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Estudo de Planejamento da Transmissão: 
Atendimento Elétrico à Região Metropolitana de Porto Alegre 

 

A Região Metropolitana de Porto Alegre, também 

conhecida como Grande Porto Alegre, é a maior região 

metropolitana da região Sul do Brasil, com cerca de 4,3 

milhões de habitantes, sendo a quinta mais populosa do 

país. 

O atendimento elétrico a essa região é realizado por 

instalações de Rede Básica nas tensões de 525 kV e 

230 kV, bem como por Demais Instalações de 

Transmissão (DIT) nas tensões 138 kV e 69 kV. 

Recentemente, as análises do Plano Decenal de Energia 

indicaram problemas para o suprimento elétrico local nos 

próximos anos, o que motivou a EPE a elaborar um estudo 

de planejamento com vistas à expansão da transmissão 

de energia elétrica no estado. 

Durante a realização desse estudo, foram vislumbradas 

diversas alternativas para a expansão do sistema da 

região, envolvendo não só instalações de pequeno porte 

(ampliação/adequação de subestações) como também 

diversos outras de caráter estruturante, as quais devem 

ser outorgados por meio de licitação a ser realizada pela 

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). 

Em relação aos empreendimentos estruturantes, chama-

se a atenção para as novas interconexões do estado do 

Rio Grande do Sul com os estados do Paraná e Santa 

Catarina, além da indicação de uma nova subestação 

525/230 kV local, sendo essa instalação estratégica para 

aumentar o nível de confiabilidade no atendimento 

elétrico ao estado com um todo. 

Convém salientar que todas as linhas de transmissão e 

subestações contempladas nas análises elétricas do 

estudo foram detalhadamente avaliadas sob o aspecto 

socioambiental no sentido de melhor caracterizar as 

instalações e assim minimizar as suas interferências em 

áreas ambientalmente sensíveis, evitando potenciais 

problemas posteriores de licenciamento e implantação. 

Ressalta-se que esse processo foi conduzido de forma 

diferenciada em função da complexidade socioambiental 

dos empreendimentos planejados, dos quais se destacam 

as linhas de transmissão que atravessarão áreas urbanas 

e de expansão urbana na Região Metropolitana de Porto 

Alegre 

Dentro desse contexto, buscou-se estabelecer um diálogo 

contínuo com o órgão licenciador ambiental do estado do 

Rio Grande do Sul (Fepam) e, sobretudo, com a Secretaria 

do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre 

(Smams), por se tratar do município de maior densidade 

demográfica da região de interesse e que receberá um 

quantitativo expressivo de linhas de transmissão em 

áreas urbanas. 

Objetivamente, esse encaminhamento se mostrou 

bastante eficaz para assegurar a qualidade do estudo. As 

orientações e sugestões das instituições consultadas 

implicaram aprimoramentos sobre a alternativa 

recomendada para a expansão do sistema elétrico da 

Grande Porto Alegre, envolvendo inclusive a alteração da 

localização de algumas subestações novas e a redefinição 

dos traçados inicialmente propostos para as linhas 

planejadas. 

Destaca-se no estudo a adoção de soluções como LTs 

subterrâneas e LTs com torres compactas para reduzir as 

interferências em áreas urbanas. 

Em síntese, as ações destacadas anteriormente 

possibilitaram à EPE recomendar um plano de obras 

tecnicamente efetivo para solucionar os problemas de 

atendimento previstos na Região Metropolitana de Porto 

Alegre, e com um risco menor de implantação, o que 

certamente será importante na sequência do processo 

licitatório das instalações. 

No anexo a seguir, são apresentadas informações gerais 

a respeito do estudo referido nesse Informe. 
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Anexo – Informações Gerais do Estudo 

- Relatório do estudo: link 
 
- Nota técnica com o detalhamento das análises socioambientais: link 
 
- Resultados gerais: 

 Investimento total: aproximadamente R$ 5 bilhões. 
 Subestações novas: 1 SE 525 kV, 1 SE 525/230/69 kV (total de 2016 MVA na transformação 525/230kV 

e total de 300 MVA na transformação de 230/69kV), 2 SEs 230/138 kV (total de 900 MVA) e 4 SEs 230/69 
kV (total de 1200 MVA). 

