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Estudos de planejamento da expansão 
da transmissão realizados em 2017 

 
Sempre com a intenção de oferecer transparência e 

visibilidade aos estudos de planejamento de 

expansão da transmissão realizados pela EPE, 

apresentamos nesse informe o elenco de estudos 

finalizados em 2017.  

A relação apresentada no Anexo desse informe 

sintetiza o conjunto dos principais estudos 

desenvolvidos (36) pela área de planejamento da 

transmissão da EPE, com colaboração da área de 

meio ambiente, e em consonância com o MME. 

As análises técnico-econômicas e 

socioambientais que compõem esses estudos 

possibilitaram recomendar um conjunto expressivo 

de novas instalações de transmissão, que passam a 

fazer parte do portfolio de empreendimentos a 

serem licitados ou autorizados pela ANEEL, com 

algumas delas já contempladas nos certames 

realizados em 2017. 

 

Os Estudos de Planejamento 

Os estudos de planejamento abordados neste 

informe objetivaram prover o Sistema Interligado 

Nacional (SIN) de capacidade e flexibilidade para 

atender com segurança e confiabilidade o 

crescimento da demanda, o escoamento de energia 

de novas fontes geradoras, a conexão de grandes 

consumidores e a expansão das interligações 

regionais, abrangendo os quatro cantos do Brasil.  

Importante destacar que,  para o dimensionamento 

da rede, referencialmente, foi considerado o critério 

N-1 (saída de um elemento de transmissão) sendo 

também testadas condições mais severas de perdas 

duplas (N-2), as quais devem ser suportadas sem o 

colapso do sistema.  

A maioria dos estudos contemplou uma visão 

prospectiva da expansão da rede interligada, 

especialmente nos casos de expansões para 

escoamento de geração futura, visando evitar 

descompassos entre geração e transmissão, como 

o “Estudo prospectivo para escoamento do 

potencial solar das regiões norte e noroeste de 

Minas Gerais” e "Estudo para escoamento do 

potencial de geração e suprimento da região de 

Dianópolis". É importante ressaltar que as 

expansões propostas nos estudos prospectivos não 

estão restritas ao aproveitamento de projetos de 

geração da região, mas também contemplam o 

atendimento às cargas regionais.  

Um número significativo dos estudos considerou 

análises para a recomendação de reforços para o 

atendimento à carga nas diversas regiões do Brasil, 

como por exemplo: "Estudo de suprimento de 

suprimento ao município de Presidente Figueiredo", 

localizado no estado do Amazonas, “Atendimento 

ao estado do Rio Grande do Sul: Região de Cruz 

Alta”, “Estudo de atendimento às cargas da SE 

Tomba”, no estado da Bahia, e “Ampliação SE Rio 

Verde 230/138 kV”, no estado de Goiás. 

Ressalta-se que alguns dos estudos realizados, 

anteriormente não programados, tiveram como 

escopo análises específicas demandadas pelo MME, 

incluindo a avaliação do impacto de atrasos em 

obras prioritárias, a exemplo daquelas concedidas 

aos consórcios com participação da ABENGOA. Esse 

estudo em especial, determinou um conjunto 

mínimo de reforços necessários para mitigar as 

restrições de transmissão decorrentes do atraso de 

importantes instalações da Rede Básica, com 

impactos significativos para o suprimento de 

energia através do SIN. Dada a urgência de 

implantação desse conjunto de empreendimentos, 

esses ativos foram licitados no Leilão 002/2017. 

Como os estudos foram concluídos ao longo do ano 

de 2017, para alguns deles, o conjunto de 

relatórios complementares R2, R3, R4 e R5 (ver 

box a seguir) já foi concluído e encaminhado pelo 

MME à ANEEL, possibilitando a inclusão das 
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instalações recomendadas nos próximos leilões de 

transmissão.  Para os demais estudos, os relatórios 

R2 a R5 estão em fase de elaboração ou a iniciar e, 

tão logo finalizados, serão encaminhados à ANEEL 

para dar início ao processo de licitação.  

O conjunto de estudos apresentados neste informe 

recomendou a instalação de cerca de 7.400 km de 

linhas de transmissão e 33.700 MVA de 

transformação em novas subestações e expansões 

de subestações existentes, com investimento 

estimado da ordem de R$ 15,3 bilhões.  

Os relatórios reportados nesse informe estão 

disponíveis para download, bastando clicar no 

número do relatório indicado na tabela. 

