
O LEILÃO DE TRANSMISSÃO N° 01/2020
Visão do Planejamento Setorial

DE ONDE VÊM AS OBRAS?
Os leilões de transmissão de energia contam com diversos empreendimentos importantes
para a evolução do sistema elétrico brasileiro. Os ativos a serem licitados são oriundos dos
estudos de planejamento da expansão da transmissão. Esses estudos são realizados de forma
contínua e contam com a participação de diversos agentes do setor elétrico, tais como
transmissoras e as distribuidoras.

Em breve a EPE divulgará informações sobre o workshop a ser realizado em conjunto com a
ANEEL em outubro, referente ao Leilão de Transmissão no 01/2020. Neste evento, os agentes
terão a oportunidade de interagir com as equipes responsáveis pelo planejamento dos
empreendimentos ofertados, o que será importante para reduzir assimetrias de informação,
garantindo que todos os proponentes tenham as mesmas informações sobre os projetos.

WORKSHOP 
SOBRE O LEILÃO 

DE TRANSMISSÃO

INVESTIMENTOS  
ENVOLVIDOS

Os empreendimentos a serem 
licitados irão demandar 
investimentos de 
aproximadamente R$ 7,4 
bilhões no Sistema Interligado 
Nacional.

NÚMERO DE 
EMPREGOS GERADOS

PRAZOS DE 
IMPLANTAÇÂO

As obras de infraestrutura 
movimentam grandes 
investimentos e geram 
diversos empregos diretos e 
indiretos. Neste leilão estão 
previstos 15.434 empregos.

Os lotes a serem licitados 
contam com diferentes prazos 
de implantação. De forma 
geral, todas as obras deverão 
estar prontas até a data limite 
de março de 2026.

As soluções propostas são 
avaliadas ainda sob o 
ponto de vista 
socioambiental e 
fundiário. Nestas análises, 
busca-se adequar as 
soluções de modo que 
elas tenham os menores 
impactos possíveis.

Todas as soluções 
propostas passam por 
rigorosas análises, 
que garantem a 
eficácia das obras e a 
manutenção da 
qualidade do sistema 
elétrico nacional.

ANÁLISES
ECONÔMICAS

ANÁLISES
TÉCNICAS

ANÁLISES
SOCIOAMBIENTAIS
E FUNDIÁRIAS

As diversas soluções 
estudadas são custeadas, 
comparadas entre si e 
classificadas de acordo 
com o desempenho e 
custos de cada uma 
delas, como forma de 
garantir a modicidade 
tarifária.

POR QUE MANTER O LEILÃO? Embora estejamos passando por uma
situação conjuntural de redução de consumo, decorrente da
pandemia Covid-19, é fundamental considerar as necessidades
sistêmicas de médio/longo prazo e os tempos envolvidos na
construção e implantação de obras de transmissão de grande porte,
que podem chegar a 5 anos desde a assinatura do contrato de
concessão até a entrada em operação dos empreendimentos.

Dentro desse contexto, cabe salientar que os empreendimentos que
compõem o presente leilão são fundamentais para manter o sistema
operando de forma satisfatória e segura quando da retomada da
economia, da produção industrial e do consumo. Além disso, alguns
dos empreendimentos viabilizarão ainda a contratação futura de
empreendimentos de geração a preços competitivos, possibilitando a
redução nos custos operacionais da rede nos próximos anos.

CONTEXTO PÓS-COVID-19: A pandemia do novo Coronavírus mudou
drasticamente o cenário de diversos setores da economia no ano de
2020, o que não foi diferente no setor elétrico. Ao início da
pandemia, os dois leilões de transmissão previstos para este ano
foram postergados por tempo indeterminado. Desde então, o MME,
a EPE e o ONS passaram a atuar de maneira conjunta para identificar
a conveniência e a oportunidade da retomada dos empreendimentos
previamente indicados para a licitação em 2020. Como resultado
dessas análises, cerca de R$ 7,6 bilhões em investimentos foram
postergados para comporem certames futuros, previstos para 2021 e
2022. Dessa forma, o montante de investimentos a ser concedido no
presente leilão passou de R$ 15,0 bilhões para R$ 7,4 bilhões.

