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MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

1 INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos verificou-se um expressivo aumento da participação das fontes renováveis na matriz 

elétrica brasileira, impulsionado inicialmente pela fonte eólica e, mais recentemente, com a entrada de 

projetos fotovoltaicos. 

A região Nordeste recebeu grande parte da capacidade instalada de fontes renováveis no país, com 

destaque para as usinas eólicas no estado da Bahia e no litoral entre os estados do Rio Grande do 

Norte e Ceará. Diante desse cenário, o submercado Nordeste, antes tradicionalmente importador de 

energia, passou a exportar para as demais regiões do Brasil. Com o objetivo de atender a esse 

panorama, foram ampliadas as Interligações dessa região com o Sudeste, onde se localizam os maiores 

centros de carga do país. 

Na região Sudeste, o aumento do intercâmbio de energia provocou a recomendação de diversas obras 

de transmissão nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais.  

Na região norte do estado do Rio de Janeiro, o crescente potencial térmico fluminense fez com que a 

EPE desenvolvesse o “Estudo de Escoamento da Geração Térmica na Área RJ-ES” [1]. Esse relatório 

recomendou a implantação de um robusto tronco de transmissão em 500 kV interligando a subestação 

de Terminal Rio, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro à subestação de Mutum no estado de Minas 

Gerais, próxima à divisa com o Espírito Santo. Esse sistema de transmissão foi idealizado para receber 

as novas UTEs da região Norte Fluminense, uma vez que a rede em 345 kV já continha 

aproximadamente 2 GW de potência instalada e encontrava-se perto de seus limites operativos.  

Nesse contexto de aumento de intercâmbio inter-regional e de esgotamento da rede existente, surge 

a necessidade de analisar o desempenho elétrico da rede em 345 kV da região, que tem reflexos 

relevantes das características evolutivas e operativas descritas acima. 
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2 OBJETIVO 

O objetivo dessa Nota Técnica é avaliar o desempenho elétrico do sistema em 345 kV da região Norte 

Fluminense, com foco no atendimento aos critérios vigentes e na identificação de reforços de pequeno 

porte, passíveis de serem recomendados e implementados no curto prazo. 
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3 CONCLUSÕES 

As análises realizadas reforçaram a necessidade de obras no tronco de transmissão em 345 kV que 

interliga a Região Metropolitana do Rio de Janeiro ao norte do estado. Dada a sua facilidade de 

implementação e menor custo em relação a outros tipos de reforços estruturais, foi estudada apenas 

uma alternativa para solucionar o problema identificado e possibilitar a evolução adequada do sistema 

de interesse. 

A solução proposta consiste em seccionar a LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na subestação Lagos. 

As simulações de fluxo de potência indicaram que essa obra é suficiente para reduzir o carregamento 

da LT 345 kV Lagos - Macaé C1 e C2 a níveis inferiores ao seu limite de curta duração (contingência) 

até o ano de 2031. 

Também foi possível notar que a entrada em operação da LT 345 kV Lagos – Leopoldina 2, a partir de 

2025, contribui para o aumento do carregamento das LTs 345 kV Macaé - Lagos C1 e C2. Ao passo 

que a SE Sete Pontes 345/138 kV, prevista para 2026, tem impactos significativos na região como a 

redução do carregamento da LT 345 kV Adrianópolis - Comperj e a redução no carregamento da 

transformação 345/138 kV de Venda das Pedras. 

Outra conclusão verificada é que a eventual migração da UTE GNA I para a SE Campos 2 500 kV 

contribui significativamente para a redução do carregamento das LTs 345 kV Lagos - Macaé C1 e C2 e 

das transformações 345/138 kV das SEs Sete Pontes, Venda das Pedras, Lagos e Campos. Esta 

conclusão está em linha com a encontrada no estudo [1].  

A escolha da realização do seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé C1 na SE Lagos 

através de dois vãos distintos, utilizando uma IB a mais, tem como fato motivador a possibilidade de 

fazer a extensão de LTs para o seccionamento através de um circuito duplo, chegando no mesmo lado 

a subestação, o que é favorecido pelo traçado dessa LT em relação à subestação. Outro fator levado 

em consideração, seria a potencial interferência na expansão do pátio em 138 kV da SE Lagos. Além 

disso, optou-se por não utilizar o vão DJM incompleto no qual será conectada provisoriamente a UTE 

Marlim Azul, compartilhando a IB, pois isso traria incertezas sobre a permanência da IB associada a 

esta usina quando a conexão definitiva no barramento de 500 kV for feita.  