 

 

 

O Processo do Planejamento da 
Expansão da Transmissão 

O processo de planejamento da expansão da transmissão se inicia com a identificação na necessidade de 

expansão da rede, seguida da elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnico-econômica e Socioambiental 
– Relatórios R1. Esses relatórios, que abrangem a análise de alternativas, culminam com a recomendação 

daquela que apresenta o melhor desempenho técnico-econômico e socioambiental. Os relatórios R1 são 
encaminhados ao MME, que solicita então a elaboração dos demais estudos: Detalhamento da Alternativa 

de Referência – Relatório R2, Caracterização e Análise Socioambiental - Relatório R3, Caracterização da 
Rede Existente - Relatório R4 e Custos Fundiários – Relatório R5. De posse desse conjunto de relatórios, o 

MME os encaminha à ANEEL para dar suporte à preparação dos processos de outorga cabíveis, resultando 

na realização dos leilões de transmissão e na emissão de resoluções autorizativas. 
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Estudos de planejamento da expansão da transmissão realizados em 2017 

 
 

Região Norte (incluindo o estado do Maranhão) – Relatórios R1 
 

Estudo Motivação Relatório 
 

Estados AM/PA/RR/MA/TO 
 
 

 

1. "Estudo para escoamento do potencial de geração e 

suprimento da região de Dianópolis" 

 

Definir as expansões no sistema da região necessárias para o escoamento do 

potencial de geração existente/futuro, assim como também proporcionar  

maior qualidade no suprimento de energia elétrica à região de Dianópolis 

(sudeste do estado de Tocantins). 

Foram recomendadas três novas linhas de transmissão em 230 kV (cerca de 

770 km), uma nova subestação 230/138 kV em Dianópolis, com 400 MVA de 

transformação, e um novo setor em 230 kV na subestação Gurupi, com um 

(01) banco de transformadores de 450 MVA, além de expansões no sistema de 

distribuição local, com investimento estimado de R$ 910 milhões, de acordo 

com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2016. Essas instalações 

têm previsão de licitação no 2º semestre de 2018. 

 

Acesse o relatório   
 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-054_2017-rev0.pdf
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2. "Estudo de suprimento de suprimento ao município de 

Presidente Figueiredo" 

Permitir o suprimento à demanda local com padrões de qualidade e 

confiabilidade. 

Foi recomendada a implantação de um novo ponto de suprimento, a SE 

Presidente Figueiredo 230/69 kV, com 100 MVA de transformação, além de 

expansões no sistema de distribuição local, com investimento estimado de R$ 

95 milhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, 

Junho/2016. A SE Presidente Figueiredo tem previsão de ser licitada no 2º 

semestre de 2018 (ANEEL) 

Acesse o relatório  

 

 
3. Revisão 1 do "Estudo de suprimento à região metropolitana 

de Manaus" 

Atualizar a configuração das LTs 230 kV Lechuga - Tarumã e Mauá 3 - Manaus, 

a partir das informações disponibilizadas nos relatórios R2 e R3.  

Foram recomendadas nesse estudo duas novas linhas de transmissão em 230 

kV (cerca de 38 km, sendo 15 km de linhas subterrâneas), e uma nova 

subestação 230/138 kV em Manaus (SE Tarumã), com 900 MVA de 

transformação, além de expansões em subestações existentes (1.800 MVA) e  

no sistema de distribuição local. O investimento estimado é R$ 850 milhões, de 

acordo com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2014. 

 

Acesse o relatório  

 

 
4. Revisão 2 do "Estudo de atendimento elétrico às regiões 

nordeste do Tocantins e sul do Maranhão 

Atualizar a modulação da transformação 500/138 kV da SE Colinas, vis-à-vis as 
últimas informações de mercado e topologia da rede de distribuição 
disponibilizadas pela Energisa TO.  
Como resultado da revisão das análises, a capacidade dos dois bancos de 
transformadores 500/138 kV de Colinas foi majorada para 180 MVA, 
totalizando 360 MVA de transformação, com investimento estimado de R$ 92 
milhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2012. 
A SE Colinas 500/138 kV tem previsão de licitação no1º semestre de 2018 
(ANEEL). 
 
