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Programação de Estudos de Planejamento de 
 Expansão da Transmissão para 2019 

 

 

Apresenta-se a seguir a programação dos estudos 

de planejamento de expansão da transmissão 

previstos para 2019, contemplando aqueles já 

finalizados, em andamento ou a iniciar. Essa 

informação pretende dar transparência às atividades 

da área de transmissão da EPE, apresentando ao 

setor elétrico e ao público em geral as regiões que 

estão sendo estudadas e quais as motivações que 

justificam esses estudos.  

Os estudos de planejamento da expansão do 

sistema de transmissão brasileiros são realizados 

pela EPE, em sintonia com o MME, e objetivam 

prover o Sistema Interligado Nacional (SIN) de 

capacidade e flexibilidade adequadas para atender o 

crescimento da demanda, o escoamento de energia 

das novas fontes de geração, a conexão de novos 

(grandes) consumidores e a expansão das 

interligações regionais com segurança e 

confiabilidade.   

Esses estudos são realizados tendo como premissa 

o dimensionamento da rede com critério de 

confiabilidade N-1 (contingências simples), ou seja, 

a saída de um elemento de transmissão não acarreta 

corte de carga. Em algumas situações são também 

testadas situações mais severas (contingências 

duplas, N-2), que devem ser suportadas sem 

provocar o colapso do sistema. Nesse sentido, os 

estudos desenvolvidos pela EPE, que contemplam as 

análises técnico-econômica e socioambiental de 

alternativas de expansão, indicarão as instalações da 

Rede Básica (linhas e subestações com tensão igual 

ou superior a 230kV) que serão proximamente 

licitadas ou autorizadas pela agência reguladora 

(ANEEL), após aprovação do MME. Em alguns casos, 

os estudos também contemplam expansões na rede 

de distribuição, cuja implantação fica a cargo da 

distribuidora local. 

É importante frisar que o cronograma de execução 

previsto para os estudos pode sofrer variações, uma 

vez que é bastante influenciado pelo intervalo de 

tempo dispendido nas respostas dos agentes 

envolvidos às consultas efetuadas pela EPE quanto 

à viabilidade de adequação ou de expansão das 

instalações existentes, como também pelas 

crescentes dificuldades fundiárias e socioambientais 

detectadas ao longo dos estudos. Adicionalmente, 

alguns estudos, anteriormente não programados, 

podem vir a fazer parte da programação, seja para 

realizar análises específicas demandadas pelo MME, 

seja pela necessidade de revisão decorrente de 

ajustes identificados nos relatórios de detalhamento 

(R2, R3, R4 e R5), podendo impactar na previsão 

inicialmente estabelecida. 

Em decorrência, a programação pode sofrer 

atualizações ao longo do ano, envolvendo alterações 

tanto na quantidade de estudos como também na 

sua priorização, em função de externalidades que 

levem, por exemplo, à avaliação de impactos de 

atrasos em obras prioritárias ou à realização de 

outros estudos específicos demandados pelo MME. 

No início do ano de 2019 havia um elenco de 24 

estudos em andamento, tendo sido incorporados 

outros ao longo do ano. No momento da emissão 

deste Informe, 08 estudos foram finalizados, 24 

estão em desenvolvimento, e há previsão de início 

de outros 4 estudos, ainda em 2019, conforme é a 

seguir apresentado. Os estudos finalizados estão 

disponíveis neste link. 

Uma atualização desta programação será emitida ao 

final deste ano, como foco no ano 2020. 

Planejamento da Expansão 

da Transmissão  
29/07/2019 

31/07/2019 

http://www.epe.gov.br/
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatórios-r1
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Programação de estudos de planejamento de expansão da transmissão para 2019 

 

 
 
 
 

  REGIÃO NORTE (Incluindo o estado do Maranhão)  

 

Estudo 
 

Motivação 
 

Status 
 

Previsão de Término 

Tocantins 

1. Estudo de Suprimento a Região de Gurupi 
Esgotamento do sistema de distribuição responsável pelo 
suprimento de energia elétrica à região sul do estado do 
Tocantins. 