Em termos de escoamento de potência, o reforço indicado viabiliza um pequeno aumento na capacidade 

de transmissão do sistema em 345 kV entre Macaé e Campos. 
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4 RECOMENDAÇÕES 

Com base nas análises efetuadas, recomenda-se: 

1) Iniciar o processo autorizativo para o seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – 

Macaé C1 na SE Lagos, em um ponto aproximadamente a 21 km da SE Macaé. A Figura 2 

mostra a alternativa recomendada. 

2) A migração da UTE GNA I para o sistema de transmissão em 500 kV seja analisada em 

estudo específico. 

3) Que os projetos já contratados e futuros da região Norte Fluminense se conectem no sistema 

de transmissão em 500 kV, através dos barramentos em 500 kV das subestações Campos 2 

e Lagos.  

 

  

Figura 4-1 - Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos 
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5 CARACTERIZAÇÃO DA REDE EXISTENTE E FUTURA 

A abordagem adotada no presente estudo considerou tanto a operação em regime de operação normal 

como a análise de contingências em equipamentos da Rede Básica da região.  

Originado na Subestação de Adrianópolis, no Rio de Janeiro, esse tronco em 345 kV se estende até 

João Neiva, na região central do Espírito Santo. No entanto, a análise será focada na região 

compreendida entre as subestações de Adrianópolis e Campos.  

Esse sistema de transmissão passou e continuará passando por diversas evoluções ao longo dos anos. 

Inicialmente, consistia em dois circuitos entre as subestações de Adrianópolis e Campos, sem SEs 

intermediárias. Porém, a entrada de agentes geradores, consumidores livres e o aumento da demanda 

de energia motivou o seccionamento desses circuitos nas subestações de Macaé, Comperj, Venda das 

Pedras e Lagos. 

A figura abaixo mostra o mapa geoelétrico regional, no qual é possível ver as SEs e LTs que compõem 

o sistema elétrico em questão: 

 

Figura 5-1 - Sistema elétrico da região entre Adrianópolis e Campos 

Estudos de planejamento recentes recomendaram reforços para esse sistema, sendo eles: 
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Estudo de Atendimento à região de Campos [2], com previsão de entrada em operação dos reforços 

recomendados em julho de 2022. 

• Subestação Lagos 345/138 kV; 

• Seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Macaé na SE Lagos; e 

• LT 345 kV Macaé - Lagos C2. 

Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e região da Mantiqueira [3], com previsão de entrada 

em operação dos reforços recomendados em março de 2025: 

• LT 345 kV Lagos - Leopoldina 2 C1. 

Estudo de Atendimento à região de Niterói, Magé e Gonçalo [4], com previsão de entrada em operação 

dos reforços recomendados em setembro de 2026: 

• Subestação Sete Pontes 345/138 kV, com previsão em setembro de 2026; 

• LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C1 e C2, com previsão em setembro de 2026;  

• LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras C1, com previsão em setembro de 2026. 

Além dos reforços acima, o sistema de transmissão em 500 kV recomendado em [1] deve entrar em 

operação a partir de janeiro de 2023: 

• LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2 - Mutum C1 e C2; 

• Novo pátio em 500 kV na Subestação Lagos; e 

• Subestação Campos 2 500 kV. 

Do ponto de vista da geração de energia, a região contém duas Usinas Termelétricas (UTEs) de grande 

porte: 

• UTE Termomacaé, com capacidade instalada de 928 MW; e 

• UTE Norte Fluminense, com capacidade instalada de 826 MW. 

Nos próximos meses, a UTE GNA I Porto do Açu, vencedora do Leilão de Energia Nova A-5 de 2014, 

entrará em operação, acrescentando 1.338 MW de potência a ser escoada pelo sistema em 345 kV. 

Apesar do projeto inicial considerar o ponto de conexão da usina na SE Suape, no submercado 

Nordeste, a UTE conseguiu alterar seu ponto de conexão para a subestação de Campos 345 kV, no 

submercado Sudeste. Esse acréscimo de capacidade, aliado ao aumento do excedente de energia 

proveniente da região Nordeste, provocam o iminente esgotamento do sistema de transmissão em 345 

kV entre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) e a região Norte Fluminense.  
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6 CRITÉRIOS E PREMISSAS 

De forma a definir o comportamento de longo prazo do sistema elétrico objeto desse estudo, foi 

estabelecido como período de estudo os anos de 2024 a 2033. A escolha do ano inicial em 2024 tem 

como fundamento ser esse o prazo mínimo médio esperado para entrada em operação de pequenos 

reforços estruturais, considerando-se 12 meses para consolidação e outorga e 24 meses para efetiva 

implementação. 