 Linhas de transmissão novas: 8 LTs em 525 kV (total de 1240 km) e 20 LTs em 230 kV (total de 255 km) 
 

- Localização dos empreendimentos recomendados: 

 

- Reuniões realizadas durante as análises socioambientais: 

  

Observação: Sema – Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do RS; Fepam – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique 

Luiz Roessler; CEEE – Companhia Estadual de Energia Elétrica do RS; Smim – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana 

de Porto Alegre; Smams – Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre; MME – Ministério de Minas e 

Energia. 

Data da 

reunião 
Local Instituições participantes 

09/08/2016 Sema/RS Sema/RS, Fepam, EPE, Secretaria de Minas e Energia do RS 

20/10/2016 EPE e CEEE, por videoconferência EPE, Fepam, Secretaria de Minas e Energia do RS, CEEE 

17/11/2016 Fepam EPE, Fepam, Secretaria de Minas e Energia do RS 

16/11/2018 EPE e CEEE, por videoconferência 
EPE, Smim, Smams, CEEE, Secretaria de Minas Energia do RS, 

Fepam, MME 

07/02/2018 Fepam EPE e Fepam 

07/02/2018 Smams EPE e Smams 

http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatórios-r1
http://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatórios-r1
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- Áreas geográficas abrangidas (acima) e principais fatores de complexidade socioambiental (abaixo) 

Á
re

a Abrangência geográfica Principais fatores de complexidade socioambiental 

1 
Paraná, Santa 

Catarina 

UCs de proteção integral e RPPNs, terra indígena e território quilombola 
(passíveis de desvio), Áreas Núcleo da RBMA, remanescentes de 

vegetação nativa em áreas de relevo acidentado, APPs de matas ciliares, 
presença da Arauacaria angustifolia, ameaçada de extinção, áreas de 

silvicultura 

2 
Santa Catarina, 

Rio Grande do Sul 

Vegetação nativa nos biomas Mata Atlântica e Pampa, Áreas Núcleo da 
RBMA, relevo acidentado coberto por vegetação nativa e silvicultura, 

proximidade da APA do Banhado Grande e as APPs da UHE Barra 
Grande, áreas de expansão urbana de Porto Alegre 

3 
São Sebastião do 
Caí, Caxias do Sul 

Região de transição entre os biomas Mata Atlântica e Pampa, pequenas 
e médias propriedades rurais, silvicultura, fragmentos de vegetação 

nativa e áreas urbanas 

4 
Eldorado do Sul, 

Charqueadas, 
Nova Santa Rita 

Vegetação nativa do bioma Pampa, áreas alagadiças, rizicultura e áreas 
de expansão urbana, acúmulo de LTs em operação e licitadas na 

travessia do rio Jacuí 

5 
Porto Alegre, 

Viamão, Capivari 
do Sul, Osório 

Áreas urbanas e de expansão urbana, morros cobertos com vegetação 
nativa, terra indígena (passível de desvio), território quilombola 

(passível de desvio), presença de espécie de primata ameaçado de 
extinção, UCs de proteção integral municipais, em especial o RVS São 
Pedro e a APA do Banhado Grande, parques eólicos em Osório, áreas 

alagáveis 

6 
Área urbana de 

Porto Alegre 

Proximidade de UCs de proteção integral municipais, de território 
quilombola e de morros com vegetação nativa que abrigam espécies da 

fauna ameaçadas de extinção, áreas urbanas consolidadas e de 
expansão urbana em acelerado processo de expansão urbana 

Obs.: UC – Unidade de Conservação; RPPN – Reserva Particular do Patrimônio Natural; RBMA – Reserva da Biosfera da Mata Atlântica; 

APA – Área de Proteção Ambiental; APP – Área de Preservação Permanente; UHE – Usina Hidrelétrica; RVS – Reserva de Vida Silvestre. 