Em andamento Agosto de 2019 

NE 

MG/DF/GO – (SE/CO1) 

AC/RO/MT – (SE/CO3)  

SP 

S 

RJ/ES – (SE/CO2) 

Grupos de Estudos da Transmissão 

N 
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Pará e Maranhão 

2. Estudo para o Suprimento às Regiões de Açailândia, 
Buriticupu e Vitorino Freire (MA), e Dom Eliseu (PA) 

 
Evitar subtensões em todos os barramentos de 69 kV do eixo 
de Açailândia – Piquiá – Itinga, além de sobrecargas acima da 
capacidade nominal dos dois (02) transformadores 230/69 kV 
remanescentes da SE Imperatriz (100 MVA), durante a 
contingência de um dos três (3) transformadores instalados 
atualmente. 
A solução estrutural a ser recomendada também eliminará as 
dificuldades para controle de tensão nos eixos Miranda II – 
Santa Inês - Estaca Trinta – Buriticupu, Peritoró – Bacabal – 
Vitorino Freire e Marabá – Rondon – Dom Eliseu, existentes 
atualmente, face às elevadas extensões entre a fonte e a 
carga. 

Em andamento Setembro de 2019 

3. Estudo de Suprimento à Região de Novo Progresso (PA) – 
Revisão 01 

 Alteração da modulação dos bancos de 
autotransformadores da SE Cláudia 500/230 kV de 300 MVA 
para 450 MVA, em função das avaliações desenvolvidas no 
Relatório R4 dessa subestação; 

 Alteração da localização da SE Cachimbo e das extensões 
das linhas de transmissão a ela associadas, em função das 
análises realizadas nos Relatórios R3 e R5. 

Finalizado 
EPE-DEE-RE-005/2018-
rev01 

Janeiro de 2019 

4. Estudo de Suprimento à Região Metropolitana de São Luís 
Indefinição quanto à implantação por parte da TDG da LT 230 
kV São Luís II – São Luís III C2. 

Cancelado  

REGIÃO NORDESTE 

 

Estudo 
 

Motivação  Status Previsão de Término 

Pernambuco 

5. Estudo de Expansão da SE Bongi 
Necessidade de se estudar uma solução para o não 
atendimento ao critério N-1 na subestação Bongi e avaliação 
da necessidade de novos pontos de suprimento. 

Em andamento Agosto de 2019 

6. Estudo de Suprimento a Região Metropolitana de Recife Esgotamento do eixo 230 kV Recife II - Joairam – Bongi. Em andamento Novembro de 2019 
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Bahia 

7. Estudo de Suprimento a Região Metropolitana de Salvador 
Necessidade de avaliar a relicitação da SE 230/69 kV Pirajá e 
obras associadas. 

Finalizado 
EPE-DEE-RE-068/2018-rev1 

Fevereiro de 2019 

8. Estudo de Escoamento na Área Sul da Região Nordeste 
Avaliação das margens de escoamento de geração na região 
Nordeste para recomendação de expansões na rede 500 kV. 

Em andamento Agosto de 2019 

9. Reavaliação do Atendimento ao Extremo Sul da Bahia Necessidade de controle de tensão no extremo sul da Bahia. Em andamento Setembro de 2019 

Sergipe 

10. Estudo de Atendimento às Cargas das SE Itabaiana e 
Itabaianinha 

Esgotamento da subestação Itabaiana para novas entradas de 
linhas em 69 kV, dificultando o atendimento às cargas da 
Energisa-SE e necessidade de reforços na rede 230 kV. 

Em andamento Outubro de 2019 

Interligação Nordeste-Sudeste 

11. Estudo de Ampliação da Interligação Nordeste - Sudeste 
Necessidade de ampliação desta interligação para escoamento 
de excedentes energéticos do Nordeste para o Sudeste a partir 
do ano 2026. 

Em andamento Fevereiro de 2020 

12. Estudo de Escoamento nas Áreas Norte e Leste da Região 
Nordeste 

Avaliação das margens de escoamento de geração na região 
Nordeste para recomendação de expansões na rede 500 kV. 