Os critérios e procedimentos adotados nesse estudo estão de acordo com o documento “Critérios e 

procedimentos para o Planejamento da Expansão dos Sistemas de Transmissão – CCPE/CTET” [5]. 

 

6.1 Intercâmbio Inter-regional e Despacho de Geração 

Os cenários foram selecionados de forma a simular a situação de maior estresse para o sistema elétrico 

da região Norte Fluminense, portanto optou-se pelo cenário Norte Seco, com elevada geração renovável 

(eólica e fotovoltaica) no Nordeste e geração da bacia do Rio São Francisco em cerca de 60% da 

capacidade instalada despachada, o que condiz com o lastro histórico médio de despacho das usinas 

dessa bacia.  

O despacho térmico foi feito de acordo com o Custo Variável Unitário (CVU), sendo despachadas apenas 

as usinas com menor custo associado. Esse valor de CVU foi adotado em todos os submercados do 

país. Ainda sobre a geração térmica, foi adotado um CVU mínimo tal que as três usinas conectadas na 

região estivessem gerando simultaneamente. As condições descritas maximizam o fluxo nas linhas de 

transmissão em 345 kV entre Adrianópolis e Campos. As Tabelas a seguir apresentam o detalhamento 

do cenário. 
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Tabela 6-1 - Geração nas regiões do Brasil no caso 2024 (MW e %/Cap.Inst.) 

 

 

Tabela 6-2 - Intercâmbio de energia entre as regiões no caso 2024 (MW) 

 

 

Tabela 6-3 - Geração nas regiões do Brasil no caso 2033 (MW e %/Cap.Inst.) 
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Tabela 6-4 - Intercâmbio de energia entre as regiões no caso 2033 (MW) 

 

 

6.2 Carregamento de Linhas e Transformadores 

Os limites de carregamento das linhas de transmissão existentes, para as condições de operação normal 

(longa duração) e em emergência (curta duração), serão os informados nos Contratos de Prestação de 

Serviços de Transmissão (CPST).  

Para LTs futuras serão utilizados valores definidos no processo de licitação, informados pelos agentes 

ou valores típicos definidos pela EPE. 

Para os transformadores existentes, foi adotada a capacidade operativa de curta duração informada à 

EPE pelas empresas proprietárias das instalações e, para unidades futuras, considerou-se a capacidade 

de sobrecarga correspondendo a 120% da capacidade nominal do equipamento. 

 

6.3 Configuração de Topologia e Mercado 

Os estudos elétricos foram processados utilizando os casos-base do Plano Decenal Ciclo 2030. 

Os reforços recomendados no Estudo de Atendimento à região de Niterói, Magé e Gonçalo [4] foram 

adicionados aos casos de trabalho.  

O patamar de carga média foi escolhido para as análises, pois é o que provoca maiores carregamentos 

no eixo de transmissão analisado.  

6.3.1 UTE Marlim Azul 

A UTE Marlim Azul, vendedora de energia no Leilão de Energia Nova A-6 de 2017, foi considerada 

conectada na subestação de Lagos 500 kV. A portaria desse leilão determina início do suprimento de 

energia a partir de 1° de janeiro de 2023.  

Originalmente, a UTE Marlim Azul tinha como ponto de conexão a subestação Rio Novo do Sul 500 kV. 

Essa SE está localizada a cerca de 200 km da UTE Marlim Azul. Por esse motivo, a UTE passou por um 
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Processo de Alteração de Características Técnicas, onde foi aprovada a mudança do seu ponto de 

conexão para Lagos 500 kV.  

No entanto, a previsão inicial de entrada em operação dessa SE era março de 2024, 15 meses após a 

obrigação de entrega da energia comercializada pela UTE Marlim Azul. Com o objetivo de permitir o 

cumprimento das obrigações contratuais da Usina, o Processo de Alterações de Características Técnicas 

permitiu uma conexão provisória da UTE no pátio em 345 kV da SE Lagos até a conclusão da SE Lagos 

500 kV. 

