operadoras 

Metas de 
Expansão das 

Energias 
Renováveis(4) 

Atingir de 28% a 32% 
de participação de 

energia renovável na 
matriz de geração 

elétrica em 2035(5) 

Atingir de 40% a 
45% até 2025 e de 

55% a 60% até 2035, 
do consumo bruto de 

eletricidade 

Atingir 31% em 2020 
do consumo bruto de 

eletricidade 

Atingir 15% do 
abastecimento de 
energia em 2020 

Atingir 15% do 
consumo de energia 
primária não fóssil 

até 2020 

Metas de 
Expansão de 

Energia Eólica 
(MW) (6) 

Adicionar 20 GW de 
potência instalada até 

2024(7) 

Instalar onshore 
2.500 MW por ano. 
Atingir Offshore o 
total de 6.500 MW 
até 2020 e 15.000 

MW até 2030 

5.273 MW onshore e 
27 MW offshore, 

totalizando 5.300 MW 
até 2020 

Não há meta oficial 
disponível 

Atingir 200.000 MW, 
sendo 30.000 MW 
offshore, até 2020 

Metas de 
Expansão do 
Sistema de 

Transmissão(8) 

Conexão do sistema 
isolado no Norte do 
país com o Sistema 

Interligado Nacional. 
Ampliação da rede de 

transmissão para 
conexão da geração. 

Recapacitação das 
LTs que ligam N e S 

do país (em 
andamento) e 

construção de LT do 
NE ao SE necessária 

para transportar a 
energia eólica gerada 

offshore. 

Necessário 
desenvolver da rede de 
transmissão nacional 

para reduzir 
dependência externa de 

energia 

Necessário 
desenvolver da rede 
de transmissão para 
que possa absorver 
os projetos RES(9) 

Desenvolvimento de 
um sistema de rede 
sofisticado e amplo. 
Depósitos de carvão 
(Norte), Potencial 
Eólico (extremo 
Oeste) e Usinas 

nucleares na costa, 
próximas aos centros 

de carga. 

Fonte: Elaborado pela autora 
Notas  (1)Fonte: GWEC, 2016 

(2)Fonte: CPFL, 2014 
(3) Programa de Incentivo a Fontes Alternativas 
(4) Fonte: EIA, 2014 
(5) Fonte: Folha, 2015 
(6) Fonte: EIA, 2014 
(7) Fonte: EPE, 2015a 
(8) Fonte: EIA, 2014; Eclareon, 2012 e Nuclear, 2015 
(9) RES - Renewable Energy Sources  

2.2 O modelo regulatório do setor elétrico brasileiro 
 
O Modelo Regulatório do Setor Elétrico atualmente vigente no nosso país, 

implementado com a promulgação das Leis nº 10.847 e nº 10.848, em 15 de março de 2004 
(Presidência da República, 2004a e 2004b), cujas principais diretrizes consistem na garantia 
da segurança de abastecimento de energia elétrica, universalidade e modicidade tarifária, foi 
concebido em 2003, fruto de uma segunda reforma do Setor Elétrico Brasileiro.  
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 Segundo Tolmasquim (2011), o atual modelo do setor elétrico proporcionou o 
aperfeiçoamento no marco regulatório, cujas principais modificações foram: 

 Criação de dois ambientes de contratação, alterando também o modo de 
contratação de energia por parte das distribuidoras, proporcionando desta forma a 
modicidade tarifária (busca por tarifas módicas, ou seja, acessíveis a todos os 
cidadãos brasileiros); 

 Retomada do planejamento no setor evitando o descompasso de oferta e demanda 
e uma nova crise, proporcionando confiabilidade energética; 

 Criação de programas efetivos de universalização (Aneel, 2015a); 
 Estabilidade regulatória, reduzindo os riscos, situação imprescindível para atrair 

investimentos e proporcionar a expansão do setor elétrico; 
 Reorganização institucional, com a criação de novos agentes institucionais, cujo 

organograma é apresentado na Figura 2-3.  
 
A comercialização de energia elétrica no atual Modelo é regulamentada pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), cuja missão consiste em gerar condições favoráveis 
para que o mercado de energia elétrica se desenvolva de forma equilibrada para os agentes 
envolvidos e proporcione benefícios à sociedade. 

Já a operacionalização das atividades de comercialização de energia cabe a Câmara de 
Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), que viabiliza as operações de compra e venda 
de energia elétrica em todo o Sistema Interligado Nacional (SIN), seja nos Ambientes de 
Contratação Regulada como no de Contratação Livre, efetuando neste último a contabilização 
e a liquidação financeira das operações realizadas no Mercado de Curto Prazo7. 

 

                                                 
7 Os conceitos referentes aos Ambientes de Contratação Regulada e de Contratação Livre, assim como o de 
Mercado de Curto prazo serão apresentados ainda neste item. 
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Figura 2-3. Agentes Institucionais do Setor Elétrico 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Operador Nacional do Sistema (ONS) 

apresentam atribuições específicas, sendo respectivamente: prestação de serviços na área de 
estudos e pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do setor energético e coordenação e 
controle da operação de geração e transmissão no SIN. 

Sob o ponto de vista da comercialização, de forma a garantir a expansão da oferta de 
energia elétrica no atual modelo regulatório, o governo adotou as seguintes medidas 
(TOLMASQUIM, 2011): 

 Instituiu a contratação obrigatória, antecipada e integral da demanda projetada dos 
distribuidores, em forma de concorrência ou leilão; 

 Segmentou o mercado de demanda em dois ambientes: Ambiente de Contratação 
Regulada (ACR), do qual participam geradoras e distribuidoras; e Ambiente de 
Contratação Livre (ACL), para negociação entre geradoras, comercializadoras, 
importadores, exportadores e consumidores livres; 

 Criou o Mercado de Curto Prazo para liquidar as diferenças entre os volumes 
contratados e os efetivamente movimentados durante cada mês.  

De acordo com o Relatório Aneel 10 anos (Aneel, 2008a), os primeiros leilões para 
novos empreendimentos do setor elétrico ocorreram em 1998, quando a Aneel licitou a 

CNPE Conselho Nacional de 
Política Energética  

MME Ministério de Minas e 
Energia  
Aneel Agência Nacional de 

Energia Elétrica  

CMSE 
Comitê de Monitoramento 

do Setor Elétrico  

CCEE 
Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica  
EPE Empresa de Pesquisa 

Energética  
ONS Operador Nacional do 

Sistema Elétrico  

 Atividades de Governo 
Atividades Regulatórias 
Atividades Especiais 



24 
 

 
 

outorga de aproveitamentos hidrelétricos8. Sendo assim, observa-se que a utilização de leilões 
já era aplicada antes mesmo de ser implementado o atual modelo regulatório em 2004, porém 
o critério para determinação do vencedor do leilão de novos empreendimentos sofreu 
alteração, pois o vencedor passou a ser o investidor que oferecesse o preço mais baixo para a 
energia, em detrimento da regra anterior, na qual vencia quem propusesse o maior valor pela 
outorga (Uso do Bem Público). 

Antes de entrar propriamente nos ambientes de contratação em que é realizada a 
comercialização da energia elétrica, são apresentados previamente os agentes econômicos que 
se relacionam a este fenômeno (CCEE, 2015a):  

 Agentes de Geração – São os vendedores de Energia Elétrica: Concessionários de 
Serviço Público de Geração, Produtor Independente de Energia Elétrica e 
Autoprodutor; 

 Agentes de Comercialização – São os revendedores de Energia Elétrica: 
Importadores, Exportadores e Comercializadores, além dos Consumidores Livres e 
dos Consumidores Especiais (supridos por fontes renováveis); 

 Agentes de Distribuição – São os compradores de energia: Empresas 
Concessionárias Distribuidoras. 

Conforme apresentado pela CCEE (2015b), as atividades de comercialização são 
organizadas, sob o ponto de vista temporal, em longo, médio e curto prazo: sendo os 
ambientes de contratação regulada e livre (ACR e ACL) a longo e médio prazo e o Mercado 
de Curto Prazo. 

No Ambiente de Contratação Regulada os agentes vendedores e as distribuidoras 
estabelecem Contratos de Comercialização de Energia no Ambiente Regulado (CCEAR) 
precedidos de licitação (leilões na modalidade menor tarifa) ressalvados os casos previstos em 
lei, conforme regras e procedimentos de comercialização específicos. Tais contratos de 
compra e venda de energia devem, obrigatoriamente, ser registrados no CCEE.  

As distribuidoras que possuam mais de 500 GWh/ano de mercado de consumo são 
obrigadas a participar dos leilões, já para as distribuidoras menores a participação é 
facultativa (CCEE, 2015c). 

                                                 
8 O critério de pagamento de bônus de outorga foi utilizado novamente em nov/2015, com base na MP 688, 
quando da licitação de 29 empreendimentos hidroelétricos existentes que não tiveram suas concessões renovadas 
em 2012 através da MP 579. 
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Dentre as principais ressalvas previstas em lei, ressalta-se que as empresas 
distribuidoras têm ainda a opção de aquisição de energia proveniente da Geração Distribuída 
(GD), que se caracteriza pela geração de usinas de pequeno porte conectadas a redes locais de 
distribuição. A GD apresenta como vantagem a economia na transmissão e na redução de 
perdas justamente por estarem localizadas em áreas próximas ao distribuidor. Tal contratação 
pode ser feita diretamente pela distribuidora até o limite de 10% de sua carga total utilizando-
se apenas de chamadas públicas que devem ser promovidas diretamente pelas distribuidoras 
(Portal Brasil, 2014). 

Segundo Tolmasquim (2011), tanto os agentes de distribuição, como os consumidores 
livres devem apresentar 100% de cobertura contratual para o atendimento de seu mercado e 
consumo, estando sujeitos a penalidades, caso não comprovem a existência dessa cobertura. 
Os agentes vendedores e revendedores podem negociar a energia em ambos os ambientes, 
sendo a Garantia Física9 a base comercial de todos os contratos de empreendimentos de 
geração, seja no ACR ou ACL. 

No Ambiente de Contratação Livre os agentes vendedores e revendedores de energia 
estabelecem contratos bilaterais de compra e venda de energia com preços e quantidade 
livremente negociados, conforme regras e procedimentos de comercialização 
específicos. Observa-se, portanto, que a coexistência de ambientes de contratação tem como 
benefício fornecer uma referência de preços para os consumidores livres.  

Como geralmente há discrepância entre a energia efetiva gerada e a comercializada, 
pois, a geração é um fenômeno físico e a comercialização contratual é contábil, a diferença 
entre os montantes gerados e comercializados são resolvidas no mercado de curto prazo, 
também conhecido como mercado de liquidação de diferenças, administrado pelo CCEE. 

No mercado de curto prazo não existem contratos, ocorrendo à contratação 
multilateral, conforme as Regras de Comercialização e cujo preço utilizado é o Preço de 
Liquidação de Diferenças (PLD). 

O Preço de Liquidação de Diferenças é calculado com o uso de modelos matemáticos 
que tem como objetivo encontrar a solução ótima de equilíbrio entre o benefício presente do 
uso da água (menor custo de operação e combustível das termelétricas) e o benefício futuro de 
seu armazenamento (maior confiabilidade de fornecimento), sendo determinado em base 

                                                 
9 A Garantia Física (GF) de um empreendimento consiste na quantidade de energia que cada gerador pode 
vender em seus contratos de compra e venda de energia (MW médio). 
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semanal, considerando três patamares de carga (leve, média, pesada) com base no custo 
marginal de operação (CMO)10, para cada submercado do sistema elétrico brasileiro (N, NE, 
SE/CO e S) (CCEE, 2015d).  

 
2.3 Leilões de energia e modalidades de contratação 

 
Conforme já apresentado anteriormente, uma das diretrizes do modelo regulatório 

brasileiro implementado em 2004 com o objetivo de reduzir o custo da energia elétrica para os 
consumidores cativos, independentemente do porte de cada distribuidor, consiste na 
realização de leilões de energia elétrica.  

Desta forma, desde 2005 o MME promove anualmente e juntamente com a Aneel a 
realização de leilões para atender a demanda das distribuidoras. A compra da energia no ACR 
é feita compulsoriamente e de forma conjunta pelas distribuidoras (pool de compradores), 
visando economia de escala e permitindo o atendimento aos princípios de segurança no 
abastecimento e de modicidade tarifária. 

Os agentes vendedores que oferecerem os maiores descontos, em relação ao preço 
teto, são declarados vencedores e celebrarão com os agentes de distribuição contratos de 
comercialização de energia elétrica em ambiente regulado. 

O processo de realização de um leilão de energia se inicia com a emissão por parte do 
MME de uma Portaria onde são estabelecidas as principais diretrizes de um determinado 
leilão, assim como a data em que o mesmo será realizado e o preço teto por fonte de energia a 
ser negociada (R$/MWh).  

Dentre as principais diretrizes apresentadas nas Portarias do MME referentes a um 
certame, podemos destacar as regras de conexão à rede básica, que será detalhada no decorrer 
deste trabalho. 

Na Figura 2-4 são apontadas as principais etapas relacionadas à contratação da energia 
elétrica através de leilões de energia no ACR assim como os agentes institucionais 
responsáveis por cada uma delas.  

 
                                                 

10 Custo Marginal de Operação (CMO) – Consiste no acréscimo de custo para suprir um aumento unitário da 
energia consumida, em um dado período de tempo, utilizando o parque gerador instalado (sem expansão). 
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 Figura 2-4. Etapas para realização de leilão de energia e contratação no ACR 
Fonte: Elaborado pela autora com base em CCEE, 2012a 

 
Conforme pode ser observado ainda na Figura 2-4, os vencedores do leilão poderão 

fazer contratos com distribuidoras ou com a CCEE, dependendo do tipo de leilão em que a 
energia foi negociada. Apenas para os leilões de energia de reserva que os contratos são 
firmados junto à CCEE, para todos os demais leilões do ACR tais contratos são firmados 
junto às distribuidoras e registrados na CCEE. 

No caso dos leilões de eólica, a contratação da energia elétrica gerada se dá tanto por 
contratos firmados junto à CCEE (leilões de energia de reserva) como junto às distribuidoras 
de energia, conforme será detalhado ainda neste capítulo. 

Diante do exposto convém destacar que todo esse processo demanda um tempo 
considerável, desta forma o planejamento da expansão da geração é ponto crucial para que 
haja o atendimento adequado da demanda futura projetada. 

Para a participação dos leilões no ACR os agentes geradores são classificados 
juridicamente em dois tipos principais: “Energia Existente” e “Energia Nova” sendo que tal 
classificação tem por objetivo preservar a modicidade tarifária, pois impede que a energia 
existente já amortizada seja vendida pelo preço de energia nova, mais cara, uma vez que ainda 
precisa ser pago o investimento realizado para a construção do empreendimento de geração 
(TOLMASQUIM, 2011). 

MME •Publica a Portaria com as diretrizes da habilitação técnica na EPE e da realização do leilão

ANEEL •Publica edital e minutas de contratos
•Investidor apresenta projeto técnico na EPE

EPE •Informa os empreendimentos aptos a participar do leilão

MME •Publica portaria com a garantia física dos empreendimentos

CCEE •Realiza leilão por delegação da ANEEL

CCEE
•Empreendedor assina contrato com CCEE no caso de leilão de reserva (CER)
•Empreendedor assina contrato com a distribuidora no caso dos leilões do ACR (CCEAR) 
•Empreendedor com contrato assinado busca financiamento para o projeto
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Apenas os empreendimentos novos necessitam de outorga de concessão, permissão ou 
autorização de uso de bem público, processo este encaminhado pela Aneel, após o leilão, ao 
MME para sua formalização e posterior celebração do contrato na CCEE. 

Um empreendimento é considerado novo quando não detém outorga de concessão, 
permissão ou autorização na data de início do processo licitatório para expansão e 
comercialização de energia ou quando faz parte de empreendimento existente que tenha sido 
objeto de ampliação. Neste último caso, a outorga é necessária apenas ao acréscimo de 
capacidade. 

Os contratos firmados no ambiente regulado também podem ser classificados segundo 
a sua modalidade contratual, conforme apresentado mais detalhadamente a seguir, que reflete 
a parte que assume o risco hidrológico. No caso de contratos por quantidade, o gerador 
assume este risco. No contrato por disponibilidade, este risco fica por conta do distribuidor.  

Contratos por quantidade – tais contratos preveem o fornecimento de um montante 
fixo de energia a um determinado preço definido no leilão (R$/MWh). Esta modalidade 
geralmente é utilizada para a contratação de energia hidráulica, inclusive PCHs, podendo 
também ser adotado para outras fontes, como para a fonte eólica, no caso de leilões de 
reserva. 

Uma vez que os geradores hidráulicos estão muito sujeitos aos riscos hidrológicos, que 
são de sua responsabilidade, que ocasiona sobras ou déficits de energia, foi implementado o 
MRE (Mecanismo de Realocação de Energia) que consiste em um mecanismo de realocação 
de montantes de energia gerados entre as usinas participantes, reduzindo o risco de exposição 
de agentes individuais e consequentemente os montantes a serem liquidados ao PLD (CCEE, 
2013). 

Há algum tempo tem se pensado na criação de um mecanismo semelhante ao MRE 
referente à geração por fonte eólica, porém somente atualmente uma solução deste tipo poderá 
ser estudada e se tornar possível. Para que este tipo de mecanismo seja eficiente, se faz 
necessário ter uma quantidade significativa de parques eólicos geograficamente dispersos de 
forma que seja possível minimizar o risco da ausência de vento em alguns locais em 
detrimento de outros (CCEE, 2012b). 

Contratos por disponibilidade – esta modalidade é destinada à contratação de usinas 
termelétricas e fontes alternativas, inclusive a fonte eólica, e preveem uma remuneração fixa 
ao agente gerador, independente do que for efetivamente gerado. Seu principal objetivo é 
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garantir a segurança do sistema hidrotérmico. Cada empreendimento contratado nesta 
modalidade recebe uma parcela de receita fixa que tem por objetivo cobrir os custos fixos 
para a disponibilização da usina ao sistema, medido por R$/ano, uma vez que a mesma pode 
ou não ser despachada por conta das condições hidrológicas do SIN.  

Quando despachadas, as distribuidoras devem pagar os custos variáveis relativos ao 
uso do combustível, inexistente para a fonte eólica11, que serão repassados aos consumidores 
regulados no momento do reajuste tarifário, desta forma observamos que os riscos de variação 
de produção de energia não são do vendedor, mas sim do consumidor. 

No caso das eólicas, o contrato define que a partir da data de início do suprimento toda 
a garantia física da usina ficará comprometida com a respectiva energia contratada por todo o 
período de suprimento. 

A seguir serão apresentados de forma breve os principais tipos de leilão para 
contratação de energia elétrica no ambiente regulado, ressaltando as particularidades 
relacionadas à fonte eólica (CCEE, 2015e e TOLMASQUIM, 2011). 

 
2.3.1 Contratação de energia nova  

 
A contratação de energia nova tem como objetivo o atendimento ao aumento de carga 

tomando-se como referência o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE), elaborado 
anualmente pela EPE. São contratos de 15 a 30 anos de duração. 

Sua licitação poderá ser realizada em uma ou duas fases, conforme informado no 
edital do leilão, e consiste na primeira fase na disputa pela possibilidade de 
desenvolver/explorar o empreendimento, no caso de outorga para empreendimentos 
hidráulicos, e na segunda fase na comercialização, para a contratação de energia pelos 
distribuidores (demais fontes).  

Neste tipo de leilão é definido um mínimo de energia que deve ser vendida no 
ambiente de contratação regulada (ACR), portanto a energia restante poderá ser vendida no 
ambiente de contratação livre (ACL).  

                                                 
11 Conforme será apresentado no item II.1.2 quando da conceituação de Índice Custo Benefício (ICB). 
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Atualmente essas exigências são as seguintes: para os projetos negociados na 
modalidade quantidade, 70% da garantia física (novas UHEs) e 10% da garantia física (PCHs 
ou UHEs com potência inferior a 50 MW) devem ser negociadas no ambiente regulado. Já 
para os projetos negociados na modalidade disponibilidade, em que a fonte eólica está 
incluída, a restrição consiste em 70% da garantia física.  

Sendo assim, os leilões para contratação de energia nova também podem ser 
classificados quanto ao seu horizonte temporal de contratação, aos quais seguem algumas 
considerações importantes a seguir: 

Leilão A-5: Contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de 
geração realizado com cinco anos de antecedência do início do suprimento.  

Foi criado para viabilizar empreendimentos de longa maturação, como, por exemplo, 
os empreendimentos hidrelétricos de grande e médio porte. Ressalta-se, porém, que não há 
qualquer impeditivo que a fonte eólica participe de um leilão A-5, como já ocorreu 
anteriormente, independente de seu período de implantação se inferior a cinco anos. 

Leilão A-3: Contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de 
geração novos realizados com três anos de antecedência do início do suprimento.  

Foi criado para viabilizar empreendimentos de médio prazo de maturação, como por 
exemplo, os empreendimentos termelétricos, PCHs, fontes renováveis e importação de 
energia. A energia proveniente de geração eólica, objeto deste estudo, se enquadra em geral, 
neste tipo de leilão. 

Como geralmente os custos de geração são menores para projetos com tempo de 
maturação maior (grandes usinas hidrelétricas), as distribuidoras em geral priorizam a compra 
de energia no leilão A-5 em detrimento do A-3. 

Observa-se ainda que os contratos de energia nova variam de 15 a 30 anos e são mais 
longos para os leilões A-5 uma vez que são extremamente elevados os investimentos para a 
construção de um empreendimento de geração hidrelétrica, logo é necessário que seja 
amortizado durante um período maior de tempo. 
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2.3.2 Contratação de energia existente  
 
Os leilões para contratação de energia existente (A-1) são realizados geralmente com 

um ano de antecedência do início do suprimento previsto e têm por objetivo repor contratos 
que vencem durante o ano de realização do leilão e não proporciona incremento a garantia 
física do sistema nem ao estoque de energia existente no ACR. São contratos de 3 a 15 anos 
de duração. 

A energia elétrica negociada em tais licitações é proveniente de centrais elétricas em 
operação comercial, desta forma a energia ora contratada pode ser entregue em prazo bem 
menor do que a energia contratada de um novo empreendimento.  

Importante para a regulação econômica devido ao estoque da energia existente e a 
demanda serem inelásticos em relação ao preço ao curto prazo. Em virtude da recente entrada 
da fonte eólica na matriz elétrica brasileira, a mesma ainda não foi objeto de negociação neste 
tipo de leilão, considerando que todos os parques contratados ainda se encontram com seus 
contratos dentro do período de vigência. 

 
2.3.3 Contratação de ajuste  

 

A realização deste tipo de leilão tem como objetivo complementar (“ajuste fino”) os 
montantes de energia contratados em leilões de energia nova (A-5 e A-3) e de energia 
existente (A-1), contribuindo para que distribuidor possa lidar melhor com o risco referente à 
quantidade de energia demandada para atendimento dos seus consumidores.  

Neste tipo de licitação há a restrição quanto ao limite de contratação, que deverá ser no 
máximo 1% do volume total já contratado pelo distribuidor. São contratos de 3 a 24 meses de 
duração. 

Tais leilões públicos são realizados para cada distribuidor em separado, autorizado 
pela Aneel, com quantidades e preços teto definidos pelo distribuidor, consistindo desta forma 
em um mecanismo de mitigação de riscos para o SIN, pois garante atendimento a totalidade 
do mercado do distribuidor. 
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Empreendimentos eólicos podem ser contratados diretamente pelo distribuidor neste 
tipo de leilão, porém tais certames não fazem parte do escopo desta dissertação. 

 
2.3.4 Leilões especiais  

 
Tais leilões firmam contratos de 15 a 30 anos de duração e os principais tipos são: 
Leilão de Projeto Estruturante: proveniente de projetos de geração de caráter 

estratégico e de interesse público. Tais leilões asseguram modicidade tarifária e confiabilidade 
do sistema elétrico, bem como garantem o atendimento à demanda nacional de energia 
elétrica, considerando o planejamento de longo, médio e curto prazo. Ex: UHE Santo 
Antônio, UHE Jirau e UHE Belo Monte.  

Leilão de Fontes Alternativas (LFA) – tem por objetivo incentivar a diversificação 
da matriz de energia elétrica, introduzindo fontes renováveis e ampliando fontes alternativas 
já existentes. É o único processo de contratação em que o critério de energia nova ou existente 
não é aplicado. Assim, qualquer empreendimento considerado “alternativo” poderá 
participar. Os empreendimentos de geração eólica, desde 2010, estão sempre presentes neste 
tipo de leilão. 

Leilão de Energia de Reserva (LER) – tem por objetivo elevar o patamar de 
segurança no fornecimento de energia elétrica do SIN com energia adicional, reduzindo riscos 
de desequilíbrio entre oferta e demanda de energia elétrica decorrentes, principalmente de 
atrasos imprevisíveis de obras e ocorrência hidrológica muito crítica. Além disso, por razões 
diversas, a soma das garantias físicas atribuídas às usinas geradoras é maior que a real 
garantia física total do sistema. Desta forma, essa sobre contratação permite que seja 
restaurado o equilíbrio real entre oferta e demanda de energia elétrica no sistema sem afetar os 
contratos existentes e os direitos das usinas geradoras, que receberam por meio de Portarias 
do MME as suas atuais garantias físicas.  

Os contratos provenientes de deste tipo de licitação são firmados com a CCEE e são 
realizados na modalidade de contratação por quantidade. A energia de reserva não agrega 
lastro comercial de Garantia Física para venda aos agentes de consumo do mercado e não 
deve ser revendida após a sua compra, a não ser, caso necessário, no mercado de curto prazo, 
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com o objetivo de garantir a segurança de suprimento. Os empreendimentos de geração 
eólica, desde 2010, também se encontram frequentemente presentes neste tipo de leilão. 

Diante do exposto, observa-se que os empreendimentos eólicos são negociados no 
Ambiente Regulado nos seguintes tipos de leilões: Energia Nova (A-3 ou A-5), Energia de 
Reserva (LER) e Fontes Alternativas (LFA). 

 
2.4 Índice Custo Benefício (ICB) e Índice de Classificação do Empreendimento (ICE) 

 
Conforme apresentado anteriormente, a contratação proveniente de leilões de energia 

nova pode ser realizada na modalidade de quantidade, em que se negocia o valor da energia a 
ser produzida (R$/MWh) ou por disponibilidade, quando há cobertura dos custos fixos, 
mesmo sem que a usina seja chamada a gerar, através de receita fixa (R$/ano). 

Uma vez que as ofertas de energia são apresentadas de forma diferenciadas se torna 
difícil compará-las a fim de determinar qual delas é mais vantajosa sob o ponto de vista do 
consumidor final. Sendo assim, para resolver essa questão, foi criado o Índice Custo 
Benefício (ICB) que permite que seja estimado o valor esperado do custo médio da energia a 
ser contratada por disponibilidade (R$/MWh), possibilitando desta forma a sua comparação 
ao custo da energia de um contrato por quantidade (TOLMASQUIM, 2015). 

A princípio toda a remuneração do investidor regido por um contrato de 
disponibilidade vem da receita fixa (RF) anual determinada para a participação do leilão. 
Contudo observa-se que quanto maior for o valor de receita fixa anual, menor será o índice de 
competitividade do empreendimento e menor a chance de vencer o leilão. Isso se dá, pois, os 
compradores contratam os empreendimentos na ordem do menor para o maior ICB, assim 
como ocorre para os projetos na modalidade por quantidade, em que os que apresentam menor 
custo de energia são mais competitivos. 

Para se calcular o custo médio de energia (ICB) é necessário estimar o custo esperado 
total no ano (R$/ano) e dividir pelo benefício esperado da oferta (GF em MWh/ano), ambos 
sob o ponto de vista do consumidor. Este cálculo se encontra regulamentado através das 
Portarias MME nº 430/2005 e nº 258/2008 (MME, 2005 e MME, 2008a), que estabelecem a 
metodologia de cálculo do ICB, utilizada para “converter” as propostas de receitas anuais em 
“preços” de energia equivalentes. 
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Para a compreensão deste índice, cabe atentar para as circunstâncias nas quais uma 
usina contratada na modalidade de disponibilidade é despachada pelo ONS. As usinas são 
chamadas a gerar a medida que o CMO (Custo Marginal de Operação) do sistema se torne 
maior que o CVU (Custo Variável Unitário12) da usina e seguindo a ordem de mérito, isto é, 
do menor custo variável de operação para o maior custo variável de operação.  

Diante do exposto, será apresentada a seguir cada uma das parcelas (TOLMASQUIM, 
2011) que compõe o custo total (R$/ano) utilizado para o cálculo do ICB apresentado na 
Equação 2.1. 

 
Í    í  ( ) =   (     )

í  é    ( )   (2.1) 

 

RF - Receita Fixa: proporcional ao custo fixo (investimento para implantação 
somados aos custos fixos com O&M). Inclui os custos socioambientais, os juros durante a 
construção, a remuneração do investimento, o custo fixo de combustível associado ao nível de 
inflexibilidade operativa (“take or pay” e “ship or pay”), o custo de conexão à rede básica e 
tarifas de uso dos sistemas de transmissão e distribuição (TUST e TUSD), os custos pela 
adesão à CCEE e ao ONS conforme regulamentação pertinente, etc. 

COP – Valor Esperado do Custo de Operação: é função da inflexibilidade da usina, 
do CVU e do custo variável de O&M. Consiste nos gastos mensais futuros com a operação da 
usina obtidos por modelagem que utiliza 2000 cenários hidrológicos distintos ao longo de 120 
meses posteriores. Para o caso de usinas eólicas, sendo zero o CVU, o COP também será 
nulo. 

CEC – Custo Econômico de Curto Prazo: consiste na diferença entre a energia 
gerada efetivamente e a Garantia Física da usina multiplicada pelo Preço de Liquidação de 
Diferenças (PLD) do período.     

Importante ressaltar que o COP e CEC somados representam os custos variáveis de 
um projeto e só valem para um leilão específico, pois envolve a simulação da operação do 
sistema considerando sua configuração para àquele momento específico. 

                                                 
12  Custo Variável Unitário (CVU) – É constituído de duas parcelas: custo do combustível e demais custos 
variáveis (EPE, 2015). 
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Em geral as usinas termelétricas com menor custo fixo são aquelas que possuem maior 
CVU (óleo combustível e diesel) e também são as mais rapidamente construídas. Em função 
do seu alto custo variável apresentam menor probabilidade de serem chamadas a despachar 
pelo ONS. 

Já as usinas térmicas de maior custo fixo, que empregam tecnologias mais avançadas e 
demandam mais tempo em sua construção são as que possuem menor CVU (Gás Natural e 
carvão mineral) e são as primeiras a serem despachadas pelo ONS.  

Desta forma, durante a simulação, estas últimas apresentam Receita Fixa mais elevada, 
logo ICB mais alto e menos competitivo. Ainda observando o numerador do ICB na 
Equação 2.1, o COP deste tipo de usina se reduz em função da parcela do CVU baixo, mas 
aumenta por ser mais despachada.  

Observa-se ainda, que as usinas de custos operacionais mais elevados acabam 
beneficiadas exatamente pela perspectiva de não operarem, uma vez que seu CEC considera 
não seu custo de operação elevado, mas o custo marginal da energia comprada no mercado 
spot13, sempre mais baixo que o custo operacional dessas usinas.  

De acordo com o estudo apresentado por ROMEIRO (2014), de 2005 a junho de 2014 
foram realizados 16 leilões de energia nova que contrataram mais de 20 GW médios e 
utilizaram como mecanismo de seleção o ICB. Dentre a energia contratada 24% referem-se à 
energia hídrica, 16% à energia eólica e 60% à térmica.  

REGO (2012) ressalva que fontes menos competitivas foram contratadas, 
principalmente nos leilões até 2008. Dentre as fontes térmicas, óleo e diesel foram os 
combustíveis mais contratados, seguidos do gás natural, do carvão e da biomassa.  

O estudo conclui que a metodologia de cálculo aplicada pela EPE para o cálculo do 
ICB pode constituir no motivo por tornar mais competitiva a usina de maior custo variável e 
menor custo fixo, o que não é desejável, porém justifica as elevadas contratações destas 
térmicas no passado. Nos últimos anos essas centrais foram utilizadas intensamente gerando 
com custos operacionais extremamente elevados e desorganizando o setor elétrico brasileiro, 
assim, segundo ROMEIRO (2014) é necessário repensar o ICB à essa nova realidade de 
operação (LOSEKANN, L.; ALMEIDA, E.; ROMEIRO, D.L., 2014). 

                                                 
13 Consiste no mercado de curto prazo, utilizado para suprir uma demanda imprevista de energia. 
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REGO (2012) complementa além do problema constatado referente à competitividade 
entre as fontes termelétricas, há forte possibilidade de que a aplicação desta metodologia 
ainda desloque fontes de eletricidade mais baratas como biomassa e eólica, contabilizadas 
como de CVU nulo, uma vez que operam na base. 

Constata ainda que uma forma de reduzir esta influência pode ser observada quando a 
EPE decidiu utilizar o índice nos leilões de energia, limitando-se o teto do CVU, e ressalta 
que esta restrição imposta pelo leiloeiro demostra sinal nítido de desconforto com relação à 
metodologia do ICB.  

REGO (2012) ressalta que outra ação implementada que corrobora com a insatisfação 
do método do ICB, consistiu na utilização de outro índice, o Índice de Classificação do 
Empreendimento (ICE), no LER de 2008.  

A Portaria MME nº 69/2008 (MME, 2008b) atribuiu à EPE a responsabilidade de 
definir a metodologia para o cálculo do Índice de Classificação do Empreendimento - ICE, 
cujo detalhamento deste é apresentado na nota técnica no EPE-DEE-RE-064/2008 (EPE, 
2008c).  

O ICE, que indica o custo médio da energia para o consumidor, apresenta natureza e 
função semelhante ao ICB, e teve por objetivo valorar a energia ofertada no leilão de reserva 
de 2008, definindo assim um critério para a seleção dos empreendimentos mais competitivos 
a serem contratados pela CCEE.  

A valoração de cada empreendimento concorrente no leilão refletia a razão entre o 
valor esperado do custo da energia para os consumidores e a respectiva garantia física, 
calculado em função do custo marginal de operação para 2000 cenários hidrológicos 
projetados para o período representativo da contratação da energia de reserva. 

REGO (2012) ressalta por fim que o ICE também não atendeu ao governo dado que o 
uso do ICB com a restrição do CVU foi retomado logo em seguida ao 1º LER e não mais foi 
aplicado para os leilões de reserva realizados posteriormente.  
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2.5 Sistema Elétrico de Potência (SEP) e o Sistema Interligado Nacional (SIN) 
 

Toda a energia elétrica produzida pelos empreendimentos de geração necessita ser 
transportada com qualidade até o seu usuário final no momento em que a mesma for 
requisitada. Para tal, é necessária a implantação de um sistema elétrico de potência (SEP), que 
consiste em um sistema de energia que engloba as etapas de geração, transmissão, distribuição 
e utilização da energia elétrica pelo consumidor.  