 

Acesse o relatório  

 
5. Revisão 3 do "Estudo de atendimento elétrico à região 

sudeste do Pará 

Recomendação do pátio de 138 kV na SE Serra Pelada, em substituição ao 
setor de 138 kV da SE Parauapebas. Substituição da LT 500 kV Parauapebas – 
Integradora C1 e C2 pela LT 500 kV Serra Pelada – Integradora CD (65 km). 
As obras recomendadas no nível de tensão de Rede Básica, incluindo o novo 
setor de 500 kV da SE Integradora, com 1.500 MVA de transformação, e a LT 
230 kV Xinguara – Integradora C2 (79 km), totalizam investimento estimado de 
R$ 330 milhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, 
Junho/2012. 
 
 

Acesse o relatório  

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-011_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-105_2015-rev1.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-019_2013-rev2.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-114-2017-rev3.pdf
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6. Previsão de geração térmica para a região do Tramo Oeste 

para o horizonte 2018 a 2022 

Indicar os montantes mínimos de geração térmica para o Tramo Oeste 
necessários até a entrada em operação da solução estrutural. Acesse o relatório 

 

 

Região Nordeste – Relatórios R1 
 

Estudo Motivação Relatório 
 

Estados PI/CE/PE/BA 
 
 

8. Estudo de atendimento as cargas da SE Tomba 

 

Esgotamento da SE Tomba para atendimento às cargas da Coelba na região de 

Feira de Santana.  

Foi recomendada uma nova subestação 230/69 kV (300 MVA) em Feira de 

Santana e uma linha de transmissão em 230 kV, circuito duplo (cerca de 

55 km), além de expansões no sistema de distribuição local, com investimento 

estimado de R$ 118 milhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços 

ANEEL”, Junho/2016. Essas instalações têm previsão de licitação no 2º 

semestre de 2018. 

Acesse o relatório 
 

9. Estudo de atendimento as Regiões de Mossoró, Aracati e 

Fortaleza 

 

Esgotamento da SE Mossoró II para atendimento às cargas da Cosern e 

esgotamento do sistema 230 kV localizado na região do litoral leste do Ceará 

para conexão e escoamento de novos empreendimentos de geração. 

Foram recomendadas duas novas linhas de transmissão em 500 kV (cerca de 

262 km), três novas linhas de transmissão em 230 kV (cerca de 148 km),uma 

nova subestação 230/69 kV em Caraúbas (200 MVA), uma nova subestação 

500/230 kV (1500 MVA) em Jaguaruana e uma nova subestação 500/230/69 kV 

em Pacatuba (1600 MVA), além de expansões no sistema de distribuição local, 

com investimento estimado de R$ 1,21 bilhões, de acordo com a “Base de 

Referência de Preços ANEEL”, Junho/2015. Essaas instalações estão previstas 

para licitação no 1º semestre de 2018 (ANEEL). 

 

Acesse o relatório 

  

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-010_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-003_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-029-2017.pdf
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10. Estudo de atendimento as cargas das SE Tacaimbó e Ribeirão 

Esgotamento das subestações Tacaimbó e Ribeirão a partir de 2026 para 

suprimento às cargas da Celpe.  

Foi emitida uma Nota Técnica com o diagnóstico do atendimento às cargas de 

Tacaimbó e Ribeirão apontando que não serão necessários reforços neste 

momento. 

.  

Acesse o relatório  

11. Estudo para escoamento de geração na SE Suape II 

Necessidade de se estudar uma nova solução de planejamento para 

escoamento de geração termelétrica na região de Suape devido a não 

construção da LT 500 kV Suape II - Recife II pela CHESF.  

Foi recomendada uma nova linha de transmissão em 500 kV, circuito duplo 

(cerca de 23 km), uma nova linha de transmissão em 230 kV (cerca de 15 km) e 

um novo ATR 500/230 kV na SE Messias (600 MVA), com investimento 

estimado de R$ 150 milhões, tendo como referência a “Base de Referência de 

Preços ANEEL”, Junho/2016. 

Acesse o relatório 
 

12. Reavaliação do "Estudo de suprimento a região do Alto 

Médio Canindé e Sertão do Araripe" 

Necessidade de um novo ponto de suprimento para atendimento às cargas da 

EDPiauí e Celpe. 

Foram recomendadas duas novas linhas de transmissão em 230 kV (cerca de 

30 km) e a expansão da SE Chapada I para implantação de transformadores 

230/138 kV (400 MVA), com investimento estimado de R$ 125 milhões, tendo 

como referência a “Base de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2016. 