Recentemente, através do despacho n° 1305, de 10 de maio de 2025, a ANEEL determinou que a UTE 

Marlim Azul deve realizar a migração da conexão provisória da Subestação Lagos 345 kV para a conexão 

definitiva na SE Lagos 500 kV em um prazo de até 30 dias, contados a partir da energização da 

Subestação Lagos 500 kV. 

Segundo informações da 4° Reunião Mensal de Monitoramento da Expansão da Transmissão - 2021 

[6], a data de tendência da SE Lagos 500 kV é de 1° de janeiro de 2023. Sendo assim, no primeiro ano 

analisado foi considerado que a UTE Marlim Azul já estará em operação comercial no seu ponto de 

conexão definitivo, a SE Lagos 500 kV. 

6.3.2 UTE GNA I 

A UTE GNA I, com capacidade instalada de 1238 MW, comercializou energia no Leilão de Energia Nova 

A-5 de 2014. A portaria do leilão, estabelecia que o suprimento de energia seria a partir de 1° de 

janeiro de 2019. 

Originalmente, a UTE GNA I tinha como ponto de conexão a subestação Suape 230 kV, no município 

pernambucano de Ipojuca. No entanto, o ponto de conexão da UTE foi alterado conforme Despacho 

ANEEL n° 3.949/2017 [7] e Carta ONS 579-200-2017 [8]. Além da mudança da conexão, foi aprovado 

aumento da potência instalada para 1299 MW.  

Com a alteração, a usina passou a se localizar no município de São João da Barra, no estado do Rio de 

Janeiro, com conexão prevista no barramento em 345 kV da Subestação Campos, de propriedade de 

Furnas Centrais Elétricas.  

O estudo [1] considerou, em suas simulações, a conexão da UTE GNA I no barramento em 500 kV da 

SE planejada Campos 2, por considerar que a capacidade da usina é compatível com esse nível de 

tensão e por verificar que o sistema em 345 kV encontrava-se no limiar de seu esgotamento da 

capacidade de transmissão.  

Porém, não houve formalização de intenção de migração da UTE de Campos 345 kV para Campos 2 

500 kV, e por esse motivo, no presente estudo, foi considerada a conexão da UTE na subestação de 

Campos 345 kV. Atualmente a previsão de entrada em operação é julho de 2021. 
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7 ANÁLISE ELÉTRICA 

7.1 Introdução 

A análise de desempenho elétrico contemplará os circuitos que compõem o tronco em 345 kV originado 

na Subestação de Adrianópolis até a SE Campos. 

Também serão analisados os carregamentos das transformações 345/138 kV da região, sendo elas: 

Sete Pontes, Venda das Pedras, Lagos e Campos. 

Com o objetivo de simplificar as tabelas da análise, segue relação de Subestações e suas respectivas 

siglas: 

Tabela 7-1 - Siglas das Subestações 

 

 

7.2 Diagnóstico 

Conforme descrito anteriormente, foram utilizados os casos de Carga Média e cenário de baixa 

hidraulicidade na região Norte do país, do Plano Decenal horizonte 2030. 

7.2.1 Regime normal de operação 

As simulações de fluxo de potência não identificaram sobrecargas em regime de operação normal nas 

LTs analisadas, conforme tabela a seguir: 
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Tabela 7-2 - Carregamento das LTs ao longo dos anos (%) 

 

Como os três circuitos da LT 345 Macaé - Campos possuem parâmetros e limites iguais, optou-se por 

representá-las como um só. No caso das LTs 345 kV Lagos – Macaé C1 e C2, foi necessário representar 

os dois circuitos, pois seus traçados não são iguais e consequentemente, seus parâmetros são 

diferentes.  

O tabelamento do fluxo de potência nas transformações 345/138 kV conectadas nesse eixo de 

transmissão mostra que não são esperadas sobrecargas nesses equipamentos em regime de operação 

normal, conforme tabela a seguir: 

Tabela 7-3 - Carregamento das transformações 345/138 kV (%) em condição normal 

 

As SEs Sete Pontes, Venda das Pedras e Lagos possuem bancos com parâmetros elétricos e capacidades 

iguais. Dessa forma, qualquer banco pôde ser considerado no tabelamento. 

Por outro lado, no caso de Campos 345/138 kV foram tabelados os carregamentos do banco “C”, por 

ser o que possui os menores parâmetros de impedância e possuir os maiores carregamentos. 