A energia gerada, transmitida e distribuída pelo SEP deverá atender a determinados 
padrões de confiabilidade, disponibilidade, segurança e custos com um mínimo de impacto 
ambiental e um máximo de segurança pessoal. O Sistema Elétrico de Potência pode ser um 
sistema isolado assim como pode estar interligado a outros SEPs. 

Durante a geração a energia elétrica é produzida uma tensão alternada, expressa por 
uma onda senoidal, com frequência fixa (60Hz no Brasil) e amplitude que varia conforme a 
modalidade do atendimento em baixa, média ou alta tensão. O transporte da energia elétrica 
consiste na propagação desta onda senoidal pelo sistema elétrico cuja frequência é mantida de 
forma constante e sua amplitude varia à medida que trafegue pelos transformadores 
(elevadores ou rebaixadores). Também é possível que a energia seja transmitida em corrente 
contínua, que é o caso da conexão da Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu à Subestação de 
Ibiúna em SP (Itaipu, 2015). 

A interligação das grandes usinas de geração às áreas de grande consumo se dá por 
meio de rede de transmissão, que se encontra subdividida na rede de transmissão e na rede de 
subtransmissão (GOMES, 2012). Os principais equipamentos de uma rede de transmissão são 
as Linhas de Transmissão e as Subestações (Aneel, 2015b).  

A segurança é um aspecto fundamental para as redes de transmissão uma vez que 
qualquer falta neste nível pode levar a descontinuidade de suprimento para um grande número 
de consumidores. A rede de transmissão no Brasil é classificada de acordo com a tensão de 
operação da mesma: A1 (igual ou superior a 230kV), A2 (de 88kV a 138kV) e A3 (69kV) 
(ABRADEE, 2015).  

Em geral estão conectadas à rede de transmissão as empresas distribuidoras de 
energia, as quais vão se encarregar de transportar a energia aos consumidores de menor porte. 
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São poucos os consumidores finais, de alto consumo de energia (Ex: fábricas e mineradoras), 
que se conectam diretamente às redes de transmissão (ABRADEE, 2015). 

A rede de subtransmissão14 é responsável por receber energia da rede de transmissão e 
a transportar a pequenas cidades ou importantes consumidores industriais, ou seja, faz a 
realocação dos grandes blocos de energia, recebidos de subestações de transmissão, entre as 
subestações de distribuição. As redes de distribuição são compostas por linhas de alta (AT), 
média (MT) e baixa (BT) tensão (ABRADEE, 2015).  

Os Sistemas Elétricos de Potência são compostos além das Linhas de Transmissão, de 
subestações de transmissão (elevadoras e rebaixadoras), subestações de distribuição e 
transformadores de distribuição, conforme pode ser melhor compreendido através da Figura 
2-5, em que é apresentado um diagrama unifilar de um SEP. 
 
 
 
 
 

Figura 2-5. Diagrama unifilar simplificado de um SEP 
Fonte: Elaborado pela autora com base em LEÃO, 2009 

 
As subestações de transmissão se encontram localizadas nos pontos de conexão com 

geradores, consumidores e empresas distribuidoras e podem ser subestações elevadoras ou 
rebaixadoras, dependendo da sua função. Dentro da subestação de transmissão, o 
equipamento responsável tanto pela elevação como pela redução da tensão elétrica é 
denominado de transformador. Além do transformador, tais subestações também possuem 
outros equipamentos, tais como: chaves seccionadoras, disjuntores e equipamentos de 
medição e proteção do sistema (LEÃO, 2009). 

Nos pontos de conexão com geradores, a função das subestações é elevar o nível de 
tensão da energia elétrica gerada para centenas de milhares de Volts. A elevação da tensão 
reduz a corrente elétrica que circula nas linhas de transmissão, reduzindo assim, 
consideravelmente, as perdas elétricas inerentes ao transporte da energia. Já nos pontos de 

                                                 
14 Tensão superior a 69kV e inferior a 230kV 
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conexão com consumidores ou distribuidoras, a função das subestações de transmissão é 
rebaixar os níveis de tensão para dezenas de milhares de Volts.  

As subestações de distribuição se encontram localizadas nos centros urbanos uma vez 
que são responsáveis por receber a energia elétrica proveniente das redes de subtransmissão 
de alta tensão, rebaixar o nível de tensão a valores caracterizados como média tensão e 
distribuir a energia para as redes de distribuição. Os equipamentos que a compõe são 
semelhantes aos que são encontrados em uma subestação de transmissão (LEÃO, 2009). 

A transformação final da energia elétrica para a chegada ao consumidor final de baixa 
tensão ocorre nos transformadores de distribuição, localizados nos postes de luz, 
transformando os níveis de média tensão em baixa tensão (220V ou 127V).  

Até 1999, o Brasil possuía diversos sistemas elétricos desconectados, o que 
impossibilitava uma operação eficiente das bacias hidrográficas regionais. Com o objetivo de 
otimizar os recursos energéticos e ampliar a confiabilidade dos sistemas de potência foi criado 
o Sistema Interligado Nacional (SIN), que consiste em um sistema hidrotérmico com base na 
geração de grandes usinas hidrelétricas cuja energia é transmitida através de sistemas de 
transmissão de alta tensão, que é então distribuída para sistemas de distribuição de alta, média 
e baixa tensão até atingirem os consumidores finais.  

O fato do Brasil ser um país de grande extensão territorial e apresentar suas principais 
centrais hidrelétricas, existentes e planejadas distantes dos principais centros de carga, há um 
fluxo de energia entre as regiões. Desta forma, o serviço de transporte de grandes quantidades 
de energia elétrica por longas distâncias, que acarreta em grandes perdas de energia, é feito 
mediante uma rede de linhas de transmissão e subestações em tensão igual ou superior a 
230kV, definida através da Resolução Normativa da Aneel nº 067/2004 (Aneel, 2004b), como 
Rede Básica.  

O sistema elétrico brasileiro é composto, para fins de planejamento e operação, por 
dois grandes blocos: o Sistema Interligado Nacional (SIN), que abrange a quase totalidade do 
território brasileiro, interligando empresas de todas as regiões do país, e os Sistemas Isolados, 
que correspondem a apenas 1,7% da energia demandada no país (ONS, 2015a), localizados 
principalmente na região Norte (Região Amazônica). 

O Sistema Interligado Nacional consiste em quatro subsistemas designados Sul, 
Sudeste/Centro Oeste, Nordeste e Norte, que compreendem os centros de carga destas regiões. 
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A integração dos subsistemas isolados Acre, Rondônia e Manaus ao SIN já são configurados 
como novos subsistemas no Plano Decenal de Energia.  

A permuta de energia entre as diferentes regiões do país confere a possibilidade de 
garantia de suprimento de energia diante de uma queda do nível dos reservatórios em 
determinada região, dado o regime hidrológico e de chuvas ser variável e complementar entre 
as regiões brasileiras.  

A diversificação da matriz elétrica, que vem se ampliando bastante nos últimos anos, 
também contribui com a garantia de suprimento, contudo, em virtude de em sua grande 
maioria consistir em empreendimentos de médio e pequeno porte pulverizados 
geograficamente 15  e nem sempre próximos aos centros de consumo, demandam grandes 
investimentos em transmissão.  

O processo de outorga de concessão para novas instalações de transmissão é efetuado 
através de licitação na modalidade de leilão, conforme estabelecido a partir de 2001, e para 
reforços em instalações já existentes através de autorização expedida pela Aneel às 
concessionárias de transmissão proprietárias (TOLMASQUIM, 2015).   

Sendo assim, a expansão e a comercialização da transmissão, assim como a geração, 
também se dá mediante leilões estabelecidos pela Aneel. As transmissoras vencedoras nos 
leilões de transmissão são aquelas que ofertam a menor Receita Anual Permitida (RAP), que é 
a remuneração que as transmissoras recebem para disponibilizar o sistema ao Operador 
Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e prestar o serviço público de transmissão aos usuários. 
A RAP é paga às transmissoras a partir da entrada em operação comercial de suas instalações, 
com revisão a cada cinco anos, nos termos dos contratos de concessão.  

A RAP ofertada por cada proponente no leilão deve levar em conta todos os custos 
com aquisições, indenizações, serviços, obras e tributos relacionados à construção, montagem, 
operação e manutenção das instalações de transmissão, incluindo a remuneração do 
investimento, o ressarcimento dos estudos técnicos constantes no Edital, o atendimento de 
todas as exigências do órgão ambiental, elaboração do projeto básico ambiental e da 
implementação das medidas compensatórias (Acende Brasil, 2011a). 

O uso do Sistema de Transmissão é cobrado através da aplicação das Tarifas de Uso 
do Sistema de Transmissão (TUST), definida através da Resolução Normativa Aneel nº 

                                                 
15 Tais como PCHs, centrais de geração eólica, usinas térmicas à biomassa, etc. 
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559/2013 (Aneel, 2013a). A TUST é calculada a partir de simulação que utiliza como dados 
de entrada a configuração da rede, representada por suas linhas de transmissão, subestações, 
geração e carga e a RAP total a ser arrecadada no ciclo. 

Com o intuito de promover o desenvolvimento das fontes alternativas, tanto para as 
tarifas de TUST como as de TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição) os 
empreendimentos eólicos com potência injetada na rede menor ou igual a 30 MW fazem jus a 
percentual de redução não inferior a 50%. 

De acordo com o MME (2015a) em dezembro/2014 o Sistema de Transmissão de 
energia elétrica brasileira alcançou 125,7 mil km de extensão que, além da Rede Básica, inclui 
550 km relativos aos Sistemas Isolados, e 3.224 km, do Sistema de Conexão de Itaipu (600 
kV).  

Observa-se na Figura 2-6 a grande extensão e complexidade do SIN, esta última em 
virtude da necessidade em conciliar economicidade e confiabilidade do sistema, requisitos 
conflitantes, assim como as crescentes exigências ambientais e a multiplicidade de agentes de 
transmissão.  

 
Figura 2-6. Sistema de Transmissão Brasileiro – Horizonte 2015 

Fonte: ONS, 2015b 
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Diante do exposto, constata-se que o tamanho e as características do sistema de 
transmissão de energia no Brasil podem ser considerados únicos em âmbito mundial, sendo 
também enormes os desafios relacionados à sua adequada ampliação e operação (ONS, 
2015a). 

 
2.6 Conexão à rede básica e a Instalação Compartilhada de Geração (ICG) para 

empreendimentos eólicos  
 
O acesso dos empreendimentos de geração de energia elétrica ao sistema elétrico 

brasileiro pode ser feito de três diferentes formas: diretamente na Rede Básica, na Rede de 
Distribuição ou na Rede Básica por meio de Instalação de Transmissão de Interesse Exclusivo 
de Centrais de Geração para Conexão Compartilhada – ICG (EPE, 2009a). 

Em todos os casos os custos referentes à conexão são de responsabilidade do acessante 
e na situação do acesso ser feito de forma compartilhada, utilizando instalações de 
propriedade dos acessantes, os custos são divididos conforme acordado entre as partes 
(EPE, 2009a).  

No caso de conexão direta à Rede Básica existente, os novos acessos se dão por meio 
de conexão de propriedade do empreendimento de geração, individual ou em caráter 
compartilhado, ou de propriedade da concessionária de transmissão. Este acesso pode se dar 
através do seccionamento de uma linha de transmissão ou da conexão em uma subestação 
existente, em caráter exclusivo ou compartilhado. Quando os novos acessos ocorrem 
diretamente ao Sistema de Distribuição as conexões somente serão de propriedade dos 
empreendimentos de geração.  

E por último, o acesso poderá ocorrer a Rede Básica por meio de uma Instalação 
Compartilhada por Geradores (ICG), de responsabilidade dos acessantes e objeto de leilão 
conduzido pela Aneel, cuja regulamentação foi estabelecida através do Decreto nº 6.460/2008 
(Presidência da República, 2008) e complementada pela Resolução Normativa nº 320/2008 16 
(Aneel, 2008b).  

                                                 
16 Estabelece os critérios para classificação das ICGs e regulamenta a realização de Chamada Pública visando o 
planejamento do setor. 
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Tais instalações são de responsabilidade do Concessionário de Serviço Público de 
Transmissão de Energia Elétrica detentor da instalação de Rede Básica a que estiverem 
conectadas e tem por objetivo de viabilizar a expansão da capacidade de geração instalada a 
partir de fontes alternativas em regiões com pouca ou nenhuma capilaridade de redes de 
transmissão e de subtransmissão (EPE, 2008b). Tais instalações foram a leilão pela primeira 
vez em novembro/2008 para conectar as UTEs à Biomassa contratadas no 1º LER de 
ago/2008.  

Considerando que a conexão das fazendas eólicas às redes de transmissão e 
distribuição de energia constituía uma potencial barreira para a inserção da energia eólica no 
grid brasileiro, estratégias de conexão foram desenvolvidas na tentativa de mitigar tal 
problema (NOGUEIRA, 2011). Isto ocorre, pois, dependendo da localização de um 
empreendimento eólico com relação ao ponto de conexão à Rede Básica existente, os custos 
necessários para a sua conexão ao SIN poderiam ser bastante representativos frente ao custo 
total do empreendimento, prejudicando ou até comprometendo sua viabilidade econômica.  

Desta forma, uma das soluções apresentadas se baseava no conceito de otimização da 
transmissão através do compartilhamento de instalações (linhas de transmissão e subestações 
coletoras), que permitia o compartilhamento dos custos de acesso, minimizando assimetrias 
entre os empreendimentos (NOGUEIRA, 2011).  

O compartilhamento da transmissão proporciona economia de escala de investimentos 
por considerar a construção de algumas linhas com maior capacidade em detrimento de 
inúmeras linhas de menor capacidade. Tal conceito ainda pode ser aplicado ao 
compartilhamento não somente por empreendimentos eólicos, dado que seu fator de 
capacidade não proporciona uso eficiente das instalações, podendo ser partilhado ainda com 
outras fontes (MILLS, 2011). 

Pelo fato do compartilhamento das instalações de transmissão representar uma 
otimização na distribuição da energia elétrica, minimiza o impacto ambiental referente a 
transmissão, uma vez que evita a implantação de diversas linhas de transmissão, e 
consequentemente, reduz a demanda dos órgãos competentes responsáveis pelo licenciamento 
ambiental. 

De acordo com o artigo segundo da Resolução Normativa anteriormente citada “são 
classificadas como ICGs as instalações de transmissão, não integrantes da Rede Básica, 
destinadas ao acesso de centrais de geração em caráter compartilhado à Rede Básica, 
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definidas por chamada pública a ser realizada pela Aneel e licitadas em conjunto com as 
instalações de Rede Básica para duas ou mais centrais de geração. São consideradas ICGs os 
barramentos, linhas de transmissão, transformadores de potência, inclusive aqueles com lado 
de alta tensão em nível de Rede Básica e lado de baixa tensão com nível inferior a 230 kV e 
suas conexões, bem como equipamentos de subestação não classificados como instalações de 
Rede Básica.” 

Denomina-se de Instalações Coletoras as instalações de transmissão da rede básica, 
que apresentam nível de tensão igual ou superior a 230kV, e tem por objetivo integrar o 
potencial de geração de uma determinada região. A Subestação Coletora (SE Coletora), que 
faz parte de uma instalação de transmissão, é onde se dá a conexão das usinas à Rede Básica 
em caráter compartilhado, minimizando o custo total dos investimentos. Ressalta-se, porém, 
que neste caso é de responsabilidade das geradoras, através de linhas próprias, chegar até este 
ponto de conexão existente. 

Tais linhas próprias caracterizam outro conceito importante definido pela Aneel que se 
refere às instalações de transmissão de Interesse Exclusivo e Caráter Individual (IEG), cuja 
tensão é inferior a 230kV e tem o objetivo de conectar os geradores à rede básica. A sua 
implantação visa o escoamento da geração e tais instalações são de interesse exclusivo da 
geração (EPE, 2009a). 

Já a SE Subcoletora (ICG) consiste em uma instalação de transmissão não-integrante 
da Rede Básica, cuja função é permitir a conexão de centrais de geração eólica em caráter 
compartilhado à Rede Básica. Os conceitos referentes a SE Coletora, SE Subcoletora (ICG) e 
Instalações de Interesse Exclusivo (IEG) apresentados anteriormente podem ser 
compreendidos através da Figura 2-7. 

 
 

Figura 2-7. Diagrama de ICG e IEG 
Fonte: Elaborado pela autora com base em EPE, 2009b. 
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Na Figura 2-8 é possível observar que todas as geradoras, com exceção a G6 se 

utilizam da conexão compartilhada (ICG) para conexão à rede básica. As geradoras G1, G2, 
G3 e G4 compartilham além da SE subcoletora a linha de transmissão até a SE coletora. As 
geradoras G7 e G8 também se encontram conectadas de forma compartilhada, porém 
compartilham outra linha de transmissão e o mesmo barramento da SE subcoletora.  

 

 
Figura 2-8. Estrutura de conexão à Rede Básica com uso de ICG 

Fonte: ONS, 2008. 
 

Quanto a geradora G5, a mesma se conecta na ICG diretamente no barramento 
compartilhado que se localiza junto a SE Coletora (< 230kV), ou seja, utiliza apenas o 
transformador elevador da ICG para conexão, enquanto as demais se beneficiam do 
compartilhamento de linha de transmissão. Em função dos distintos compartilhamentos, 
também são distintos os investimentos e tarifas de uso referente às instalações compartilhadas. 

A remuneração das ICGs se faz por meio do encargo de conexão a ser pago pelas 
centrais de geração que utilizarão a conexão e conforme previsto no contrato de conexão às 
instalações de transmissão feito junto a transmissora. Após o período do contrato junto às 
transmissoras, as instalações compartilhadas de geração em 69 kV são transferidas, sem ônus, 
para as respectivas concessionárias de distribuição, porém os transformadores de potência 
230/69 kV e suas conexões permanecem na concessão da transmissora (Acende Brasil, 
2010b). 
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2.7 A sistemática de contratação de parques eólicos e de seus sistemas de conexão 
associados 

 
Em junho de 2007, no 1º Leilão de Fontes Alternativas (LFA), em que foi contratada 

energia proveniente de PCHs e termelétricas à bagaço de cana e biomassa agrícola, a fonte 
eólica, apesar de ter tido nove empreendimentos habilitados, não teve nenhum deles 
contratados.  

Foi observado pelos órgãos competentes que o motivo da não contratação não se dava 
pelo custo da energia apenas, mas também pelo desconhecimento da variabilidade do vento, 
ao longo do ano e da vida útil do empreendimento, o que gerava imprevisibilidade do fluxo de 
caixa e consequentemente dificultava a obtenção de financiamentos. (TOLMAQUIM, 2015). 

Diante desta situação foi realizado um estudo pela Empresa de Pesquisa Energética e 
proposto ao Ministério de Minas e Energia um novo modelo de contratação da energia eólica 
que proporcionava a mitigação de riscos do empreendedor, uma vez que era possível 
compensar um ano de muito vento com outro desfavorável (EPE,2009a e EPE, 2009c). 

Observando-se o preço da energia contratada no 8º LEN (A-3) de agosto/2009, em que 
participaram PCHs e térmicas, e cujo preço teto da época foi de R$ 146,00/MWh para as 
demais fontes (exceto hídrica), valor este considerado muito baixo e que acarretou em baixa 
oferta, começou a ser contestado o paradigma quanto a eólica ser uma fonte cara e que 
necessitava de incentivo governamental17. Neste momento foi vislumbrada a oportunidade de 
realização de um leilão com a participação da fonte eólica, que culminou na realização de um 
leilão exclusivo para esta fonte.  

Assim, o novo modelo de comercialização de energia proveniente de 
empreendimentos eólicos foi testado no 2º LER realizado em dezembro de 2009. Ainda com o 
objetivo de que este leilão fosse um sucesso, o governo implementou, além do novo modelo, 
as medidas a seguir ante o certame (TOLMASQUIM, 2015): 

 Desoneração fiscal direta – isenção de cobrança de IPI para aerogeradores e 
benefícios quanto ao ICMS sobre equipamentos e componentes eólicos; 

 Desoneração fiscal indireta - Vários projetos eólicos foram considerados no PAC e 
no Regime Especial de Incentivos para Desenvolvimento de Infraestrutura 

                                                 
17 Os primeiros megawatts contratados de energia eólica se deram em 2002 mediante tarifa incentivada através 
do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA). 
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(REIDI), logo possuíam suspensão por 5 anos de pagamento de PIS e CONFINS 
sobre os equipamentos dos parques eólicos; 

 Aumento do prazo de contratação de venda da fonte de 15 anos para 20 anos; 
 Definido modelo de conexão dos empreendimentos eólicos à rede utilizando-se as 

subestações coletoras do sistema de transmissão (ICGs), similar ao utilizado para 
biomassa no 1º LER, o que permitiria a redução de custos do empreendedor quanto 
à transmissão; 

 Os empreendedores receberam o direito sobre os créditos de carbono gerados pelos 
empreendimentos.  

 
Neste momento surge, conforme descrito na alínea “d”, a possibilidade de utilização 

de instalações e equipamentos de transmissão não integrantes da Rede Básica, cujo uso 
poderia ser compartilhado por empreendimentos de geração eólica.  

A adoção deste modelo de Instalações Compartilhadas de Geração - ICGs como 
sistema de escoamento de energia tinha por objetivo incentivar a competitividade da fonte, 
uma vez que o compartilhamento da transmissão reduziria significativamente o custo de 
conexão do empreendimento à Rede Básica.  

Ainda de acordo como o estudo realizado pela EPE, Proposta para a Expansão da 
Geração Eólica no Brasil (EPE, 2009d), o planejamento da transmissão no processo do leilão 
de energia eólica se desenvolveria conforme as seguintes atividades e eventos, que são 
apresentadas no fluxograma de atividades da Figura 2-7 (Planejado).  

Contudo, após o início do processo em 2009, em função do grande número de CGEs 
que na etapa de cadastramento se declararam interessadas em compartilhar as ICGs, da 
obrigatoriedade de realização de Chamada Pública com o depósito de garantias financeiras, da 
expectativa dos resultados do leilão e da experiência adquirida com as ICGs para biomassa, a 
Aneel vislumbrou a realização da Chamada Pública após o leilão de energia, e não antes como 
previsto. Esta alteração de etapas pode ser observada no fluxograma de atividades da Figura 
2-9. Fluxogramas de atividades para contratação de Energia Eólica (ICGs)(Implementado) 
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    Planejado                                      Implementado 

 
Figura 2-9. Fluxogramas de atividades para contratação de Energia Eólica (ICGs) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 
 
Na Tabela 2-3. Detalhamento das atividades para contratação de energia eólica (ICGs) 

são apresentadas as descrições e particularidades de todas as atividades identificadas no 
fluxograma da Figura 2-9. Fluxogramas de atividades para contratação de Energia Eólica 
(ICGs). 
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Tabela 2-3. Detalhamento das atividades para contratação de energia eólica (ICGs) 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Publicação de Portaria pelo MME – Os critérios e o cronograma que nortearão o processo do Leilão de Energia Eólica são publicados em Diário Oficial.
Cadastramento - Os agentes geradores interessados em participar do Leilão de Energia Eólica devem requerer o cadastramento dos respectivos empreendimentos à Empresa de Pesquisa Energética (EPE) até a data estipulada em portaria do MME. Um dos documentos exigidos no cadastramento é a Consulta de Acesso, que é feita junto ao ONS, e que subsidiará a análise preliminar das conexões, que consiste na próxima etapa do processo. 
Análise Preliminar das Conexões – A EPE realiza análise preliminar das conexõesprevistas conforme as informações apresentadas pelos empreendedores (Consulta deAcesso) de acordo com os critérios de planejamento e com base na regulamentação dosetor elétrico. Após essa análise preliminar a EPE poderá propor novas conexões demenor custo global por meio de Instalações Compartilhadas de Geração - ICG.

Chamada Pública de ICGs – As ICGs são definidas a partir de chamada pública a serrealizada pela ANEEL, mediante aporte de garantias financeiras pelos interessados noacesso às ICG, e deverão estar nas análises do planejamento do setor realizado pela EPE.O compartilhamento por meio de ICG pressupõe a repartição dos custos de conexão dasinstalações entre os usuários - geradores, porém nem sempre todos os geradoresinteressados em uma mesma ICG são vencedores no leilão de geração, desta forma, asaída de um ou mais geradores, causada pela competição no leilão de energia, acarretaráno aumento dos custos para os geradores remanescentes, com uma nova repartição.
Estudos de Planejamento da Transmissão – Com base nos resultados da ChamadaPública, a EPE executa as análises tradicionais de planejamento levando em consideraçãoos critérios de desempenho elétricos e o mínimo custo global, abrangendo estudos deregime permanente e dinâmico. A partir do dimensionamento da rede, são revisados osencargos de conexão e tarifas de uso do sistema de transmissão.

Habilitação Técnica – Será expedida pela EPE após concluída a análise de todos osdocumentos enviados pelo empreendedor, inclusive o relatório final do Estudo dasConexões. A “Habilitação Técnica” tem a finalidade de indicar o empreendimento paracompor a lista de referência, a ser aprovada pelo MME, com vistas à participação noLeilão de Energia de fonte eólica.
Determinação e Divulgação dos Encargos e Tarifas – A ANEEL, com base nas informaçõesfornecidas pela EPE, deverá calcular as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão bemcomo os Encargos de Conexão das Usinas Habilitadas. Estes valores são divulgados noDiário Oficial e servirão de base para o cálculo do valor da energia por parte dosempreendedores, de forma a subsidiar seus lances no Leilão de Energia.
Leilão de Energia - O leilão de geração é realizado pela ANEEL/CCEE e segue a sistemáticadefinida em seu edital. Os empreendimentos que ofertarem energia com valor mais baixoserão os vencedores e contratados. Os custos dos encargos e tarifas devem ser revisadosconsiderando-se os geradores vencedores do certame. Cabe ressaltar que o impacto nosencargos deverá ser administrado pelos geradores remanescentes, junto à ANEEL, antesdo leilão das novas instalações de transmissão. No caso de apenas um geradorpermanecer na ICG planejada, esta conexão passa à condição de uso exclusivo de geraçãosendo a garantia financeira devolvida ao empreendedor.

Leilão de Transmissão - A última etapa do processo é a realização pela ANEEL/CCEE doleilão de transmissão para implantação do sistema de transmissão (ICGs, linhas detransmissão associadas, ampliações e reforços) necessário ao escoamento dos novosparques eólicos contratados com sistema de compartilhamento por ICGs. De acordo coma nova sistemática adotada, os Leilões são realizados com inversão da ordem de fases,ocorrendo o juízo de habilitação apenas após a realização do Leilão e a divulgação daspropostas vencedoras. Na fase de habilitação é analisada a regularidade jurídica, fiscal,técnica e econômico-financeira das proponentes vencedoras conforme exigido peloEdital.
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Esta sistemática modificada foi adotada para os quatro processos de contratação de 
empreendimentos eólicos com conexão à Rede Básica através de ICGs, sendo que cada um 
deles será apresentado de forma particularizada no próximo capítulo.  

Ressalta-se que foi tomada como referência a etapa final do processo, que consiste no 
Leilão de Transmissão da ICG, de sua linha de transmissão associada bem como das demais 
instalações da Rede Básica necessárias ao reforço do sistema de transmissão, considerando a 
energia adicionada através dos leilões de energia, conforme apresentado a seguir.  

 
1º Leilão de Transmissão (nº 06/2010) - Leilão de Energia: 2º LER 2009 

2º Leilão de Transmissão (nº 01/2011) - Leilões de Energia: 3º LER 2010 e 2º LFA 2010 

3º Leilão de Transmissão (nº 03/2012) - Leilões de Energia: 12º LEN e 4º LER 2011 

4º Leilão de Transmissão (nº 13/2013) - Leilão de Energia: 13º LEN 2011 
 
Já para o leilão A-5, realizado em 2012 (15º LEN), de acordo com o artigo oitavo 

apresentado na Portaria do MME nº 136/2012 (MME, 2012), apesar da solicitação de que o 
empreendedor interessado na conexão através de ICG informasse quando do cadastramento 
para participação do leilão de geração, não havia mais o compromisso de realização de 
Chamada Pública.  

A EPE frente aos interessados iria avaliar a possibilidade de realização de chamada 
pública em até 60 dias após o certame, porém sem garantias de sua realização. Ainda neste 
artigo, no parágrafo terceiro, é ressaltada a necessidade de previsão de apresentação do 
Parecer de Acesso ou documento equivalente. 

Mediante esta alteração de diretriz relativa à conexão através de ICGs, observa-se 
cautela por parte do MME quanto à sua utilização dado os atrasos observados até então. 

Para o leilão de Reserva com participação da fonte eólica (5º LER), o primeiro 
realizado em 2013, de acordo com o parágrafo quinto do artigo quinto da Portaria nº 132/2013 
do MME (MME, 2013), não era mais permitido que o empreendedor do parque eólico se 
conectasse ao SIN através de uma nova Instalação Compartilhada de Geração – ICG.  
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Desta forma, conforme observado nos parágrafos primeiro e segundo, apenas 
poderiam ser negociados e classificados no certame os empreendimentos que possuíssem 
capacidade de escoamento para conexão ao sistema de transmissão.  

Observa-se ainda no parágrafo sexto deste mesmo artigo a possibilidade de utilização 
por parte dos empreendedores de conexão compartilhada, porém por sua conta e risco. 

Para os demais leilões de energia nova (17º LEN A-3 e 18º LEN A-5) realizados ainda 
em 2013, assim como para os três certames realizados em 2014 (6º LER, 19º LEN A-3 e 20º 
LEN A-5) e no 8º LER realizado em 2015, que contaram com a participação da fonte eólica, 
não mais foi considerada conexão através de novas ICGs em suas Portarias.  

Verifica-se apenas em alguns dos editais destes certames orientação ao que se refere às 
alterações das instalações de conexão, que deveriam ser submetidas previamente à avaliação e 
anuência da Aneel, assim como dos valores das TUSTs para o caso de alteração para conexão 
compartilhada, conforme transcrição a seguir (Aneel, 2014a).  

Em 2015, tanto no edital do 3º LFA como no do 22º LEN (A-3) não há referência às 
conexões compartilhadas para geração. Constata-se, inclusive, no artigo quinto da Portaria nº 
563/2014 do Leilão de Fontes Alternativas (MME, 2014) a informação quanto a não 
habilitação técnica pela EPE de empreendimentos de geração com conexão ao SIN por meio 
de nova ICG.  

Sua utilização seria possível apenas no caso de ICGs já contratadas e que possuíssem 
capacidade de escoamento superior a potência instalada do empreendimento. De acordo com 
o artigo nono, os quantitativos da capacidade de escoamento de energia elétrica de todos os 
barramentos da Rede Básica, DIT e ICG seria fornecida pelo ONS através da publicação de 
Nota Técnica. 

Diante do histórico apresentado verifica-se que a conexão ao SIN por meio de novas 
instalações de conexão compartilhadas foi abolida desde 2012 e se mantém desta forma até o 
momento. Ressalta-se que uma das questões que este trabalho visa responder consiste na 
pertinência desta decisão no que se refere aos atrasos efetivamente ocorridos na implantação 
das ICGs e dos seus sistemas de transmissão associados e seus impactos no cumprimento dos 
prazos de entrada em operação das Centrais de Geração Eólicas a elas conectadas. 
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2.7.1 Detalhamento da sistemática aplicada ao primeiro leilão de transmissão para 
contratação de ICGs 
 
Com o intuito de apresentar um melhor detalhamento das principais atividades 

referentes à Figura 2-9 (implementado), será explicitado para o primeiro leilão este processo 
de forma mais aprofundada, inclusive citando-se documentos legislatórios oficiais tais como 
portarias, editais, contratos de concessão, etc., e apontando-se os fatos considerados mais 
relevantes.  

Ressalta-se que para fins de organização e melhor compreensão, este processo foi 
subdividido segundo as suas três principais etapas: Leilão de Geração, Chamada Pública e 
Leilão de Transmissão. 

 
Etapa Leilão de Geração: 
A partir da divulgação da Portaria MME nº 147, de março de 2009, deu-se início ao 

processo do Leilão Exclusivo para Contratação de Energia Eólica (2º LER), que foi realizado 
em 14 de dezembro de 2009. De acordo com o artigo quinto desta Portaria, e em 
conformidade com as etapas 1 a 3 apresentadas na Figura 2-9. Fluxogramas de atividades para 
contratação de Energia Eólica (ICGs), o empreendedor deveria requerer cadastramento junto à 
EPE de forma que a mesma pudesse realizar os estudos de conexão preliminares necessários 
para realização de Chamada Pública.  

Observa-se ainda no parágrafo primeiro deste artigo a informação quanto a não 
obrigatoriedade da realização da Chamada Pública, uma vez que se por se tratar do primeiro 
leilão a ser realizado considerando tais diretrizes, poderia não se ter um número expressivo de 
interessados pelas ICGs que justificasse sua realização.  

Contudo, conforme descrito no estudo de conexão preliminar realizado pela EPE 
“Análise de Integração das Centrais Geradoras Eólicas - LER 2009” (EPE, 2009d), em função 
principalmente do grande número de CGEs que na etapa de cadastramento se declararam 
interessadas em compartilhar as suas instalações e da obrigatoriedade de realização de 
Chamada Pública com o depósito de garantias financeiras, a Aneel vislumbrou a realização da 
Chamada Pública após o leilão de energia, e não antes como previsto. Esta alteração de etapas 
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já foi mencionada anteriormente e pode ser observada no fluxograma de atividades da Figura 
2-9.  

Assim, de forma a dar continuidade ao processo, foi publicado o Edital de Energia de 
Reserva Exclusivo para a Fonte Eólica (Leilão nº 03/2009; Aneel, 2009a), tendo como um dos 
anexos o estudo de conexão preliminar, citado anteriormente, realizado pela EPE 
(EPE,2009d).  

Na cláusula 14 do Edital do Leilão de Energia (nº 03/2009) é informado que será 
realizada uma Chamada Pública em consonância com a Resolução Normativa da Aneel nº 
320/2008 (Aneel, 2008b) que estabelece os critérios para classificação de instalação de 
transmissão como de Interesse Exclusivo de Centrais de Geração para Conexão 
Compartilhada (ICG) para o acesso à Rede Básica do Sistema Interligado Nacional de centrais 
de geração a partir de fonte eólica, biomassa ou pequenas centrais hidrelétricas.  