Acesse o relatório 
 

Regiões Sudeste e Centro-Oeste – Relatórios R1 
 

Estudo Motivação Relatório 
 

Estados GO/MG/MT/RJ/SP 
 

   

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-098-2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-062_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-061_2017-rev1.pdf
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13. Estudo de atendimento ao estado de Goiás  

Diagnosticar e solucionar pontos críticos da malha de Goiás afetados pelos 

grandes reforços nas interligações, além de avaliar possíveis problemas de 

atendimento nas subestações de fronteira. 

Foi recomendada uma nova linha de transmissão em 230 kV (cerca de 142 km) 

e um novo setor de 345 kV na subestação Pirineus. Adicionalmente, foram 

indicadas novas unidades de transformação de fronteira na SE 230/138 kV 

Cachoeira Dourada, 345/138 kV Corumbá, 230/138 kV Edéia e 230/138 kV 

Pirineus. Houve, ainda, a recomendação de nova modularização para o CER da 

SE 230 KV Barro Alto. Os reforços totalizaram cerca de 142 km de linhas de 

transmissão e 1050 MVA de transformação, além de reforços na rede de 

distribuição. O investimento total estimado é de R$ 362 Milhões na Rede 

Básica e R$ 11 Milhões na rede de distribuição, tendo como referência a “Base 

de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2016. Parte desses ativos tem previsão 

de licitação no 1º semestre de 2018 (ANEEL) e o restante (expansão de 

subestações existentes) será autorizado. 

Acesse o relatório  

 

14. Estudo prospectivo para escoamento do potencial solar das 

regiões norte e noroeste de Minas Gerais 

 

Permitir o escoamento do potencial de energia solar fotovoltaica nas regiões 

Norte e Noroeste de Minas Gerais, além de definir um novo ponto de 

atendimento regional à distribuidora local (SE Jaíba). 

Foram recomendadas duas novas linhas de transmissão, sendo uma em 230 kV 

em circuito duplo (cerca de 94 km) e uma em 345 kV (cerca de 108 km). 

Adicionalmente, foram indicadas a nova subestação 230/138 kV Jaíba (200 

MVA) e a nova transformação 500/230 kV Janaúba 3 (600 MVA), 

complementadas por expansões no sistema de distribuição local. O 

investimento total estimado é de R$ 364 milhões na Rede Básica e de R$ 12,8 

milhões na rede de distribuição, tendo como referência a “Base de Referência 

de Preços ANEEL”, Junho/2016. Essas instalações estão previstas para licitação 

no 1º semestre de 2018. 

Acesse o relatório  

 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-006_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-031_2017-rev0.pdf
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15. Atendimento à região de Inhumas, Itaberaí, Itapuranga e 

Guapó - Estado de Goiás 

 

 

Solucionar problemas de atendimento regional devido a problemas de 

subtensões no sistema distribuidor local e impossibilidade de atender novas 

cargas. 

Foi recomendada a nova SE 230/138kV Goianira (300 MVA) e, a partir dela, 

duas LT 230kV conectando com a SE 230/138kV Trindade (cerca de 31 km) e a 

SE 230/138kV Xavantes (cerca de 30km). Para o ano de 2030, foi recomendada 

de forma referencial a LT 500 kV R. Verde Norte – Trindade C3 (225 km). 

Adicionalmente foram indicadas expansões no sistema de distribuição local. O 

investimento total estimado é de R$ 403 milhões na Rede Básica e de R$118 

milhões na rede de distribuição, tendo como referência a “Base de Referência 

de Preços ANEEL”, Junho/2016. 

Acesse o relatório  

 

16. Ampliação SE Rio Verde 230/138 kV 

 

Não atendimento ao critério N-1 na SE 230/138 kV Rio Verde. 

Foi recomendado o 4º transformador com capacidade de 100 MVA na SE 

230/138kV Rio Verde para atendimento ao critério N-1 devido à 

impossibilidade de revitalização das unidades transformadoras que não 

possuem capacidade de sobrecarga. O investimento total estimado é de R$ 

17,6 milhões, tendo como referência a “Base de Referência de Preços ANEEL”, 

Junho/2016. 

Acesse o relatório  

 

17. Atendimento a Itabira – MG 

Não atendimento ao critério N-1 na SE 230/13,8 kV Itabira 2. 