 



 
 

EPE-DEE-NT-049/2021-rev0 – Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé 
na SE Lagos 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

23 

7.2.2 Regime de operação em contingência 

Para a análise de contingências, foram simuladas as perdas simples dos seguintes equipamentos da 

Rede de Transmissão: 

• LT 345 kV Adrianópolis - Comperj 

• LT 345 kV Adrianópolis - Venda das Pedras 

• LT 345 kV Comperj - Lagos 

• LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé 

• LT 345 kV Lagos - Macaé C1 

• LT 345 kV Lagos - Macaé C2 

• LT 345 kV Macaé - Campos C1 

• LT 345 kV Macaé - Campos C2 

• LT 345 kV Macaé - Campos C3 

A perda das LTs a seguir foi simulada a partir da sua entrada em operação: 

• LT 345 kV Lagos - Leopoldina 2 

• LT 345 kV Comperj - Venda das Pedras 

• LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C1 

• LT 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C2 

Os resultados das simulações confirmam o esgotamento da LT 345 kV Lagos - Macaé C1 após 

contingência do circuito em paralelo. Devido à diferença de capacidade de transmissão em operação 

em contingência, os circuitos 1 e 2 tem seus carregamentos percentuais diferentes: 

Tabela 7-4 - Contingência das LTs 345 kV Lagos – Macaé C1 e C2 (%) 

 

Baseado na Tabela 8, observamos que os problemas de sobrecarga nas LTs 345 kV Lagos - Macaé C1 

ocorrem a partir de 2026. 

A contingência do circuito 2 provoca sobrecargas inadmissíveis no remanescente a partir de 2026, 

enquanto a perda do circuito 1 não provoca carregamentos proibitivos no circuito paralelo. 

A análise de contingências em transformadores considerou perda de bancos das seguintes 

transformações de fronteira: 
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• Venda das Pedras 345/138 kV; 

• Lagos 345/138 kV; 

• Banco “B” Campos 345/138 kV (pior contingência); e 

• Sete Pontes 345/138 kV. 

Conforme Tabela 8 a seguir, as contingências citadas acima não provocaram sobrecargas nos bancos 

remanescentes das suas respectivas transformações: 

Tabela 7-5 - Carregamento das transformações 345/138 kV (pu) em contingência 

 

 

7.3 Influência da LT 345 kV Lagos – Leopoldina 2 

O Estudo de Atendimento à Zona da Mata Mineira e região da Mantiqueira [3] recomendou a construção 

da SE Leopoldina 2 345/138 kV, em Minas Gerais. Esse novo ponto de suprimento se conectará, através 

de LTs em circuitos simples em 345 kV, às SEs Santos Dumont 2 e Lagos.  

Em cenários de exportação de energia do Nordeste para o Sudeste, a LT 345 kV Lagos – Leopoldina 2 

provocará aumento no carregamento das LTs 345 kV Lagos - Macaé C1 e C2 e leve redução do fluxo 

na LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé. A Tabela 9 a seguir ilustra a variação do fluxo de potência 

após a entrada da LT 345 kV Lagos - Leopoldina 2, prevista para março de 2025: 
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Tabela 7-6 - Impacto da entrada de LT 345 kV Lagos - Leopoldina 2 (%) 

 

 

7.4 Entrada da Subestação Sete Pontes 345/138 kV 

Observando-se o comportamento da LT 345 kV Adrianópolis - Comperj, nota-se uma considerável 

redução em seu fluxo a partir de 2026. Esse comportamento é explicado pela entrada em operação da 

SE Sete Pontes 345/138 kV e das LTs 345 kV Venda das Pedras - Sete Pontes C1 e C2 e da LT 345 kV 

Comperj - Venda das Pedras, conforme Tabela 10 a seguir: 

Tabela 7-7 - Impacto da entrada da SE Sete Pontes 345/138 kV (%) 

 

Outra consequência importante da entrada do pacote de obras recomendado é a redução de 

carregamento na transformação da SE Venda das Pedras 345/138 kV, a partir do ano de 2026: 
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Tabela 7-8 - Carregamento das transformações 345/138 kV (pu) em condição normal 
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8 ALTERNATIVAS PARA ANÁLISE 

Por se tratar de uma alternativa já citada no relatório [1] e por ser uma obra de construção considerada 

simples, o seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé foi tratado como alternativa única.  