Ainda na etapa referente ao Leilão de Energia, os valores da TUST são estabelecidos e 
apresentados no anexo da Resolução Homologatória nº 907/2009 (Aneel, 2009b), sendo que é 
feita a ressalva, no quarto artigo do parágrafo primeiro, que tais tarifas estão condicionadas a 
viabilidade de implantação de ICGs resultantes da Chamada Pública. 

O valor da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) para cada uma das ICGs 
inicialmente calculado para o Leilão de Energia poderá sofrer mudança quando da Chamada 
Pública em função do resultado do leilão uma vez que no valor inicial da TUST são 
considerados todos os empreendimentos eólicos habilitados que se mostraram interessados em 
se conectar nesta ICG, sendo que não necessariamente todos estes empreendimentos serão 
contratados no certame de geração. 

 
Etapa Chamada Pública: 
Uma vez realizado o Leilão de Energia inicia-se a etapa de Chamada Pública (nº 

01/2009; Aneel, 2009c), com o aporte de garantias financeiras, com vistas a apurar 
compromissos firmes dos empreendedores de geração interessados em participar de uma ICG. 

Na cláusula 1.1 do Edital de Chamada Pública é apresentado o objeto do certame, que 
consiste na inscrição, aporte de garantias financeiras e habilitação de empreendimentos, para 
centrais de geração eólicas, cujas empreendedoras estejam interessadas em compartilhar as 
ICGs, a serem dimensionadas pela EPE e implantadas mediante licitação para concessão, para 
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construção, montagem, operação e manutenção, a partir de subestações coletoras integrantes 
da Rede Básica do SIN. 

Para subsidiar esta etapa, um novo estudo de conexão foi realizado pela EPE (EPE, 
2010a), considerando apenas as ICGs necessárias ao escoamento da energia a ser gerada pelos 
empreendimentos vencedores do 2º LER. Ressalta-se que este estudo se apresenta como anexo 
do edital da Chamada Pública. 

 
Etapa Leilão de Transmissão: 
Com base nos resultados da Chamada Pública foi elaborado pela EPE um terceiro 

estudo com a finalidade de subsidiar o certame de transmissão que consistia em uma 
avaliação complementar referente ao planejamento da transmissão (EPE, 2010b). Tal estudo 
tinha por objetivo fornecer informações técnicas mais detalhadas das ICGs e seus sistemas de 
transmissão associados, assim como de analisar o sistema de transmissão existente e definir, 
caso necessário, os reforços para a sua expansão, permitindo não só o escoamento da 
expansão da oferta recém contratada, mas também possibilitando a operação dentro dos 
critérios definidos para o planejamento da transmissão.  

Conforme apresentado na cláusula segunda do edital do primeiro leilão de transmissão 
de ICGs (nº 06/2010; Aneel, 2010a), o objeto deste certame consiste na contratação de 
empreendedora cujo compromisso, mediante concessão, consista na construção, montagem, 
operação e manutenção das instalações de transmissão e que seja remunerada com receita 
anual por prestação deste serviço. O empreendedor vencedor seria aquele que ofertasse a 
menor receita anual (RAP)18.  

Após o certame de transmissão, cada um dos empreendedores dos parques eólicos 
deve celebrar contrato de conexão ao sistema de transmissão junto à transmissora (CCT). No 
caso de recusa por parte da central de geração, a sua garantia financeira aportada na Chamada 
Pública será executada em benefício da transmissora para abater o encargo de conexão.  

Na cláusula 2.7, do Edital do Leilão de Transmissão em análise, específica para as 
Instalações de Interesse Exclusivo para Conexão, estão definidas as responsabilidades da 
central geradora e da transmissora, e faz referência ao contrato de conexão já mencionado, a 
ser firmado entre as partes em no máximo 60 dias após o contrato de concessão. 

                                                 
18 Conceito da RAP já abordado no item 2.4 
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Já na cláusula 4.1 deste mesmo Edital é informado que a receita para pagamento da 
transmissora pela prestação do serviço público de transmissão será arrecadada em duas 
parcelas: por meio da Tarifa de Uso dos Sistemas de Transmissão (TUST), assim como 
através dos encargos de conexão, relativos às ICGs, que são rateados pelas centrais de geração 
(nº 06/2010; Aneel, 2010a).  
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3 OS LEILÕES DE TRANSMISSÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ICGS E DO SEU 
SISTEMA DE TRANSMISSÃO ASSOCIADA 

 
Neste capítulo serão descritos os quatro leilões de transmissão realizados para a 

contratação de sistema auxiliar de conexão para os parques eólicos vencedores dos Leilões de 
Energia entre 2009 e 2011, sendo que para cada um destes serão apresentadas informações 
gerais do leilão de geração relacionadas ao mesmo, assim como serão indicados os estudos 
realizados pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) referentes à conexão destes 
empreendimentos, apresentando ainda as ICGs previstas e as vencedoras da Chamada Pública, 
e de seus sistemas de conexão à Rede Básica.  

Ainda para cada um dos leilões de transmissão será exposta de forma detalhada cada 
uma das ICGs e seus sistemas de conexão licitados, relacionando-as aos empreendimentos de 
geração eólica a elas conectados, assim como os prazos em que, tanto a conexão como os 
parques eólicos, deveriam estar operando e quando efetivamente foram energizados e 
iniciaram sua operação comercial.  

Para a realização da análise comparativa dos prazos e identificação da 
responsabilidade dos atrasos de geração comercial dos parques eólicos foram adotadas as 
seguintes premissas: 

 Foram identificadas as conexões ao Sistema Interligado Nacional (SIN) de todos 
os parques eólicos contratados nos certames entre o 2º LER (Exclusivo de Eólica 
de dez/2009) e o 13º LEN (A-5 de dez/2011) e constantes na planilha de resultados 
consolidados dos leilões (CCEE, 2015f).  

 Somente para os parques conectados através de ICGs, objeto deste estudo, serão 
feitas as análises mais aprofundadas referente aos atrasos e seus motivos, porém 
foram levantadas as datas de entrada efetiva ou prevista19 em operação comercial 
de todas as CGEs contratadas nos leilões de geração deste período (Aneel, 2015d e 
Aneel, 2015e).  

 Para os parques eólicos não conectados por meio de ICGs a análise apresentada 
será unificada e quantitativa apenas, ou seja, será informado o montante total 
destes parques que anteciparam ou atrasaram sua geração comercial, porém não 

                                                 
19  As datas previstas de entrada em operação das CGEs foram identificadas na cor vermelha nas Tabelas 
constantes neste capítulo. 
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serão avaliados os motivos dos atrasos destes parques nem das conexões dos 
mesmos ao SIN.  

 Foram levantados ainda os prazos contratuais e as datas de entrada em operação 
e/ou previsão20 de entrada em operação das ICGs e de suas linhas de transmissão 
para conexão à Rede Básica (ONS, 2015c e MME, 2015b). 

 Para cada uma das CGEs, a data de obrigação contratual de entrada em operação 
comercial foi considerada a data de início de suprimento conforme o edital do 
leilão de geração de cada um dos empreendimentos. Ressalta-se que foram 
observados alguns despachos da Aneel em que, após solicitação dos 
empreendedores de geração, a Aneel deferiu, em virtude dos atrasos das ICGs, o 
pedido de compatibilização dos prazos de geração com o de transmissão, alterando 
assim a data oficial de suprimento. Uma vez que se tratam de diversos processos, 
relacionados a história de cada um dos empreendimentos, inclusive referentes às 
solicitações diversas de alteração de prazo contratual em virtude de inúmeros 
outros motivos, optou-se por não alterar o prazo de obrigação contratual, o que foi 
contornado a partir da adoção das premissas a seguir. 

 Como este trabalho tem por objetivo avaliar o impacto do atraso do sistema 
auxiliar de transmissão frente ao cumprimento do prazo de entrada em operação 
comercial dos parques eólicos e não dos problemas e atrasos na construção 
ocorridos nas CGEs em si, não foi identificado e/ou computado o atraso do 
empreendimento de geração durante o período de implantação do seu sistema de 
conexão, ou seja, nos casos em que o parque gerador tenha sido beneficiado pelo 
atraso da transmissão para realizar ou concluir sua instalação.  

 Sendo assim, em complemento a premissa anterior, ressalta-se que somente foram 
levantados e serão apresentados os motivos dos atrasos referentes à conexão dos 
parques eólicos considerando que tal informação se faz necessária a avaliação 
proposta por este trabalho. Os motivos dos atrasos dos empreendimentos de 
geração eólica em si, durante o atraso e após a entrada em operação da conexão 
associada, não foram identificados.  

 De forma a operacionalizar a avaliação dos atrasos, caso o empreendimento eólico 
tenha entrado em operação comercial até 60 (sessenta) dias após a energização do 

                                                 
20  As datas previstas de entrada em operação das ICGs e suas LTs associadas foram identificadas na cor 
vermelha nas Tabelas constantes neste capítulo. 
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conjunto ICG + sistema de conexão associado, o atraso será considerado como 
proveniente da “transmissão” e não da “geração”. Dado que são particulares as 
decisões da Aneel quanto a compatibilização dos parques à sua conexão associada, 
variando este prazo de 30 a 90 dias após a entrada em operação do sistema de 
conexão auxiliar, estipulou-se em 60 (sessenta) dias o período para a realização 
das interligações finais, testes e comissionamento do parque eólico.  

 A simplificação apresentada no item anterior foi adotada para todos os parques 
eólicos, com exceção de alguns conectados à ICG João Câmara III 138kV, uma 
vez que para tais empreendimentos esta simplificação acarretaria em entendimento 
equivocado da responsabilidade do atraso uma vez que para tais parques os atrasos 
de entrada em operação comercial não eram muito superiores a 90 dias como para 
todos as demais CGEs, mas muito próximos aos 60 dias. Neste caso, foi 
considerado o despacho da Aneel autorizando a entrada em operação comercial até 
uma determinada data (entre 60 e 90 dias) e somente para os parques que não 
cumpriram esta data foi contabilizado como atraso por parte da geração (Aneel, 
2015f). 

 
Após 2012, em virtude dos atrasos observados na implantação dos sistemas de 

transmissão contratados e do ônus causado aos consumidores brasileiros, devido a obrigação 
de remuneração da parcela referente à receita fixa definida nos CCEARs, dada a existência de 
cláusula contratual  que confere ao agente vendedor o direito de receber receita em caso de 
atraso das instalações de transmissão necessárias ao escoamento da energia produzida, as 
diretrizes para os leilões de geração com a participação da fonte eólica foram alteradas. A 
partir deste momento não mais era prevista a conexão através de novas ICGs e o risco da 
conexão à rede básica foi repassado do consumidor ao empreendedor do parque (Acende 
Brasil, 2013 e CGU, 2013). O histórico das alterações ocorridas nas diretrizes dos certames de 
geração a partir de 2012 se encontra de forma detalhada no capítulo anterior, item 2.4. 

Antes da realização do leilão exclusivo de geração eólica em 2009, o MME avaliou 
que se o risco da implantação das ICGs fosse das geradoras, certamente seria incluído no 
preço da energia e consequentemente haveria impacto na competitividade e viabilidade da 
fonte. Sendo assim, o MME definiu que esse risco seria dos consumidores, o que permitiu 
grande redução dos preços da energia eólica e elevada contratação da fonte no período, 
decisão também responsável pelo repasse dos altos custos do não cumprimento dos prazos da 
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transmissão ao consumidor final (Acende Brasil, 2013a). Desta forma, conclui-se que durante 
o período de 2009 a 2012 o custo referente a transmissão para a fonte eólica não foi realista 
uma vez que os custos relativos aos atrasos da transmissão compartilhada não foram 
internalizados ao mesmo.  

Por fim, nas considerações finais deste capítulo, serão agrupadas e apresentadas em 
forma de gráficos as principais constatações do capítulo, incluindo uma análise comparativa 
dos atrasos de entrada em operação comercial das CGEs que utilizaram ICGs e as que não 
fizeram o uso deste sistema auxiliar para conexão.  

 
3.1 Leilão I  

 
O primeiro Leilão de Transmissão (nº 06/2010) teve como objetivo contratar as ICGs 

vencedoras da Chamada Publica (nº 01/2009), proporcionando desta forma, o escoamento da 
energia a ser gerada pelos empreendimentos eólicos contratados no Leilão de Energia de 
Reserva, 2º LER de 2009 (nº 03/2009) (Aneel, 2009a; Aneel, 2009c e Aneel, 2010a). 

Conforme a Figura 3-1, a etapa inicial deste processo, antes mesmo do certame de 
geração, consistiu na elaboração do estudo preliminar nº EPE-DEE-RE-063/2009-r0 por parte 
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (EPE, 2009c), cujo objetivo foi avaliar e propor 
novas conexões compartilhadas - ICGs, considerando, com base na localização 
georeferenciada, todos os empreendimentos eólicos cadastrados para o leilão de geração, 
cujas ICGs apontadas e suas linhas de transmissão associadas são apresentadas a seguir: 

Piauí:  
 ICG Luis Correia (413 MW) - SE Piripiri (RB) 
Bahia:  
 ICG Casa Nova (288 MW) - ICG Sol Azul (378 MW) - SE Sobradinho (RB) 
 ICG Guanambi (624 MW) - ICG Igaporã (1077 MW) - SE Bom Jesus da Lapa (RB) 
Paraná:  
 ICG Palmas (399 MW) - SE Areias (RB) 
Rio Grande do Sul:  
 ICG Palmares (392 MW) e ICG Viamão II (300MW) - ICG Viamão (692 MW) - SE Viamão (RB) 
 ICG Arambaré (311 MW) - SE Camaquã (RB) 
 ICG Santa Vitória do Palmar (395 MW) - ICG Marmeleiro (526 MW) - SE Quinta (RB) 
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Ceará: 
 ICG Cruz (203 MW) e ICG Barroquinha (156 MW) - ICG Granja (359 MW) - SE Sobral (RB) 
 ICG Acaraú II (302 MW) e ICG Amontada (236MW) - ICG Acaraú (537 MW) - SE Sobral (RB) 
 ICG Trairí (870 MW) e ICG Pecém (223 MW) - SE Pecém II (RB) 
 ICG Beberibe (202 MW) - SE Aquiraz (RB) 
 ICG Aracati (290 MW) - SE Russas (RB) 
Rio Grande do Norte: 
 ICG Mossoró 1 (404 MW) e ICG Mossoró 2 (405 MW) - SE Mossoró (RB) 
 ICG Mossoró 3 (574 MW) - SE Açu (RB) 
 ICG Guamaré (444 MW) e ICG Galinhos 2 (313,5 MW) - ICG Galinhos (1359 MW) - SE Açu (RB) 
 ICG Touros (506 MW) e João Câmara (1184 MW) - SE Natal III (RB 
 ICG Lagoa Nova (363 MW) - SE Paraiso (RB) 

 

 
Figura 3-1. Fluxo de Contratação das ICGs para conexão dos parques eólicos do 2º LER de 2009 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Ao longo de todo o processo foram elaborados pela Empresa de Pesquisas Energéticas 
- EPE, além do estudo preliminar, mais dois outros estudos com objetivo de subsidiar cada 
uma das etapas seguintes: Chamada Pública e Leilão de Transmissão.  

Anteriormente a Chamada Pública foi realizado o estudo nº EPE-DEE-RE-009/2010-r0 
(EPE, 2010a), em que foram consideradas as conexões necessárias apenas aos 
empreendimentos vencedores do 2º LER. Já o estudo nº EPE-DEE-RE-024/2010-r0 (EPE, 
2010b), abrange não apenas as ICGs vencedoras da Chamada Pública e suas linhas de 
transmissão associadas, mas também o reforço necessário ao sistema de transmissão existente, 
objeto a ser negociado no primeiro Leilão de Transmissão. As ICGs identificadas em ambos 
estudos se encontram listadas na Figura 3-1. 
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3.1.1 Detalhamento do processo  
 
A contratação do certame de geração ocorreu na modalidade de quantidade e teve seus 

contratos firmados com vigência de 20 anos contados a partir do início da entrega de energia, 
que fora previsto para 1º de julho de 2012. 

De acordo com a análise pré leilão apresentada pelo Instituto Acende Brasil (Acende 
Brasil, 2009), dois importantes aspectos geravam incertezas para a contratação neste certame, 
conforme apresentado a seguir:  

“Um dos aspectos que gerou incerteza é a indefinição a partir do Confaz (Conselho 
Nacional de Política Fazendária) sobre o prazo de prorrogação da isenção do ICMS 
nas operações com equipamentos e componentes para o aproveitamento de energia 
solar e eólica. O prazo atual, que vai até 31 de janeiro de 2010, não é capaz de dar 
sinais suficientes para que os empreendedores precifiquem seus projetos no médio e 
longo prazo. Outra indefinição diz respeito ao sistema de transmissão para 
escoamento da energia nos locais onde será gerada. A Aneel deverá promover 
Chamada Pública para tratar do tema e a EPE deverá especificar os reforços 
referenciais de Rede Básica para a viabilização dos montantes de energia contratados 
no leilão.” 

Concentremo-nos no segundo aspecto cujo foco consiste este trabalho. Este seria o 
primeiro leilão em que seriam utilizadas ICGs para a conexão à rede básica e conforme 
diretriz do MME, quando da inscrição no leilão o empreendedor deveria informar se possuía 
interesse em sua utilização.  

Findo o leilão e identificados os vencedores, de posse dessa informação a Aneel iria 
promover uma chamada pública para identificar as ICGs que seriam necessárias à conexão 
dos empreendimentos contratados e posteriormente realizar um leilão de transmissão de forma 
a viabilizar a construção das ICGs e LTs necessárias a conexão destes futuros parques. 

Como resultado do certame, foi contratada uma capacidade total de 1.805,7 MW, 
grande parte na região Nordeste, provenientes de 71 usinas. O montante contratado era três 
vezes superior a todo o parque eólico em operação naquela data no país (602 MW) (Acende 
Brasil, 2009). O leilão foi considerado um sucesso pois o preço médio negociado de 
R$ 148,3/MWh representava um deságio de 21% frente ao preço-teto inicialmente 
estabelecido e ainda se encontrava no mesmo patamar de preços dos últimos leilões de 
energia nova.  
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Na Tabela 3-1 são apresentadas as principais informações relativas à contratação de 
energia neste leilão, inclusive quanto a potência e quantidade de parques eólicos por Unidade 
Federativa. 

 
Tabela 3-1. Informações gerais referentes à contratação de energia proveniente da fonte eólica no 2º 

LER/2009 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Como resultado da Chamada Pública nº 01/2009, foram três as coletoras vencedoras: 

ICG Igaporã (BA), ICG Acaraú II (CE) e ICG João Câmara II (RN). Na Tabela 3-2 constata-
se que quanto à conexão à rede básica, quase 50% dos empreendimentos contratados neste 
leilão optaram por se conectar através de uma ICG.  

 
Tabela 3-2. Percentual de Parques Eólicos a serem conectados nas ICGs 

vencedoras da Chamada Pública nº 01/2009 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Em 03 de setembro de 2010 foi realizado o leilão de transmissão nº 006/2010, cuja 

empresa vencedora para todos os lotes A (ICG Igaporã), B (ICG João Câmara II) e C (ICG 
Acaraú II) foi a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF (Aneel, 2010e). 

Este primeiro leilão de instalações compartilhadas para atendimento a fonte eólica se 
apresentou competitivo para os três lotes. Das nove proponentes aptas a participar do leilão, 

Leilão Tipo de
leilão

Potência 
Total 

Contratada
(MW)

Potência 
Eólica Total 
Contratada 
no Leilão

(MW)

Quantidade 
de Projetos 

Eólicos 
contratados 

no Leilão

Percentual de 
Empreendimentos 

contratados no 
leilão que foram 

conectados a ICGs

Percentual da 
Potência contratada 

no leilão que foi 
conectada à ICGs

BA 390.00 BA 18 UF ICG Quant Pot (MW)
CE 542.70 CE 21 BA Igaporã 14 270.00
RN 657.00 RN 23 CE Acarau II 7 186.00
SE 30.00 SE 1 RN João Câmara II 12 324.00
RS 186.00 RS 8 Total 33 780.00

46% 43%03/2009 2 LER

Potência Eólica 
Contratada no Leilão 

por UF (MW)

1,805.701,805.70

Empreendimentos a serem conectados a cada uma das 
ICGs por UF

Quantidade de Projetos 
Eólicos contratados no 

Leilão por UF

71
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seis se interessaram pelos lotes A e C e sete pelo lote B. Durante o leilão, seis proponentes 
apresentaram lances para os lotes A e B e quatro para o lote C.  

Por fim, os lotes foram arrematados com os seguintes descontos: Lote A (52,6%), Lote 
B (59,2%) e Lote C (33,7%). Destaca-se que para o lote B em função da diferença inferior a 
5% entre o primeiro e o segundo melhor lance, de acordo com o previsto em sua sistemática, 
foi realizada uma concorrência em viva voz com a submissão de 13 lances de cada empresa 
até se chegar ao vencedor (Acende Brasil, 2010c). 

Na Tabela 3-3 e na Tabela 3-4 são expostas as principais informações referentes a este 
leilão, tais como: ICGs e LT associadas contratadas, número do contrato de concessão, prazos 
de energização e data real de início de operação (ONS, 2015c), assim como os atrasos 
ocorridos.  

Ressalta-se que as instalações de transmissão leiloadas neste certame deveriam estar 
aptas a operarem em 23/05/2012, considerando 18 meses para sua implantação, de forma 
atender o prazo de 01/07/2012 para a geração comercial dos parques eólicos a elas 
conectadas. Constata-se que tais prazos contratuais são teoricamente viáveis, porém não existe 
qualquer folga para possíveis atrasos.  

Ressalta-se ainda que o leilão de geração ocorreu em dezembro/2009, a Chamada 
Pública das ICGs em maio/2010 e o leilão da transmissão em setembro/2010, ou seja, foi 
dispendido quase um ano entre a contratação dos parques eólicos e as suas instalações 
compartilhadas para conexão ao SIN. 
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Tabela 3-3. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das ICGs 
contratadas no Leilão de Transmissão nº 06/2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Tabela 3-4. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das 
LTs associadas às ICGs contratadas no Leilão de Transmissão nº 06/2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Observa-se ainda na Tabela 3-4 que a ICG Igaporã contratada não pode ser executada 

no local previsto em virtude de ter sido considerada inviável ambientalmente, tendo sido 
renomeada para ICG Igaporã II e realocada. O motivo específico desta alteração será 
apresentado ainda neste capítulo quando da apresentação dos motivos dos atrasos ocorridos 
para cada uma das instalações de transmissão.  

Empresa Responsável pela 
Implantação da ICG e LT 

associada
Contrato de 
Concessão Linha de transmissão associada a ICG Tensão LT 

(kV)
Data Prevista de 

energização
Data de 

Energização da LT
Atraso com 

relação prazo 
contratual

CHESF 20/2010 SE Bom Jesus da Lapa II - SE Igaporã (ICG) 230 - - -

CHESF 20/2010 SE Igaporã II (ICG) - SE Bom Jesus da Lapa II 230 23/05/2012 30/05/2014 SIM

CHESF 21/2010 SE Sobral III - SE Acaraú II (ICG) C2 230 23/05/2012 2/2/2016 SIM

CHESF 19/2010 SE Extremoz II - SE João Câmara II (ICG)
Passa por Ceará Mirim II 230 23/05/2012 17/09/2014 SIM
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As datas de entrada em operação comercial dos parques eólicos (Aneel, 2015d e 
Aneel, 2015e) foram levantadas e confrontadas com as datas referentes à energização do 
sistema auxiliar de conexão, conforme apresentada na Tabela 3-5, e as seguintes constatações 
puderam ser verificadas. 

Todas as 14 CGEs conectadas a ICG Igaporã II que deveriam estar operando desde 
01/07/2012, conforme estabelecido no edital do 2º LER 2009, tiveram sua entrada em 
operação comercial atrasada em 2 anos devido ao atraso do sistema de conexão à Rede 
Básica. 

Das sete CGEs, cuja conexão à Rede Básica é feita através da ICG Acaraú II, prevista 
para ser energizada em 30/01/2016, três delas estão com suas obras paralisadas devido a 
falência da empresa Energimp-IMPSA; uma ainda não foi iniciada, estando com seu início 
previsto para 15/04/2016, uma vez que teve sua localização alterada por problemas com a 
população local e três já se encontram em operação comercial desde 2014 utilizando-se de 
conexão provisória, uma vez que a linha de transmissão somente foi energizada recentemente, 
em 02/02/2016. 

Com relação às 12 CGEs conectadas à ICG João Câmara II, todas iniciaram sua 
geração comercial atrasadas em virtude do atraso da conexão. Ressalta-se que todos os 
parques foram conectados à ICG João Câmara assim que a coletora foi energizada e, em 
decorrência do atraso da LT associada ter sido superior ao atraso da ICG em sete meses, tais 
parques tiveram sua energia escoada provisoriamente através de linhas alternativas. 

Desta forma conclui-se que todas as três Instalações Compartilhadas de Geração – 
ICGs atrasaram e que dos 33 empreendimentos eólicos que optaram por utilizar tais 
instalações para conexão ao SIN, apenas quatro apresentaram atraso em virtude de problemas 
ocorridos com o próprio empreendimento de geração. 
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Tabela 3-5. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das CGEs contratadas no 2º LER de 
2009 que optaram por conexão por ICGs 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Leilão Nome da usina UF da usina
Potência
da usina
(MW)

Data do
Início de Suprimento

Conexão através de 
coletora (ICG) nova 
(chamada pública e 

leilão de transmissão)
Situação Atual da 

Usina Eólica

Data de Entrada 
em Operação ou 

Previsão de 
Operação 

Comercial da Usina 
Eólica

Data de 
Entrada em 

Operação (ICG 
+ LT)

Houve Atraso 
da Conexão 
Associada?

Causa do Atraso 
(Transmissão OU 

Geração)

EOL ALVORADA BA 7.50 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL CANDIBA BA 9.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL GUANAMBI BA 16.50 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL GUIRAPÁ BA 27.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL IGAPORÃ BA 30.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL ILHÉUS BA 10.50 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL LICÍNIO DE ALMEIDA BA 22.50 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO BA 24.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL PAJEÚ DO VENTO BA 24.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL PINDAÍ BA 22.50 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL PLANALTINA BA 25.50 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL PORTO SEGURO BA 6.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL RIO VERDE BA 30.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL SERRA DO SALTO BA 15.00 01/07/12 Igaporã II 69kV Concluída 04/07/14 30/05/14 SIM Transmissão

EOL ARARAS CE 30.00 01/07/12 Acaraú II 69kV Início previsto: 
15/04/16 15/07/17 02/02/16 SIM Geração

EOL BURITI CE 30.00 01/07/12 Acaraú II 69kV Concluída 03/04/14 02/02/16 SIM Transmissão

EOL CAJUCOCO CE 30.00 01/07/12 Acaraú II 69kV Concluída 21/03/14 02/02/16 SIM Transmissão

EOL COQUEIROS 
CE 27.00 01/07/12 Acaraú II 69kV Concluída 07/11/14 02/02/16 SIM Transmissão

EOL GARCAS CE 30.00 01/07/12 Acaraú II 69kV Paral isada 01/01/17 02/02/16 SIM Geração

EOL LAGOA SECA CE 19.50 01/07/12 Acaraú II 69kV Paral isada 01/01/17 02/02/16 SIM Geração

EOL VENTO DO OESTE CE 19.50 01/07/12 Acaraú II 69kV Paral isada 01/01/17 02/02/16 SIM Geração

EOL EURUS VI RN 7.20 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL MORRO DOS VENTOS I RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL MORRO DOS VENTOS III 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL MORRO DOS VENTOS IV 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL MORRO DOS VENTOS IX 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL MORRO DOS VENTOS VI 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL SANTA CLARA I RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL SANTA CLARA II 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL SANTA CLARA III 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL SANTA CLARA IV 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL SANTA CLARA V 
RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

EOL SANTA CLARA VI RN 28.80 01/07/12 João Câmara II 69kV Concluída 29/03/14 17/09/14 SIM Transmissão

02º
LER
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3.2 Leilão II 
 
O segundo Leilão de Transmissão (nº 01/2011) teve como objetivo contratar as ICGs 

vencedoras da Chamada Publica (nº 01/2010), proporcionando desta forma, o escoamento da 
energia a ser gerada pelos empreendimentos eólicos contratados nos Leilões de Energia de 
Reserva e de Fontes Alternativas, 3º LER (nº 05/2010) e 2º LFA 2010 (nº 07/2010) (Aneel, 
2010b; Aneel, 2010c; Aneel, 2010d e Aneel, 2011a).  

Conforme a Figura 3-2, a etapa inicial deste processo, antes mesmo do certame de 
geração, consistiu na elaboração do estudo preliminar nº EPE-DEE-RE-037/2010-r0 por parte 
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (EPE, 2010c), cujo objetivo foi avaliar e propor 
novas conexões compartilhadas - ICGs, considerando todos os empreendimentos eólicos 
cadastrados para o leilão de geração, cujas ICGs apontadas e suas linhas de transmissão 
associadas são apresentadas a seguir: 

 
Piauí:  
 ICG Luis Correia (483 MW) - SE Piripiri (RB) 
Bahia:  
 ICG Casa Nova (119 MW) -  SE Sobradinho (RB) 
 ICG Sobradinho II (219 MW) -  SE Sobradinho (RB) 
 ICG Pindaí (405 MW) - ICG Igaporã (432 MW) - SE Bom Jesus da Lapa (RB) 
 ICG Morro do Chapéu (120 MW) - SE Irecê (RB) 
Rio Grande do Sul:  
 ICG Palmares (437 MW) e ICG Viamão (299 MW) - SE Viamão (RB) 
 ICG Arambaré (192 MW) - SE Camaquã (RB) 
 ICG Santa Vitória do Palmar (345 MW) - ICG Rio Grande (290,4 W) - SE Quinta (RB) 
Ceará:  
 ICG Acaraú II (198 MW), ICG Amontada (106 MW), ICG Ibiapina (426 MW) e ICG Barroquinha (246 

MW) - SE Sobral III (RB) 
 ICG Trairí (670 MW) - SE Pecém II (RB) 
 ICG Aracati II (332 MW) - SE Russas (RB) 
Rio Grande do Norte:  
 • ICG Lagoa Nova (368 MW) - SE Paraiso (RB) 
 • ICG Touros (705 MW) e João Câmara (1596 MW) - SE Extremoz (RB) 
 • ICG Mossoró 3 (573 MW) e ICG Galinhos (896 MW) - SE Açu 2 (RB) 
 • ICG Mossoró 1 (377 MW) - Mossoró 2 (RB)  
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Figura 3-2. Fluxo de Contratação das ICGs para conexão dos parques eólicos do 3º LER e 2º LFA de 2010 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Ao longo de todo o processo foram realizados pela Empresa de Pesquisas Energéticas 
- EPE, além do estudo preliminar, mais dois outros estudos com objetivo de subsidiar cada 
uma das etapas seguintes: Chamada Pública e Leilão de Transmissão.  

Anteriormente a Chamada Pública foi realizado o estudo nº EPE-DEE-RE-054/2010-r1 
(EPE, 2010d), em que foram consideradas as conexões necessárias apenas aos 
empreendimentos vencedores do 3º LER e 2º LFA, ambos de 2010. Já o estudo nº EPE-DEE-
RE-005/2011-r0 (EPE, 2011a), abrange não apenas as ICGs vencedoras da Chamada Pública 
e suas linhas de transmissão associadas, mas também o reforço necessário ao sistema de 
transmissão existente, objeto a ser negociado no segundo Leilão de Transmissão. As ICGs 
identificadas em ambos os estudos se encontram listadas na Figura 3-2. 

 
 

3.2.1 Detalhamento do processo  
 

A contratação do certame de geração ocorreu na modalidade disponibilidade e teve 
seus contratos firmados com vigência de 20 anos contados a partir do início da entrega de 
energia, que fora previsto para 1º de setembro de 2013 (3º LER) e 1º de janeiro de 2013 (2º 

LFA). 
De acordo com a análise pré leilão apresentada pelo Instituto Acende Brasil a maior 

parte dos empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE foi proveniente da fonte 
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eólica: 86,3% dos 366 empreendimentos habilitados, o que representa 76,3% da potência total 
(Acende Brasil, 2010a). 

O montante de usinas eólicas contratadas nos leilões de energia renováveis - LER 
2010 e LFA 2010 foi de 70 empreendimentos, representando uma potência de 2.048 MW. Na 
Tabela 3-6 são apresentadas as principais informações relativas à contratação de energia nos 
leilões de energias renováveis, inclusive quanto à potência e quantidade de parques eólicos 
por Unidade Federativa. 

 
Tabela 3-6. Informações gerais referentes à contratação de energia proveniente da fonte eólica nos leilões 

de energia renováveis 3º LER e 2º LFA de 2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Aneel, 2010d 
 
Como resultado da Chamada Pública nº 01/2010, foram quatro as coletoras 

vencedoras: ICG Morro do Chapéu II (BA), ICG João Câmara III (RN), ICG Lagoa Nova II 
(RN) e ICG Ibiapina II (CE). Na Tabela 3-7 constata-se que quanto à conexão à rede básica, 
85% dos empreendimentos contratados no 3º LER e 68% dos contratados no 2º LFA optaram 
por se conectar através de uma subestação compartilhada – ICG. 

Ressalta-se que a ICG Igaporã II foi negociada no primeiro leilão de transmissão, logo 
não se tratando de uma Instalação ainda pendente de contratação.  Cabe ainda ressaltar que 
quatro CGEs inicialmente seriam conectadas à ICG João Câmara II, porém tiveram sua 
conexão alterada para a ICG João Câmara III. 
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Tabela 3-7. Percentual de Parques Eólicos referentes aos leilões de 2010 a serem conectados nas 
ICGs vencedoras das Chamadas Públicas nº 01/2009 e nº 01/2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Em 10 de junho de 2011 foi realizado o leilão de transmissão nº 001/2011, em que 

foram leiloados três lotes contendo as ICGs vencedoras da Chamada Pública e suas LTs 
associadas, sendo os vencedores do lote A (ICG João Câmara III) o Consórcio Extremoz 
(CTEEP 51% e CHESF 49%) e dos lotes B (ICG Morro do Chapéu II) e C (ICGs Ibiapina II e 
Lagoa Nova II) a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF ((Aneel, 2011b).  

Este segundo leilão de instalações compartilhadas para atendimento a fonte eólica se 
apresentou competitivo para os três lotes. Das 10 proponentes aptas a participar do leilão, seis 
se interessaram pelos lotes A e B e oito pelo lote C. Durante o leilão, quatro proponentes 
apresentaram lances para os lotes A e C, porém, o lote B apenas recebeu dois lances.  

Por fim, os lotes foram arrematados com os seguintes descontos: Lote A (58%), Lote 
B (26%) e Lote C (36%). Destaca-se que todos os lotes foram arrematados na primeira fase, 
ou seja, não houveram diferenças de lances inferiores a 5% entre o primeiro e segundo 
proponente de cada lote (Acende Brasil, 2011b). 

