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O Brasil é m país de dimensões con inen ais A infraes r ra de ranspor e de energia aq i definida pelo sis ema de
ransmissão elé rica e a malha de gasod os é m elemen o q e permi e a in egração en re regiões e o melhor
apro ei amen o dos rec rsos energé icos do País
A e pansão considerá el da prod ção e so de energia não apenas em ermos agregados mas ambém em ermos
regionais req ererá ma análise espacial mais de alhada Se por m lado há ma perspec i a de maior descen rali ação
dos rec rsos energé icos por o ro lado a maior inserção de fon es reno á eis espalhadas pelo erri ório nacional
demandará m sis ema de ransmissão mais rob s o e s ficien emen e fle í el no se or elé rico e no caso do se or de
gás na ral os grandes ol mes esperados de prod ção de gás na ral no pré sal e a possibilidade de crescen es rec rsos
não con encionais em erra podem ala ancar ma maior in eriori ação da malha de gás na ral
Nesse sen ido a incer e a sobre a e ensão da descen rali ação na prod ção e so de energia no hori on e do PNE
é alimen ada em par e pelo próprio s cesso no caso do se or elé rico pelo menos de m sis ema de ransmissão
s ficien emen e espaciali ado o q e permi iria no f ro sis emas descen rali ados a criarem arranjos de compra e
enda de energia com o res o do País Adicionalmen e a e pansão de sis emas descen rali ados de prod ção e so de
energia eria como benefício a pos ergação de in es imen os de e pansão da rede a red ção de perdas com ransmissão
e dis rib ição além de ma possí el alocação mais eficien e de rec rsos Con do a operação a comerciali ação e o
planejamen o do se or elé rico precisariam se adeq ar a m sis ema elé rico mais descen rali ado de modo a ornar
possí el a in egração com o sis ema cen rali ado
Além da q es ão da descen rali ação há ainda o ros desafios com ns à e pansão da infraes r ra de ranspor e de
energia como a crescen e comple idade social ambien al e f ndiária nos possí eis corredores e o comple o arranjo
comercial reg la ório e écnico associado com ma infraes r ra de dimensões con inen ais com crescen e n mero de
agen es conec ados
Por o ro lado as d as infraes r ras es ão em es ágios de ma ridade bem dis in os enq an o o sis ema de
ransmissão permi e q e pra icamen e odo o País es eja in erligado na rede básica a malha de gás na ral es á mais
concen rada no li oral a par ir do Gasod o Brasil Bolí ia A in eriori ação da malha de gás na ral é ma perspec i a
desejada para maior inserção da fon e na ma ri energé ica nacional
Sistema de Transmissão
O sis ema de ransmissão a al é m sis ema de grande por e incl indo linhas de ransmissão em corren e al ernada CA
em ários ní eis de ensão e elos de corren e con ín a CC o ali ando cerca de
km ao fim de
Fig ra
Além do a endimen o ao mercado cons midor o sis ema de ransmissão desempenha o impor an e papel de in erligar
os s bmercados de energia elé rica permi indo a eq ali ação dos preços da energia por meio da minimi ação dos
es rang lamen os en re eles possibili ando m despacho o imi ado do parq e gerador Significa i a e pansão é
considerada nos pró imos anos com ele ação da capacidade de in ercâmbio dos principais roncos de in erligação do
País
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Figura 65 Sistema de Transmiss o de Energia El trica

Um dos principais papéis da rede de ransmissão é proporcionar condições adeq adas de confiabilidade da operação e
do s primen o elé rico bem como s ficien e fle ibilidade para acomodar diferen es es ra égias de implan ação das no as
cen rais elé ricas Tais q es ões ficaram ainda mais desafiadores com a maior inserção das fon es ariá eis não
con rolá eis A é o momen o o Brasil em f nção de s a as a malha de ransmissão e do predominan e parq e de
geração hidrelé rica em apresen ado margem s ficien e para a acomodação de no as fon es in ermi en es Mais ainda
a e ensão do sis ema de ransmissão em permi ido q e haja m balanceamen o en re diferen es parq es de geração
en re diferen es fon es e em diferen es locais a men ando a confiabilidade do sis ema ia o chamado efei o por fólio
No f ro en re an o com a possibilidade de in egração de grandes q an idades de fon es ariá eis na rede a
capacidade de ransmissão de grandes blocos de energia ende a ser m elemen o crí ico n m cenário com grande
pene ração eólica pois há cer a endência de o rec rso ser mais rele an e em de erminadas regiões e não niformemen e
dis rib ído no País Além disso com grandes ransferências de energia en re regiões passa a ser mais rele an e ainda
endereçar as q es ões rela i as às perdas da ransmissão e dis rib ição Por fim o ra direção ainda não e plorada
consis e na e en al ins alação de plan as eólicas offshore e as q es ões do pon o de is a ambien al associadas às linhas
de ransmissão s bmarinas

Malha de Gasodutos de Transporte
Em de embro de
a malha nacional de gasod os de ranspor e poss ía ma e ensão o al de po co mais de
km mo imen ando gás na ral prod ido nacionalmen e o impor ado por meio de gasod os in ernacionais de
ranspor e o na forma de GNL por meio de erminais de regaseificação A Fig ra apresen a a config ração a al além
da infraes r ra de processamen o e ranspor e de gás na ral em cons r ção e os erminais de regaseificação de GNL
pre is os
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Figura 66 Sistema de Transporte de G s Natural

A malha nacional é compos a pela malha in egrada e pelos sis emas isolados A malha in egrada é formada pelas malhas
do Nordes e e do S des e assim como os gasod os GASBOL e Ur g aiana Por o Alegre recho
Já os gasod os
La eral C iabá Ur g aiana Por o Alegre recho
Ur c Coari Mana s assim como o Polo de Processamen o de
Ur c e do Maranhão na Bacia do Parnaíba são considerados sis emas isolados
Para os pró imos anos es ão em cons r ção o Polo de Processamen o de gás na ral do Comple o Pe roq ímico do Rio
de Janeiro COMPERJ e o recho Hori on e CE Ca caia CE com
km in egran e do proje o original do Gasod o de
Transpor e Serra do Mel Pecém GASFOR II locali ado na Região Nordes e
Além disso é pre is a a en rada em operação de dois erminais de GNL nos pró imos anos além do erminal em Barra
dos Coq eiros SE conec ado à UTE Por o Sergipe I com demanda má ima de apro imadamen e MMm d em
m deles em São João da Barra RJ no Por o do Aç conec ado à UTE No o Tempo e à UTE GNA II com demanda má ima
de apro imadamen e MMm d cada ma em
com capacidade de regaseificação de
MMm d e o ro em
Barcarena PA conec ado à UTE No o Tempo Barcarena com demanda má ima de apro imadamen e MMm d e
o ras demandas ind s riais em
com capacidade de regaseificação de MMm d
A capacidade e ceden e dos erminais e is en es e f ros poderia ser disponibili ada à malha in egrada ao mercado
não ermelé rico pró imo o a no as UTEs q e enham a encer leilões de energia conforme es ra égia dos
empreendedores Caso esses proje os decidam se conec ar à malha in egrada necessi arão respec i amen e de
in es imen os em gasod os de ranspor e de cerca de
km de e ensão no Sergipe cerca de
km de e ensão no
Por o do Aç e cerca de
km de e ensão em Barcarena
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