Foi recomendada a substituição do transformador 69/13,8 kV para um novo 

de potência de 33 MVA, bem como a instalação de 2 disjuntores de 69 kV e 2 

disjuntores de 13,8 kV. O investimento total estimado é de R$ 7,4 milhões 

(DIT). 

Acesse o relatório  

 

18. Nota Técnica: Análise Técnica da Transformação 500/230 kV 

na SE Sinop - Revisão 

Necessidade de análise de viabilidade técnico-econômica e socioambiental 

para a adequação da conexão provisória da SE Sinop aos padrões de rede 

básica. 

São estimados investimentos de R$ 217,9 milhões (Base de Preços de 

Referência da ANEEL – Ref. 06/2016) para a execução do plano de obras, que 

consiste na adequação da SE Sinop e a nova SE 500/230 kV Cláudia, 

totalizando 600 MVA adicionais de transformação de fronteira, além de 22 km 

em linhas de 500 kV e expansões no sistema de distribuição local. 

Acesse o relatório    

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-043_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-055_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-094_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-018_2017-rev1.pdf
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19. Atendimento à Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

Reavaliação dos carregamentos das transformações de fronteira da região 

metropolitana do Rio de Janeiro frente a cenários estressantes. 

Os reforços nas subestações de fronteiras da área Rio montam a 4.200 MVA 

de substituições e transformações novas, distribuídos entre as subestações de 

Nova Iguaçu, São José, Adrianópolis e Zona Oeste, contabilizando R$ 296,9 

milhões de reais ao longo do horizonte, de acordo com a Base de Preços de 

Referência da ANEEL – Ref. 06/2016. 

 

 

Acesse o relatório  

 

20. Estudo de atendimento à região de Capão Bonito  

Necessidade de reforços para atendimento às cargas da Região de Capão 

Bonito, abrangendo municípios do sudoeste do estado de São Paulo. 

Foram recomendadas duas novas linhas de transmissão em 230 kV (cerca de 

257 km) e a instalação de 450 MVA na SE Capão Bonito , com investimento 

total estimado de R$ 220 milhões, tendo como referência a “Base de 

Referência de Preços ANEEL”, Junho/2016. A LT 230 kV Itararé II – Capão 

Bonito C1 tem previsão de licitação no 2º semestre de 2018 (ANEEL). 

Acesse o relatório  

 

21. Estudo de reforços para o sistema de 345 kV de São Paulo – 

LT 345 kV Baixada Santista – Tijuco Preto e SE Sul  

Identificar e recomendar obras para solucionar as sobrecargas previstas na 

contingência de um dos circuitos expressos da LT 345 kV Tijuco Preto – 

Baixada Santista, bem como aumento de confiabilidade no suprimento à SE 

Sul. 

Foi recomendada a construção de um trecho de seccionamento de linha de 

transmissão de  12 km em 345 kV, com investimento estimado de R$ 40 

milhões, tendo como referência a “Base de Referência de Preços ANEEL”, 

Junho/2016. 

 

Acesse o relatório  

 

22. Avaliação para Alteração de Configuração da LT 138 kV Tupã - 

Getulina 

Reavaliação, a pedido da ENERGISA-SP, da configuração da LT 138 kV Tupã - 

Getulina, sendo verificada a possibilidade de alteração de circuito duplo para 

circuito simples, sem prejuízos à confiabilidade do sistema local. 

Foi recomendada a alteração da configuração da nova LT 138 kV Tupã – 

Getulina de circuito duplo para circuito simples com extensão de 82 km, o que 

representa um custo evitado de R$ 25 milhões, tendo como referência a “Base 

de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2017. 

Acesse o relatório  

 

Região Sul – Relatórios R1 
 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-014_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-050_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-044_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-076_2017-rev0.pdf
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Estudo Motivação 
Status 

Previsão de término  

Estados PR/SC/RS 
 
 

23. Atendimento ao Estado do Paraná: Região Centro-Sul 

(REVISÃO) 

 

Revisão do relatório R1 original elaborado para a região em questão, a partir 

de informações posteriores indicadas nos relatórios R2 a R4, atualizando os 

valores de compensação reativa da LT 525 kV Ivaiporã – Ponta Grossa C1 e C2 

(CS).   
Foi recomendada implantação da nova SE 525/230 kV Ponta Grossa e do seu 

sistema de integração composto pela LT 525 kV Ivaiporã – Ponta Grossa – 

Bateias C1 e C2 (CS), além de quatro novas subestações de fronteira 230/138 

kV e reforços no sistema de transmissão/distribuição local. Os ativos 

recomendados somam cerca de 1.200 km de LT e 5.240 MVA de transformação 

em novas subestações e expansões de subestações existentes, necessárias ao 

longo do período analisado nos estudos, perfazendo um investimento 

estimado de R$ 2 bilhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços 

ANEEL”, Junho/2014. 