Na Tabela 3-8 e na Tabela 3-9 são expostas as principais informações referentes a este 
leilão, tais como: ICGs e LT associadas contratadas, número do contrato de concessão, prazos 
de energização e data real de início de operação (ONS, 2015c), assim como os atrasos 
ocorridos.  

Ressalta-se que as instalações de transmissão leiloadas neste certame deveriam estar 
aptas a operarem em 13/08/2013, considerando 22 meses para sua implantação, de forma a 
atender aos prazos de 01/01/2013 e 01/09/2013 para a geração comercial dos parques eólicos 
a elas conectadas.  

Leilão Tipo de
leilão

Potência 
Total 

Contratada
(MW)

Potência 
Eólica Total 
Contratada 
no Leilão

(MW)

Quantidade 
de Projetos 

Eólicos 
contratados 

no Leilão

Percentual de 
Empreendimentos 

contratados no 
leilão que foram 

conectados a ICGs

Percentual da 
Potência contratada 

no leilão que foi 
conectada à ICGs

BA 261.00 BA 10 UF ICG Quant Pot (MW)
RN 247.20 RN 9 BA Igaporã II (20 LER) 6 153.00
RS 20.00 RS 1 BA Morro do Chapéu II 3 90.00

RN João Câmara III 5 150.00
RN Lagoa Nova II 3 77.40

Total 17 470.40
BA 326.40 BA 6 BA Igaporã II (20 LER) 2 60.00
CE 150.00 CE 5 CE Ibiapina II 5 150.00
RN 817.40 RN 30 RN João Câmara III 22 590.60
RS 225.80 RS 9 RN Lagoa Nova II 5 150.00

Total 34 950.60

20 85% 89%

Potência Eólica 
Contratada no Leilão 

por UF (MW)
Empreendimentos a serem conectados a cada uma das 

ICGs por UF
Quantidade de Projetos 
Eólicos contratados no 

Leilão por UF

801.70 528.2005/2010 3 LER

07/2010 68% 63%2 LFA 501,519.602,090.50
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Neste momento já é possível constatar falta de concatenamento entre os prazos 
contratuais da transmissão e da geração. O leilão de geração de fontes renováveis ocorreu em 
agosto/2010, a Chamada Pública de ICGs em dezembro/2010 e o leilão de transmissão apenas 
em junho/2011, ou seja, verifica-se que houve uma demora de um ano para a contratação das 
instalações compartilhadas, que demandam quase dois anos para implantação, para a conexão 
de empreendimentos eólicos cujo prazo de implantação era de aproximadamente dois anos 
apenas.  

 
Tabela 3-8. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das ICGs contratadas no Leilão de 

Transmissão nº 01/2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Tabela 3-9. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das LTs associadas às ICGs 

contratadas no Leilão de Transmissão nº 01/2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Leilão ICGs vencedoras Chamada Pública Potência 
(kV) Ponto de Conexão à Rede Básica Potência Total 

conectada na ICG
Data Prevista de 

Entrada em Operação 
da ICG

Data de Entrada 
em Operação 

da ICG

Morro do Chapéu II 230/69 SE Irecê (RB) u 11º 42' 23" S 41º 23' 38" W 90.00 13/08/2013 2/2/2016

João Câmara III 500/138 SE Extremoz II (passando pela SE Ceará Mirim) 05° 21'00" S 35°54'48" W 740.60 13/08/2013 25/09/2014

Lagoa Nova II 230/69 SE Paraíso (RB) 06º 03' 12" S 36º 31' 36" W 227.40 13/08/2013 20/12/2015

Ibiapina II 230/69 SE Sobral III (RB) 03º 59' 30" S 41º 04' 13" W 150.00 13/08/2013 30/06/2016

Localização Geográfica (Latitude 
/ Longitude)

30  LER
 e 2

0  LFA
 20

10

Empresa Responsável pela 
Implantação da ICG e LT 

associada
Contrato de 
Concessão Linha de transmissão associada a ICG Tensão LT 

(kV)
Data Prevista de 

energização
Data de 

Energização da LT
Atraso com 

relação prazo 
contratual

CHESF 09/2011 LT SE Morro do Chapéu II (ICG) - SE Irecê 230 13/08/2013 30/12/2016 SIM

CONSORCIO EXTREMOZ 
(CTEEP - 51% e CHESF - 

49%)
08/2011 LT SE Ceará Mirim - SE João Câmara III (ICG) 500 13/08/2013 25/09/2014 SIM

CHESF 10/2011 LT SE Paraiso - SE Lagoa Nova II (ICG) 230 13/08/2013 30/09/2016 SIM

CHESF 10/2011 LT  SE Sobral II - SE Ibiapina II (ICG: Secc Sobral II-
Piriquiri) 230 13/08/2013 30/06/2016 SIM
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As datas de entrada em operação comercial dos parques eólicos (Aneel, 2015d e 
Aneel, 2015e) foram levantadas e confrontadas com as datas referentes à energização do 
sistema auxiliar de conexão, conforme apresentado na Tabela 3-10, e as seguintes 
constatações puderam ser verificadas. 

Todas as três CGEs que se conectarão através da ICG Morro do Chapéu II, concluída 
recentemente em 02/02/2016, já se encontram aptas, aguardando apenas a conclusão e a 
energização da linha de transmissão associada à esta ICG, prevista para dezembro de 2016. 
Nesta região não existe outra linha de transmissão em operação que permita uma conexão 
provisória que possibilite escoar a energia a ser gerada por estes parques para o SIN, apenas 
outras linhas também em fase de implantação. Sendo assim, estes três empreendimentos se 
encontram com sua geração comercial comprometida, contabilizando um atraso de mais de 
três anos. 

Os oito parques eólicos que optaram por se conectar na ICG Igaporã II, instalação 
compartilhada de geração contratada no primeiro certame de transmissão, não entraram em 
operação dentro do prazo de 60 dias admitido neste trabalho como período de finalização da 
conexão e comissionamento, desta forma o atraso destes parques, de aproximadamente   
quatro meses, foi considerado como de responsabilidade da geração. Importante ressaltar que 
todos estes empreendimentos iriam se conectar inicialmente na SE Bom Jesus da Lapa II 
230kV ou na SE Brumado II 230kV. 

Das 27 CGEs conectadas ao SIN através da ICG João Câmara III, dez delas não 
cumpriram o prazo de 24/12/2014 para entrada em operação comercial estabelecido em 
despacho da Aneel, sendo computado desta forma como atraso de responsabilidade da 
geração (Aneel, 2015f). Ressalta-se que destes dez parques eólicos, seis deles não apresentam 
atrasos superiores a 30 dias quando referenciado à data estipulada pela Aneel, porém os outros 
quatro empreendimentos apresentam atrasos de aproximadamente 8 meses. Ressalta-se que 
para estes últimos, há registro em 03/06/15 de alteração da conexão de interesse restrito, o que 
poderia ter relação com este atraso (Aneel, 2015g). 

Quanto as oito CGEs, cuja conexão à Rede Básica é feita através da ICG Lagoa Nova 
II, já energizada desde 20/12/2015, cuja linha de transmissão associada apresenta previsão de 
entrada em operação comercial em 30/09/2016, todas as centrais de geração eólicas se 
encontram aptas e apresentam prazo de geração comercial para 15/02/2016, anterior a 
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energização da linha, ou seja, provavelmente escoarão sua energia através de linhas 
alternativas. 

Com relação aos cinco parques eólicos que se conectarão à ICG Ibiapina II, todos eles 
se encontram em andamento e apresentam previsão para geração comercial 60 dias após a 
previsão de energização do conjunto ICG e sua LT associada, desta forma considera-se que o 
atraso se refere a transmissão. 

Sendo assim, conclui-se que todas as quatro novas Instalações Compartilhadas de 
Geração – ICGs atrasaram e que dos 43 empreendimentos eólicos que optaram por utilizar 
tais instalações para conexão ao SIN, apenas dez das CGEs conectadas a ICG João Câmara 
apresentaram atraso em virtude de problemas ocorridos com o próprio empreendimento de 
geração.  
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Tabela 3-10. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das CGEs contratadas no 
2º LFA e 3º LER de 2010 que optaram por conexão por ICGs 

 Fonte: Elaborado pela autora 

  

Leilão Nome da usina UF da usina
Potência
da usina
(MW)

Data do
Início de Suprimento

Conexão através de coletora 
(ICG) nova (chamada pública e 

leilão de transmissão)
Situação Atual da 

Usina Eólica

Data de Entrada 
em Operação ou 

Previsão de 
Operação 

Comercial da Usina 
Eólica

Data de 
Entrada em 

Operação (ICG 
+ LT)

Houve Atraso 
da Conexão 
Associada?

Causa do Atraso 
(Transmissão OU 

Geração)

CAETITE 2 BA 30.00 01/01/13 Igaporã II 69kV Concluída 08/10/14 30/05/14 SIM Geração

CAETITE 3 BA 30.00 01/01/13 Igaporã II 69kV Concluída 08/10/14 30/05/14 SIM Geração

VENTO FORMOSO CE 30.00 01/01/13 Ibiapina II 69 kV Em andamento 30/08/16 30/06/16 SIM Transmissão

VENTOS DE TIANGUA CE 30.00 01/01/13 Ibiapina II 69 kV Em andamento 30/08/16 30/06/16 SIM Transmissão

VENTOS DE TIANGUA NORTE CE 30.00 01/01/13 Ibiapina II 69 kV Em andamento 30/08/16 30/06/16 SIM Transmissão

VENTOS DO MORRO DO CHAPEU CE 30.00 01/01/13 Ibiapina II 69 kV Em andamento 30/08/16 30/06/16 SIM Transmissão
VENTOS DO PARAZINHO CE 30.00 01/01/13 Ibiapina II 69 kV Em andamento 30/08/16 30/06/16 SIM Transmissão

ASA BRANCA I RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV (antes ICG 
João Câmara II 69 kV) Concluída 05/08/15 25/09/14 SIM Geração

ASA BRANCA II 
RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV (antes ICG 

João Câmara II 69 kV) Concluída 15/09/15 25/09/14 SIM Geração

ASA BRANCA III RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV (antes ICG 
João Câmara II 69 kV) Concluída 04/09/15 25/09/14 SIM Geração

ASA BRANCA IV RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 06/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

ASA BRANCA V RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 06/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

ASA BRANCA VI RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 06/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

ASA BRANCA VII RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 06/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

ASA BRANCA VIII RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 06/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

CALANGO 1 RN 30.00 01/01/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

CALANGO 2 RN 30.00 01/01/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

CALANGO 3 RN 30.00 01/01/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

CALANGO 4 RN 30.00 01/01/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

CALANGO 5 RN 30.00 01/01/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

COSTA BRANCA RN 20.70 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 03/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

DREEN BOA VISTA RN 12.60 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 25/02/15 25/09/14 SIM Geração

DREEN OLHO DAGUA RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 25/02/15 25/09/14 SIM Geração

DREEN SAO BENTO DO NORTE RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 25/02/15 25/09/14 SIM Geração

EURUS IV RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV (antes ICG 
João Câmara II 69 kV) Concluída 20/08/15 25/09/14 SIM Geração

FAROL RN 19.80 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 25/02/15 25/09/14 SIM Geração

JUREMAS RN 16.10 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 05/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

MACACOS RN 20.70 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 11/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

PEDRA PRETA RN 20.70 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 03/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

RENASCENÇA I RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 24/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

RENASCENÇA II RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 24/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

RENASCENCA III RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 24/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

RENASCENCA IV RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 24/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

VENTOS DE SÃO MIGUEL RN 30.00 01/01/13 João Câmara III 138 kV Concluída 24/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

02º
LFA
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Tabela 3-10. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das CGEs contratadas no 2º LFA e 
3º LER de 2010 que optaram por conexão por ICGs (continuação) 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 
 

3.3 Leilão III 
 
O terceiro Leilão de Transmissão (nº 03/2012) teve como objetivo contratar as ICGs 

vencedoras da Chamada Publica (nº 01/2011), proporcionando desta forma, o escoamento da 
energia a ser gerada pelos empreendimentos eólicos contratados nos Leilões de Energia de 
Reserva e de Energia Nova A-3, 4º LER (nº 03/2011) e 12º LEN (nº 02/2011) realizados em 
2011 (Aneel, 2012a; Aneel, 2011c; Aneel, 2011d e Aneel, 2011e).  

Conforme a Figura 3-3, a etapa inicial deste processo, antes mesmo do certame de 
geração, consistiu na elaboração do estudo preliminar nº EPE-DEE-RE-047/2011-r0 por parte 
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (EPE, 2011b), cujo objetivo foi avaliar e propor 
novas conexões compartilhadas - ICGs, considerando todos os empreendimentos eólicos 
cadastrados para o leilão de geração, cujas ICGs apontadas e suas linhas de transmissão 
associadas são apresentadas a seguir: 

Leilão Nome da usina UF da usina
Potência
da usina

(MW)
Data do

Início de Suprimento
Conexão através de coletora 

(ICG) nova (chamada pública e 
leilão de transmissão)

Situação Atual da 
Usina Eólica

Data de Entrada 
em Operação ou 

Previsão de 
Operação 

Comercial da Usina 
Eólica

Data de 
Entrada em 

Operação (ICG 
+ LT)

Houve Atraso 
da Conexão 
Associada?

Causa do Atraso 
(Transmissão OU 

Geração)

CRISTAL BA 30.00 01/09/13 Morro do Chapéu II 230 kV Em andamento 30/09/16 30/12/16 SIM Transmissão

DA PRATA BA 19.50 01/09/13 Igaporã II 69kV Concluída 11/10/14 30/05/14 SIM Geração

DOS ARAÇÁS BA 30.00 01/09/13 Igaporã II 69kV Concluída 11/10/14 30/05/14 SIM Geração

MORRÃO BA 30.00 01/09/13 Igaporã II 69kV Concluída 11/10/14 30/05/14 SIM Geração

PRIMAVERA BA 30.00 01/09/13 Morro do Chapéu II 230 kV Em andamento 30/09/16 30/12/16 SIM Transmissão

SAO JUDAS BA 30.00 01/09/13 Morro do Chapéu II 230 kV Em andamento 30/09/16 30/12/16 SIM Transmissão

SERAÍMA BA 30.00 01/09/13 Igaporã II 69kV Concluída 11/10/14 30/05/14 SIM Geração

TANQUE BA 24.00 01/09/13 Igaporã II 69kV Concluída 11/10/14 30/05/14 SIM Geração

VENTOS DO NORDESTE BA 19.50 01/09/13 Igaporã II 69kV Concluída 11/10/14 30/05/14 SIM Geração

CAMPO DOS VENTOS II RN 30.00 01/09/13 João Câmara III 138 kV Concluída 04/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

EURUS I RN 30.00 01/09/13 João Câmara III 138 kV Concluída 03/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

EURUS II RN 30.00 01/09/13 João Câmara III 138 kV Concluída 01/01/15 25/09/14 SIM Geração

EURUS III RN 30.00 01/09/13 João Câmara III 138 kV Concluída 03/12/14 25/09/14 SIM Transmissão

RENASCENÇA V RN 30.00 01/09/13 João Câmara III 138 kV Concluída 01/01/15 25/09/14 SIM Geração

SERRA DE SANTANA I RN 19.80 01/09/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

SERRA DE SANTANA II 
RN 28.80 01/09/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

SERRA DE SANTANA III RN 28.80 01/09/13 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

03º
LER
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Rio Grande do Norte:  
 ICG Touros (626 MW) - SE Ceará Mirim (RB) 
 ICG Galinhos (310 MW) - SE Açu II (RB) 
 ICG Mossoró 3 (278 MW) e ICG Mossoró 4 (486 MW) - SE Mossoró II (RB) 
Ceará: 
 • ICG Aracati II (364 MW) e ICG Beberibe (96 MW) - SE Russas II (RB)  
 • ICG Trairí (587 MW) - SE Pecém II (RB) 
 • ICG Cruz (111 MW) - SE Acaraú II (RB) 
 • ICG Amontada (134 MW) e ICG Barroquinha (207 MW) - SE Sobral III (RB) 
 • ICG Luis Correia (466 MW) - SE Piripiri (RB) 
 • ICG Exu (160 MW) - SE Milagres (RB) 
Bahia:  
 • ICG Casa Nova (194 MW) -  SE Sobradinho (RB) 
 • ICG Sobradinho II (102 MW) -  SE Juazeiro 2 (RB) 
 • ICG Campo Formoso (352 MW) e ICG Delfina (551 MW) - SE Senhor do Bonfim (RB) 
 • ICG Gentio do Ouro (126 MW) - SE Irecê (RB) 
 • ICG Riacho de Santana (158 MW) e ICG Pindaí (202 MW) - SE Igaporã (RB) 
Rio Grande do Sul:  
 • ICG Capivari (428 MW) - SE Viamão 3 (RB) 
 • ICG Santa Vitória do Palmar (424 MW) - ICG Marmeleiro (81 MW) - SE Povo Novo (RB) 

 
Figura 3-3. Fluxo de Contratação das ICGs para conexão dos parques eólicos do 4º LER 

e 12º LEN (A-3) de 2011 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Ao longo de todo o processo foram realizados pela Empresa de Pesquisas Energéticas 

- EPE, além do estudo preliminar, mais dois outros estudos com objetivo de subsidiar cada 
uma das etapas seguintes: Chamada Pública e Leilão de Transmissão.  
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Anteriormente a Chamada Pública foi realizado o estudo nº EPE-DEE-RE-078/2011-r1 
(EPE, 2011c), em que foram consideradas as conexões necessárias apenas aos 
empreendimentos vencedores do 4º LER e 12º LEN (A-3), ambos de 2011. Já o estudo nº 
EPE-DEE-RE-113/2011-r0 (EPE, 2011d), abrange não apenas as ICGs vencedoras da 
Chamada Pública e suas linhas de transmissão associadas, mas também o reforço necessário 
ao sistema de transmissão existente, objeto a ser negociado no terceiro Leilão de Transmissão. 
As ICGs identificadas em ambos estudos se encontram listadas na Figura 3-3. 

 
3.3.1 Detalhamento do processo  
 

A contratação de energia elétrica foi realizada em dois certames de geração realizados 
em 17 e 18 de agosto de 2011. Para o leilão de reserva a modalidade adotada foi de 
quantidade, já o leilão de energia nova ocorreu na modalidade disponibilidade para a fonte 
eólica e ambos contratos firmados possuíam vigência de 20 anos contados a partir do início da 
entrega de energia, que fora previsto para 1º de julho de 2014 (4º LER) e 1º de março de 2014 
(12º LEN A-3). 

O montante de usinas eólicas contratadas nestes leilões de energia - LER 2011 e LEN 
A-3 2011 foi de 78 empreendimentos, representando uma potência de 1.928,8 MW. Na 
Tabela 3-11. Informações gerais referentes à contratação de energia proveniente da fonte 
eólica nos leilões de energias renováveis 4º LER e 12º LEN (A-3) de 2011 são apresentadas as 
principais informações relativas à contratação de energia nos leilões de energias renováveis, 
inclusive quanto à potência e quantidade de parques eólicos por Unidade Federativa. 
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Tabela 3-11. Informações gerais referentes à contratação de energia proveniente da fonte eólica nos leilões 
de energias renováveis 4º LER e 12º LEN (A-3) de 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base em Aneel, 2011f e Aneel, 2011g 

Como resultado da Chamada Pública nº 01/2011, foram três as coletoras vencedoras: ICG Pindaí II (BA), 
ICG Mossoró IV (RN) e ICG Touros (RN). Na  

Tabela 3-12. Percentual de Parques Eólicos referentes aos leilões de energia nova A-3 
e LER de 2011 a serem conectados nas ICGs vencedoras das Chamadas Públicas nº 01/2009, 
nº 01/2010 e nº 01/2011 constata-se que, quanto a conexão à rede básica, 74% dos 
empreendimentos contratados no 4º LER e 20% dos contratados no 12º LEN A-3 optaram por 
se conectar através de uma subestação compartilhada – ICG. 

Ressalta-se que as ICGs Igaporã II e João Câmara II assim como as ICGs Ibiapina II, 
Lagoa Nova II e João Câmara III foram negociadas no primeiro e segundo leilões de 
transmissão respectivamente, logo não se tratando de instalações ainda pendentes de 
contratação. Cabe ainda ressaltar que nos leilões de geração, ora em análise, 14 CGEs 
optaram por se conectar nestas ICGs já contratadas anteriormente. 

 
Tabela 3-12. Percentual de Parques Eólicos referentes aos leilões de energia nova A-3 e LER de 2011 a 

serem conectados nas ICGs vencedoras das Chamadas Públicas nº 01/2009, nº 01/2010 e nº 01/2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Leilão Tipo de
leilão

Ano do 
leilão

Data de
Realização
do leilão

Fontes 
participantes

Tipo de 
contrato

(QTD/DIS)
Data do
Início de 

Suprimento
Data do
Fim de 

Suprimento

Potência 
Total 

Contratada
(MW)

Potência 
Eólica Total 
Contratada 
no Leilão

(MW)

Quantidade 
de Projetos 

Eólicos 
contratados 

no Leilão
BA 265.60 BA 11
CE 103.60 CE 4
PE 78.00 PE 3
PI 75.60 PI 3
RN 52.80 RN 2
RS 492.00 RS 21
BA 148.80 BA 7
CE 174.50 CE 7
RN 405.40 RN 15
RS 132.40 RS 5

02/2011

QTDEólica
Biomassa18/08/2011 1/7/2014 30/06/2034 1,218.10 861.120114 LER03/2011 34

DIS
Eólica

Biomassa
Hídrica

Gás Natural
17/08/2011201112 LEN 441,067.602,744.6028/02/20341/3/2014

Potência Eólica 
Contratada no Leilão 

por UF (MW)
Quantidade de Projetos 
Eólicos contratados no 

Leilão por UF

Leilão Tipo de
leilão

Potência 
Total 

Contratada
(MW)

Potência 
Eólica Total 
Contratada 
no Leilão

(MW)

Quantidade 
de Projetos 

Eólicos 
contratados 

no Leilão

Percentual de 
Empreendimentos 

contratados no 
leilão que foram 

conectados a ICGs

Percentual da 
Potência contratada 

no leilão que foi 
conectada à ICGs

BA 265.60 BA 11 UF ICG Quant Pot (MW)
CE 103.60 CE 4 BA Igaporã II (20 LER) 2 52.80
PE 78.00 PE 3 RN João Câmara II (30 LER) 2 52.80
PI 75.60 PI 3 BA Pindaí II 5 97.60
RN 52.80 RN 2 Total 9 203.20
RS 492.00 RS 21
BA 148.80 BA 7 UF ICG Quant Pot (MW)
CE 174.50 CE 7 BA Pindaí II 7 148.80
RN 405.40 RN 15 CE Ibiapina II (20 LFA) 5 142.00
RS 132.40 RS 5 CE Mossoró IV 4 85.00

RN Touros II 4 113.60
RN Lagoa Nova II (20 LFA) 2 48.00
RN João Cãmara III (30 LER) 3 76.10

Total 25 613.50

Potência Eólica 
Contratada no Leilão 

por UF (MW)
Empreendimentos a serem conectados a cada uma das ICGs 

por UF
Quantidade de Projetos 
Eólicos contratados no 

Leilão por UF

441,067.602,744.6012 LEN

71%

02/2011 20% 19%

1,218.10 861.14 LER03/2011 34 74%
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Em 20 de abril de 2012 foi realizado o leilão de transmissão nº 003/2012, em que 
foram leiloados dois lotes contendo as ICGs vencedoras da Chamada Pública e suas LTs 
associadas, sendo a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF a vencedora dos 
lotes B (ICGs Touros e Mossoró IV) e C (ICG Pindaí) (Aneel, 2012b).  

Este terceiro leilão de instalações compartilhadas para atendimento a fonte eólica se 
apresentou pouco competitivo para os dois lotes. Das quatro proponentes aptas a participar do 
leilão, apenas uma se interessou pelo lote B e três pelo lote C. Durante o leilão, o lote B 
recebeu um lance e o C três, tendo ambos sido contratados na primeira fase.  

Por fim, os lotes foram arrematados com os seguintes descontos: Lote B (13%) e Lote 
C (33%). Observa-se que apesar o lote B somente contar com um proponente o mesmo foi 
arrematado com desconte. Este fato se deu em função de um procedimento novo utilizado 
neste leilão segundo o qual a submissão das propostas financeiras teve que ser feita antes da 
realização do certame, no ato das garantias financeiras, portanto os proponentes não teriam 
como saber o quão concorrido seria cada lote (Acende Brasil, 2012). 

Na Tabela 3-13 e an Tabela 3-14 são expostas as principais informações referentes a 
este leilão, tais como: ICGs e LT associadas contratadas, número do contrato de concessão, 
prazos de energização e data real de início de operação (ONS, 2015c), assim como os atrasos 
ocorridos.  

Ressalta-se que as instalações de transmissão leiloadas neste certame deveriam estar 
aptas a operarem em 01/02/2014, considerando 20 meses para sua implantação, de forma 
atender os prazos de 01/03/2014 e 01/07/2014 para a geração comercial dos parques eólicos a 
elas conectadas.  

Os prazos contratuais apresentados para geração e transmissão permitiam que a 
transmissão estivesse implantada e possibilitasse que as CGEs contratadas no 12º LEN (A-3) e 
conectadas na ICG Pindaí pudessem entrar em operação comercial dentro do prazo, porém 
ressalta-se que não existia qualquer folga para eventualidades dado o intervalo ser de apenas 
um mês.  

Verifica-se ainda a redução de 22 meses para 20 meses do prazo de implantação das 
ICGs e de suas linhas de transmissão associadas, apesar de já se ter ciência quanto a alguns 
dos problemas de implementação ocorridos com as ICGs contratadas com a Chesf no primeiro 
leilão de transmissão em 2010. Todas as três ICGs deveriam estar em fase de finalização, 
porém estavam muito atrasadas.  



80 
 

 
 

Neste momento já é possível constatar falta de concatenamento entre os prazos 
contratuais da transmissão e da geração. Os leilões de energia nova e de reserva ocorreram em 
agosto/2011, a Chamada Pública de ICGs em outubro/2011 e o leilão de transmissão apenas 
em abril/2012, ou seja, verifica-se que houve um intervalo de aproximadamente oito meses 
para a contratação das instalações compartilhadas, ou seja, menor do que os intervalos dos 
processos anteriores, que era de aproximadamente um ano.  

 
Tabela 3-13. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das ICGs contratadas no Leilão de 

Transmissão nº 03/2012 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tabela 3-14. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das LTs associadas às ICGs 
contratadas no Leilão de Transmissão nº 03/2012 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
As datas de entrada em operação comercial dos parques eólicos (Aneel, 2015d e 

Aneel, 2015e) foram levantadas e confrontadas com as datas referentes à energização do 

Leilão ICGs vencedoras Chamada Pública Potência 
(kV) Ponto de Conexão à Rede Básica Potência Total 

conectada na ICG
Data Prevista de 

Entrada em Operação 
da ICG

Data de Entrada 
em Operação 

da ICG

Touros 230/69 SE Ceará Mirim II (RB) 05º 11' 27" S 35º 39' 07" W 113.60 1/2/2014 11/9/2016

Mossoró IV 230/69 SE Mossoró II (RB) 04º 50' 53" S 37º 16' 48" W 85.00 1/2/2014 30/10/2016

Pindaí II 230/69 SE Igaporã III (RB) 14º 24' 55" S 342º 36' 27" W 246.40 1/2/2014 15/11/2015

Localização Geográfica (Latitude 
/ Longitude)

120  LEN
 e 4

0  LER
 20

11

Empresa Responsável pela 
Implantação da ICG e LT 

associada
Contrato de 
Concessão Linha de transmissão associada a ICG Tensão LT 

(kV)
Data Prevista de 

energização
Data de 

Energização da LT
Atraso com 

relação prazo 
contratual

CHESF 18/2012 LT SE Touros  (ICG) - SE Ceará Mirim II 230 1/2/2014 11/9/2016 SIM

CHESF 18/2012 LT SE Mossoró IV (ICG) - SE Mossoró II 230 1/2/2014 30/10/2016 SIM

CHESF 19/2012 LT SE Igaporã III - SE Pindaí II (ICG) 230 1/2/2014 15/11/2015 SIM
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sistema auxiliar de conexão, conforme apresentado na Tabela 3-15, e as seguintes 
constatações puderam ser verificadas. 

Conforme já colocado anteriormente, 14 CGEs optaram em se conectar em ICGs que 
já haviam sido contratadas nos dois leilões de transmissão anteriores, porém todas elas 
atrasaram, ou seja, entraram em operação comercial após o prazo contratual. Na Tabela 3-15 
identificamos que oito delas tiveram como responsabilidade do atraso os próprios 
empreendimentos eólicos, que apresentam particularidades que serão pontuadas a seguir, e 
seis em virtude dos atrasos das ICGs e conexões associadas. 

As duas CGEs conectadas à ICG Igaporã II somente iniciaram sua geração comercial 
aproximadamente três meses após a energização da sua conexão. Conforme já informado 
anteriormente, motivos particulares relacionados aos atrasos dos parques eólicos não foram 
identificados neste trabalho. Ressalta-se apenas que independente destas CGEs terem atrasado 
mais do que a sua conexão, a ICG Igaporã II também não foi energizada a tempo para atender 
o prazo contatual das CGEs à ela conectadas, sendo assim, o registro de atraso foi atribuído a 
geração uma vez que o atraso da conexão foi inferior ao da geração.  

Semelhante situação se observa para os dois empreendimentos eólicos conectados à 
ICG João Câmara III. Apesar da transmissão ter atrasado, o que não permitiria que estes 
parques atendessem seu prazo contratual, os mesmos apresentaram atraso ainda superior, logo 
a responsabilidade do atraso foi configurada como da geração.  

Com relação à ICG Ibiapina II, ainda não energizada e com previsão de entrada no 
sistema em junho/16, existem quatro parques eólicos cujas obras sequer iniciaram e tem como 
previsão de início apenas 2018. 

No caso das três CGEs conectadas às ICG João Câmara II e João Câmara III, os 
atrasos foram atribuídos à transmissão dado que ambas ICGs não foram energizadas dentro 
dos seus prazos contratuais e que os parques realizaram a conexão a elas dentro do prazo de 
60 dias considerado neste estudo.  Outros três parques que se conectarão às ICGs Ibiapina II e 
Lagoa Nova II já se encontram aptos e aguardam somente a conclusão e energização destas 
ICGs e linhas de transmissão associadas para dar início a sua geração comercial. 

Com relação aos empreendimentos que optaram por se conectar à ICGs que foram 
leiloadas neste processo, observa-se que das 12 CGEs conectadas à ICG Pindaí II, energizada 
somente em novembro/2015, após um ano e nove meses de atraso, cinco parques se 
encontravam aptos aguardando apenas a conexão ser concluída, porém outros sete ainda se 
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encontram em andamento com prazo de entrada em operação comercial superior a três meses 
após a energização da conexão. 

Quanto as oito CGEs, cuja conexão à Rede Básica será realizada por meio das ICGs 
Mossoró IV e Touros, ambas atrasadas há mais de dois anos e que apresentam previsão de 
energização para 30/10/2016 e 11/09/2016, respectivamente, quatro tem previsão de início das 
obras apenas em abril/2016, sendo que as demais se encontram em execução, porém apenas 
uma está apta e tem previsão de geração comercial dentro dos 60 dias após a energização de 
sua conexão. 

Diferentemente do que foi observado para os leilões anteriores, concluiu-se que apesar 
das três novas Instalações Compartilhadas de Geração – ICGs terem atrasado, dos 20 
empreendimentos eólicos que optaram por utilizar tais instalações para conexão ao SIN, 14 
apresentam atraso em virtude de problemas ocorridos com o próprio empreendimento de 
geração.  

 
  



83 
 

 
 

Tabela 3-15. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das CGEs contratadas no 12º LEN 
e 4º LER de 2011 que optaram por conexão por ICGs 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

Leilão Nome da usina UF da usina
Potência
da usina

(MW)
Data do

Início de Suprimento
Conexão através de coletora 

(ICG) nova (chamada pública e 
leilão de transmissão)

Situação Atual da 
Usina Eólica

Data de Entrada 
em Operação ou 

Previsão de 
Operação 

Comercial da Usina 
Eólica

Data de 
Entrada em 

Operação (ICG 
+ LT)

Houve Atraso 
da Conexão 
Associada?