PONTOS IMPORTANTESOS NÚMEROS DO LEILÃO

OBRAS 
RECOMENDADAS 
COM BASE EM
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LOTE 1 (GO)

• LT 500 kV Silvânia - Trindade, C1;
• SE 500 kV Silvânia;
• Trechos de LT 500 kV entre a SE Silvânia e a LT 

Samambaia - Emborcação, C1;
• Trechos de LT 500 kV entre a SE Silvânia e a LT 

Samambaia - Itumbiara, C1.

Benefício: elimina problemas de carregamento na 
Região Central do estado de Goiás, em condição 
normal e em situações de contingências simples de 
linhas de 500, 345 e 230 kV.

O QUE SÃO E ONDE ESTÃO ESSAS OBRAS?

1

6.420 MVA DE 
TRANSFORMAÇÕES

1.958 KM DE LINHAS 
DE TRANSMISSAO

. . .. . .. . .

11  LOTES EM 9 UNIDADES 
DA FEDERAÇÃO

ACESSE NOSSO SITE E CONHEÇA NOSSOS ESTUDOS

Relatórios R1 e R2 – Estudos de Planejamento da Expansão
https://bit.ly/2Co9tdN

LOTE 3 (SP)

• LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4.

Benefício:  propicia o fechamento de anel no setor 345 kV 
de atendimento às cargas da Grande SP, eliminando 
corredores radiais sujeitos a ocorrências com corte de 
carga de grandes proporções.
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LOTE 5 (RS)

• SE 230/13,8 kV Porto Alegre 4;
• Substituição do barramento 230 kV para BD4 (GIS) 

e substituição dos transformadores 230/13,8 kV 
por novas unidades.

Benefício: propicia ganhos de confiabilidade no 
atendimento à Região Metropolitana de Porto Alegre 
e permite a expansão no longo prazo da subestação. 
Revitalização completa de instalações em final de vida 
útil para manutenção e ampliação no atendimento 
Elétrico à Região Metropolitana de Porto Alegre.

LOTE 4 (RS)

• LT 230 kV Guaíba 3 - Polo Petroquímico, C1;
• LT 230 kV Porto Alegre 1 - Porto Alegre 9 C1;
• LT 230 kV Capivari do Sul - Osório 3, C1;
• LT 230 kV Guaíba 3 - Charqueadas 3, C1;
• SE 525/230 kV Guaíba 3 - Compensador Estático.
• SE 230/69 kV Charqueadas 3;
• Trechos de LT 230 kV entre a SE Charqueadas 3 e a  

LT Cidade Industrial - Charqueadas.
• Trechos de LT 230 kV entre a SE Charqueadas 3 e a  

LT Santa Cruz - Charqueadas C1;

Benefício: elimina problemas de tensão na Região do 
Polo Petroquímico em algumas contingências na 
Região Metropolitana de Porto Alegre, propicia 
ganhos de confiabilidade no atendimento à Região 
Metropolitana de Porto Alegre.
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LOTE 2 (BA/ES/MG)

• LT 500 kV Morro do Chapéu II - Poções III C1;
• LT 500 kV Poções III - Medeiros Neto II C1;
• LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1;
• LT 230 kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II, 

CD, C1 e C2;
• SE 500/230 kV Medeiros Neto II e compensação 

síncrona (-180/300) Mvar.

Benefício: viabiliza o escoamento de geração do 
Nordeste, bem como soluciona problemas de 
atendimento à Região do Extremo Sul da Bahia.

AGO/2020

Homepage EPE
https://www.epe.gov.br
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https://bit.ly/306jhFg
https://www.epe.gov.br/pt
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-039-2019-rev1%20-%20RMPOA%20(Volume%202).pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-039-2019-rev1%20-%20RMPOA%20(Volume%202).pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-053-2019-rev0%20(%C3%81rea%20Sul).pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-027-2019-rev1-Estudo%20de%20Atendimento%20%C3%A0%20Regi%C3%A3o%20Central%20do%20Estado%20de%20Goi%C3%A1s%20%E2%80%93%20Revis%C3%A3o%201.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-047_2019-rev00%20Estudo%20RMSP_Final.pdf


O QUE SÃO E ONDE ESTÃO ESSAS OBRAS?