Não foram identificadas outras soluções tão eficientes do ponto de vista elétrico e econômico. 

8.1 Descrição da Alternativa 

A alternativa consiste em seccionar a LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na subestação planejada 

Lagos 345/138 kV, a 21 km da SE Macaé, conforme figura abaixo: 

 

 

Figura 8-1 - Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé em Lagos 
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9 ANÁLISE DO DESEMPENHO DA ALTERNATIVA 

9.1 Seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos  

9.1.1 Regime normal de operação 

Com o seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos, o sistema de transmissão 

regional continua sem apresentar sobrecargas em regime normal de operação. 

Tabela 9-1 - Carregamento das LTs 345 kV da região em condição normal (%) 

 

A alternativa proposta contribui para aumentar o carregamento da LT 345 kV Lagos - Macaé C1 e C2 

em cerca de 20% nos primeiros anos. Esse aumento é explicado pelo fato da LT 345 kV Venda das 

Pedras - Macaé estar carregada em cerca de 80 % de sua capacidade nesses anos. 

O carregamento dos transformadores 345/138 kV da região continuam operando com fluxos de 

potência inferiores as suas capacidades nominais e com razoável margem, conforme Tabela 13 abaixo: 
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Tabela 9-2 - Carregamento das transformações 345/138 kV (%) em condição normal 

 

 

9.1.2 Regime de operação em contingência 

Além das contingências simuladas no Diagnóstico do Capítulo 7, foi eliminada a LT original (Venda das 

Pedras - Macaé) e acrescentadas as LTs a seguir: 

• LT 345 kV Venda das Pedras - Lagos; e  

• LT 345 kV Lagos - Macaé C3. 

As simulações não indicaram nenhuma sobrecarga no sistema analisado.  

A contingência de circuitos da LT 345 kV Lagos - Macaé está tabelada, conforme figuras a seguir: 

 

Tabela 9-3 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C1 (%) 

 

 



 
 

EPE-DEE-NT-049/2021-rev0 – Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé 
na SE Lagos 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

30 

Tabela 9-4 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 (%) 

 

 

Tabela 9-5 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C3 (%) 

 

 

9.2 Capacidade de escoamento para geração adicional 

As simulações demonstraram que a solução proposta é suficiente para evitar sobrecargas em 

contingências de um dos circuitos da LT 345 kV Lagos – Macaé considerando as premissas de topologia 

de rede e cenários de geração avaliados. 

Além disso, a obra possibilita a entrada de uma limitada geração adicional na região, sem provocar 

sobrecargas inadmissíveis nos C1 e C3 da LT 345 kV Lagos – Macaé, após perda do circuito de maior 

capacidade, C2. 

Simulações indicam que mantidas as premissas dessa análise, em 2026, haveria possibilidade de 

adicionar 580 MW na SE Macaé 345 kV ou 820 MW na SE Campos 345 kV. 
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Figura 9-1 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 em 2026 

 

 

Figura 9-2 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 em 2026 com geração adicional na SE Macaé 
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Figura 9-3 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 em 2026 com geração adicional na SE Campos 

As Figuras 9-2 e 9-3 demonstram que o acréscimo de cerca de 580 MW de geração na SE Macaé ou 

de 820 MW na SE Campos elevam o fluxo de potência na LT 345 kV Lagos - Macaé C1 para o limite da 

capacidade de curta duração da LT. 

Esses montantes foram calculados considerando a entrada em operação da LT 345 kV Lagos – 

Leopoldina 2, cuja previsão de entrada em operação está em 2025. Essa obra contribui para aumento 

do carregamento das LTs 345 kV Lagos/Macaé. 

Em 2033, último ano analisado, verifica-se que, apesar de haver uma redução na capacidade de 

geração adicional, o sistema ainda opera de forma confortável, havendo margem para inclusão de 

geração adicional. 

 

Figura 9-4 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 em 2033 
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Figura 9-5 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 em 2033 com geração adicional na SE Macaé 

 

 

 

Figura 9-6 - Contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé C2 em 2033 com geração adicional na SE Macaé 

 

As Figuras 9-5 e 9-6 demonstram que, em 2033, a capacidade de geração adicional para os 

barramentos em 345 kV de Macaé e Campos é da ordem de 430 MW e 590 MW, respectivamente. 