Causa do Atraso 
(Transmissão OU 

Geração)

BORGO BA 19.20 01/03/14 Pindaí II 69 kV Concluída 01/01/16 15/11/15 SIM Transmissão

CAETITÉ BA 28.80 01/03/14 Pindaí II 69 kV Concluída 01/01/16 15/11/15 SIM Transmissão

EMILIANA BA 27.20 01/03/14 Igaporã II 69kV Concluída 09/10/14 30/05/14 SIM Geração

ESPIGÃO BA 9.60 01/03/14 Pindaí II 69 kV Concluída 01/01/16 15/11/15 SIM Transmissão

JOANA BA 25.60 01/03/14 Igaporã II 69kV Concluída 26/09/14 30/05/14 SIM Geração

PELOURINHO BA 22.40 01/03/14 Pindaí II 69 kV Concluída 01/01/16 15/11/15 SIM Transmissão

SERRA DO ESPINHAÇO BA 17.60 01/03/14 Pindaí II 69 kV Concluída 01/01/16 15/11/15 SIM Transmissão

MODELO I RN 28.80 01/03/14 João Câmara II 69 kV Concluída 25/10/14 17/09/14 SIM Transmissão
MODELO II RN 24.00 01/03/14 João Câmara II 69 kV Concluída 23/10/14 17/09/14 SIM Transmissão

ANGICAL 
BA 16.00 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

CAITITU 
BA 20.80 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

COQUEIRINHO 
BA 22.40 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

CORRUPIÃO 
BA 22.40 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

INHAMBU 
BA 25.60 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

TAMANDUA MIRIM 
BA 24.00 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

TEIU 
BA 17.60 01/07/14 Pindaí II 69 kV Em andamento 15/02/16 15/11/15 SIM Geração

MALHADINHA 1 CE 22.00 01/07/14 Ibiapina II 69 kV Em andamento 30/07/16 30/06/16 SIM Transmissão

PAU BRASIL CE 15.00 01/07/14 Mossoró IV 69 kV Início previsto: 
15/04/2016 15/02/18 30/10/16 SIM Geração

SÃO PAULO CE 17.50 01/07/14 Mossoró IV 69 kV Início previsto: 
15/04/2016 15/02/18 30/10/16 SIM Geração

VENTOS DE SANTA ROSA CE 30.00 01/07/14 Ibiapina II 230 kV Início previsto: 
15/05/2018 15/12/18 30/06/16 SIM Geração

VENTOS DE SANTO INÁCIO CE 30.00 01/07/14 Ibiapina II 69 kV Início previsto: 
15/05/2018 15/12/18 30/06/16 SIM Geração

VENTOS DE SÃO GERALDO CE 30.00 01/07/14 Ibiapina II 69 kV Início previsto: 
15/05/2018 15/12/18 30/06/16 SIM Geração

VENTOS DE SEBASTIÃO CE 30.00 01/07/14 Ibiapina II 69 kV Início previsto: 
15/05/2018 15/12/18 30/06/16 SIM Geração

CARNAÚBAS RN 27.20 01/07/14 Touros II 69 kV Em andamento 26/11/16 11/09/16 SIM Geração
FAMOSA I RN 22.50 01/07/14 Mossoró IV 69 kV Início previsto: 

15/04/2016 15/02/18 30/10/16 SIM Geração

PARQUE EÓLICO LANCHINHA 
RN 28.00 01/07/14 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

PARQUE EÓLICO PELADO 
RN 20.00 01/07/14 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/02/16 30/09/16 SIM Transmissão

REDUTO 

RN 28.80 01/07/14 Touros II 69 kV Em andamento 15/02/16 11/09/16 SIM Transmissão

ROSADA RN 30.00 01/07/14 Mossoró IV 69 kV Início previsto: 
15/04/2016 15/04/17 30/10/16 SIM Geração

SANTA HELENA 
RN 30.00 01/07/14 João Câmara III 138 kV Concluída 06/05/15 25/09/14 SIM Geração

SANTO CRISTO 
RN 28.80 01/07/14 Touros II 69 kV Em andamento 26/11/16 11/09/16 SIM Geração

SÃO JOÃO EOL 
RN 28.80 01/07/14 Touros II 69 kV Em andamento 26/11/16 11/09/16 SIM Geração

SM 
RN 30.00 01/07/14 João Câmara III 138 kV Concluída 23/04/15 25/09/14 SIM Geração

VENTOS DE SANTO URIEL 
RN 16.10 01/07/14 João Câmara III 138 kV Concluída 22/05/15 25/06/15 SIM Transmissão

12º
LEN

04º
LER
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3.4 Leilão IV 
 
Diferentemente dos leilões anteriores, o quarto Leilão de Transmissão (nº 13/2013) 

teve como objetivo contratar apenas uma das ICGs vencedoras da Chamada Publica (nº 
01/2012), proporcionando desta forma, o escoamento parcial da energia a ser gerada pelos 
empreendimentos eólicos contratado no 13º LEN, A-5 (nº 07/2011), último leilão de energia 
realizado em dezembro/2011. Ressalta-se que o leilão de transmissão ocorreu apenas um ano 
e meio após a Chamada Pública e não em até seis meses como ocorreu nos processos 
anteriores. (Aneel, 2012c; Aneel, 2013b e Aneel 2011h).  

Conforme a Figura 3-4, a etapa inicial deste processo, antes mesmo do certame de 
geração, consistiu na elaboração do estudo preliminar nº EPE-DEE-RE-098/2011-r0 por parte 
da Empresa de Pesquisa Energética – EPE (EPE, 2011e), cujo objetivo foi avaliar e propor 
novas conexões compartilhadas - ICGs, considerando todos os empreendimentos eólicos 
cadastrados para o leilão de geração, cujas ICGs apontadas e suas linhas de transmissão 
associadas são apresentadas a seguir: 

Rio Grande do Norte:  
 ICG Galinhos (366M W) - SE Açu II (RB) 
 ICG Mossoró 4 (172,8 MW) - SE Mossoró II (RB) 
Ceará: 
 ICG Aracati II (315,7 MW) - SE Russas II (RB)  
 ICG Trairí (180,2 MW) - SE Pecém II (RB) 
 ICG Cruz (111,6 MW) - SE Acaraú II (RB) 
 ICG Barroquinha (321,4 MW) - SE Sobral III (RB) 
 ICG Luis Correia (80 MW) - SE Piripiri (RB) 
  ICG Exu (160 MW) - SE Milagres (RB) 
Bahia:  
 ICG Casa Nova (111,8 MW) -  SE Sobradinho (RB) 
 ICG Campo Formoso (322,6 MW) e ICG Delfina (230,4 MW) - SE Senhor do Bonfim (RB) 
 ICG Gentio do Ouro (126 MW) - SE Irecê (RB) 
 ICG Riacho de Santana (158,4 MW) - SE Igaporã (RB) 
Maranhão: 
 ICG Paulino Neves (432 MW) - SE Miranda (RB) 
Rio Grande do Sul:  
 ICG Capivari (325 MW) - SE Viamão 3 (RB) 
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Figura 3-4. Fluxo de Contratação das ICGs para conexão dos parques eólicos do 13º LEN (A-5) de 2011 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Ao longo de todo o processo foram realizados pela Empresa de Pesquisas Energéticas 
- EPE, além do estudo preliminar, mais dois outros estudos com objetivo de subsidiar cada 
uma das etapas seguintes: Chamada Pública e Leilão de Transmissão.  

Anteriormente a Chamada Pública foi realizado o estudo nº EPE-DEE-RE-030/2012-r0 
(EPE, 2012a), em que foram consideradas as conexões necessárias apenas aos 
empreendimentos vencedores do 13º LEN 2011 (A-5). Já o estudo nº EPE-DEE-RE-012/2013-
r0 (EPE, 2013b), abrange não apenas as ICGs vencedoras da Chamada Pública e suas linhas 
de transmissão associadas, mas também o reforço necessário ao sistema de transmissão 
existente, objeto a ser negociado no quarto Leilão de Transmissão. As ICGs identificadas em 
ambos estudos se encontram listadas na Figura 3-4. 

 
 

3.4.1 Detalhamento do processo  
 
A contratação do certame de geração ocorreu na modalidade disponibilidade e teve 

seus contratos firmados com vigência de 20 anos contados a partir do início da entrega de 
energia, que fora previsto para 1º de janeiro de 2016. 

O montante de usinas eólicas contratadas foi de 41 empreendimentos, representando 
uma potência de 976,5 MW. Na Tabela 3-16 são apresentadas as principais informações 
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relativas à contratação de energia do leilão de energia nova A-5 de 2011 (13º LEN), inclusive 
quanto à potência e quantidade de parques eólicos por Unidade Federativa. 
 
Tabela 3-16. Informações gerais referentes à contratação de energia proveniente da fonte eólica no leilão 

de energia nova 13º LEN (A-5) de 2011 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Como resultado da Chamada Pública nº 01/2012, foram duas as coletoras vencedoras: 

ICG Aracati III (CE) e ICG Cruz (CE). Na Tabela 3-17 constata-se que quanto a conexão à 
rede básica, quase 60% dos empreendimentos contratados no 13º LEN A-5 optaram por se 
conectar através de uma subestação compartilhada – ICG. 

Ressalta-se que as ICGs Lagoa Nova II e João Câmara III foram negociadas no 
segundo leilão de transmissão, logo não se tratando de instalações ainda pendentes de 
contratação. Cabe ainda ressaltar que no leilão de geração ora em análise, dez das 23 CGEs 
que optaram por se conectar por meio de ICGs escolheram por estas ICGs já contratadas 
anteriormente. 

 
Tabela 3-17. Percentual de Parques Eólicos referentes ao leilão de energia nova A-5 de 2011 a serem 

conectados nas ICGs vencedoras das Chamadas Públicas nº 01/2010 e nº 01/2012 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Em 13 de dezembro de 2013 foi realizado o leilão de transmissão nº 013/2013, em que 

um dos lotes leiloados continha a ICG Aracati III (Lote D), vencedora da Chamada Pública e 
sua LT associada, sendo o Consórcio de Transmissão de Energia Brasil (70% - Braxenergy 

Leilão Tipo de
leilão Ano do leilão

Data de
Realização
do leilão

Fontes participantes Tipo de contrato
(QTD/DIS)

Data do
Início de Suprimento

Data do
Fim de Suprimento

Potência 
Total 

Contratada
(MW)

Potência 
Eólica Total 
Contratada 
no Leilão

(MW)

Quantidade 
de Projetos 

Eólicos 
contratados 

no Leilão
BA 149.50 BA 5
CE 328.00 CE 15
MA 57.60 MA 2
RN 321.80 RN 12
RS 119.60 RS 5

201113 LEN07/2011 31/12/20351/1/2016DIS
Eólica

Biomassa
Hídrica20/12/2011 39976.501,211.50

Potência Eólica 
Contratada no Leilão 

por UF (MW)
Quantidade de Projetos 
Eólicos contratados no 

Leilão por UF

Leilão Tipo de
leilão

Potência 
Total 

Contratada
(MW)

Potência 
Eólica Total 
Contratada 
no Leilão

(MW)

Quantidade 
de Projetos 

Eólicos 
contratados 

no Leilão

Percentual de 
Empreendimentos 

contratados no 
leilão que foram 

conectados a ICGs

Percentual da 
Potência contratada 

no leilão que foi 
conectada à ICGs

BA 149.50 BA 5 UF ICG Quant Pot (MW)
CE 328.00 CE 15 RN João Cãmara III (30 LER) 8 226.20
MA 57.60 MA 2 RN Lagoa Nova II (20 LFA) 2 38.00
RN 321.80 RN 12 CE Aracati III 9 185.20
RS 119.60 RS 5 CE Cruz (não leiloada) 4 111.60

Total 23 561.00

13 LEN07/2011 59% 57%39976.501,211.50

Potência Eólica 
Contratada no Leilão 

por UF (MW)
Empreendimentos a serem conectados a cada uma das ICGs 

por UF
Quantidade de Projetos 
Eólicos contratados no 

Leilão por UF
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Desenvolvimento de Projetos de Energia Ltda. e 30% LT Bandeirante Empreendimentos 
Ltda.) a transmissora vencedora deste (Aneel, 2013c).  

Considerando a redução da competitividade dos leilões de transmissão anteriores, com 
o intuito de atrair mais proponentes, neste quarto leilão o Edital previa que para os lotes com 
tensão de até 230 kV seriam aceitos atestados de serviços em tensões iguais ou superiores a 
138 kV. Este leilão ainda apresentava cláusula que barrava de participação no certame 
proponentes que nos últimos três anos tivessem apresentados atraso médio superior a seis 
meses na entrada em operação comercial de instalações de transmissão, o que excluiu a 
participação da Chesf do mesmo (Acende Brasil, 2013b). 

Das oito proponentes aptas a participar do leilão, cinco se interessaram pelo lote D, 
porém, durante o leilão o lote D recebeu apenas um lance e foi arrematado com o desconto de 
6,1% (Acende Brasil, 2013c). 

Na tabela 3-18 e na Tabela 3-19 são expostas as principais informações referentes a 
este leilão, tais como: ICGs e LT associadas contratadas, número do contrato de concessão, 
prazos de energização e data real de início de operação (ONS, 2015c), assim como os atrasos 
ocorridos.  

Ressalta-se que as instalações de transmissão leiloadas neste certame deveriam estar 
aptas a operarem em 02/03/2016, considerando 22 meses para sua implantação, de forma a 
atender ao prazo de 01/01/2016 para a geração comercial dos parques eólicos a elas 
conectadas. Observa-se que os prazos contratuais apresentados para geração e transmissão se 
encontram descompassados uma vez que a transmissão somente estaria implantada dois meses 
após o prazo contratual para operação contratual das CGEs contratadas no 13º LEN (A-5).  

O leilão de energia nova ocorreu em dezembro/2011, a Chamada Pública de ICGs em 
maio/2012 e o leilão de transmissão apenas em dezembro/2013, ou seja, verifica-se que houve 
um intervalo de dois para a contratação de apenas uma das instalações compartilhadas.  

Verifica-se ainda que o prazo de implantação da ICG e sua linha de transmissão 
associada retornou para 22 meses e não mais 20 meses como no leilão de transmissão 
anterior, possivelmente em virtude dos inúmeros problemas e atrasos de implantação 
ocorridos com as ICGs contratadas anteriormente.  
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Tabela 3-18.  Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das ICGs contratadas no Leilão 
de Transmissão nº 13/2013 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Tabela 3-19. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das LTs associadas às ICGs 

contratadas no Leilão de Transmissão nº 13/2013 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
As datas de entrada em operação comercial dos parques eólicos (Aneel, 2015d e 

Aneel, 2015e) foram levantadas e confrontadas com as datas referentes à energização do 
sistema auxiliar de conexão, conforme apresentado na Tabela 3-20 e as seguintes constatações 
puderam ser verificadas. 

Conforme já pontuado anteriormente, dez CGEs optaram em se conectar em ICGs que 
já haviam sido contratadas no segundo leilão de transmissão, sendo duas na ICG Lagoa Nova 
II e oito na ICG João Câmara III.  

Ressalta-se que a ICG Lagoa Nova II, se encontra energizada desde dezembro de 
2015, porém a sua linha de transmissão associada ainda se encontra em implantação e está 
prevista para entrar em operação comercial apenas em 30/09/2016. Desta forma, os 
empreendimentos eólicos, cuja conexão à Rede Básica prevê a utilização desta ICG e sua 
linha de transmissão, estão com sua geração comprometida e preveem operar anteriormente à 
energização da linha referenciada, provavelmente utilizando linha de transmissão provisória. 

Leilão ICGs vencedoras Chamada Pública Potência 
(kV) Ponto de Conexão à Rede Básica Potência Total 

conectada na ICG
Data Prevista de 

Entrada em Operação 
da ICG

Data de Entrada 
em Operação 

da ICG

Aracati III 230/69 SE Russas II (RB) 9495813.8 643907.17 185.20 2/3/2016 31/12/2020

Cruz (prevista) 230/69 SE Acaraú II - que liga a SE Sobral III (RB) 9683056.7 337369.13 111.60 - -

130 LEN
 20

11

Localização Geográfica (Latitude 
/ Longitude)

Empresa Responsável pela 
Implantação da ICG e LT 

associada
Contrato de 
Concessão Linha de transmissão associada a ICG Tensão LT 

(kV)
Data Prevista de 

energização
Data de 

Energização da LT
Atraso com 

relação prazo 
contratual

CONSÓRCIO DE TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA BRASIL - BRAXENERGY 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE 
ENERGIA LTDA. (70%) e LT 

BANDEIRANTE EMPREENDIMENTOS 
LTDA. (30%)

13/2014 LT SE Russas II - SE Aracati III (ICG) 230 2/3/2016 31/12/2020 SIM

Não leiloada - LT SE Cruz (ICG) - SE Acaraú II - - - -
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Observa-se ainda que apenas uma CGE cuja conexão é a ICG João Câmara III, 
concluída em 25/09/2014, não atrasou, pelo contrário, antecipou sua geração comercial. 
Quanto aos demais parques eólicos conectados à esta ICG que apresentam sua geração 
comercial atrasada devido à problemas referentes aos próprios empreendimentos, cinco se 
encontram em implantação e dois sequer iniciaram suas obras.   

Com relação aos 14 empreendimentos que optaram por se conectar às ICGs apontadas 
na Chamada Pública deste processo, chega-se as constatações apresentadas a seguir. 

Em virtude da não contratação da ICG Cruz, as quatro CGEs que previam utilizá-la 
optaram por conexão diretamente à Rede Básica (SE Mossoró II 230kV). Ressalta-se que 
todas elas já se encontram em operação e cumpriram o prazo contratual de entrada em 
operação comercial.  

Um dos parques que inicialmente se conectaria por meio da ICG Aracati III optou por 
conexão direta à Rede Básica utilizando a SE Russas II 230kV. Este empreendimento se 
apresenta atrasado uma vez que deveria entrar em operação em 01/01/2016, porém suas obras 
ainda não iniciaram. 

Quanto aos demais parques eólicos que utilizarão a ICG Aracati III, prevista para ser 
energizada apenas em 2020, para conexão à Rede Básica, todos terão sua entrada em operação 
comercial atrasadas em mais de quatro anos. Das nove CGEs nesta condição, cinco já 
iniciaram suas obras, cuja previsão de conclusão é 2018. As quatro ainda não iniciadas 
também estão previstas para 2018. 

A particularidade deste processo consistiu no fato de que o leilão de transmissão 
ocorreu apenas dois anos após a realização do leilão de energia e que não foram leiloadas 
todas as ICGs vencedoras da Chamada Pública.  

Em virtude dos recorrentes atrasos na implantação das ICGs, supõe-se que já deveria 
ter sido questionada pelos órgãos públicos competentes a validade de manutenção de uma 
sistemática que não está apresentando resultados satisfatórios.  Ressalta-se que este foi o 
último leilão de transmissão que negociou uma ICG para conexão de parques eólicos. 
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Tabela 3-20. Datas previstas e datas de entrada em operação comercial das CGEs contratadas no 13º LEN 
de 2011 que optaram por conexão por ICGs 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
3.5  Considerações finais 

 
Uma vez apresentados e discutidos de forma detalhada cada um dos leilões de 

transmissão, etapa final da sistemática para de contratação das instalações compartilhadas de 
geração, considera-se essencial agrupar tais informações, de forma a se ter consolidadas as 
principais constatações deste capítulo. 

Posto que nem todas as instalações de transmissão compartilhadas se encontram em 
operação, cabe ressaltar que os atrasos considerados para as ainda pendentes de energização, a 
saber: Morro do Chapéu II (LT), Lagoa Nova II (LT), Ibiapina II (LT e ICG), Touros (LT e 
ICG), Mossoró IV (LT e ICG) e Aracati III (LT e ICG), foram calculados com base nos 

Leilão Nome da usina UF da usina
Potência
da usina
(MW)

Data do
Início de Suprimento

Conexão através de coletora 
(ICG) nova (chamada pública e 

leilão de transmissão)
Situação Atual da 

Usina Eólica

Data de Entrada 
em Operação ou 

Previsão de 
Operação 

Comercial da Usina 
Eólica

Data de 
Entrada em 

Operação (ICG 
+ LT)

Houve Atraso 
da Conexão 
Associada?

Causa do Atraso 
(Transmissão OU 

Geração)

CAIÇARA I CE 30.60 01/01/16 Cruz 69 kV (previsto) Concluída 12/05/2015 - - -
CAIÇARA II CE 19.80 01/01/16 Cruz 69 kV (previsto) Concluída 09/12/15 - - -
GOIABEIRA CE 19.20 01/01/16 Aracati III 69 kV Andamento 15/04/18 31/12/20 SIM Transmissão
JANDAIA CE 28.80 01/01/16 Aracati III 69 kV Início previsto: 

01/11/2016 15/12/18 31/12/20 SIM Transmissão
JANDAIA I CE 19.20 01/01/16 Aracati  III 69 kV (previsto) Início previsto: 

01/11/2016 15/06/18 - - -
JUNCO I CE 30.60 01/01/16 Cruz 69 kV (previsto) Concluída 12/05/2015 - - -
JUNCO II CE 30.60 01/01/16 Cruz 69 kV (previsto) Concluída 12/05/2015 - - -

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA CE 28.80 01/01/16 Aracati III 69 kV Início previsto: 
01/11/2016 15/11/18 31/12/20 SIM Transmissão

PITOMBEIRA CE 27.00 01/01/16 Aracati III 69 kV Em andamento 15/04/16 31/12/20 SIM Transmissão
SANTA CATARINA CE 16.00 01/01/16 Aracati III 69 kV Em andamento 15/04/16 31/12/20 SIM Transmissão

SÃO CLEMENTE CE 19.20 01/01/16 Aracati III 69 kV Início previsto: 
01/11/2016 15/08/18 31/12/20 SIM Transmissão

SÃO JANUÁRIO CE 19.20 01/01/16 Aracati III 69 kV Início previsto: 
01/11/2016 15/09/18 31/12/20 SIM Transmissão

UBATUBA CE 12.60 01/01/16 Aracati III 69 kV Em andamento 15/04/18 31/12/20 SIM Transmissão

VENTOS DE HORIZONTE CE 14.40 01/01/16 Aracati III 69 kV Em andamento 15/04/18 31/12/20 SIM Transmissão

BAIXA DO FEIJÃO I RN 30.00 01/01/16 João Câmara III 138 kV Em andamento 01/03/16 25/09/14 NÃO Geração

BAIXA DO FEIJÃO II RN 30.00 01/01/16 João Câmara III 138 kV Em andamento 01/03/16 25/09/14 NÃO Geração

BAIXA DO FEIJÃO III RN 30.00 01/01/16 João Câmara III 138 kV Em andamento 01/03/16 25/09/14 NÃO Geração

BAIXA DO FEIJÃO IV RN 30.00 01/01/16 João Câmara III 138 kV Em andamento 01/03/16 25/09/14 NÃO Geração
MACAMBIRA I RN 20.00 01/01/16 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/05/16 30/09/16 SIM Transmissão
MACAMBIRA II RN 18.00 01/01/16 Lagoa Nova II 69 kV Em andamento 15/04/16 30/09/16 SIM Transmissão

MORRO DOS VENTOS II RN 28.80 01/01/16 João Câmara III 138 kV Concluída 16/04/15 25/09/14 NÃO Antecipado

PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO III RN 28.80 01/01/16 João Câmara III 138 kV Em andamento 31/07/16 25/09/14 NÃO Geração

PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO V RN 28.80 01/01/16 João Câmara III 138 kV Não iniciada 15/09/16 25/09/14 NÃO Geração
PARQUE EÓLICO CABEÇO PRETO VI RN 19.80 01/01/16 João Câmara III 138 kV Não iniciada 15/09/16 25/09/14 NÃO Geração

13º
LEN
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prazos previstos para entrada em operação comercial ora vigentes, desta forma podendo sofrer 
alterações futuras. 

De acordo com o  Gráfico 3-1 e o Gráfico 3-2 constata-se que 100% dos sistemas de 
conexão compartilhados apresentaram ou apresentam atrasos significativos e ainda que, em 
média, as linhas de transmissão associadas às ICGs (2,8 anos) atrasaram mais que as próprias 
ICGs (2,4 anos). 
 

 
Gráfico 3-1.Atrasos das ICGs (anos) 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 
Gráfico 3-2. Atrasos das LTs associadas (anos)  

 Fonte: Elaborado pela autora 
 

0.0
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Atraso LTs (anos)

LT Média

2,8 
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Ao observar a Gráfico 3-3 constata-se que para quatro instalações de transmissão 
compartilhadas: Acaraú II, João Câmara II, Morro do Chapéu II e Lagoa Nova II, as LTs 
atrasaram mais que as ICGs e que para três a energização se deu em conjunto: Igaporã II, João 
Câmara III e Pindaí II. No caso dos quatro sistemas restantes, que ainda se encontram em 
implementação, todos apresentam previsão de entrada em operação de forma conjunta: 
Ibiapina II, Touros, Mossoró IV e Aracati III.  
 

 
Gráfico 3-3. Identificação dos atrasos das ICGs e LTs separadamente 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

Uma vez que, aproximadamente metade dos parques eólicos foram conectados por 
meio de ICGs durante os anos ora em análise, conforme exposto no Gráfico 3-4, é possível 
realizar análise comparativa dos atrasos de entrada em operação comercial das CGEs que 
utilizaram ICGs e as que não fizeram o uso deste sistema auxiliar para sua conexão ao SIN.  

0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0

Atrasos das ICGs e das suas LTs associadas

 ICG (anos)  LT (anos)
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 Gráfico 3-4. Conexão das CGEs à Rede Básica 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Analisando-se o Gráfico 3-5 e o Gráfico 3-6 constata-se que, considerando todas as 

CGEs contratadas através de leilões de geração entre 2009 e 2011, em média houve um atraso 
de entrada em operação comercial de 17 meses, porém observa-se ainda que para as CGEs 
que optaram por realizar sua conexão por meio de ICGs, os atrasos foram ainda maiores (25 
meses) do que para os parques que não fizeram esta escolha (9 meses). 

 

 
Gráfico 3-5. Tempo de atraso relativo à entrada em operação comercial das CGEs leiloadas entre 2009 e 

2011 de acordo com a conexão adotada 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 3-6. Atrasos e Antecipações relativas à entrada em operação comercial das CGEs leiloadas entre 

2009 e 2011 quanto a conexão adotada 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Ainda no Gráfico 3-6 observa-se que 98% dos parques conectados à ICGs atrasaram, 

sendo que os 2% que anteciparam optaram por utilizar conexão em ICG já contratada em anos 
anteriores. Desta forma, as antecipações são significativas (25%) apenas quando se trata de 
CGEs que não optaram por ICG, contudo ainda se verifica elevado percentual de atrasos 
(75%). 

Ressalta-se que, a origem dos atrasos, seja por falta de conexão para acesso à Rede 
Básica (transmissão) ou por responsabilidade do próprio empreendimento de geração (atraso 
na construção do próprio parque ou de sua LT de interesse restrito), neste momento ainda não 
se apresenta discriminada.  

Avaliando-se o Gráfico 3-7, constata-se que, apesar de todos os sistemas de conexão 
compartilhados terem apresentado atraso significativo e não inferior à folga contratual 
existente entre sua energização e a entrada em operação comercial da CGE, há uma 
quantidade elevada de empreendimentos eólicos ainda mais atrasados (mais de 60 dias) do 
que o seu sistema de conexão compartilhado, tendo sido este atraso atribuído à geração e não 
à transmissão. 
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Gráfico 3-7. Atrasos das CGEs relativos à transmissão e à geração 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4 PRINCIPAIS MOTIVOS DE ATRASO NA CONEXÃO E ANÁLISE DOS 
RESULTADOS 

 
Uma vez já quantificados e apresentados no capítulo anterior os atrasos dos sistemas 

de conexão por meio de ICGs nos quatro leilões de transmissão realizados entre 2009 e 2012, 
neste capítulo serão apontados os principais motivos destes atrasos na implantação de cada 
uma das ICGs e das suas linhas de transmissão associadas, categorizando-os pela sua origem 
(fundiário, socioambiental, licenciamento, técnico, planejamento prospectivo ou estratégico e 
fiscalização/gestão contratual por parte da transmissora). Todas as informações que serão aqui 
apresentadas são públicas e foram obtidas na internet. 

Ressalta-se que com relação aos empreendimentos nos quais a Chesf foi vencedora 
obteve-se um volume maior de informações, provenientes principalmente de relatórios de 
auditoria pública realizada na mesma em 2013 e 2014, pela Controladoria Geral da União e 
pelo Tribunal de Contas da União (CGU, 2013 e TCU, 2014). Também foi extraído material 
de uma apresentação realizada pela Chesf para a auditoria pública (Chesf, 2013) e de notícias 
veiculadas pelo site Jus Brasil (Jus Brasil, 2014ab). 

Como já pontuado anteriormente, em virtude dos atrasos, as Centrais Eólicas que 
utilizariam tais instalações ficaram impedidas de prover energia ao SIN, porém, em função de 
previsão nos contratos de venda de energia, puderam fazer jus, a partir do início do período de 
suprimento, aos valores da receita fixa, remunerados pelos consumidores usuários do sistema. 

Tal situação, não somente representava prejuízo financeiro para o consumidor e de 
imagem para a Chesf, como também prejuízos financeiros não compensáveis posteriormente à 
Companhia, uma vez que no contrato de transmissão firmado entre a Chesf e a Aneel, a 
remuneração da concessionária, paga durante o período de concessão apenas, sob a forma de 
RAP (Receita Anual Permitida), devido aos atrasos, não estavam sendo pagos.   

Desta forma, as auditorias públicas representaram uma intervenção governamental em 
busca da defesa do patrimônio público e da transparência da gestão e tiveram como propósito 
compreender e avaliar os motivos dos atrasos na construção das linhas de transmissão e 
subestações de responsabilidade da Chesf e diante das evidências encontradas, apresentar 
recomendações para a melhoria da gestão. 

Quanto à auditoria realizada no ano de 2013 (CGU, 2013), a mesma contempla não 
somente as três ICGs contratadas no primeiro leilão de transmissão, mas todas as ICGs 
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negociadas com a Chesf, com exceção da ICG Pindaí II, considerando assim os segundo e 
terceiro leilões de 2011 e 2012, respectivamente.  

Ressalta-se que apesar desta auditoria tratar de todas as ICGs de responsabilidade da 
Chesf, os motivos dos atrasos e os problemas identificados nas mais antigas, ou seja, nas 
contratadas neste primeiro leilão, dado que o prazo de entrada em operação já havia expirado, 
foram mais explorados e detalhados que das demais. As ICGs contratadas no terceiro leilão de 
transmissão são contempladas de forma mais particularizada no relatório de auditoria de 2014 
(TCU, 2014). 

Em linhas gerais foram cinco as principais constatações referentes ao assunto 
levantadas pela auditoria de 2013 (CGU, 2013) e justificadas pela transmissora, porém outras 
constatações foram identificadas pelo órgão auditor para algumas ICGs em específico, que 
serão tratadas à parte. 

 Atrasos na implantação dos empreendimentos em relação aos prazos fixados pela 
Aneel, nos contratos de outorga dos serviços de transmissão de energia elétrica. 

 Pagamento de encargos de energia de reserva de fonte eólica sem a correspondente 
contrapartida, pela impossibilidade de entrega da energia de reserva contratada. 

 Morosidade dos órgãos de licenciamento ambiental estaduais, no que se refere aos 
tempos de resposta às demandas da Chesf, para regularização de empreendimentos 
de transmissão. 

 Morosidade na atuação das empresas de consultoria no que se refere à juntada de 
documentos e informações para a instrução do processo referente ao pedido de 
licenciamento prévio junto aos órgãos de meio ambiente estaduais, com vistas à 
autorização da construção de linhas de transmissão. 

 Atrasos na liberação fundiária das faixas de servidão das linhas de transmissão que 
estão sendo implantadas pela Chesf. 

 
As duas primeiras constatações consistem basicamente no motivo da realização da 

auditoria e, devido a sua abrangência, serão tratadas de forma global, enquanto as demais 
serão analisadas de forma mais pormenorizada. 

Ainda neste capítulo será feita análise dos resultados e serão apontadas três questões 
identificadas, categorizadas conforme a origem do problema, consideradas como os principais 
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entraves relacionados à contratação e à implantação das Instalações Compartilhadas de 
Geração para empreendimentos eólicos no período analisado. 
 
 
4.1 Principais motivos de atrasos identificados 

 
A seguir serão apresentados de forma pormenorizada os principais motivos dos atrasos 

para cada uma das ICGs e das suas linhas de transmissão associadas.  
 

4.1.1 ICG Igaporã II e LT ICG Igaporã II – SE Bom Jesus da Lapa II 
 

A Chesf aponta que um dos problemas já identificados logo após a contratação deste 
sistema de conexão foi quanto a inadequação do traçado da LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II 
– Igaporã II e a localização da subestação de Igaporã, uma vez que para o órgão ambiental 
estadual (INEMA) era fundamental e determinante para o processo de licenciamento que o 
empreendimento não tivesse intervenção em área de Mata Atlântica, que é um dos biomas 
característicos da região.  

Caso fosse mantida esta condição, o processo de obtenção de uma Licença de 
Instalação, uma das condições para o início da obra, levaria mais de 20 meses, sendo que no 
leilão de transmissão a Aneel considerou como prazo total de implantação do 
empreendimento de 18 meses (seis meses para a obtenção do licenciamento ambiental e 12 
meses para a execução da obra). 

A Chesf ainda ressalta na auditoria realizada pelo TCU que a Aneel considerou um 
prazo de 45 dias para a realização do estudo ambiental sem considerar o envolvimento do 
IPHAN no processo. Diante do exposto observa-se que os prazos concedidos se mostraram 
inviáveis e não aderentes à complexidade de implantação desse tipo de empreendimento.  

Outro problema oriundo ainda do leilão de transmissão consistiu na localização da 
ICG Igaporã II estabelecida no Edital, dado que interferia na configuração de um dos parques 
eólicos da RENOVA. Desta forma, para a definição da localização da subestação de Igaporã 
II foram necessárias várias interações a proprietária do parque eólico e a mesma só foi 
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definida 06 meses após a assinatura do contrato de concessão. Diante de tantas questões, a 
localização licitada não foi a implementada e a localização final desta ICG pode ser observada 
na Figura 4-1. 

 
Figura 4-1. ICG Igaporã II e LT ICG Igaporã II – SE Bom Jesus da Lapa II 

Fonte: ONS, 2015c 
 
Outra questão ressaltada pela Chesf no relatório de auditoria consiste na 

incompatibilidade observada entre o planejamento da geração e da transmissão considerando 
que a LT 230 kV Bom Jesus da Lapa II - Igaporã II foi a leilão em setembro/2010 já com a 
capacidade esgotada, observando os leilões de venda de energia eólica na região, ocorridos 
em dezembro/2009 e agosto/2010.  

Em 23/11/2010 assinado contrato e com base nas características técnicas descritas no 
mesmo foram elaborados os estudos de projeto, dentre os quais o traçado, localização e 
plotação das torres, especificações técnicas para os devidos licenciamentos, inclusive 
arqueológicos.  

Em virtude deste descompasso, o MME solicitou à Chesf em outubro/2011 a 
apresentação de um novo projeto para a linha de transmissão, com maior capacidade, que 
ocasionou em alteração de 51% das torres (128 torres) e que só foi autorizado pela Aneel em 
maio/2012. Essa adequação demandou inclusive revisão do processo junto ao IPHAN.  

Sendo assim, o primeiro relatório de prospecção arqueológica, abrangendo 54 Km da 
LT, foram concluídos e protocolados no IPHAN em 25/03/2013 e liberados para a obra em 
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18/04/2013. Os demais 61 km só foram liberados para a obra em 04/07/2013. Uma vez que o 
primeiro trecho se encontrava liberado, foram efetuadas tratativas junto à construtora para dar 
início à obra propriamente dita, no trecho já liberado, tendo a mesma se recusado, alegando 
que só faria a mobilização para o local quando toda a faixa estivesse liberada pelo IPHAN. 
Por fim, a Ordem de Início de Serviço - OIS foi emitida somente no dia 18/04/2013 e a obra 
foi efetivamente iniciada no dia 15/07/2013, após a total liberação da faixa pelo IPHAN.  

Por fim, em virtude da Lei nº 12.212, em maio/2011 houve a mudança do órgão 
ambiental licenciador do empreendimento, iniciada em 26/01/2011, uma vez que as 
atribuições do Instituto do Meio Ambiente - IMA/BA foram passadas para o Instituto do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA/BA. Desta forma, houve dificuldades de 
interlocução com a mudança da equipe técnica responsável pela análise e aprovação dos 
estudos ambientais sendo necessário refazer o projeto da linha de transmissão de forma a se 
evitar os fragmentos de mata existentes, caso contrário, devido a intervenção em área de Mata 
Atlântica, seria necessário a realização de Estudo de Impacto Ambiental – EIA.  

