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Infraestrutura de Transporte de 
Energia 

O Brasil é um país de dimensões continentais. A infraestrutura de transporte de energia, aqui definida pelo sistema de 
transmissão elétrica e a malha de gasodutos, é um elemento que permite a integração entre regiões e o melhor 
aproveitamento dos recursos energéticos do País. 

A expansão considerável da produção e uso de energia não apenas em termos agregados, mas também em termos 
regionais, requererá uma análise espacial mais detalhada. Se, por um lado, há uma perspectiva de maior descentralização 
dos recursos energéticos, por outro lado, a maior inserção de fontes renováveis espalhadas pelo território nacional 
demandará um sistema de transmissão mais robusto e suficientemente flexível no setor elétrico e, no caso do setor de 
gás natural, os grandes volumes esperados de produção de gás natural no pré-sal e a possibilidade de crescentes recursos 
não convencionais em terra podem alavancar uma maior interiorização da malha de gás natural.  

Nesse sentido, a incerteza sobre a extensão da descentralização na produção e uso de energia no horizonte do PNE 2050 
é alimentada em parte pelo próprio sucesso, no caso do setor elétrico pelo menos, de um sistema de transmissão 
suficientemente espacializado, o que permitiria, no futuro, sistemas descentralizados a criarem arranjos de compra e 
venda de energia com o resto do País. Adicionalmente, a expansão de sistemas descentralizados de produção e uso de 
energia teria como benefício a postergação de investimentos de expansão da rede, a redução de perdas com transmissão 
e distribuição, além de uma possível alocação mais eficiente de recursos. Contudo, a operação, a comercialização e o 
planejamento do setor elétrico precisariam se adequar a um sistema elétrico mais descentralizado, de modo a tornar 
possível a integração com o sistema centralizado.  

Além da questão da descentralização, há ainda outros desafios comuns à expansão da infraestrutura de transporte de 
energia como a crescente complexidade social, ambiental e fundiária nos possíveis corredores e o complexo arranjo 
comercial, regulatório e técnico associado com uma infraestrutura de dimensões continentais com crescente número de 
agentes conectados.  

Por outro lado, as duas infraestruturas estão em estágios de maturidade bem distintos: enquanto o sistema de 
transmissão permite que praticamente todo o País esteja interligado na rede básica, a malha de gás natural está mais 
concentrada no litoral, a partir do Gasoduto Brasil-Bolívia. A interiorização da malha de gás natural é uma perspectiva 
desejada para maior inserção da fonte na matriz energética nacional.  

Sistema de Transmissão 
 
O sistema de transmissão atual é um sistema de grande porte, incluindo linhas de transmissão em corrente alternada (CA) 
em vários níveis de tensão e elos de corrente contínua (CC), totalizando cerca de 140.000 km ao fim de 2019 (Figura 65).  
Além do atendimento ao mercado consumidor, o sistema de transmissão desempenha o importante papel de interligar 
os submercados de energia elétrica, permitindo a equalização dos preços da energia por meio da minimização dos 
estrangulamentos entre eles, possibilitando um despacho otimizado do parque gerador. Significativa expansão é 
considerada nos próximos anos com elevação da capacidade de intercâmbio dos principais troncos de interligação do 
País. 
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Figura 65 – Sistema de Transmissão de Energia Elétrica 

 
Um dos principais papéis da rede de transmissão é proporcionar condições adequadas de confiabilidade da operação e 
do suprimento elétrico, bem como suficiente flexibilidade para acomodar diferentes estratégias de implantação das novas 
centrais elétricas. Tais questões ficaram ainda mais desafiadores com a maior inserção das fontes variáveis não-
controláveis. Até o momento, o Brasil, em função de sua vasta malha de transmissão e do predominante parque de 
geração hidrelétrica, tem apresentado margem suficiente para a acomodação de novas fontes intermitentes. Mais ainda, 
a extensão do sistema de transmissão tem permitido que haja um balanceamento entre diferentes parques de geração, 
entre diferentes fontes, e em diferentes locais, aumentando a confiabilidade do sistema, via o chamado efeito portfólio.  
 
No futuro, entretanto, com a possibilidade de integração de grandes quantidades de fontes variáveis na rede, a 
capacidade de transmissão de grandes blocos de energia tende a ser um elemento crítico num cenário com grande 
penetração eólica, pois há certa tendência de o recurso ser mais relevante em determinadas regiões e não uniformemente 
distribuído no País. Além disso, com grandes transferências de energia entre regiões passa a ser mais relevante ainda 
endereçar as questões relativas às perdas da transmissão e distribuição. Por fim, outra direção ainda não explorada 
consiste na eventual instalação de plantas eólicas offshore e as questões do ponto de vista ambiental associadas às linhas 
de transmissão submarinas. 
 

Malha de Gasodutos de Transporte 

Em dezembro de 2018, a malha nacional de gasodutos de transporte possuía uma extensão total de pouco mais de 9.400 
km, movimentando gás natural produzido nacionalmente ou importado por meio de gasodutos internacionais de 
transporte ou na forma de GNL por meio de terminais de regaseificação. A Figura 66 apresenta a configuração atual, além 
da infraestrutura de processamento e transporte de gás natural em construção e os terminais de regaseificação de GNL 
previstos.   
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Figura 66 – Sistema de Transporte de Gás Natural  

A malha nacional é composta pela malha integrada e pelos sistemas isolados. A malha integrada é formada pelas malhas 
do Nordeste e do Sudeste, assim como os gasodutos GASBOL e Uruguaiana-Porto Alegre (trecho 3). Já os gasodutos 
Lateral-Cuiabá, Uruguaiana-Porto Alegre (trecho 1), Urucu-Coari-Manaus (assim como o Polo de Processamento de 
Urucu) e do Maranhão, na Bacia do Parnaíba, são considerados sistemas isolados. 

Para os próximos anos, estão em construção o Polo de Processamento de gás natural do Complexo Petroquímico do Rio 
de Janeiro (COMPERJ) e o trecho Horizonte/CE – Caucaia/CE, com 83,2 km, integrante do projeto original do Gasoduto de 
Transporte Serra do Mel – Pecém (GASFOR II), localizado na Região Nordeste.  

Além disso, é prevista a entrada em operação de dois terminais de GNL nos próximos anos, além do terminal em Barra 
dos Coqueiros/SE, conectado à UTE Porto Sergipe I (com demanda máxima de aproximadamente 6 MMm³/d) em 2019: 
um deles em São João da Barra/RJ no Porto do Açu, conectado à UTE Novo Tempo e à UTE GNA II (com demanda máxima 
de aproximadamente 6 MMm³/d cada uma) em 2021, com capacidade de regaseificação de 21 MMm³/d, e outro em 
Barcarena/PA, conectado à UTE Novo Tempo Barcarena (com demanda máxima de aproximadamente 3 MMm³/d) e 
outras demandas industriais em 2022 com capacidade de regaseificação de 15 MMm³/d. 

A capacidade excedente dos terminais existentes e futuros poderia ser disponibilizada à malha integrada, ao mercado 
não termelétrico próximo, ou a novas UTEs que venham a vencer leilões de energia, conforme estratégia dos 
empreendedores. Caso esses projetos decidam se conectar à malha integrada necessitarão respectivamente de 
investimentos em gasodutos de transporte de cerca de 20 km de extensão no Sergipe, cerca de 40 km de extensão no 
Porto do Açu, e cerca de 1.000 km de extensão em Barcarena. 
 

 

  