É importante ressaltar que essa análise é um simples levantamento de capacidade de transmissão da 

região considerando as premissas de topologia da rede e a configuração da geração prevista neste 

momento. Os resultados obtidos nessa análise não devem ser comparados com as capacidades 

remanescentes de escoamento calculadas por ocasião dos leilões de energia. Nesses certames, a 

capacidade remanescente para os barramentos cadastrados é calculada considerando-se premissas 
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específicas estabelecidas nas portarias de diretrizes publicadas pelo MME e nos cenários e critérios 

descritos nas notas técnicas conjuntas da EPE e do ONS. Além disso, esses montantes calculados devem 

ser constantemente revisados devido à evolução do sistema elétrico, configuração da geração e dados 

de mercado. 

  



 
 

EPE-DEE-NT-049/2021-rev0 – Análise de viabilidade de seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras – Macaé 
na SE Lagos 

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA 

35 

10 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE: MIGRAÇÃO DA UTE GNA I 

A UTE GNA I possui cerca de 1.338 MW de potência instalada e esse montante de geração não é 

considerado compatível para conexão em 345 kV. Como a região possuirá um robusto eixo de 

transmissão em 500 kV, paralelo ao sistema em 345 kV, foram feitas simulações de sensibilidade 

considerando a migração dessa usina para o futuro barramento em 500 kV da SE Campos 2, com a 

manutenção do seccionamento da LT 345 kV Venda das Pedras - Macaé na SE Lagos. 

A figura a seguir ilustra os carregamentos das LTs 345 kV da região em operação normal, após alteração 

da conexão da UTE GNA I. Pode-se notar que não são verificadas sobrecargas inadmissíveis ao longo 

do horizonte analisado. As maiores alterações são a redução de carregamento nas LTs entre Macaé e 

Venda das Pedras e Comperj, além de leve aumento nos 3 circuitos da LT 345 kV Macaé - Campos. 

Tabela 10-1 - Carregamento das LTs 345 kV da região após migração da UTE GNA I  (%) 

 

Destaca-se que a entrada da UTE GNA I não provocou sobrecargas no sistema de transmissão em 500 

kV entre as SEs Terminal Rio e Mutum. 

A migração da UTE GNA I para o barramento 500 kV da SE Campos 2 provoca redução no carregamento 

das transformações 345/138 kV das SEs Sete Pontes, Venda das Pedras, Lagos e Campos. A fronteira 

mais impactada é Campos, com redução de carregamento da ordem de 20 a 30%. 
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Tabela 10-2 - Carregamentos dos transformadores após migração da UTE GNA I (%) 
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11 CUSTOS DAS OBRAS 

O custo total das obras previstas para a execução da solução proposta é da ordem de R$ 48,5 milhões. 

Em termos de valor presente, o custo da alternativa é de cerca de R$ 30,5 milhões. 

As duas entradas de linhas e as duas interligações de barra correspondem aos maiores custos das 

obras, representando quase 80% do total do custo estimado. 

 

Tabela 11-1 - Planilha de custos das obras 
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13 FICHAS PET/PELP 

Sistema Interligado da Região Sudeste 

Empreendimento: UF: RJ 

SECC LT 345 kV VENDA DAS PEDRAS – MACAÉ, C1, NA 
SE LAGOS  

DATA DE NECESSIDADE:  Jan/2026 

 PRAZO DE EXECUÇÃO: 24 meses 

Justificativa: 

Evitar sobrecargas na LT 345 kV Lagos - Macaé C1, após contingência da LT 345 kV Lagos - Macaé 
C2. 

    Obras e Investimentos Previstos: (R$ x 1.000) 
 

Circuito Duplo 345 kV, 2 x 954 MCM (RAIL), 2 km 4.233,32 

2 EL (Entrada de Linha) 345 kV, Arranjo DJM 17.219,12 

2 IB (Interligação de Barras) 345 kV, Arranjo DJM 19.186,80 

MIG-A (Módulo de Infra-Estrutura Geral para Acessante) 2.721,23 

MIM (Módulo de Infra-Estrutura de Manobra) – 345 kV 5.139,98 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Total de Investimentos Previstos: 48.501,15 

Situação atual: 

 

Observações: 

 

Documentos de referência: 
Custos Modulares da ANEEL – março de 2021. 
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14 ANEXOS 

14.1 Consulta de Viabilidade de Expansão 

14.1.1 SE Lagos 345/138 kV 
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