Ainda no relatório de auditoria em questão (CGU, 2013) o TCU informa que “as 
justificativas apresentadas explicam parcialmente os motivos dos atrasos uma vez que os 
marcos intermediários referentes à obtenção da Licença Prévia dos Empreendimentos de 
Transmissão, fixados pela Aneel, são iguais ou inferiores ao tempo máximo que têm os 
órgãos ambientais para expedição da referida licença, a partir do recebimento oficial dos 
estudos entregues pelo empreendedor. Ademais, o fato de a Licença Prévia ser meta do 
cronograma de implantação das instalações de transmissão, adjudicadas nos leilões da 
Aneel, representa para o empreendedor riscos de efetuar dispêndios com serviços de 
consultoria, sem a certeza de que o empreendimento terá sua viabilidade socioambiental 
atestada pelas autoridades competentes. Nesse sentido, fazer constar dos lotes dos leilões 
empreendimentos sem licenciamento prévio é, em princípio, decisão temerária, capaz de 
gerar expectativa de realização de novos investimentos na matriz energética, sem 
correspondência com a prudência que a legislação ambiental requer. “ 

O TCU (CGU, 2013) ressalta ainda que é fato “a demora na emissão da Declaração 
de Utilidade Pública (DUP) pela Aneel, fato que dificulta ainda mais a negociação com os 
proprietários/posseiros das terras atravessadas pelas linhas de transmissão e, 
consequentemente, a conclusão dos serviços de liberação fundiária da faixa de servidão. 
Entretanto, tais entraves não devem servir de guarida aos motivos dos atrasos que possam 
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ser imputados à Chesf, sobretudo nos períodos em que detém a responsabilidade pelo 
implemento das condições necessárias à continuidade dos processos de licenciamento, na 
busca pelo atendimento às prescrições e orientações dos órgãos licenciadores.” 

O relatório de auditoria (CGU, 2013) ainda constata a existências de atraso na 
execução de serviços de construção da Linha de Transmissão Igaporã - Bom Jesus da Lapa II, 
considerando o desempenho insatisfatório da empresa contratada e atuação deficiente da 
fiscalização até a adoção de novas medidas de monitoramento e avaliação do cronograma e da 
produtividade da contratada. 

Quanto a esta constatação a Chesf informa que o desenvolvimento das atividades de 
construção é acompanhado diariamente pela fiscalização da Chesf, porém é flagrante o 
descumprimento dos marcos intermediários dos serviços de construção pela contratada e que 
tão logo o objeto contratual seja concluído pela contratada, a Chesf calculará e aplicará as 
penalidades cabíveis em conformidade com as condições avençadas em contrato. Ressalta 
ainda que é realizado junto à contratada, reuniões semanais nas quais cobra providências no 
sentido de viabilizar a conclusão do empreendimento nas datas compromissadas em reuniões, 
comparando com as metas estipuladas entre as partes, com vistas a detectar as principais 
deficiências apresentadas e buscar alternativas para recuperação do atraso identificado. 

Constata-se diante dos motivos expostos que os principais motivos dos atrasos da 
ordem de dois anos, tanto para a ICG como para a linha de transmissão, apresentados tanto 
pela Chesf como pela auditoria, independentes de suas comprovações e validações, são de 
ordem socioambiental, planejamento prospectivo e estratégico, fundiário e fiscalização da 
transmissora (ritmo lento da contratada).  
 

4.1.2 ICG Acaraú II e LT ICG Acaraú II – SE Sobral III 
 
A energização deste sistema de conexão compartilhado se deu recentemente, em 

02/02/2016, apesar de ter sido contratado junto a Chesf no primeiro leilão de transmissão em 
2010.  

A subestação Acaraú II era uma subestação em implantação na época do leilão de 
transmissão, cujas responsáveis eram as empresas Central Eólica Praia do Morgado S.A. e 
Central Eólica Praia Volta do Rio S.A, para conexão de seus parques. Desta forma a ICG 
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consistia em sua ampliação com intuito propiciar a conexão ao Sistema Interligado Nacional 
das novas eólicas e a sua LT associada na implantação de um novo circuito (C2), 
paralelamente (com distanciamento de 40m) ao primeiro circuito já instalado e em operação, 
conforme pode ser observado na Figura 4-2. 

 
Figura 4-2. ICG Acaraú II e LT ICG Acaraú II – SE Sobral III 

Fonte: ONS, 2015c 
 
Quanto aos motivos de seu atraso, uma das constatações levantadas pelo TCU no 

relatório de auditoria em 2013 (CGU, 2013) cita a morosidade na atuação das empresas de 
consultoria no que se refere à juntada de documentos e informações para a instrução do 
processo referente ao pedido de licenciamento prévio junto aos órgãos de meio ambiente 
estaduais, com vistas à autorização da construção de linhas de transmissão.  

Tal constatação é corroborada ao serem consideradas as datas de apresentação dos 
documentos contendo os resultados dos estudos e levantamentos procedidos pelas 
consultorias, na condição de representantes do empreendedor. Perante os órgãos ambientais 
estaduais, não seria possível atender aos marcos intermediários estabelecidos pela Aneel, em 
especial a emissão da Licença Prévia – LP. 

Diante desta constatação a Chesf se posicionou informando que “os órgãos ambientais 
expedem as licenças correspondentes após o atendimento aos checklists. ...., os três mais 
complexos (anuência, memorial e documentos do terreno), não podem ser elaborados pela 
consultora ambiental contratada, tendo em vista que a única parte técnica que lhe cabe por 
contrato é a elaboração e execução de estudos e programas ambientais. Resta à empresa 
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consultora aguardar que os setores jurídicos e de projeto da Chesf, juntamente com suas 
próprias contratadas produzam e forneçam esta documentação.”  

Complementou ainda que “o empreendimento atravessa 06 municípios e, 
aproximadamente, 600 minifúndios, fato determinante para que o trabalho de recolhimento 
de autorizações de passagem só fosse concluído pelo setor jurídico da empresa em junho de 
2011. Mesmo diante destas dificuldades, negociamos com o órgão licenciador do Estado do 
Ceará o encaminhamento do requerimento de Licença Prévia-LP com esta pendência. Assim, 
conseguimos realizar a abertura do processo na SEMACE em 08/04/2011, quatro dias 
apenas após a assinatura da OIS da contratada.” 

Quanto à possibilidade do aproveitamento do paralelismo do empreendimento em 
relação ao 1º circuito como oportunidade de redução do tempo de licenciamento ambiental, 
conforme apontado pela auditoria, a Chesf se posicionou da seguinte forma: “gostaríamos de 
ressaltar que a existência deste paralelismo não nos desobriga a cumprir nenhuma das 
etapas rotineiras junto ao órgão licenciador, até porque, é bom destacar, que o circuito 
paralelo não pertence à Chesf e, sim, à empresa IMPSA S.A. Ainda que as informações para 
os estudos ambientais fossem significativamente as mesmas, o estudo do circuito anterior é de 
propriedade das empresas que o produziram, podendo, no máximo, ser utilizado como obra 
de referência, já que a transcrição integral seria caracterizada como plágio.” 

Por fim, o posicionamento da auditoria considerou como procedente as justificativas 
da Chesf considerando que “apresentam o processo de licenciamento ambiental em toda a 
sua complexidade, e como tal envolve outros atores que não somente a consultoria, 
contratada para assessorar e auxiliar os técnicos da Chesf, entretanto, naquilo que couber à 
consultoria, deve ser intensificada a fiscalização no sentido de se efetuar o controle dos 
prazos de entrega dos produtos, tendo por objetivo aproximá-los cada vez mais dos prazos 
fixados pelo instrumento contratual e aditivos.” 

Sendo assim, o principal problema constatado foi de origem fundiária, em virtude do 
grande número de minifúndios para terem sua situação regularizada (aproximadamente 600 
glebas, com partilha, posseiros) quanto à liberação da faixa de servidão da linha de 
transmissão. Adicionalmente as obras tiveram que ser acompanhadas por arqueólogos e 
paleontólogos devido à existência de sítios arqueológicos. A Chesf (2013) ainda informa que 
foi encontrado lixo residencial quando da escavação das fundações, gerando posicionamento 
da SEMACE e das dificuldades com a consorciada da Alstom, Philus. 
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Constata-se diante dos motivos expostos que os principais motivos dos atrasos 
apresentados tanto pela Chesf como pela auditoria consistem em problemas fundiários, daí o 
atraso de quase 4 anos para a entrada em operação da linha de transmissão. Quanto a ICG que 
consistia em ampliação da SE já em construção, o atraso foi menor e da ordem de 2 anos. 
Também foram apontados pela consultoria problemas de fiscalização, por parte da 
transmissora, e socioambientais. 
 

4.1.3 ICG João Câmara II e LT ICG João Câmara II – SE Extremoz II 
 
De acordo com a própria transmissora responsável pelo empreendimento (Chesf, 2013 

e CGU, 2013) um dos principais motivos de atraso deste sistema de conexão compartilhado, 
que deveria entrar em operação em 2012, porém somente foi energizado em 2014, exposto na 
Figura 4-3, foi de ordem fundiária na região de Extremoz.  

O local indicado no Edital da Aneel para a construção da SE Extremoz se encontrava 
no centro de diversos loteamentos e dentro da área de expansão metropolitana de Natal (RN), 
bastante valorizada, inclusive, em função da proximidade da área onde está sendo construído 
o novo aeroporto daquele Estado. Diante deste fato houve enorme dificuldade de negociação 
para aquisição de terrenos, bem como da liberação fundiária para a passagem da LT Extremoz 
II/João Câmara II.  

 
Figura 4-3. ICG João Câmara II e LT ICG João Câmara II – SE Extremoz II 

Fonte: ONS, 2015c 
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Adicionalmente a essa questão, o corredor proposto no edital não considerou a 
expansão urbana, nem a interferência com os Parques Eólicos em implantação, sendo 
necessária alteração do projeto. Identificou-se que no traçado proposto pela Aneel haveria 
interferência e comprometeria a central eólica da Queiroz Galvão Energia, outorgada pela 
Aneel.    

A Chesf aponta ainda outros problemas tais como existência de sítios arqueológicos 
que necessitam de resgate, demandando que as obras fossem acompanhadas por arqueólogos e 
paleontólogos, demora de oito meses para a emissão da DUP da LT pela Aneel, cruzamento 
de reassentamento do INCRA, assim como baixa produtividade da contratada das SEs 
(Consórcio ABB/ETE).  

Diante do exposto compreende-se o motivo pelo qual a ICG João Câmara apresentou 
atraso inferior à sua LT associada, assim como observam-se que são diversas as origens dos 
problemas observados em virtude da complexidade da região e da falta de um planejamento 
mais efetivo: fundiária, socioambiental, planejamento prospectivo e de fiscalização da 
transmissora. 

 
4.1.4 ICG Morro do Chapéu e LT ICG Morro do Chapéu – SE Irecê 

 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-4, também 

contratado junto à Chesf deveria estar em operação desde agosto/2013, porém, apesar da ICG 
ter sido concluída recentemente (02/02/2016) a sua linha de transmissão associada está 
prevista para ser energizada apenas em dezembro/2016 (ONS, 2015c). 

De acordo com o relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) o 
empreendimento obteve licença de instalação em 14/04/2015, sendo que a linha de 
transmissão Irecê/Morro do Chapéu II apresentava em setembro/2015 94% do fundiário 
liberado, e já havia sido constatado que o traçado da linha de transmissão previsto no R3 
atravessava uma mina de fosfato (Mineradora GALVANI), o que naquele momento 
demandava negociação de soluções junto à mineradora. Levando-se em conta todos os 
entraves apresentados, considerando o avanço físico estimado de apenas 5% e de acordo com 
os modelos estáticos utilizados pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de 
Eletricidade - SFE, a conclusão da obra foi projetada para 07/02/2017.  
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Figura 4-4. ICG Morro do Chapéu e LT ICG Morro do Chapéu – SE Irecê 

Fonte: ONS, 2015c 
 
Ainda de acordo com o relatório da Aneel (Aneel, 2015h), quanto a ICG Morro do 

Chapéu II, o licenciamento ambiental foi concluído em 07/09/2014 e a mesma se encontrava 
em conclusão de terraplenagem, sendo o seu ponto crítico a retirada do empreiteiro do 
consórcio por baixa produtividade transferindo seu o escopo para o líder do consórcio. É 
ressaltado ainda que, persistiam os problemas junto à ALSTOM em função da situação 
financeira de sua consorciada MARZA.  

Quanto ao histórico dos motivos dos atrasos, de acordo com o relatório de auditoria 
(CGU, 2013), formam realizadas três constatações pelo TCU, que serão apresentadas a seguir. 

Quanto à constatação referente aos atrasos na liberação fundiária das faixas de 
servidão das linhas de transmissão, a Chesf informou que “os procedimentos de verificação 
das causas dos atrasos ainda estão sendo desenvolvidos, inclusive com o envolvimento de 
outras áreas diretamente envolvidas com a implantação dos empreendimentos, de maneira 
que somente depois desses estudos será possível decidir a respeito de eventuais punições à 
contratada, administrativa ou judicialmente.” 

Quanto à constatação relativa à morosidade na atuação das empresas de consultoria no 
que se refere à juntada de documentos e informações para a instrução do processo referente ao 
pedido de licenciamento prévio junto aos órgãos de meio ambiente estaduais, com vistas à 
autorização da construção de linhas de transmissão, foi observado e constatado que os 
produtos entregues à Chesf evidenciaram que a atuação da empresa FLORAM buscou o 
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alinhamento, desde a fase de planejamento dos trabalhos de consultoria, com as exigências do 
órgão ambiental (INEMA/BA) e da própria Chesf.  

A estratégia adotada pela empresa de consultoria, desde a fase do planejamento dos 
trabalhos, foi reproduzida na execução dos estudos ambientais, que ocorreu em três etapas, 
cada qual com um produto bem definido, promovendo condições para que o Relatório Final 
sobre os impactos ambientais e caracterização do empreendimento pudesse refletir com maior 
aproximação o esperado por sua contratante assim como às exigências do órgão ambiental 
para emissão da Licença Simplificada – LS.  

O relatório (CGU, 2013) constata ainda que “o cronograma de entrega dos produtos 
da consultoria desenvolveu-se sem que tivessem que ser devolvidas suas respectivas 
documentações fiscais, em face de o produto ou não se conformar com o conteúdo exigido, ou 
simplesmente não ser entregue.” 

Quanto à constatação relativa à morosidade dos órgãos de licenciamento ambiental 
estaduais, no que se refere aos tempos de resposta às demandas da Chesf, para regularização 
de empreendimentos de transmissão, foi evidenciado prazo na análise do processo no órgão 
ambiental de 244 dias sendo o prazo máximo de 180 dias.  

Face ao atraso na análise por parte do órgão ambiental (INEMA/BA), foi ressaltado no 
relatório que “os órgãos de licenciamento não poderiam se furtar ao cumprimento irrestrito 
do prazo de 180 dias para a emissão das licenças prévias (ou equivalentes, por exemplo, a 
Licença Simplificada – LS).” 

Foi apresentado pela consultoria ambiental que após o protocolo do pedido de 
licenciamento ambiental prévio, em 22/06/2012, a mesma passou a tomar uma série de 
providências com vistas à agilização do trâmite do processo de emissão da licença prévia, e 
por fim ressaltou que após a obtenção da LP, a INEMA logo em seguida perdeu 58 técnicos 
que estavam sob regime de contratação especial e não havia previsão de reposição de pessoal. 

Por fim, de acordo com a apresentação da Chesf preparada para subsidiar a auditoria 
do TCU de 2013 (Chesf, 2013) havia interesse por parte da transmissora que o licenciamento 
da SE e da LT fossem desmembrados de forma que se pudesse dar início às obras da ICG, 
porém o INEMA não permitia. A Chesf ressaltava ainda que as obras necessitaram de 
acompanhamento de um arqueólogo. 
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Constata-se diante do que foi exposto que os principais motivos dos atrasos 
apresentados pela Chesf consistem em entraves fundiários e socioambientais, decorrentes da 
dificuldade no licenciamento. Também foram apontados pela consultoria problemas de 
fiscalização por parte da transmissora. Em virtude da interferência recentemente identificada 
no traçado R3 (Caracterização e Análise Socioambiental – Linha de Transmissão em 230kV 
Morro do Chapéu - Irecê – janeiro de 2011) da linha de transmissão deve-se considerar ainda 
problemas de planejamento prospectivo dado que consiste no traçado original do leilão de 
transmissão. 

 
4.1.5 ICG João Câmara III e LT SE Ceará Mirim – ICG João Câmara III 

 
Considerando-se o prazo contratual referente ao leilão de transmissão, esta instalação 

compartilhada, exposta na Figura 4-5, apresentou atraso de 13 meses, porém, considerando-se 
o processo 8500.001123/2013-86 junto à Aneel, ficou deliberado que o prazo legal para 
implantação do empreendimento é julho/2014, ao invés daquele preconizado no Contrato de 
Concessão, que era Ago/2013, logo apenas 2 meses (Jus Brasil, 2014b). Este deferimento por 
parte da Aneel se deu em razão das obtenções das licenças e do andamento das obras. 

 

 
Figura 4-5. ICG João Câmara III e LT SE Ceará Mirim - ICG João Câmara III 

Fonte: ONS, 2015c 
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De acordo com a reportagem (Tribuna do Norte, 2014), o Consórcio Extremoz 
apresentou como motivos do atraso dificuldades de carácter fundiário, ambiental e histórico, 
devido à possibilidade de haver sítios arqueológicos na região. 

Essas questões levaram a mudança do traçado para as linhas o que não teria sido 
considerado no prazo de conclusão previsto no anteprojeto divulgado no leilão de construção 
das linhas. Observa-se ainda que a SE Ceará Mirim II também teve sua localização alterada 
por sua localização original estar embasada em estudos de caracterização e análise 
socioambiental, realizados pelo Poder Concedente, não suficientes (TCU, 2014). 

Desta forma conclui-se que mais uma vez questões fundiárias, socioambientais e de 
planejamento prospectivo foram responsáveis pelos atrasos, neste caso, em tempo tendo sido 
reconsiderado pela Aneel mediante alteração do prazo de entrada em operação comercial 
desta instalação. 

 
4.1.6 ICG Lagoa Nova III e LT SE Paraíso – ICG Lagoa Nova III 

 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-6, também 

contratado junto à Chesf deveria estar em operação desde agosto/2013, porém, apesar da ICG 
ter sido concluída recentemente (20/12/2015), com atraso de mais de 2 anos, a sua linha de 
transmissão associada está prevista para ser energizada apenas em setembro/2016 (ONS, 
2015c). 

 
Figura 4-6. ICG Lagoa Nova II e LT SE Paraíso - ICG Lagoa Nova II 

Fonte: ONS, 2015c 
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De acordo com o relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) o 
empreendimento estava com a licença de instalação prevista para o fim daquele mês, 
30/09/2015. Caso a previsão da licença de instalação se cumprisse, a Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade - SFE projetava a conclusão da obra para 
11/07/2016, uma vez que apresentava avanço físico estimado de 40% em setembro/2015. 
Ressalta-se que a linha de transmissão mostrava dificuldades no licenciamento em função do 
Cadastro Ambiental Rural - CAR, com previsão de conclusão para 30/08/2015.  

Ainda no relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) se obtém a 
informação que em 26/08/2015 foi dado início ao comissionamento da subestação, mesmo 
com montagem civil e eletromecânica ainda em andamento, cuja previsão de energização era 
em 30/10/2015. Informa também, que ainda não havia sido realizada a quebra de objeto 
(separação da SE e LT).  

Quanto ao histórico dos motivos dos atrasos, de acordo com o relatório de auditoria 
(CGU, 2013) houve dificuldade para emissão das DUP (Declarações de utilidade Pública) 
pela Aneel e foram apresentadas à Chesf duas constatações para apreciação. 

Quanto à constatação referente aos atrasos na liberação fundiária das faixas de 
servidão das linhas de transmissão, o relatório evidencia exemplos de não estarem sendo 
conduzidos os serviços de liberação fundiária conforme esperado.  

Em função desta evidência, solicitou à Chesf apresentação de novo cronograma de 
execução, incluindo os serviços de fundações, montagem de torres, lançamentos de cabos 
condutores, comissionamento, dentre outros, para a conclusão e posterior energização da LT 
Paraíso – Lagoa Nova, de forma a demonstrar os resultados práticos dos impactos dos atrasos 
nos serviços de liberação fundiária. 

Com relação à contestação referente a ausência de critérios para avaliação de 
desempenho das contratadas para prestação de consultoria em matéria ambiental, cujos 
produtos são necessários para autorização da construção das Linhas de Transmissão, o TCU 
informa que “não foram verificadas atividades de reuniões, discussões ou troca de 
mensagens para que se pudessem dirimir eventuais dúvidas a respeito do andamento do 
processo de licenciamento ambiental, desde a entrega da minuta do Termo de Referência e 
Alternativas de traçado, conforme atestado no Boletim de Medição nº 002, de 30/06/2012, até 
a emissão da Licença Prévia relativa à Linha de Transmissão, em 24/01/2013, ou seja, 
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durante 208 dias a empresa não atuou no sentido de efetuar a redução do tempo de espera 
pela emissão da Licença Prévia.” 

Face ao atraso na análise por parte do órgão ambiental (INEMA/BA), foi ressaltado no 
relatório que “os órgãos de licenciamento não poderiam se furtar ao cumprimento irrestrito 
do prazo de 180 dias para a emissão das licenças prévias (ou equivalentes, por exemplo, a 
Licença Simplificada – LS).” 

A Chesf informou que quanto à primeira constatação que “os procedimentos de 
verificação das causas dos atrasos ainda estão sendo desenvolvidos, inclusive com o 
envolvimento de outras áreas diretamente envolvidas com a implantação dos 
empreendimentos, de maneira que somente depois desses estudos será possível decidir a 
respeito de eventuais punições à contratada, administrativa ou judicialmente.” 

Já quanto à segunda constatação, a Chesf se posicionou informando que as tratativas 
para empreendimentos no Estado do Rio Grande do Norte, normalmente, são realizadas por 
meio de comunicados eletrônicos emitidos pelo site do IDEMA, ou por contato telefônico. 
Ressaltou ainda que sempre que era protocolado algum documento complementar junto ao 
IDEMA, era realizada uma reunião informal com os analistas dos processos. Tais informações 
foram consideradas procedentes pela auditoria. 

Sendo assim, o principal problema constatado foi de origem fundiária, inclusive 
quanto à existência de mina de ouro transversal ao traçado da Aneel. Adicionalmente as obras 
tiveram que ser acompanhadas por arqueólogos e paleontólogos devido a existência de sítios 
arqueológicos. A Chesf ainda informa que houve cruzamento com reassentamento do INCRA 
e das dificuldades relacionadas à situação financeira da consorciada da Alstom, MARZA 
(Chesf, 2013). 

Desta forma conclui-se que mais uma vez questões fundiárias, socioambientais e de 
planejamento prospectivo foram responsáveis pelos atrasos. Foi ressaltado ainda pela 
auditoria problemas de fiscalização por parte da transmissora. 

 
4.1.7 ICG Ibiapina II e LT SE Sobral III – ICG Ibiapina II  

 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-7, também 

contratado junto à Chesf deveria estar em operação desde agosto/2013, porém, tanto a ICG 
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como a sua linha de transmissão associada estão previstas para serem energizadas apenas em 
junho/2016 (ONS, 2015c). 

 

 
Figura 4-7. ICG Ibiapina II e LT SE Sobral III - ICG Ibiapina II 

Fonte: ONS, 2015c 
 
De acordo com o relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) o 

empreendimento obteve licença de instalação em 17/01/2014, sendo que em setembro/2015 
não havia frente de trabalho para o seccionamento da LT 230 kV Piripiri - Sobral III, 
necessária para energizar a SE Ibiapina II, uma vez que esta etapa da obra dependia da 
liberação do IPHAN, que não havia sido obtida pela via administrativa. Havia sido impetrada 
ação quanto ao embargo administrativo, tendo sido obtida uma antecipação de tutela, porém 
devido à greve dos servidores da justiça federal a decisão judicial ainda não havia sido 
executada. Caso as obras na linha iniciassem nos próximos 30 dias, a data declarada pela 
transmissora (30/03/2016) havia sido considerada factível segundo os critérios de avaliação da 
SFE.  

Ainda foi ressaltado neste documento que havia sido resolvido problema fundiário em 
uma das fazendas compradas pelos geradores. Com relação à ICG, a Chesf informou na época 
que a obra da subestação estava em andamento com fundações dos equipamentos e obras civis 
na casa de controle e Grupo Moto Gerador - GMG. 
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Quanto ao histórico dos motivos dos atrasos, de acordo com o relatório de auditoria 
(CGU, 2013) houve demora de análise dos processos pelos órgãos ambientais e foram 
apontadas duas constatações. 

A primeira constatação evidencia a existência de morosidade dos órgãos de 
licenciamento ambiental estaduais, neste caso a SEMACE/CE, no que se refere aos tempos de 
resposta às demandas da Chesf, para regularização de empreendimentos de transmissão. O 
documento ressalta o ocorrido apesar dos esforços empreendidos pela Chesf e empresa de 
consultoria contratada, no sentido de adiantar a elaboração dos produtos fixados como etapas 
necessárias à deflagração do processo de licenciamento assim como de antever os documentos 
e referidos conteúdos que poderiam ser exigidos para o Relatório Ambiental Simplificado – 
RAS. 

Quanto à constatação referente aos atrasos na liberação fundiária das faixas de 
servidão das linhas de transmissão, o relatório evidencia exemplos de não estarem sendo 
conduzidos os serviços de liberação fundiária conforme esperado. Em função desta evidência 
solicitou a Chesf apresentação de novo cronograma de execução, incluindo os serviços de 
fundações, montagem de torres, lançamentos de cabos condutores, comissionamento, dentre 
outros, para a conclusão e posterior energização do Seccionamento da LT Piripiri – Sobral II, 
para a SE Ibiapina, de forma a demonstrar os resultados práticos dos impactos dos atrasos nos 
serviços de liberação fundiária. 

Por fim, de acordo com a apresentação da Chesf preparada para subsidiar a auditoria 
do TCU de 2013 (Chesf, 2013) foram identificados problemas de origem fundiária devido à 
existência de latifúndios, o que acarretou em dificuldades de negociação, como também de 
ordem ambiental em função do traçado da LT e a da SE se encontrarem dentro de área de 
preservação do Parque da Serra da Ibiapaba, sob a jurisdição do ICMBio. A Chesf ressaltou 
ainda na apresentação outros motivos para o atraso tais como a necessidade de 
acompanhamento de um arqueólogo na obra, problemas financeiros da MARZA, consorciada 
da ALSTOM para a subestação, ocorrência de reprovação de transformador em ensaio na 
fábrica, assim como de baixo desempenho do consórcio construtor.  

Desta forma conclui-se que mais uma vez questões fundiárias, inclusive junto ao 
IPHAN, socioambientais e de planejamento prospectivo foram responsáveis pelos atrasos. Foi 
ainda citado pela Chesf problema técnico (transformador). Foi ressaltado pela auditoria 
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problemas de fiscalização por parte da transmissora quanto à liberação fundiária e atrasos por 
parte do órgão licenciador estadual. 

 
4.1.8  ICG Touros e LT ICG Touros – SE Ceará Mirim II  

 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-8, também 

contratado junto à Chesf deveria estar em operação desde fevereiro/2014, porém, tanto a ICG 
como a sua linha de transmissão associada estão previstas para serem energizadas apenas em 
setembro/2016 (ONS, 2015c). 

 

 
Figura 4-8. ICG Touros e LT ICG Touros – SE Ceará Mirim II 

Fonte: ONS, 2015c 
 

De acordo com o relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) o 
empreendimento obteve licença de instalação em 03/09/2015, sendo que em setembro/2015 o 
desenvolvimento físico declarado, referente à subestação já que ainda não foi realizada a 
quebra de objeto (separação da subestação e linha de transmissão), era de 40%. Foi observado 
baixo desempenho da contratada civil na obra da subestação e quanto à linha de transmissão, 
99% das torres se encontravam liberadas para obras. 

Quanto ao histórico dos motivos dos atrasos, de acordo com o relatório de auditoria 
(CGU, 2013) houve demora de análise dos processos pelos órgãos ambientais e foram 
apontadas duas constatações. 
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A primeira constatação evidencia a existência de morosidade dos órgãos de 
licenciamento ambiental estaduais, no que se refere aos tempos de resposta às demandas da 
Chesf, para regularização de empreendimentos de transmissão. Houve uma demora de 238 
dias para a LT SE Ceará Mirim II/ICG Touros e 222 dias para a ICG Touros, sendo 180 dias o 
máximo admitido para uma resposta. 

O documento ressalta que “apesar de todos os esforços empreendidos pela Chesf e 
empresa de consultoria contratada, no sentido de adiantar a elaboração dos produtos fixados 
como etapas necessárias à deflagração do processo de licenciamento, o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA demorou 
cerca de seis meses para expedir o Termo de Referência, o qual fixa as diretrizes para 
elaboração dos estudos ambientais relativos aos prováveis impactos a serem trazidos pelos 
empreendimentos pretendidos, bem como as medidas mitigadoras dos mesmos.” (CGU, 2013) 

Quanto à constatação referente aos atrasos na liberação fundiária das faixas de 
servidão das linhas de transmissão, o relatório não pode evidenciar por falta de informações. 
O relatório aponta ainda demora na emissão da DUP e informa que o empreendimento 
aguarda emissão da LI. 

No ano seguinte foi realizada nova auditoria na Chesf de forma acompanhar os atrasos 
de execução dos empreendimentos do terceiro leilão de transmissão de 2012 e foram 
apontados pelo TCU alguns motivos para atraso da instalação compartilhada, apresentados a 
seguir (TCU, 2014). 

Em virtude da modificação da localização da SE Ceará Mirim II, de responsabilidade 
do Consórcio Extremoz (SPE composta por Chesf e CTEEP), já informado anteriormente, a 
LT 230 kV SE Ceará Mirim II/ICG Touros, que já havia sido leiloada, precisou sofrer 
adequação do seu traçado, provocando atrasos nas obras. Foram observadas ainda 
interferências com parques eólicos e assentamentos do INCRA no traçado desta linha de 
transmissão. 

Outra constatação importante se referia ao prazo acima do previsto quanto à 
tramitação dos processos de obtenção da DUP para fins de instituição de servidão 
administrativa das áreas de terras necessárias à implantação das linhas de transmissão, 
inclusive para a LT ICG Touros/SE Ceará Mirim II, que em 12/09/2014 aguardava há 462 a 
sua DUP.  
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Os Contratos de Concessão dos empreendimentos contemplados nesta auditoria 
previam o prazo de dois meses para a obtenção da DUP junto à Aneel, sendo que esse prazo 
não foi cumprido em nenhum dos nove processos protocolados na Agência.  

Observou-se que o número de revisões e de novas exigências, por parte da Aneel, 
foram os principais entraves ao andamento dos processos de obtenção das DUPs. Diante dessa 
constatação o TCU considerou a realização de oitiva da Aneel de forma que a mesma se 
manifestasse quanto aos prazos e procedimentos, bem como da eventual insuficiência dos 
documentos protocolados pela Chesf. 

Foi apontada e exemplificada para a instalação em análise, o quanto a questão da 
arqueologia, que em virtude de sua natureza complexa e subjetiva e da carência de normativos 
ou de regras práticas, tem acarretado em situações em que o excesso de zelo por parte do 
profissional contratado acaba agindo em desfavor da coletividade. 

Por fim, quanto às dificuldades de origem fundiária devido ao elevado número de 
glebas afetadas, observou-se ainda a ocorrência de providências inadequadas adotadas pela 
Administração para sanar interferências, relativas à liberação fundiária, que estão impactando 
os prazos de execução da obra, especificamente no que toca à decisão de contratar, para 
executar esses serviços (negociação e pagamento das glebas), o mesmo consórcio que efetuou 
a avaliação de bens dos terrenos afetados. 

Desta forma conclui-se que mais uma vez questões fundiárias, socioambientais e de 
planejamento prospectivo foram responsáveis pelos atrasos. Foi ressaltado ainda pela 
auditoria problemas de fiscalização e de gestão de contratação por parte da transmissora. 

 
4.1.9 ICG Mossoró IV e LT ICG Mossoró IV – SE Mossoró II  
 

Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-9, também 
contratado junto à Chesf deveria estar em operação desde fevereiro/2014, porém, tanto a ICG 
como a sua linha de transmissão associada estão previstas para serem energizadas apenas em 
setembro/2016 (ONS, 2015c). 
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Figura 4-9. ICG Mossoró IV e LT ICG Mossoró IV – SE Mossoró II 

Fonte: ONS, 2015c 
 

De acordo com o relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) o 
empreendimento obteve licença de instalação em 15/06/2015, sendo que em setembro/2015 o 
desenvolvimento físico declarado para a linha de transmissão era de 43%, o início das obras 
estava previsto para 30/10/2015, e existiam dificuldades junto ao órgão licenciador 
IDEMA/RN em função de mudança de técnico assim como de liberação fundiária, com 
ajuizamento de ações. As obras da subestação iniciaram no começo de 2015 e se encontrava 
em montagem eletromecânica, porém com baixo desempenho da contratada. 

Quanto ao histórico dos motivos dos atrasos, de acordo com o relatório de auditoria 
(CGU, 2013) houve dificuldades para negociar com os proprietários, além de 
indisponibilidade de pessoal e foi evidenciada a existência de morosidade dos órgãos de 
licenciamento ambiental estaduais, no que se refere aos tempos de resposta às demandas da 
Chesf, para regularização de empreendimentos de transmissão. Houve uma demora de 214 
dias para a LT ICG Mossoró IV/Mossoró II e 222 dias para a ICG Mossoró IV, sendo 180 
dias o máximo admitido para uma resposta. 

O documento ressalta que “apesar de todos os esforços empreendidos pela Chesf e 
empresa de consultoria contratada, no sentido de adiantar a elaboração dos produtos fixados 
como etapas necessárias à deflagração do processo de licenciamento, o Instituto de 
Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – IDEMA demorou 
cerca de seis meses para expedir o Termo de Referência, o qual fixa as diretrizes para 
elaboração dos estudos ambientais relativos aos prováveis impactos a serem trazidos pelos 
empreendimentos pretendidos, bem como as medidas mitigadoras dos mesmos.” (CGU, 2013) 
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No ano seguinte foi realizada nova auditoria na Chesf de forma acompanhar os atrasos 
de execução dos empreendimentos do terceiro leilão de transmissão de 2012 e foram 
apontados pelo TCU alguns motivos para atraso da instalação compartilhada, apresentados a 
seguir (TCU, 2014). 