A iniciar Fevereiro de 2020 

REGIÃO SUDESTE/CENTRO OESTE 
 

Estudo 
 

Motivação  Status Previsão de Término 

Minas Gerais e Goiás 

13. Estudo de Atendimento à Região de Ipatinga Não atendimento ao critério n-1 na SE 230/13,8 kV Ipatinga 1. Em andamento  Setembro de 2019 

14. Estudo Prospectivo para Escoamento de Geração das 
Regiões Sul de Goiás e Triângulo Mineiro 

Estudo prospectivo para avaliação da necessidade de reforços 
estruturais na região sul de Goiás e Triângulo Mineiro para 
atendimento de usinas renováveis. 

Em andamento Setembro de 2019 
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15. Estudo de Atendimento à Região Central do Estado de 
Goiás 

Necessidade de definição da antecipação de obras estudadas 
anteriormente para resolver problemas de atendimento à 
região Central de Goiás. 

Finalizado  
EPE-DEE-RE-027/2019-rev1 

Junho de 2019 

Rio de Janeiro 

16. Grupo de Trabalho para Avaliação dos Níveis de Curto-
Circuito no Rio de Janeiro 

Indicar solução estrutural para o crescente nível de curto-
circuito na região metropolitana.  
 

Em andamento Setembro de 2019 

17. Estudo para Atendimento às Regiões de Niterói e Magé 
Avaliar a necessidade de novo ponto de fronteira para atender 
o crescimento das cargas das regiões metropolitanas de 
Niterói e Magé. 

Em andamento Setembro de 2019 

Espírito Santo 

18. Estudo de Atendimento ao Espírito Santo 
Reavaliação das condições de atendimento ao Espírito Santo 
levando em consideração as datas de tendência das obras já 
licitadas. 

Em andamento Novembro de 2019 

São Paulo 

19. Estudo de Atendimento à Região Metropolitana de São 
Paulo – Sub-regiões Norte, Leste e Sul 

Aumentar a confiabilidade do sistema e garantir o 
atendimento ao crescimento do mercado da Região 
Metropolitana de São Paulo, especificamente nas regiões 
Norte, Sul e Leste da Capital, além da Região do ABC. 

Finalizado / Em fase de 
emissão 
 

 

20. Reforços para a Região Industrial de Mairiporã, Jaguari e 
São José dos Campos 

Atendimento à região industrial dos municípios de Mairiporã, 
Jaguari e São José dos Campos. 

Em andamento Agosto de 2019 

21. Atendimento ao sistema de 138 kV da Regional Leste da 
área de concessão da ENERGISA-SP 

Atendimento à região de Bragança Paulista, próximo ao Sul de 
Minas (Extrema, Cambuí e Camanducaia), com grandes polos 
industriais. 

A iniciar Fevereiro/2020 

22. Estudo de atendimento à região Sul de Campinas, Jundiaí e 
Indaiatuba. 

Esgotamento da capacidade de transformação 500/440 kV da  
SE Araraquara II e das transformações de fronteira de Itatiba e 
Bom Jardim e Campinas. 

Em andamento Dezembro de 2019 

23. Avaliação de Solução de Curto Prazo para Atendimento ao 
Litoral de São Paulo 

Avaliação e proposição de medidas/reforços de curto prazo 
para atendimento ao litoral de São Paulo devido a atrasos na 
entrada em operação da solução estrutural. 

Em andamento Setembro de 2019 
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24. Reavaliação da Solução de Atendimento ao Litoral Norte de 
São Paulo 

Avaliação de solução alternativa à implantação da SE 
Domênico Rangoni. 

Em andamento Setembro de 2019 

25. Desempenho Dinâmico do Sistema de SP no Horizonte de 
Médio/Longo Prazo 

Propiciar melhoria do desempenho dinâmico do sistema 
considerando aumento da capacidade das interligações e 
operação de elos de CC. 

A iniciar Dezembro de 2019 

26. Estudo da RMSP (setor 230 kV e região central) 
Necessidade de reforços e de novos pontos de suprimento 
para atendimento à Grande SP. 

A iniciar Dezembro de 2019 

Acre, Rondônia e Mato Grosso 

27. Atualização dos Estudos de Integração de Cruzeiro do Sul e 
Feijó ao SIN 

Reavaliar o plano de obras devido à caducidade da concessão 
e ao tempo transcorrido desde a recomendação inicial (2011). 