Observa-se que, no leilão 02/2017, ocorrido em 15/12/2017, já foram licitados, 

do montante previsto, 1.129 km de LT e 3.790 MVA de transformação em 

novas subestações. 

 

 

Acesse o relatório  

 

24. Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Região Oeste 

(Xanxerê)  

Identificar e recomendar ampliações para o sistema elétrico da região oeste do 

estado a fim de assegurar o atendimento ao mercado local minimamente até o 

ano 2030.  

O estudo recomendou a implantação de um pátio de 230 kV na SE 525 kV Itá, 

além de quatro novas subestações de fronteira 230/138 kV e reforços no 

sistema de transmissão/distribuição local, perfazendo um total de  750 km de 

LT e 3718 MVA de transformação em novas subestações e expansões de 

subestações existentes, necessárias ao longo do período analisado nos 

estudos.O investimento estimado para esses ativos é de R$ 1,5 bilhão , de 

acordo com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2016. 

 

Acesse o relatório, 
 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-133_2015-rev2.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-049_2017-rev0.pdf
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25. Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e 

Extremo Sul (REVISÃO; ref.: estudo de 2013) 

Revisão do relatório R1 original elaborado para a região em questão.  

Foi recomendada a implantação da nova LT 230 kV Siderópolis 2 – Forquilhinha 

C2 em substituição à recapacitação da LT 230 kV Siderópolis – Forquilhinha, 

totalizando cerca de 28 km de linhas de transmissão e 672 MVA de 

transformação (expansão da nova subestação Siderópolis 2). O investimento 

estimado é de R$ 30 milhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços 

ANEEL”, Junho/2016. Os demais ativos recomendados na emissão original do 

relatório já foram licitados no leilão 005/2016. 

 

Acesse o relatório  

 

26. Atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul: Região de Cruz 

Alta 

Identificar e recomendar ampliações para o sistema elétrico da região de Cruz 

Alta a fim de assegurar o atendimento ao mercado local minimamente até o 

ano 2027.  

O estudo recomendou a implantação da nova SE 230/69 kV Cruz Alta 2 e 

reforços no sistema de distribuição local, totalizando 2 km de LT e 249 MVA de 

transformação em novas subestações e expansões de subestações existentes, 

necessárias ao longo do período analisado nos estudos. O investimento 

estimado é de R$ 150 milhões, de acordo com a “Base de Referência de Preços 

ANEEL”, Junho/2016. A SE Cruz Alta 2 tem previsão de ser licitada no 1º 

semestre de 2018 (ANEEL). 

 

 

Acesse o relatório  

 

27. Parecer Técnico sobre o Estudo da CERTEL sobre a Nova 

Configuração de Acesso na Nova SE 230/69 kV Lajeado 3 

Avaliar o estudo elaborado pela CERTEL, no qual a permissionária pleiteava a 

alteração da configuração planejada para o seu acesso à nova SE 230/69 kV 

Lajeado 3 posteriormente à licitação da subestação.  

Não foram vislumbrados investimentos significativos neste estudo. 

 

Acesse o relatório  

 

28. Atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul: Região Serrana 

Identificar e recomendar ampliações para o sistema elétrico da região serrana 

do estado a fim de assegurar o atendimento ao mercado local minimamente 

até o ano 2027.  

O estudo recomendou a implantação da nova SE 525/230/138 kV Caxias Norte, 

além de reforços no sistema de transmissão/distribuição local, totalizando 

cerca de 600 km de LT e 4.215 MVA de transformação em novas subestações e 

expansões de subestações existentes, necessárias ao longo do período 

analisado nos estudos. O investimento estimado é de R$ 1,2 bilhão, de acordo 

com a “Base de Referência de Preços ANEEL”, Junho/2016. A SE Caxias Norte e 

as linhas de transmissão em 230 kV  que chegam a essa SE têm previsão de 

licitação no 2º semestre de 2018. 