Foi observada interferência do traçado da linha de transmissão com assentamento do 
INCRA, assim como prazo acima do previsto para a emissão da DUP (computado para 
emissão da DUP foi de 193 dias), ressaltando que o contrato de concessão deste 
empreendimento previa prazo de 2 meses para sua emissão.  Diante dessa constatação o TCU 
considerou a realização de oitiva da Aneel de forma que a mesma se manifestasse quanto aos 
prazos e procedimentos, bem como da eventual insuficiência dos documentos protocolados 
pela Chesf. 

Por fim, devido dificuldades de origem fundiária em virtude do elevado número de 
glebas, juntamente com as limitações de pessoal possuídas pela estatal (força de trabalho 
reduzida à causa de recente Plano de Demissão Incentivada executado pela companhia) e o 
curto prazo para negociação e pagamentos dessas glebas, motivou a Chesf realização de 
contratação do serviço de liberação fundiária junto a terceiros, repassando a sua execução.  

Foram observadas providências inadequadas adotadas pela Chesf decorrente da 
contratação da empresa responsável inicialmente por realizar a avaliação imobiliária das 
glebas afetadas pelas linhas de transmissão ter sido selecionada para efetuar também os 
serviços de negociação fundiária, lidando diretamente com os proprietários das terras por ele 
avaliadas.  

Desta forma conclui-se que mais uma vez questões fundiárias, socioambientais e de 
planejamento prospectivo foram responsáveis pelos atrasos. Foi ressaltado ainda pela 
auditoria problemas de fiscalização e de gestão de contratação por parte da transmissora. 

 
4.1.10 ICG Pindaí e LT SE Igaporã III – ICG Pindaí II  

 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-10, também 

contratado junto à Chesf deveria estar em operação desde fevereiro/2014, porém, tanto a ICG 
como a sua linha de transmissão associada foram energizadas apenas em novembro/2015 
(ONS, 2015c). 
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Figura 4-10. ICG Pindaí II e LT SE Igaporã III - ICG Pindaí II 

Fonte: ONS, 2015c 
 
De acordo com o relatório de acompanhamento da Aneel (Aneel, 2015h) o 

empreendimento obteve licença de instalação em 02/12/2013, sendo que em setembro/2015 o 
avanço físico estimado era de 80% e de acordo com os modelos estáticos utilizados pela SFE, 
projetava-se a conclusão da obra para 30/11/2015. As obras civis da subestação já se 
encontram concluídas assim como a montagem dos equipamentos, restando apenas pequenas 
pendências. 

Ainda no relatório de acompanhamento da Aneel é informado que, para a subestação 
assim como para a linha de transmissão, o licenciamento ambiental e as pendências junto ao 
IPHAN já se encontravam concluídas desde maio/2014. 

Conforme a apresentação da Chesf preparada para subsidiar a auditoria do TCU de 
2013 (Chesf, 2013) foram previstas dificuldades na obtenção de faixa de servidão para os dois 
circuitos, assim como existia um trecho de 11 km da LT SE Igaporã III/ ICG Pindaí II com 
dificuldades junto ao INEMA devido à mudança de traçado.  

 A auditoria realizada em 2013 junto a Chesf não contemplou esta instalação 
compartilhada, porém a mesma foi tratada na auditoria realizada em 2014 (TCU, 2014), em 
que consta a informação de que a SE Igaporã III teve sua localização alterada, dado que nos 
estudos do Poder Concedente encontrava-se distante de estrada de acesso em região de 
vegetação de característica do bioma de cerrado, além de apresentar interferência em um 
parque eólico da empresa RENOVA. Como consequência desta nova localização da SE 



120 
 

 
 

Igaporã III, os traçados dos cinco segmentos de linhas ligados nesta subestação necessitaram 
ser alterados, incluindo a LT 230kV Igaporã III – Pindaí II, objeto deste item.  

O TCU ressalta ainda neste relatório que “mudanças de localização em SEs já seriam 
suficientes para provocar atrasos significativos, visto que ensejaram alterações em todas as 
instalações a elas atreladas, demandando, inclusive, a elaboração de novos projetos das 
linhas de transmissão. Modificações dessa natureza, não previstas nos estudos que deram 
suporte à concessão, afetam diretamente não só as atividades do licenciamento 
socioambiental, como da liberação fundiária, com risco de perda de indenizações já pagas 
aos proprietários de terras que deixam de ser utilizadas devido ao reposicionamento dos 
traçados das linhas.” 

Foi relatada ainda a ocorrência de outras interferências significativas, não previstas na 
documentação referente ao leilão de transmissão com o potencial de provocar impactos no 
prazo de implantação da instalação em questões tais como cinco sítios arqueológicos e áreas 
de reserva legal de parques eólicos. 

Outra constatação importante se referia ao prazo acima do previsto quanto à 
tramitação dos processos de obtenção da DUP para fins de instituição de servidão 
administrativa das áreas de terras necessárias à implantação das linhas de transmissão, 
inclusive para a LT ICG Pindaí II/SE Igaporã III, que em 12/09/2014 aguardava há 310 dias a 
sua DUP, ressaltando que o contrato de concessão deste empreendimento previa prazo de 2 
meses para sua emissão.  

Finalmente, quanto à questão arqueológica, quando não é viável o resgate se faz 
necessário preservar o sítio encontrado, assim, a existência de um sítio arqueológico no 
traçado da linha, além de exigir os serviços em campo (resgate ou preservação), demanda 
novos estudos que podem modificar substancialmente o planejamento definido, provocando 
atrasos nas obras. No caso a instalação compartilhada em questão, essas alterações foram 
necessárias em virtude da presença de sítios arqueológicos de difícil resgate, como o sítio ‘Pé 
de Serra’. É ressaltado ainda, que tal dificuldade é fruto, em especial, da insuficiência dos 
dados do Relatório R3 que subsidiou o leilão de transmissão.  

Desta forma conclui-se que mais uma vez questões fundiárias, socioambientais e de 
planejamento prospectivo foram responsáveis pelos atrasos. Foi ressaltado ainda pela 
auditoria problemas de fiscalização por parte da transmissora. 
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4.1.11 ICG Aracati III e LT SE Russas II – ICG Aracati III  
 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-11, contratado no 

terceiro leilão de transmissão junto à SPE BR Transmissora Cearense II de Energia Ltda. 
(Consórcio de Transmissão de Energia Brasil - BRAXENERGY Desenvolvimento de 
Projetos de Energia Ltda. (70%) e LT Bandeirante Empreendimentos Ltda. (30%)), de acordo 
com o contrato firmado com a Aneel, deveria entrar em operação em março/2016, porém, o 
empreendimento se encontra atrasado e de acordo com o registro realizado na 9ª Reunião 
Mensal do Monitoramento da Expansão da Transmissão de setembro/2015 a previsão de 
energização é apenas em dezembro/2020 (MME, 2015b). Ressalta-se que neste documento 
não há nenhuma informação referente ao andamento desta instalação de transmissão 
compartilhada.  

 

 
Figura 4-11. ICG Aracati III e LT SE Russas II - ICG Aracati III 

Fonte: ONS, 2015c 
 
Após exaustiva pesquisa não foram encontradas informações a respeito do motivo do 

atraso, apenas um relatório de junho/2015 em que a Aneel registra as inúmeras vezes em que 
solicitou ao Consórcio responsável informações relacionadas à execução do empreendimento, 
tais como documentação relativa ao acompanhamento mensal, apresentação de cópia de 
documentos que comprovassem a execução dos marcos intermediários do cronograma de 
implantação, Balancete Mensal Padronizado – BMP, porém a transmissora não se manifestou 



122 
 

 
 

em nenhuma das vezes e descumpriu todas as determinações (Aneel, 2014b), tendo a 
Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira - SEF da Aneel emitido em 08 de 
abril de 2015 Auto de Infração, aplicando à Concessionária multa de R$ 77.825,02. 

Diante do exposto não foi possível determinar os motivos do atraso deste sistema. 
 

4.1.12 ICG Cruz e LT ICG Cruz – SE Acaraú II  
 
Este sistema de conexão compartilhado, apresentado na Figura 4-12, apesar de ter sido 

vencedor na Chamada Pública de 2012 com 4 CGEs interessadas em utilizá-lo, não foi levado 
para o terceiro leilão de transmissão em 2013, assim como foi feito para a ICG Aracati III, 
nem para qualquer outro leilão de transmissão posterior. 

 

 
Figura 4-12. Deslocamento ICG Cruz e LT SE Acaraú II - ICG Cruz 

Fonte: EPE, 2013b 
 

Ainda na Figura 4-12 constata-se que a localização original da ICG Cruz necessitou 
ser adequada, conforme apresentado no estudo da EPE (EPE, 2013b) em virtude das análises 
do MMA-ProBio, cuja análise socioambiental apontou que os parques eólicos que se 
conectariam à SE Coletora Cruz (Junco I e II e Caiçara I e II) estavam localizados na Zona de 
Amortecimento (ZA) do Parque Nacional de Jericoacoara – PNJ, gerido pelo ICM-Bio. 

De acordo com registro realizado na 15ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da 
Aneel de 02/05/2012, em virtude de processo aberto pelas CGEs que haviam apresentado 
interesse nesta instalação compartilhada, foi votada e determinada a execução da Garantia de 
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Participação da ICG Cruz, aportada como exigência do Edital da Chamada Pública nº 
001/2012 (Aneel, 2012d). 

Diante desta situação, as CGEs já desobrigadas à conexão na ICG Cruz, realizaram as 
alterações de suas localizações, bem como de suas características técnicas e seu sistema de 
transmissão de interesse restrito, este último passando a ser compartilhado entre os 4 
empreendimentos geradores (Aneel, 2015i) e conectando-se à Rede Básica na SE Mossoró II 
de 230kV. 

 
 

4.1.13 Resumo dos principais motivos dos atrasos  
 
A Tabela 4.1 expõe de forma bastante resumida o que foi identificado e apresentado 

anteriormente neste capítulo referente aos motivos dos atrasos ocorridos nas Instalações 
Compartilhadas de Geração – ICGs.  

Tabela 4-1. Principais Motivos de Atraso considerando sua origem 
Motivos Fundiário Socioambiental Licenciamento Técnico Planejamento Prospectivo 

ou Estratégico 
Fiscalização e/ou Gestão da 
Transmissora 

Igaporã II            
Acaraú II           

João Câmara II           
Morro do Chapéu II            

João Câmara III          
Lagoa Nova II           

Ibiapina II            
Touros            

Mossoró IV            
Pindaí II           

Aracati III Não há informações 
Cruz Não foi leiloada 

               Fonte: Elaborado pela autora 
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Observa-se que praticamente todas as instalações de transmissão compartilhadas 
apresentaram problemas fundiários (demora na emissão da DUP, liberação da faixa de 
servidão, interferências com o plano diretor das cidades, Cadastro Ambiental Rural, etc.), 
interferências socioambientais (minas, área de preservação ambiental, assentamento INCRA, 
sítios arqueológicos, parques eólicos, etc.), dificuldades junto aos órgãos licenciadores 
(demora na análise e liberação das licenças, mudança do técnico responsável pelo 
empreendimento devido à contratação temporária, ou do órgão licenciador, etc.), deficiências 
no planejamento, seja prospectivo evitando-se interferências socioambientais e 
consequentemente alteração de traçados ou estratégico, evitando-se leiloar uma instalação já 
com capacidade esgotada, e finalmente questões de fiscalização e gestão contratual da 
transmissora (desempenho insatisfatório das subcontratadas, contratações inadequadas, etc.). 

Todas as dificuldades acima mencionadas em maior ou menor grau impactaram nos 
atrasos já identificados. Ressalta-se por fim que apenas os problemas técnicos, sejam 
relacionados ao projeto, fabricação ou execução, foram identificados como os menos 
impactantes uma vez que apenas foi identificado na instalação de Ibiapina II.  

 
4.2  Análise dos resultados 

 
A partir de 2009 foi implementada no Brasil, com o intuito de transpor o obstáculo 

referente à conexão à Rede Básica, mediante sistemática21, que incluía Chamada Pública e 
Leilão de Transmissão, a contratação de Instalações Compartilhadas de Geração (ICGs), que 
são coletoras compartilhadas de energia, de forma a minimizar o custo de transmissão para os 
empreendimentos eólicos e proporcionar maior competitividade a fonte. 

Em 2012, devido aos inúmeros atrasos ocorridos na implementação de tais instalações 
este modelo foi abandonado, porém ao longo destes 4 anos foram realizados leilões de 
transmissão anuais, os quais foram detalhados no capítulo 3 desta dissertação. 

Através da análise destes leilões, foi constatada que 55% dos parques eólicos 
contratados neste período optaram por utilizar conexão à Rede Básica através de ICGs, porém 
identificou-se ainda que 100% dos sistemas de conexão compartilhados, compostos pelas 

                                                 
21 Sistemática detalhada no capítulo 2.4 desta dissertação 
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ICGs e suas linhas de transmissão associadas, apresentaram atrasos significativos. Em média, 
as ICGs atrasaram 2,4 anos e suas linhas de transmissão associadas 2,8 anos. 

Considerando todas as Centrais de Geração Eólicas contratadas no período, em média 
houve um atraso na entrada em operação comercial de 17 meses, contudo observou-se que 
para as CGEs que optaram pela conexão compartilhada, os atrasos foram ainda maiores (25 
meses) do que para os empreendimentos que não fizeram esta escolha (9 meses). Foi 
identificado ainda que 98% dos parques conectados à ICGs atrasaram, sendo que os 2% que 
anteciparam optaram por utilizar conexão por ICG já contratada em anos anteriores. 

Ressalta-se ainda que, frutos da análise destes leilões, foram obtidas duas constatações 
que serão abordadas no capítulo 5 referente às conclusões desta dissertação. 

 Elevado percentual de atrasos de entrada em operação comercial de parques 
eólicos que não optaram por utilizar ICGs (75%). Apesar de 25% de antecipações 
de geração comercial, os atrasos são expressivos. Conforme já informado 
anteriormente, este estudo não identificou o motivo dos atrasos relacionados à 
geração, apenas os das ICGs e de suas linhas de transmissão associadas.  

 Percentual significativo (38%) de parques eólicos, que optaram pela conexão 
através de ICGs, ainda mais atrasados (mais de 60 dias) do que o seu sistema de 
conexão compartilhado, ou seja, atraso este não decorrente da transmissão, mas de 
responsabilidade do próprio empreendimento de geração. Ressalta-se que a maior 
parte dos atrasos foi atribuída a transmissão compartilhada (62%). 

 
Quando da verificação dos motivos dos atrasos, constatou-se que praticamente todas 

as instalações de transmissão compartilhadas apresentaram problemas fundiários, 
interferências socioambientais, dificuldades junto aos órgãos licenciadores, deficiências no 
planejamento, seja prospectivo evitando-se interferências socioambientais e questões de 
fiscalização e gestão contratual da transmissora, ou seja, não eram específicas de uma região. 
Observou-se ainda que tais dificuldades não apresentaram variações quanto a sua ocorrência 
ao longo desses 4 anos.  

Com relação às questões relacionadas à transmissora (fiscalização e gestão contratual) 
identifica-se que em 8 das 10 ICGs estudadas que eram de responsabilidade da Chesf, ou que 
havia a participação da Chesf no Consórcio, apresentaram relatos nas auditorias de 
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deficiências neste quesito. Ressalta-se que este ponto será abordado de forma detalhada mais 
adiante neste trabalho.  

Observa-se que problemas de ordem técnica relacionado ao projeto, fabricação ou 
execução, foram identificados em apenas uma das instalações, desta forma foi considerado 
pouco expressivo conforme já esperado uma vez que tais instalações (subestações e linhas de 
transmissão) não apresentam grandes desafios de engenharia.  

 
 

4.3 Principais questões identificadas 
 
Considerando que a entrada dos parques eólicos na matriz energética brasileira é uma 

realidade relativamente nova e que a sua inserção ao sistema ainda vem sendo construída e 
sendo aperfeiçoado com base no aprendizado de todos os agentes envolvidos, não apenas do 
Setor Elétrico como nos demais segmentos, particularmente os órgãos que tratam das questões 
socioambientais, não é surpresa que ainda existam desafios a serem vencidos. 

Desta forma, os principais entraves relacionados à contratação e à implantação das 
Instalações Compartilhadas de Geração nesta dissertação foram situados em quatro grandes 
grupos, divididos de acordo com a sua origem, e serão apontados a seguir.  

Ressalta-se que de acordo com o Relatório Final PFC nº 128/2013 de autoria do 
Deputado Eduardo da Fonte (Câmara, 2015 e Câmara, 2016a) que em dezembro/2015 foi 
encaminhado ao Poder Executivo, ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público 
Federal, as falhas ocorridas que causaram descasamento entre as obras de transmissão e dos 
parques eólicos, são de responsabilidade de diversas instituições: Chesf, Aneel, EPE, MME e 
órgãos ambientais.  

Ao final do relatório é apontado que deverá ser realizado o ressarcimento aos 
consumidores (revisões tarifárias), aqueles que efetivamente pagaram pelos atrasos em suas 
contas de energia, enfatizando que as falhas ocorridas foram predominantemente de 
planejamento e execução de obras. Portanto em momento algum o consumidor deverá pagar 
pelos erros cometidos pelas instituições envolvidas no processo de implantação dos parques 
eólicos.  
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De acordo com apuração do TCU o prejuízo referente ao período de julho/2012 a 
dezembro/2013 corresponde a R$ 929 milhões, considerando os valores de receita fixa 
recebidos pelos parques bem como as despesas com a aquisição de energia mais cara22 
produzida por usinas termelétricas realizada com o propósito de repor o montante não gerado 
pelos parques eólicos. 

 
 

4.3.1 Sistemática para a contratação da transmissão compartilhada  
 
Conforme relatado no terceiro capítulo, quando da concepção da sistemática a ser 

adotada para a contratação das instalações compartilhadas, cujas principais etapas consistem 
nos Leilões de Energia e de Transmissão e na Chamada Pública para ICGs, inicialmente foi 
previsto pela EPE que a Chamada Pública de ICGs ocorreria previamente à realização do 
Leilão de Energia.  

Contudo, durante o primeiro processo em 2009, em função do grande número de 
CGEs que na etapa de cadastramento para o leilão de energia se declararam interessadas em 
compartilhar as Instalações Compartilhadas de Geração (ICGs), da obrigatoriedade de 
realização de Chamada Pública com o depósito de garantias financeiras, da expectativa dos 
resultados do leilão e da experiência adquirida com as ICGs para biomassa, a Aneel 
vislumbrou a realização da Chamada Pública após o leilão de energia, e não antes como 
previsto. 

Desta forma, apenas quando findo o leilão de geração e identificados os vencedores, a 
Aneel promoveria uma chamada pública para identificar as ICGs necessárias à conexão dos 
empreendimentos contratados e posteriormente realizaria um leilão de transmissão de forma a 
viabilizar a construção das ICGs e LTs necessárias à conexão destes futuros parques. 

Esta alteração de etapas, realmente muito coerente quanto às vantagens apontadas, fez 
com que o leilão de transmissão ocorresse bem depois da contratação dos empreendimentos 
eólicos uma vez que a Chamada Pública deveria ocorrer entre ambos os certames. Esta 
modificação gerou incompatibilidades entre os prazos de geração e de transmissão dado que 
são muito próximos os tempos de implantação dos empreendimentos eólicos (2 a 3 anos) e 

                                                 
22 Energia comprada a valores de PLD. 
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das instalações de transmissão (1,5 a 2 anos) frente ao tempo demandado pelo processo 
licitatório de Chamada Pública incluído entre ambos. 

Esta incompatibilidade de prazos pode ser observada nos 4 leilões realizados e cujas as 
seguintes informações foram levantadas e se encontram resumidas na Tabela 4.2.  

 
Tabela 4-2. Comparação dos prazos contratuais das CGEs e de suas instalações compartilhadas e 

tempo demandado no processo contratação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Observa-se que o tempo demandado para os processos de contratação, desde a geração 

até a sua transmissão associada, foi de 8 e 10 meses. Apenas o último processo (4º leilão) 
demandou 2 anos, porém considera-se que o mesmo deva ser descartado para o cálculo do 
tempo médio uma vez que este foi o último leilão que adotou esta sistemática e pelo fato de 
que não foram leiloadas todas as ICGs vencedoras da quarta e última Chamada Pública. Em 
virtude da excessiva demora neste último processo, mesmo se tratando de um leilão de 
energia A-5, os prazos determinados para a transmissão não puderam atender os prazos de 
entrada em operação comercial das CGEs. 

Verifica-se ainda que, os prazos considerados para a implantação das instalações de 
transmissão variaram de 18 meses a 22 meses durante o período de vigência dessa sistemática. 
Comparando-se os prazos contratuais para entrada em operação comercial das instalações 
compartilhadas de transmissão e dos parques eólicos, verifica-se que as folgas variaram de 19 
dias a 5 meses, exceto para os segundo e quarto leilões de transmissão em que a 
incompatibilidade dos prazos é tal que já existe a previsão de atraso de 7 meses (2º LFA) e 2 
meses (13º LEN).  

Leilão de 
Transmissão

Data do Leilão de 
Transmissão

Prazo para 
Transmissão

Prazo 
Contratual 
(ICG + LT)

Data da 
Chamada 
Pública

Leilão de Energia Data do Leilão 
de Energia

Prazo 
Contratual 

CGEs
Tempo demandado 

no processo
Folga entre 

prazos 
contratuais

10 Leilão (n0 06/2010) set/2010 18 meses 23/05/12 mai/2010 20 LER (2009) dez/2009 01/07/12 10 meses 39 dias
30 LER (2010) 01/09/13 19 dias
20 LFA (2010) 01/01/13 não há folga 

(atraso 7 meses)
40 LER (2011) 01/03/14 28 dias

120 LEN A-3  (2011) 01/07/14 5 meses
40 Leilão (n0 13/2013) dez/2013 22 meses 02/03/16 mai/2012 130 LEN A-5 (2011) dez/2011 01/01/16 2 anos não há folga 

(atraso 2 meses)

10 meses

30 Leilão (n0 03/2012) abr/2012 20 meses 1/2/2014 out/2011 ago/2011 8 meses

20 Leilão (n0 01/2011) jun/2011 22 meses 13/08/13 dez/2010 ago/2010
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Constata-se que os prazos fixados para implantação das conexões foram estabelecidos 
de forma reversa, ou seja, pelas diferenças entre a data da entrega da energia (entrada em 
operação dos parques eólicos) e a data de contratação das conexões, não se visualizando 
qualquer correlação com os prazos efetivamente necessários a consecução dos 
empreendimentos de transmissão. Em alguns casos, conforme apontados anteriormente, nem 
sequer foi estabelecido prazo para a energização da instalação da transmissão anterior ao 
prazo de geração dos parques. 

Em virtude da dificuldade de se concatenar os prazos em decorrência dos pontos já 
ressaltados, que acarretaram nas incompatibilidades de prazos constatados, considera-se que 
foi prudente a suspensão desta sistemática que não vinha apresentando resultados 
satisfatórios, porém considera-se indispensável a avaliação dos motivos do seu insucesso, 
antes do seu descarte em definitivo. 

Ressalta-se, que esta sistemática apresenta muitos pontos positivos, sendo assim, 
sugere-se avaliar o caminho crítico considerando a possibilidade de redução dos tempos 
referentes às etapas administrativas e licitatórias intrínsecas ao processo, e ainda revisar o 
prazo contratual estipulado para a implantação das instalações de forma que o mesmo reflita a 
realidade e não simplesmente a adoção do cálculo reverso, de forma a se avaliar a 
possibilidade de obtenção de uma folga real e adequada ao amortecimento de eventuais 
atrasos.  

Apesar de ter sido observado morosidade e demora excessiva durante os processos de 
contratação, constata-se que ainda existem diversos outros problemas que diretamente 
impactam nestes atrasos – deficiência no planejamento da transmissão, informações 
insuficientes e/ou desatualizadas e obstáculos relacionados à implantação da transmissão, que 
serão apontados e discutidos ainda no decorrer deste capítulo.  

Por fim, foi identificada durante esta pesquisa, reportagem referente a novembro de 
2015 em que o Ministro de Minas e Energia informa que o MME junto à Aneel começaram a 
discutir a possibilidade de incorporar, nos contratos de concessão de futuros leilões de 
Energia, as linhas de transmissão aos parques eólicos. Assim, o empreendedor daria o lance 
no leilão para o projeto completo, construção da geração e das linhas para escoamento da 
energia (Ambiente Energia, 2015).  

A proposta em estudo pode ser considerada, sem uma análise mais aprofundada dos 
motivos que tem impactado no não cumprimento dos prazos de implantação das instalações 
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de transmissão dos parques eólicos, mais uma atitude alinhada com as medidas recentemente 
tomadas pelos órgãos governamentais quanto ao repasse dos riscos para mão do 
empreendedor sem que seja resolvida a causa primária dos atrasos ora observados. Tal atitude 
poderá gerar impactos negativos na competitividade da fonte devido à percepção aumentada 
do risco para o empreendedor e consequentemente elevando o retorno financeiro esperado.  

 
 

4.3.2 Deficiência no planejamento da transmissão 
 
Durante este estudo foi identificado que o planejamento da expansão no período em 

análise ocorreu de forma incremental e sem uma perspectiva integrada da geração e 
transmissão. Essa deficiência no planejamento pode ser demonstrada através de 4 situações 
apontadas a seguir. 

Em primeiro lugar, de acordo com o relatório final da Câmara (2015a), uma falha 
pontuada como de responsabilidade do MME consistiu na participação e contratação nos 
leilões para contratação de energia elétrica de empreendimentos de geração cujo prazo 
requerido para construção dos sistemas de transmissão a eles associados era posterior à data 
fixada para início do suprimento desses mesmos geradores.  

Já uma falha ocorrida nos leilões de transmissão, apontado pelo mesmo relatório, desta 
vez de responsabilidade da Aneel, refere-se à consideração, nos editais de licitação e nos 
contratos de concessão de transmissão, de prazos irreais para conclusão dos 
empreendimentos, ajustando-os, artificialmente, à data de início de operação dos geradores a 
eles vinculados, conforme já apontado no item anterior.  

O segundo ponto trata da incompatibilidade dos prazos considerados nos editais de 
transmissão e os prazos necessários à realização do licenciamento ambiental das obras 
contratadas. Considerando que as obras de implantação das instalações demandam 12 meses, 
os prazos totais adotados para a implantação das instalações de transmissão somente seriam 
compatíveis com os processos simplificados de licenciamento ambiental, cujo prazo de 
obtenção da licença é reduzido, porém em todos os casos analisados, em decorrência do grau 
de impacto ambiental dos empreendimentos, não foi o que ocorreu.  
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De acordo com a Portaria Interministerial nº 421/2011, que trata do licenciamento 
ambiental federal de sistemas de transmissão, estabelece o prazo máximo de 17 meses para 
conclusão dos processos que exijam Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA). Prazos menores são aplicados apenas para empreendimentos 
cuja exigência do órgão ambiental seja Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) ou que 
permita procedimento simplificado de licenciamento (RAS – Relatório Ambiental 
Simplificado), nestes casos, 11 e 8 meses, respectivamente (Câmara, 2015). 
 
Tabela 4-3. Comparação dos prazos previstos e efetivos da emissão da Licença de Instalação (LI) para as 

instalações compartilhadas 

  
                                                         *A LI não havia sido emitida até 11/08/2015 

Fonte: Elaborado pela autora (Câmara, 2015 e Aneel, 2015j) 
 
Constata-se na Tabela 4-3 que em todos os contratos o prazo efetivo excedeu e muito 

o previsto, inclusive o prazo máximo de 17 meses previsto na legislação, ou seja, os prazos 
estabelecidos pela Aneel são inviáveis e não levam em consideração a complexidade do 
processo de licenciamento ambiental e as diferentes legislações estaduais. Ressalta-se que os 
principais motivos destes atrasos já foram apontados nos itens 4.1 a 4.13, porém a discussão 
acerca de tais motivos ainda será apresentada no decorrer deste capítulo. 

Observa-se ainda na Tabela 4-3 que a Aneel ao longo deste período dilatou o prazo 
para emissão da LI nos contratos de concessão, passando inicialmente de 6 meses para 11 
meses, porém não chegou ao prazo máximo possível (17 meses) estabelecido na Portaria, 
anteriormente mencionada, que trata deste tema. 

A terceira situação foi apontada durante a auditoria na Chesf (TCU, 2014) sendo 
identificado que os estudos de planejamento disponibilizados pela Aneel, para subsídio dos 
certames de transmissão, foram liberados em prazos próximos à realização dos leilões (1 a 2 
meses), impossibilitando os empreendedores de analisar previamente e de forma adequada as 
possíveis inconsistências.  

Contrato de 
Concessão

Prazo Contrato de 
Transmissão

Prazo LI do 
Contrato

Efetiva 
Emissão LI

nº 19/2010 18 meses 6 meses 27 meses
nº 20/2010 18 meses 6 meses 24 meses
nº 10/2011 22 meses 10 meses > 46 meses*
nº 19/2012 20 meses 11 meses 18 meses
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Por fim, o quarto ponto refere-se ao planejamento a longo prazo, que em virtude da 
necessidade de integração de um grande número de parques eólicos em um curto período de 
tempo, acarretou nesta falha. A ICG Igaporã é um exemplo desta situação, dado que a mesma 
foi leiloada com a sua capacidade de transmissão já esgotada e necessitou de recapacitação da 
linha de transmissão, causando grandes atrasos. 

Apesar de terem ocorridos diversos problemas e atrasos em virtude de deficiência do 
planejamento da transmissão por parte do Poder Concedente, atualmente identifica-se postura 
governamental ativa, conforme noticiado no início de 2015, frente aos prejuízos bilionários 
observados nos últimos anos decorrentes da falta de linhas de transmissão para distribuir a 
energia gerada pelos parques eólicos já concluídos.  

Após a realização de novos estudos, com intuito de antecipar o planejamento de novas 
redes, uma vez de que não se pode fazer transmissão olhando para o “retrovisor”, foram 
apontados pela EPE centenas de obras necessárias para garantir a chegada da energia dos 
ventos do NE ao SE, cujo investimento estimado de 6 bilhões considera 4087 km de LTs e 
600 milhões em interligações (1200 km) dentro do próprio NE (Tribuna do Norte, 2015). 

Considera-se extremamente importante tal postura uma vez que o mapeamento do 
potencial eólico do país já se encontra elaborado, desta forma o planejamento da transmissão 
se torna essencial para a continuidade do sucesso da fonte. Cabe pontuar que uma grande 
dificuldade ao planejamento consiste em identificar os futuros locais mais atrativos para a 
inserção dos parques eólicos, porém não apenas decorrentes do seu potencial de geração, mas 
também em função de outros quesitos extremamente importantes a viabilidade do 
empreendimento, tais como infraestrutura e logística. 

Neste contexto destaca-se, conforme apresentado pelo diretor de energia do Seinfra 
Celso Rodrigues, no Fórum Nacional Eólico em nov/15, o trabalho realizado pelo Governo da 
Bahia na confecção do Mapa Eólico do Estado, frente à perspectiva de existência de um 
elevado potencial eólico no estado, em que são apresentadas em uma mesma plataforma de 
base georeferenciada todos os parques (implantados e habilitados), linhas de transmissão e 
subestações do SIN bem como as rodovias do Estado e seus pontos de estrangulamento.  

Este mapa propiciará o planejamento para investimento no Estado da Bahia 
considerando que de posse de uma base de dados desta magnitude é possível prospectar 
mediante a sobreposição das linhas de transmissão existentes ou em construção, com os locais 
dos novos parques eólicos, o escoamento de energia dos futuros empreendimentos eólicos e 
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inclusive identificar as reais necessidades relacionadas à transmissão, para viabilizar, 
mediante solicitação ao governo a realização de leilões de subestação e LTs necessárias nos 
pontos de maior potencial de novos empreendimentos.  

Ainda foi identificado estudo complementar realizado pela EPE (EPE, 2013c), 
também para o Estado da Bahia, em que o potencial eólico do Estado foi reavaliado com 
auxílio do Órgão Ambiental da Bahia, onde foram contabilizados os empreendimentos com 
licenças prévias emitidas ou em análise. Este tipo de estudo favorece a expansão de 
empreendimentos eólicos na região, pois reduz os riscos do empreendedor quanto a futuros 
entraves socioambientais. 

Desta forma, considera-se que iniciativas como estas possibilitam que se tenha uma 
melhor e maior quantidade de informações relacionadas às regiões de grande potencial eólico 
e constituem em aprimoramento no planejamento do setor. 

 
 

4.3.3 Informações insuficientes e/ou desatualizadas 
  

Quando da avaliação dos motivos que proporcionaram os atrasos na implantação dos 
sistemas de transmissão constatou-se que os estudos que subsidiaram os leilões de 
transmissão não incluíam informações atualizadas referentes às interferências existentes ou 
mesmo não considerava pontos exigidos por diversos órgãos governamentais envolvidos no 
licenciamento dos empreendimentos. Em decorrência de problemas desta natureza, verificou-
se o não início ou paralização das obras para determinação de novas soluções e adequação de 
projetos. 

Essa insuficiência de informações acarretou na maioria das vezes na necessidade de 
alterações na localização das ICGs ou dos traçados de sua linha de transmissão associada, que 
por sua vez demandaram ações corretivas tais como: identificação de soluções para as 
interferências encontradas, negociações diversas bem como a solicitação de modificação de 
licenças já inicialmente encaminhadas, submissão da nova posição à aprovação da Aneel, etc. 
que dilatam os prazos inicialmente previstos. 
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As principais interferências identificadas e já apontadas de forma detalhada no 
capítulo anterior podem ser categorizadas em dois grupos: socioambientais e com outros 
empreendimentos. Quanto às socioambientais pontua-se a existência de assentamentos do 
INCRA, áreas de preservação ambiental, áreas restritas e reservadas para outras atividades no 
Plano Diretor do Município, sítios arqueológicos, áreas de reserva legal de parques eólicos, 
etc. Já no segundo grupo verifica-se a presença de minas, parques eólicos, regiões de 
loteamentos, aeroporto, etc. 

Durante a auditoria (TCU, 2014) foi identificado que o relatório R3, responsável por 
apresentar as características socioambientais da região, elaborado pela EPE e disponibilizado 
como anexo dos leilões de transmissão, não é reconhecido pelos órgãos licenciadores uma vez 
que não consideram as exigências dos órgãos licenciadores estaduais, ou faz qualquer menção 
ao instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN, que possui uma legislação 
específica e que tem tido uma influência importante no aumento dos prazos de licenciamento 
dos empreendimentos de transmissão, onde sua anuência é precondição para o início das 
obras.  

Diante o exposto, o Relatório Final emitido pelo Senado (Câmara, 2015) recomenda 
que o Poder Executivo determine à Aneel adoção de providências no sentido de tornar mais 
rigorosos e precisos os relatórios que compõe a documentação técnica referente aos 
empreendimentos nos editais de licitação de instalações de transmissão.  