Finalizado 
EPE-DEE-RE-009/2019-rev3 

Julho de 2019 

28. Reavaliação do Atendimento à Região de Rio Branco 

Avaliação do desempenho das condições de atendimento às 
cargas da região de Rio Branco, bem como garantir o 
suprimento à demanda local com padrões de qualidade e 
confiabilidade. 

Em andamento Setembro de 2019 

29. Reforços na Interligação AC/RO/MT para a Região Sudeste - 
Harmonização com Usinas Futuras 

Estudar a harmonização dos reforços necessários no sistema 
de transmissão com UHEs em processo de elaboração de 
EVTE. 

Em andamento Setembro de 2019 

30. Reavaliação do Atendimento à Região de Cuiabá 
Reavaliar a data de necessidade do novo ponto de suprimento 
para a região de Cuiabá, frente aos novos dados de mercado e 
aos reforços já implantados nas SE Coxipó e Várzea Grande 2. 

Em andamento Setembro de 2019 

REGIÃO SUL 

 

Estudo 
 

Motivação  Status Previsão de Término 

 

31. Atendimento ao Estado do Paraná: Região Metropolitana 
de Curitiba e Litoral --- Parte II (obras que necessitem de 
interações com as secretarias de energia estaduais e 
órgãos de licenciamento) 

Solucionar os problemas de atendimento elétrico à Região 
Metropolitana de Curitiba e Litoral nos próximos anos. O 
Volume 1 do estudo tratou da recomendação de obras de 
pequeno porte para a região visando o atendimento local no 
curto prazo. Já o volume 2, referido nesse informe, contempla 
a recomendação de obras estruturantes para a região. 

Em andamento Setembro de 2019 

32. Atendimento ao Estado de Santa Catarina: Regiões Sul e 
Extremo Sul (estudo novo, com horizonte até 2031) 

Solucionar os problemas de atendimento elétrico às Regiões Sul 
e Extremo Sul do Estado de Santa Catarina nos próximos anos. 

Em andamento  Dezembro de 2019 
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33. Atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul: Região 
Metropolitana de Porto Alegre --- Parte II (obras que 
necessitem de interações com as secretarias de energia 
estaduais e órgãos de licenciamento) 

Solucionar os problemas de atendimento elétrico à Região 
Metropolitana de Porto Alegre nos próximos anos. O Volume 1 
do estudo tratou da recomendação de obras de pequeno porte 
para a região visando o atendimento local no curto prazo. Já o 
volume 2, referido nesse informe, contemplou a recomendação 
de obras estruturantes para a região. 

Finalizado 
EPE-DEE-RE-039/2019 

Maio de 2019 

34. Atendimento ao Estado do Rio Grande do Sul: Região 
Noroeste 

Solucionar os problemas de atendimento elétrico à Região 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul nos próximos anos. 

Em andamento Dezembro de 2019 

35. Atendimento ao Estado do Mato Grosso do Sul: Região de 
Naviraí 

Solucionar os problemas de atendimento elétrico à Região Sul 
do Estado do Mato Grosso do Sul nos próximos anos, 
especificamente a Região de Naviraí. 

Finalizado 
EPE-DEE-RE-001/2019 

Janeiro de 2019 

36. Reavaliação da Necessidade de Obras Constantes no 
Contrato de Concessão nº 002/2015-ANEEL 

Reavaliar a real necessidade de implantação das obras 
constantes no Contrato de Concessão referido, notadamente a 
SE 230/138 kV Paraíso 2, uma vez que as premissas que levaram 
à sua recomendação não se concretizaram. 

Finalizado 
EPE-DEE-RE-002/2019 

Janeiro de 2019 

ESTUDOS ESPECIAIS 

37. Metodologia para Avaliação e Recomendação de Dois 
Circuitos Simples em Vez de Um Circuito Duplo e 
Afastamento Entre Circuitos 

Demanda feita pelo MME para a definição de uma 
metodologia de referência. 

Em andamento Setembro de 2019 

 

 

Figura 1 – Localização dos Lotes Outorgados 