LOTE 9 (MS)

• SE 230/138 kV Iguatemi 2;
• Trechos de LT em 230 kV entre a SE Iguatemi 2 e a 

LT Guaíra - Dourados C1.

Benefício: elimina problemas de subtensão em 
condição normal de operação na Região Sul do Mato 
Grosso do Sul.

LOTE 11 (AM)

• Incorporação dos ativos em serviço designado à 
AmGT pela Portaria do MME nº 706, de 15 de 
dezembro de 2016;

• Revitalização das subestações em 230 kV Manaus, 
Cristiano Rocha e Lechuga (setor designado à 
AmGT);

• Substituição da SE Balbina 230kV em arranjo 
disjuntor e meio por outra SE nova 230kV em 
arranjo barra dupla 4 chaves;

• Substituição do pátio de 69kV em arranjo anel da 
SE Manaus por outro pátio novo de 69kV em 
arranjo BD4; e

Empreendimentos novos:
• LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2;
• SE 230/138 kV Tarumã;
• SE 230/69 kV Presidente Figueiredo;
• Trechos de LT em 230 kV entre a SE Presidente 

Figueiredo e os pontos de seccionamento da LT 
Balbina - Cristiano Rocha, C1.

Benefício: os empreendimentos novos são importantes 
para assegurar o atendimento ao crescimento do 
mercado de Manaus reduzindo a necessidade de 
geração térmica local.
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Relatórios R1 e R2 – Estudos de Planejamento da Expansão
https://bit.ly/3fCaqR6

LOTE 8 (SP)

• LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2;
• LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2;
• SE 345/88 kV São Miguel.

Benefício: propicia o fechamento de anel no setor 345 kV 
de atendimento às cargas da Grande SP, eliminando 
corredores radiais sujeitos a ocorrências com corte de 
carga de grandes proporções.

LOTE 7 (SP)

• LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2;
• LT 345 kV Sul - São Caetano do Sul, C1 e C2;
• SE 345/88 kV São Caetano do Sul;
• Trechos de LT em 345 kV entre a SE Sul e a LT 345 kV 

Ibiúna - Tijuco Preto C2.

Benefício: propicia o fechamento de anel no setor 345 kV 
de atendimento às cargas da Grande SP, eliminando 
corredores radiais sujeitos a ocorrências com corte de 
carga de grandes proporções.
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LOTE 6 (RS)

• SE 230/138 kV Cachoeirinha 3;
• Trechos de LT em 230 kV entre a SE Cachoeirinha 3 

e a LT Gravataí 2 - Canoas 2 - C1;
• Trechos de LT em 230 kV entre a SE Cachoeirinha 3 

e a LT Gravataí 2 - Cidade Industrial - C2.

Benefício: propicia ganhos de confiabilidade no 
atendimento à Região Metropolitana de Porto Alegre .
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LOTE 10 (CE)

• SE 230/69 kV Dias Macedo II;
• LT 230 kV Fortaleza II – Dias Macedo II.

Benefício: Ampliação da rede de transmissão da 
Região Metropolitana de Fortaleza, de forma a 
atender o crescimento de carga previsto para o 
período 2024-2033.
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https://www.epe.gov.br/
https://bit.ly/3fCaqR6
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-039-2019-rev1%20-%20RMPOA%20(Volume%202).pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-047_2019-rev00%20Estudo%20RMSP_Final.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-047_2019-rev00%20Estudo%20RMSP_Final.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-001-2019-rev2-Estudo%20de%20Atendimento%20a%20regi%C3%A3o%20de%20Navira%C3%AD.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-090-2018-rev2%20-%20RMF.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-276/topico-467/EPE-DEE-RE-105-2015-rev2%20-%20Estudo%20de%20Suprimento%20%C3%A0%20Regi%C3%A3o%20Metropolitana%20de%20Manaus.pdf