A Chesf, quando da auditoria ocorrida em 2013, ressaltou que o fato dos 
empreendimentos serem leiloados sem a licença prévia significa que os Leilões de 
Transmissão podem contemplar empreendimentos sem a devida viabilidade socioambiental, 
já que não há nenhum contato prévio com os órgãos licenciadores. Desta forma, os prazos 
considerados para a implantação dos empreendimentos se torna inviável na maioria das vezes 
(TCU, 2014).  

Quanto à questão referente ao risco de um empreendimento de transmissão não ser 
ambientalmente viável, uma vez que é leiloado sem licença prévia, aponta-se o Projeto de Lei 
do Senado (PLS 378/2013) que propõe que os leilões de linhas de transmissão da Rede Básica 
estejam condicionados à obtenção da respectiva Licença Prévia, junto ao órgão licenciador 
ambiental (Jus Brasil, 2014c). Atualmente este Projeto de Lei se encontra em tramitação, 
último estado: 24/09/2015 - matéria com a relatoria (Senado, 2016).  
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Cabe ressaltar, que apesar do autor considerar como motivação do Projeto de Lei os 
atrasos identificados nas ICGs para conexão de parques eólicos, o mesmo se restringe apenas 
às instalações de transmissão da Rede Básica, sendo assim, instalações compartilhadas de 
geração tais como as ICGs e suas LTs associadas não se encontram incluídas, contudo já se 
pode considerar um passo dado. 

Mais recentemente, outro Projeto de Lei nº 8.129, de 2014, desta vez proveniente da 
Câmara dos Deputados apresenta a mesma proposta de tornar obrigatória a obtenção de 
licença prévia de empreendimentos de transmissão de energia elétrica, como já ocorre para o 
caso das hidrelétricas, com o objetivo de agilizar o processo de licenciamento.  

Ressalta-se que neste Projeto de Lei (PL) considera-se necessária a LP não somente 
para as instalações de transmissão da Rede Básica, sendo mais abrangente ao considerar 
necessária para empreendimentos de transmissão de energia elétrica objeto de licitações 
promovidas pelo governo federal, desta forma, caso o Poder Concedente reconsidere a 
utilização das ICGs, tais instalações estariam no âmbito de atuação deste Projeto Lei. A 
tramitação deste PL pode ser acompanhada no site da Câmara dos Deputados (2016b), tendo 
sua última ação legislativa ocorrido em 05/03/2015.  

Observa-se que as ações governamentais se encontram alinhadas com as questões 
levantadas nesta dissertação uma vez que tem por objetivo suprir, através da exigência de 
Licença Prévia (LP), a deficiência de informações socioambientais que atualmente subsidiam 
os certames de transmissão e que tem impactado negativamente no atendimento dos prazos 
contratuais definidos nos leilões de transmissão.  

Ainda referente à exigência de LP para licitação de linhas de transmissão, apesar de 
toda exigência apresentar um caráter oneroso, deve ser levado em conta a redução de custo e 
de tempo de não mais existirem tantas interferências e necessidades de adequações. Sendo 
assim, esta despesa prévia refletirá em redução de despesas futuras, tanto para o 
empreendedor como para o consumidor, trazendo benefícios inclusive quanto a segurança 
energética do país por permitir que o planejado seja efetivamente o realizado, salvo pequenas 
exceções. 
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4.3.4 Obstáculos relacionados à implantação da transmissão 
 
Durante a implantação de empreendimentos com certo grau de complexidade, nem 

tanto técnicas, mas relacionadas às incertezas provenientes das questões socioambientais, 
naturalmente se espera que exista um mínimo de dificuldades durante a implantação.  

Pequenas interferências, necessidade de acompanhamento arqueológico em 
determinadas regiões, algumas negociações fundiárias mais trabalhosas, bem como a falta de 
formalização da propriedade da terra e elevado volume de arrendamentos e desapropriações, 
são dificuldades inerentes ao processo e que a transmissora previamente considera em sua 
análise de riscos e no seu cronograma físico-financeiro. 

Porém, além das adversidades próprias e previsíveis do processo, foi identificada no 
capítulo anterior uma quantidade elevada de outros problemas que contribuíram para os 
atrasos de implantação. Dentre eles ressaltam-se: a sistemática adotada para contratação das 
ICGs, as interferências provenientes de informações insuficiente e/ou desatualizadas, a 
deficiência no planejamento da transmissão, as dificuldades junto aos órgãos ambientais e as 
questões relacionadas à fiscalização e à gestão contratual da transmissora.  

Observa-se que os três primeiros problemas apontados já foram tratados nos itens 
4.3.1 a 4.3.3, respectivamente. Quanto aos demais, os mesmos serão analisados dentro deste 
subitem.  

 
Dificuldades junto aos órgãos ambientais (Licenciamento, DUP e IPHAN) 
Tanto o relatório da Câmara (2015a) como o da auditoria realizada na Chesf (CGU, 

2013) apontam ausência de coordenação entre os órgãos licenciadores estaduais, o Ibama e os 
demais órgãos envolvidos no licenciamento ambiental tais como: IPHAN, FUNAI, INCRA, 
etc. Esta falta de alinhamento contribuiu para a dilatação dos prazos de licenciamento, seja 
por inclusão de novas exigências, à medida que os demais órgãos se envolvam no processo, 
assim como por suas estruturas não serem suficientes para atender à grande demanda a que 
estão submetidos. Como exemplo de estrutura inadequada foi citado o IPHAN, que 
apresentava na época déficit de funcionários: 38 arqueólogos e técnicos em arqueologia para 
atuar nos 27 Estados.  



137 
 

 
 

O relatório da Câmara (2015) ressalta ainda que os leilões de transmissão são 
realizados contemplando estudos ambientais elaborados pela EPE, sem participação formal 
dos órgãos licenciadores, ficando o concessionário exposto a novas exigências não previstas. 
Foi identificado ainda que o descasamento entre as obras de geração e de transmissão também 
foi intensificada pela falta de regulamentação da Lei Complementar nº 140/2011, que prevê a 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações 
administrativas decorrentes do exercício da competência comum relativa ao meio ambiente. 

Recentemente foi publicado o Decreto nº 8.437/2015 regulamentando parte da Lei 
Complementar nº 140/2011. Este decreto estabelece que o sistema de transmissão de energia 
elétrica para atendimento a empreendimentos estratégicos de geração terá seu licenciamento 
dentro da competência da União.  

No relatório da Câmara (2015) foi destacado que, com intuito de dar celeridade no 
processo de licenciamento ambiental e proporcionar uma análise integrada dos aspectos e 
impactos ambientais, foi apresentado na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 
1.546/2015, que dispõe sobre normas gerais para o licenciamento de empreendimentos 
utilizadores de recursos ambientais, abrangendo os procedimentos conduzidos nas esferas 
federal, estadual, municipal, sem prejuízo das atribuições legislativas concorrentes dos entes 
federados.  

Espera-se deste Projeto de Lei a uniformidade de procedimentos entre as esferas de 
governo (municipal, estadual e federal) evitando a paralisação dos processos para 
manifestação de órgãos intervenientes bem como de imposição de obrigações que não 
mostram relação com o empreendimento licenciado, mas que pretendem compensar a falta de 
políticas públicas em regiões mais carentes. 

Com relação às dificuldades fundiárias relatadas tanto no relatório da Câmara (2015) 
como nas auditorias realizadas na Chesf (CGU, 2013 e TCU, 2014) observa-se demora 
excessiva para a emissão por parte da Aneel da Declaração de Utilidade Pública (DUP), 
quando comparados à previsão de dois meses considerada como prazo constante nos contratos 
de concessão das instalações de transmissão dos últimos dois leilões que as instalações 
compartilhadas participaram.  

Registra-se, que mediante amostragem desde junho de 2010, considerando 
empreendimentos que a Chesf está implantando, indica o prazo médio de obtenção de uma 
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DUP junto à Aneel de 96 dias (aprox. 3 meses), tendo sido registrado, pontualmente, até 249 
dias. (CGU, 2013). 

Ressalta-se, porém que para os primeiro e segundo leilões de transmissão o prazo 
considerado para emissão da DUP foi de 5 e 4 meses, respectivamente, provavelmente eram 
mais realistas perante as dificuldades existentes. Desta forma, mais uma vez observa-se, 
conforme já apontado anteriormente, que os prazos foram sendo alterados e determinados não 
de forma coerente, mas de forma reversa para que pudesse atender aos prazos finais de 
entrada em operação dos parques eólicos já contratados. 

Esta demora não somente causa dificuldades diretamente relacionadas à gestão 
fundiária, mas também com relação ao licenciamento, uma vez que no relatório de auditoria 
na Chesf (CGU, 2013) é ressaltado que a liberação fundiária (DUP) tem sido exigida pelos 
órgãos ambientais para concessão do licenciamento. 

Ainda neste relatório, observa-se que ambos os envolvidos responsabilizam a outra 
parte pelos atrasos. A Aneel ressalta que houve a necessidade de reiterados pedidos de 
esclarecimentos e de complementação de documentação, por sua vez a Chesf aponta o 
processo como excessivamente burocrático e dependente da interpretação à Resolução 
Normativa n° 279/2007 do analista da Aneel responsável pelo processo, acarretando em 
outras exigências que, na maioria dos casos, não são previstas na referida norma. 

Outro ponto referente à questão da emissão da DUP consiste no fato de que durante o 
período de implantação dos empreendimentos de transmissão, em julho/2013, a Aneel 
publicou a Resolução Normativa nº 560/2013, revogando a resolução vigente de 2007.  

A nova resolução, segundo a Aneel tinha por objetivo de aperfeiçoar os procedimentos 
para a requisição da DUP para fins de desapropriação e de instituição de servidão 
administrativa, de áreas de terra necessárias à implantação de instalações de concessionários, 
permissionários e autorizados de energia elétrica.  

Porém, de acordo com a Chesf (CGU, 2013) esta mudança acarretou na adequação em 
alguns processos em andamento e ressaltou que as contribuições que forneceu na audiência 
pública n° 057/2012 com intuito de flexibilizar o processo de emissão de DUP não foram 
contempladas e considera ter deixado o processo ainda mais complexo. 

A Chesf ressaltou ainda, durante a auditoria, a importância da DUP durante as 
negociações para aquisição do terreno da subestação, assim como para constituição da faixa 
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de servidão administrativa da linha de transmissão. Embora a maior parte das negociações 
fundiárias seja amigável, sendo a DUP um meio facilitador, no caso da necessidade de 
recorrer à solução por meio judicial, a DUP se torna essencial. 

 
Falhas de gestão identificadas 
A Chesf durante a auditoria (CGU, 2013) justificou em parte seus atrasos em virtude 

de principalmente dois aspectos. O primeiro a demora na entrega e aprovação de desenhos de 
projetos executivos elétrico, civil e eletromecânico de circuitos de pátio de subestações e 
ritmo lento de execução de serviços de engenharia por parte das contratadas. O segundo os 
entraves nos procedimentos de negociação fundiária, como ritmo lento dos serviços 
terceirizados de cadastro dos posseiros / proprietários, dentro os outros já mencionados 
anteriormente.  

Porém, de acordo com o parecer do Dirigente do controle Interno (CGU, 2013), após 
análise dos relatórios do Comitê de Monitoramento do Empreendimento, que evidenciam o 
acompanhamento mensal da evolução dos cronogramas físicos de construção das linhas de 
transmissão, inclusive quanto aos aspectos de embargos da liberação fundiária da faixa de 
servidão e atendimento às exigências dos órgãos ambientais, concluiu que independente dos 
problemas externos existentes há questões referentes à gestão da empresa Chesf que 
contribuíram para o atraso. 

Verificou-se que a estrutura organizacional da Divisão de Meio Ambiente de 
Transmissão (DEMT) não condizia com a natureza e o volume das demandas: excesso de 
projetos a serem acompanhados e o contingenciamento de recursos financeiros à atividade de 
fiscalização de contratos de consultoria em matéria de gestão ambiental.  

Foram identificadas falhas no planejamento dos marcos de faturamento e fiscalização 
quanto ao atendimento aos prazos estipulados para a entrega de produtos, e ausência de 
definição de critérios de avaliação do desempenho das empresas contratadas para prestação de 
serviços de consultoria e assessoria em matéria de licenciamento ambiental.  

De uma forma geral, para mitigar riscos decorrentes destas falhas e com o objetivo de 
provocar a melhoria dos resultados alcançados pela unidade, a CGU (2013) recomendou a 
realização de ajustes na estruturação de unidades de apoio às demandas da DEMT e de 
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estudos para adequação da força de trabalho, bem como a compatibilização das atribuições 
dos colaboradores com as atribuições da divisão.  

Foi recomendado ainda que a Chesf efetuasse melhorias no sistema de tecnologia da 
informação para atendimento às suas necessidades diárias bem como promover melhorias 
periódicas no sistema informatizado, com base no levantamento de necessidades da divisão. 
Outras recomendações consistiram na revisão dos marcos de faturamento relativos à 
implementação das condicionantes elencadas nas licenças prévias e o estabelecimento de 
condições de pagamento pelos produtos vinculando a remuneração à entrega dos mesmos no 
órgão ambiental, incluindo a criação de critérios para mensurar o desempenho das 
contratadas.  

Quanto à contratação de obras e serviços, foi identificada na auditoria (CGU, 2013) 
falta de definição clara de atribuições entre a Chesf, os contratados para construção das 
instalações de transmissão, gestores ambientais e engenharia do proprietário e atuação 
deficiente da fiscalização no que se refere às medidas de monitoramento e avaliação do 
cronograma e da produtividade da contratada com desempenho insatisfatório, inclusive 
ausência de rotinas bem definidas para promover o controle do cronograma de entrega das 
partes integrantes dos projetos executivos de subestações.  

Em virtude dos problemas acima apontados, foi recomendado a Chesf a não utilização 
dos serviços da engenharia do proprietário, o que a obrigará a assumir atribuições que lhes são 
essenciais no processo, como a aprovação do projeto básico, a execução de ações de liberação 
fundiária e o acompanhamento do cumprimento das condicionantes da licença ambiental 
prévia. 
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5 CONCLUSÕES 
 
 
Uma vez identificada em 2008 que a energia proveniente dos ventos já se mostrava 

competitiva no quesito preço, apesar de não ter sido contratada no leilão de fontes alternativas 
de 2007, o MME solicitou à EPE a elaboração de um novo modelo de contratação de energia 
eólica, não mais incentivado como já havia ocorrido anteriormente com o PROINFA, mas que 
de certa forma mitigasse os riscos do empreendedor eólico, possibilitando a contratação da 
fonte nos leilões de energia.  

Uma das medidas decorrentes deste novo modelo, e praticada entre 2009 e 2012, 
considerava a possibilidade de compartilhamento das instalações de transmissão para a 
conexão dos parques eólicos à Rede Básica por meio de ICGs, com o intuito de conferir à 
fonte menores custos de implantação no que se referia à transmissão e, consequentemente 
maior competitividade.  

Para tal, foi implementada sistemática de contratação destas ICGs, cujas principais 
etapas consistiam inicialmente na realização do certame de geração, audiência pública para 
identificação das ICGs necessárias a atender os empreendimentos já contratados no leilão de 
energia e que apresentaram interesse no compartilhamento e por fim, a realização do leilão de 
transmissão para contratação destas instalações compartilhadas.  

Neste período foi significativo o número de parques eólicos que optaram pela conexão 
à Rede Básica através de ICGs: dos 258 parques contratados, 141 optaram por essa solução, o 
que representa 55% do total. Com relação à energia contratada, este percentual é de 53%. 

Foi constatado que 100% dos sistemas de conexão compartilhados apresentaram ou 
apresentam atrasos significativos e ainda que, em média, as linhas de transmissão associadas 
às ICGs atrasaram mais que as próprias ICGs: 2,8 e 2,4 anos, respectivamente.  

Dado os atrasos observados na implantação destas ICGs e de suas LT associadas, 
cujos principais motivos levantados foram apresentados de forma detalhada no capítulo 4, a 
partir de 2012 o governo optou por sua suspensão, autorizando apenas a conexão 
compartilhada através de ICGs já contratadas e que possuíssem folga de capacidade. 

Conforme apontado anteriormente, de acordo com apuração do TCU, o prejuízo dos 
consumidores com relação aos atrasos das ICGs, apenas no período de 1 ano e meio 
(julho/2012 a dezembro/2013), foi contabilizado em R$ 929 milhões. Atualmente este valor é 
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ainda maior considerando que ainda existem ICGs atrasadas e não operacionais23. Conclui-se 
que os custos totais reais de conexão ao SIN para a fonte eólica não têm sido contabilizados, 
seja pela não consideração dos custos dos atrasos como também em virtude dos 
empreendimentos implementados atualmente apresentarem-se em localização mais favorável 
à conexão à Rede Básica e aproveitando-se das folgas existentes nas instalações de 
transmissão.  

Praticamente todas as instalações de transmissão compartilhadas apresentaram 
problemas fundiários (demora na emissão da DUP, liberação da faixa de servidão, 
interferências com o plano diretor das cidades, Cadastro Ambiental Rural, etc.), interferências 
socioambientais (minas, área de preservação ambiental, assentamento INCRA, sítios 
arqueológicos, parques eólicos, etc.), dificuldades junto aos órgãos licenciadores (demora na 
análise e liberação das licenças, mudança do técnico responsável pelo empreendimento 
devido à contratação temporária, ou do órgão licenciador, etc.), deficiências no planejamento, 
seja prospectivo, evitando-se interferências socioambientais e consequentemente alteração de 
traçados ou estratégico, evitando-se leiloar uma instalação já com capacidade esgotada e, 
finalmente, questões de fiscalização e gestão contratual da transmissora (desempenho 
insatisfatório das subcontratadas, contratações inadequadas, etc.). 

Problemas de ordem técnica relacionados ao projeto, fabricação ou execução, foram 
identificados em apenas uma das instalações. Desta forma, foi considerado pouco expressivo 
conforme já esperado, uma vez que tais instalações (subestações e linhas de transmissão) não 
apresentam grandes desafios de engenharia.  

Foi identificado que em algumas situações a ICG foi energizada anteriormente a sua 
LT associada. Levanta-se a possibilidade do maior atraso das linhas se dar pelo fato da maior 
probabilidade de ocorrer interferências socioambientais e problemas fundiários decorrentes da 
sua extensão.  

Ainda analisando os atrasos identificados na entrada em operação das ICGs e suas 
linhas de transmissão associadas ao longo deste período, não se observa variação significativa 
de perfil relativo ao tempo e motivo de atraso das ICGs. Esperava-se que as instalações 
compartilhadas mais antigas tivessem atrasos maiores do que as mais recentes, bem como que 

                                                 
23 Não foi identificado durante esta pesquisa documento oficial que informasse o valor do prejuízo atualizado, 
apenas valores estimados e de fontes não seguras, e por esta razão não foram considerados. 
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os motivos não fossem exatamente os mesmos, considerando a possibilidade de ocorrência de 
melhorias e/ou lições aprendidas ao longo do processo.  

Porém, pontualmente identificou-se o oposto. A última ICG contratada, Aracati III, é a 
que apresenta o maior atraso, contudo não foi possível obter informações relacionadas aos 
motivos deste. Ressalta-se que, por se tratar de uma instalação referente ao último processo 
realizado, cuja licitação ocorreu somente dois anos após o leilão de energia e a outra ICG 
vencedora da Chamada Pública deste processo nem ter sido licitada, será desconsiderada por 
não ser representativa. 

Analisando-se o atraso sob o ponto de vista da entrada em operação comercial do 
empreendimento eólico em si, considerando todas as CGEs contratadas através de leilões de 
geração entre 2009 e 2011, em média, houve um atraso de entrada em operação comercial de 
17 meses. Porém, observa-se ainda que, para as CGEs que optaram por realizar sua conexão 
por meio de ICGs, os atrasos foram ainda maiores (25 meses) do que para os parques que não 
fizeram esta escolha (9 meses). 

Em uma avaliação mais aprofundada, registrou-se que 98% dos parques conectados à 
ICGs atrasaram, sendo que os 2% que anteciparam optaram por utilizar conexão em ICG já 
contratada em anos anteriores. Desta forma, as antecipações são significativas (25%) apenas 
quando se trata de CGEs que não optaram por ICG, contudo ainda se verifica elevado 
percentual de atrasos (75%). 

Conforme apontado na análise dos resultados, durante todo esse processo foram 
identificadas duas constatações:  

i. Elevado percentual de atrasos de entrada em operação comercial de parques 
eólicos que não optaram por utilizar ICGs (75%). Apesar de 25% de antecipações 
de geração comercial, os atrasos são expressivos. Conforme já informado 
anteriormente, este estudo não identificou o motivo dos atrasos relacionados à 
geração, apenas os das ICGs e de suas linhas de transmissão associadas.  

ii. Percentual significativo (38%) de parques eólicos, que optaram pela conexão 
através de ICGs, ainda mais atrasados (mais de 60 dias) do que o seu sistema de 
conexão compartilhado, ou seja, atraso este não decorrente da transmissão, mas de 
responsabilidade do próprio empreendimento de geração.  Ressalta-se que a maior 
parte dos atrasos foi atribuída a transmissão compartilhada (62%). 
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As duas constatações apontam que são significativos os atrasos na entrada em 
operação comercial tanto dos empreendimentos eólicos que utilizaram conexão compartilhada 
como para os que optaram por implantar a sua própria conexão diretamente à Rede Básica.  

Conforme já apresentado anteriormente, não foram levantados os motivos dos atrasos 
dos empreendimentos de geração, porém é fato que não somente ocorreram atrasos nos 
empreendimentos de transmissão como nos de geração também, contudo verifica-se uma 
grande incidência de atrasos de geração (75%) nos parques que não optaram pela conexão 
compartilhada, ou seja, que tinham a responsabilidade de promover sua conexão ao SIN.  

Aventa-se a possibilidade, em virtude dos principais motivos dos atrasos identificados 
neste trabalho, que tais atrasos sejam provenientes da implantação das suas linhas de 
transmissão de interesse restrito, considerando que, devido a sua extensão, existe maior 
probabilidade de ocorrência de interferências socioambientais e dificuldades fundiárias.  

Apesar do baixo percentual de atraso de responsabilidade dos parques eólicos (38%) 
cuja opção foi por ICGs, considera-se que este valor deva ser analisado com cautela, uma vez 
que podem ter ocorrido atrasos significativos de implantação de ainda mais parques, que não 
foram contabilizados em virtude das instalações compartilhadas terem apresentado atrasos 
superiores e mascarado tais resultados 24. 

A fim de dirimir quaisquer dúvidas neste sentido, sugere-se como estudo 
complementar a este trabalho, a avaliação dos motivos dos atrasos dos empreendimentos 
eólicos em si. A título de informação, conforme apontado em estudo da FIRJAN e noticiado 
em fev/15 (Estadão, 2015) são observados atrasos em todas as fontes, tendo sido identificadas 
272 obras atrasadas, com um atraso médio de 4,1 anos.  

As causas dos atrasos consistem em erros de planejamento do governo (licitação de 
obras sem existência de projetos executivos e sem licenciamento ambiental prévio e 
tecnicamente viável), falta de coordenação entre os órgãos públicos resultando em 
descompasso das obras de geração e transmissão, atraso na concessão de licenciamento 
ambiental para obras consideradas prioritárias, entraves legislativos de licenciamento e 
pagamento de indenizações de áreas privadas e em alguns poucos casos, localização em área 
militar e indígena.  

                                                 
24 Decorrente da sexta premissa adotada e apresentada no capítulo 3. 
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Ainda neste estudo identificou-se que 38% dos empreendimentos eólicos apresentam 
registro de atraso na Aneel, sendo metade com sinalização amarela25 em função de questões 
de licenciamento e outra metade na indicação verde26, que são projetos considerados de alta 
viabilidade, mas que por algum motivo apresentaram atraso no cronograma de obras. 

Com o intuito de solucionar os atrasos de geração constatados, foi identificada 
proposição apresentada pela Câmara dos Deputados, através do Projeto de Lei 8.129/2014 que 
propõe aumento de dois anos nos prazos legais de implantação dos empreendimentos de 
geração estabelecidos nos leilões de compra de energia nova (estabelecidos na Lei nº 10.848, 
de 2004), de modo a torná-los mais realistas e a manutenção do prazo de três anos para 
entrega da energia gerada apenas para os empreendimentos novos que dispensem a 
implantação de linhas de transmissão para que possam disponibilizar sua energia ao sistema 
interligado nacional (Câmara, 2015).  

Entende-se que tal proposição não poderá ser considerada como uma solução 
definitiva para a questão dos atrasos identificados na implantação da transmissão, que vem 
ocasionando atrasos recorrentes de geração, por não atuar na origem dos mesmos, contudo, 
pode ser utilizada temporariamente até que as ações governamentais a serem implementadas 
se apresentem efetivas. 

Conforme noticiado recentemente (Estadão, 2016), os atrasos observados nos 
empreendimentos de transmissão para atendimento à geração eólica não são restritos a esta 
fonte. De acordo com o relatório de acompanhamento Diferenciado de Empreendimentos de 
Transmissão de dezembro/2015 (Aneel, 2015k), de responsabilidade da Superintendência de 
Fiscalização dos Serviços de Eletricidade (SFE), da Aneel, aponta-se atraso em 62,32% de 
todas as linhas de transmissão da Rede Básica em andamento no Brasil.  

Dos 353 empreendimentos de expansão da Rede Básica monitorados pelo órgão 
regulador, 220 projetos descumpriram o cronograma e, segundo o relatório, contabiliza-se 
atraso médio de 502 dias.  

De acordo com relatório (Aneel, 2015k) o principal fator de atrasos é o licenciamento 
ambiental, sendo que dos empreendimentos que demandaram licenciamento ambiental, mais 
de 71% sofreram atrasos nessa etapa. Observa-se ainda, como outros grandes motivos de 

                                                 
25 Usinas com obras não iniciadas ou com licenciamento ambiental não finalizado, não havendo impedimentos 
para implantação da usina. 
26 Usinas com licença ambiental de instalação vigente e obras civis em andamento, não havendo impedimentos 
para implantação da usina. 
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atrasos, a aquisição de materiais, a elaboração de projetos e assinatura de contratos. Ressalta-
se, porém, que tais atividades são paralelas ao licenciamento ambiental. Logo, um atraso no 
licenciamento ambiental de um empreendimento pode provocar uma redução de cadência nas 
demais atividades, ou seja, problemas de licenciamento podem ainda provocar atrasos de 
forma indireta. 

Ainda conforme o relatório da SFE (Aneel, 2015k), ao longo dos últimos 5 anos houve 
discreta melhora no tempo de execução física das obras, atingindo o valor de 457 dias (pouco 
mais de 15 meses) em 2014, enquanto a obtenção da Licença de Instalação (LI) consumiu 
mais de 10 meses (309 dias). Ainda em 2014, o prazo total de conclusão dos 
empreendimentos ficou em torno de 34 meses (1012 dias). Observando ainda o período dos 
últimos 5 anos, verifica-se que a obtenção da LI variou bastante, de 387 dias em 2010, 
atingindo um pico 581 dias (pouco mais de 19 meses) no ano de 2012. 

Diante dos atrasos generalizados verificados nos últimos anos relacionados à 
implantação das linhas de transmissão e subestações frente aos atrasos identificados neste 
trabalho, no mesmo período verifica-se que, para as instalações compartilhadas para 
atendimento aos parques eólicos os tempos de obtenção da LI registrados no relatório da 
Câmara (2015) são ainda superiores às médias globais: variando de 18 a 46 meses, em sua 
maioria em torno de 28 meses. 

Conforme já pontuado anteriormente, as instalações compartilhadas de geração foram 
inicialmente utilizadas para a conexão de empreendimentos termelétricos à Biomassa em 
2008 nos Estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. De acordo com o edital do Leilão de 
Transmissão nº 008/2008 de nov/2008 para a contratação de tais instalações o prazo de 
implantação considerado foi de 18 meses.   

Após levantamento expedido dos prazos de entrada em operação comercial destas 
instalações frente aos prazos contratuais, verificou-se: Lote A - atraso de aproximadamente 12 
meses; Lote B – não houve atraso significativo e Lote C – atraso variou de 8 a 24 meses. 
Ressalta-se que cada um dos lotes foi arrematado por uma empresa diferente.  

Observa-se que em sua maioria também existiram atrasos, porém inferiores aos 
identificados para as ICGs contratadas para conexão ao SIN da fonte eólica. Um ponto 
relevante a ser considerado refere-se à localização geográfica destas instalações, considerando 
que as utilizadas para a conexão das usinas à biomassa localizavam-se mais próximas dos 
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centros urbanos o que possivelmente reduziu problemas relacionados ao licenciamento 
ambiental, incluindo IPHAN e fundiários.  

No caso das eólicas foram identificadas inúmeras dificuldades devido à ausência do 
registro formal de posse de terras, regiões ambientalmente protegidas, bem como de sítios 
arqueológicos, questões essas minimizadas com a proximidade de centros urbanos. Sugere-se 
como complemento desta dissertação uma avaliação mais aprofundada com relação aos 
motivos dos atrasos para as ICGs referentes à biomassa. 

Diante do exposto, pode-se observar a existência de um problema bem mais 
abrangente relacionado aos atrasos de instalações de transmissão e não somente restrito as 
instalações compartilhadas de geração para conexão ao SIN de empreendimentos eólicos, 
muito menos a uma única empresa transmissora. 

Contudo, em decorrência dos atrasos na transmissão, de acordo com o Relatório da 
Câmara dos Deputados (Câmara, 2015), com o objetivo de “coibir o atraso na execução das 
obras pelas concessionárias, a Aneel modificou os editais dos leilões de transmissão 
realizados a partir de 2013, incluindo cláusula de habilitação técnica que exige que as 
empresas licitantes não apresentem, nos últimos 36 meses, atraso médio na entrada em 
operação comercial de instalações de transmissão superior a 180 dias. Segundo essa 
cláusula, para a participação no certame, as empresas também não podem ter sofrido, no 
mesmo período, três ou mais penalidades relacionadas ao descumprimento dos prazos 
contratuais na execução de obras de transmissão.” 

Desta forma, de acordo com o despacho nº 1.048, de abril/2013 (Aneel, 2013d), a 
Chesf, Furnas e IESUL não foram habilitadas a participar no leilão de transmissão nº 
001/2013 que ocorreria ainda naquele ano devido ao não atendimento aos requisitos 
relacionados ao tempo médio de atraso na implantação de instalações de transmissão e ao 
número de penalidades por atraso na execução de obras de transmissão dos últimos 36 meses. 
Neste período, a Aneel identificou 91 instalações de transmissão executadas pela Chesf, que 
apresentavam um atraso médio de 469 dias, quando o limite tolerado no edital era de 180 dias.  

Ressalta-se a necessidade de ser analisada mais profundamente a causa raiz destes 
atrasos generalizados na transmissão, dado que diante dos motivos identificados nesta 
dissertação (ICGs), pouca influência há quanto à gestão da transmissora. Tal situação pode ser 
constatada ainda, ao observar no relatório da Aneel/SFE que, de 2013 para 2014 houve 
aumento do tempo total de obra, bem como a grande influência do licenciamento ambiental 
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nos atrasos. Diante do exposto, questiona-se ainda a possibilidade de inserção de cláusulas 
mais rígidas nos contratos de transmissão, que facilitaria a cassação das concessões das 
instalações com problemas graves de implementação. 

Retornando aos principais motivos identificados neste trabalho, bem como da origem 
dos mesmos, cabem ainda algumas últimas considerações. 

Quanto aos atrasos identificados decorrentes da sistemática para a contratação da 
transmissão compartilhada verifica-se que a sistemática em si não foi o problema, inclusive 
apresenta muitos pontos positivos, conforme apontado no item 4.3.1, porém foi mal 
empregada, sendo assim, sugere-se avaliar o caminho crítico considerando a possibilidade de 
redução dos tempos referentes às etapas administrativas e licitatórias intrínsecas ao processo, 
e ainda revisar o prazo contratual estipulado para a implantação das instalações de forma que 
o mesmo reflita a realidade e não simplesmente a adoção do cálculo reverso. 

No que se refere ao planejamento da transmissão, observa-se que atualmente no Brasil 
não há alinhamento entre o planejamento e a implementação. Conforme noticiado na Folha de 
São Paulo no início de 2016 (Folha, 2016), nenhuma das linhas de transmissão de energia 
elétrica que serão licitas no ano devem entrar em operação no prazo considerado adequado 
para a segurança do abastecimento. Ressalta-se que em nenhum dos casos o prazo estipulado 
pelo edital atende à necessidade estabelecida pelo ONS e planejada pela EPE. 

 Desde o ano passado tem-se evidenciado dificuldades para contratação nos leilões de 
transmissão, com a presença de lotes vazios, devido à baixa atratividade para o empreendedor. 
Supõe-se que a remuneração esteja sendo considerada pouco atraente frente à percepção de 
aumento de risco por parte do empreendedor devido as crescentes despesas geradas pelas 
dificuldades fundiárias e de licenciamento ambiental, concessões ofertadas em locais com 
problemas ambientais, aumento do dólar, etc. Recentemente o Ministério Público interviu 
junto à Aneel, sugerindo mudança da RAP de forma a torná-la mais atrativa para o 
empreendedor. 

Além da medida acima apontada, mais especificamente com relação à energia eólica, 
conforme apresentado no item 4.3.2, já se observa um movimento no sentido de alinhamento 
da transmissão com a geração através de projetos de lei e iniciativas, tais como a do governo 
da Bahia.  

Uma vez que este trabalho se refere a um setor de infraestrutura, caso típico de 
monopólio natural, sugere-se a análise do problema de regulação da contratação da 
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transmissão sob a ótica da teoria dos incentivos. A questão central consistirá em como 
combinar a regulação necessária da rede com a organização da concorrência das atividades 
que utilizam esta rede, e que são potencialmente competitivas (LAFFONT, J. J.; TIROLE, J., 
1994).   

Quanto às outras questões apontadas neste estudo: informações insuficientes e/ou 
desatualizadas e obstáculos relacionados à implantação da transmissão, incluindo dificuldades 
junto aos órgãos ambientais e falhas de gestão identificadas na transmissora, constatam-se 
mais uma vez que tais problemas também têm sido evidenciados na implantação de projetos 
de geração e transmissão de outras fontes, logo deverão ser tratados pelo Poder Concedente de 
forma unificada. 

Por fim, diante do exposto neste trabalho, constata-se que os atrasos identificados nas 
instalações compartilhadas de geração refletem apenas uma situação global que o país 
enfrenta, desta forma, o modelo de conexão à Rede Básica utilizando ICGs deve ser mantido, 
porém, adequado principalmente quanto ao que se refere à inserção de prazos mais realistas, 
enquanto ações específicas reduzam os gargalos identificados principalmente na gestão 
fundiária e de licenciamento ambiental.  
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