Acesse o relatório  

 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-DEA-RE-009_2013-rev1.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-002_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-052_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-056_2017-rev0.pdf
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Estudos adicionais  

Estudo Motivação Relatório 
 

29. Recomendação de Reforços para Mitigar Atrasos de 

Instalações de Transmissão Concedidas 

Determinar um conjunto mínimo de reforços necessários para mitigar as 

restrições de transmissão decorrentes do atraso de importantes instalações da 

Rede Básica, com impactos significativos para o suprimento de energia através 

do Sistema Interligado Nacional (SIN), as quais, não obstante já terem sido 

objeto de outorga em contratos de concessão, por razões de naturezas 

diversas, estavam com seus processos de implantação paralisados e sem a 

possibilidade de se configurar com segurança um prazo para a solução das 

questões regulatórias que pudessem viabilizar sua construção. 

Foram recomendadas sete novas linhas de transmissão em 500 kV totalizando 

cerca de 2560 km, além da subestação 500 kV Serra Pelada e do novo pátio 

230 kV da SE Açu (500/230 kV – 1.800 MVA) e seccionamentos em 230 kV 

correlatos. O investimento total estimado é de aproximadamente R$ 4,57 

bilhões na Rede Básica, de acordo com a “Base de Referência de Preços 

ANEEL”, Junho/2016. Essas instalações já foram licitadas no Leilão 002/2017. 

 

Acesse o relatório  

 

30. Nota Técnica Conjunta EPE/ONS LEN A-4/2017: Metodologia, 

premissas e critérios para a definição da capacidade 

remanescente do SIN para escoamento de geração pela Rede 

Básica, DIT e ICG 

Definição da metodologia, premissas e critérios para o cálculo das margens de 

escoamento a serem consideradas no Leilão A-4/2017 
Acesse o relatório  

31. Avaliação do sistema de conexão elétrica dos 

empreendimentos de geração hidrelétrica participantes do 

Leilão de energia Nova A-6/2017 

Definição das instalações de interesse restrito das usinas hidrelétricas 

participantes do Leilão A-6/2017 
Acesse o relatório  

32. Nota Técnica Conjunta EPE/ONS LEN A-4/2018: Metodologia, 

premissas e critérios para a definição da capacidade 

remanescente do SIN para escoamento de geração pela Rede 

Básica, DIT e ICG 

Definição da metodologia, premissas e critérios para o cálculo das margens de 

escoamento a serem consideradas no Leilão A-4/2018 
Acesse o relatório  

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-037-2017-rev1.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-051-2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-068-2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-091-2017-rev0.pdf
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Estudos relativos aos Relatórios R2  

Estudo Motivação Relatório 
 

33. Definição de parâmetros iniciais para o planejamento de 

linhas de transmissão subterrâneas - elaboração de Nota 

Técnica 

Apresentar de forma estruturada um conjunto de soluções em linhas de 

transmissão subterrâneas para subsidiar a escolha inicial das equipes de 

planejamento da expansão da transmissão 

Acesse o relatório  

34. Recomendações de Reforços para Mitigar Atrasos de 

Instalações de Transmissão Concedidas - Avaliação de 

Transitórios Eletromagnéticos de Manobra- apresentado 

através de Nota Técnica 

Apresentar os resultados dos estudos de transitórios eletromagnéticos de 

manobra para o novo tronco de transmissão em 500 kV Xingu - Serra Pelada - 

Miracema - Gilbués - Barreiras II. 

Acesse o relatório  

35. Estudo Prospectivo para Escoamento do Potencial Solar das 

Regiões Norte e Noroeste de Minas Gerais - Relatório R2   

Elaboração dos estudos de detalhamento para o sistema de transmissão 

composto pela LT 230 kV Janaúba 3 – Jaíba, C1 e C2, duas unidades de 

transformação em 500 kV/230 kV, 300 MVA, na SE Janaúba 3, e de duas 

unidades de transformação em 230 kV/138 kV,  na SE Jaíba, e pela LT 345 kV 

Pirapora 2 – Três Marias. 

Acesse o relatório  

36. Análise e avaliação de relatórios R2 correspondentes a 45 

empreendimentos de transmissão 
Analisar a conformidade dos relatórios R2 elaborados por terceiros. --------  

 

 

 

Figura 1 – Localização dos Lotes Outorgados 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-004-2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-NT-066_2017-rev0.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-348/EPE-DEE-RE-090_2017-rev0.pdf

