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Potencial termelétrico dos estados do RJ e ES e a capacidade de 
escoamento do sistema de transmissão local 

 

O surgimento de diversos projetos de 

infraestrutura portuária adaptada à indústria de 

petróleo e gás na costa dos estados do Rio de 

Janeiro e Espirito Santo, aliado à prevista expansão 

da produção nacional de gás natural sustentada 

principalmente pelas acumulações do pré-sal 

(Figura 1), proporcionará ao mercado oportunidades 

de acesso a volumes significativos de gás a custos 

competitivos e poderá ampliar significativamente a 

contribuição do gás natural na matriz energética 

brasileira. 

 

 

Durante os anos de 2016 e 2017 diversos 

empreendedores buscaram a EPE para apresentar e 

discutir estudos de viabilidade de implantação de 

usinas térmicas na região norte do estado do Rio de 

Janeiro e no estado do Espírito Santo, apontando 

um significativo potencial de expansão da geração 

térmica nessa região. Embora muitos 

empreendedores tenham o GNL como fonte 

primária para o suprimento de gás, é claro o papel 

o GNL como combustível de transição até a plena 

disponibilidade dos recursos de gás local oriundos 

do pré-sal. 

Este potencial é considerado pela EPE em 

seus estudos de planejamento proativo da rede 

transmissão futura do país, visando já atuar para 

criar condições para que oferta competitiva de 

geração seja atingida. Nesse sentido, tomando 

como base os empreendimentos cadastrados para o 

Leilão “A – 6” de 2017, as previsões de expansão da 

matriz elétrica constante do PDE 2026 e as 

informações recebidas dos empreendedores que 

entraram em contato com a EPE, verificou-se que 

um grande número de agentes de geração térmica 

possui interesse em conectar seus 

empreendimentos na costa dos estados do Rio de 

Janeiro – no norte fluminense - e do Espírito Santo, 

seguindo a tendência de maior oferta de gás natural 

nesses estados (Figura 2). 

 

 

Essas regiões já possuem um parque de 

geração térmica significativo, de aproximadamente 

2 GW, cuja produção é escoada para o Sistema 

Interligado Nacional (SIN) por linhas de transmissão 

em 345 kV, conforme ilustrado na Figura 3. 

A rede de transmissão da região é composta 

por duas linhas em 345kV, que partem da 

subestação (SE) de Adrianópolis, na região 

metropolitana do Rio de Janeiro, e seguem até a 

SE Macaé. Daí partem três circuitos que conectam à 

SE Campos e de onde, finalmente, seguem dois 

Figura 2- Distribuição dos empreendimentos térmicos a gás 
nas regiões estudadas. 

Figura 1 - Polígono das reservas totais do Pré-Sal na costa dos estados 
do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Informe  Planejamento da Expansão 

da Transmissão  

http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/Plano-Decenal-de-Expansao-de-Energia-2026
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circuitos para a SE Rio Novo do Sul, integrando-se 

ao sistema de atendimento ao Espírito Santo. 

 

Figura 3 - Sistema de transmissão da região de maior concentração 
de empreendimentos térmicos. 

Esse sistema foi dimensionado para o 

escoamento da geração térmica local e para o 

atendimento às cargas das regiões de Niterói, dos 

Lagos e norte fluminense. Considerando a evolução 

natural do sistema de transmissão local, assim 

como crescimento da carga e o número de 

empreendedores que apresentou interesse em 

instalar projetos (de porte expressivo) nessas 

regiões, a EPE identificou que simples reforços no 

sistema atual de 345kV não seriam adequados para 

a expansão da rede local, pois não alcançariam o 

desempenho técnico-econômico satisfatório. 

Além disso, cumpre notar que os estados do 

Rio de Janeiro e Espírito Santo contam com 

condições de contorno socioambientais que tornam 

a expansão da rede local bastante desafiadora, 

condicionando a implantação de novas linhas de 

transmissão e subestações de forma a minimizar as 

interferências com unidades de conservação e áreas 

urbanizadas (ver Figura 4). 

Diante do exposto, a EPE já iniciou um 

estudo de planejamento da expansão do sistema de 

transmissão dessa região, de forma a subsidiar a 

escolha de uma solução de transmissão estrutural 

em consonância com as diretrizes de evolução do 

SIN, a um mínimo custo global e atendendo a 

critérios de confiabilidade, robustez e flexibilidade. 

Este estudo está em andamento devendo ser 

concluído no primeiro semestre de 2018. 

A solução proposta pelo estudo buscará um 

sistema que permita escoar a produção de energia 

associada a uma expansão gradual do parque 

gerador dessas regiões e que facilite sua conexão à 

rede, em harmonia com o atendimento ao mercado. 

O objetivo desta nota é justamente comunicar ao 

mercado o andamento destes estudos, como parte 

das atividades de planejamento proativo da 

transmissão pela superintendência de transmissão 

de energia (STE) da EPE. 

 

Figura 4 - Áreas de conservação ambiental (em verde) e atual traçado das linhas de transmissão 
(azul para 345 kV e vermelho para 500 kV) no estado do Rio de Janeiro. 

Figura 5 - Linhas de transmissão existentes e planejadas, região 
de maior concentração de empreendimentos térmicos em 


