
Modernizar a rede de transmissão e de distribuição de eletrici-
dade no Estado do Rio Grande do Sul para uma melhor efi-
ciência energética 

Através de sua parceria com a empresa pública de eletricidade CEEE, a AFD apoia o desenvolvimento econômico do país 

protegendo a rede elétrica e melhorando a qualidade do serviço. A melhoria da eficiência energética da rede de distribuição está 

prevista no plano climático do estado. 

REFERÊNCIAS 

11 millions en 2013 

dans l’Etat du Rio 

Grande do Sul 

83ème sur 186 en 

2012 

CONTEXTO 
O Brasil é o 7º consumidor de energia do mundo e primeiro da América 

do Sul com uma matriz composta por 41% de energias renováveis. 

No estado do Rio Grande do Sul, a sociedade pública de eletricidade 
Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE) cobre 

um quarto do território do estado e alcança uma clientela de 3,5 
milhões de habitantes através de uma rede de linhas de transmissão 

de 66.000 km. 

No contexto do aumento estrutural da demanda em torno de 3,2% ao 
ano no estado do Rio Grande do Sul, a rede e o sistema de produção/
transmissão elétrica da CEEE requer um reforço e extensão importante 

para acompanhar o desenvolvimento econômico da região. 

 

 

DESCRIÇÃO 

Através da redução da frequência e da duração das interrupções de 

energia, o programa deverá melhorar o acesso à eletricidade para mais de 

3 milhões de pessoas. 

As três centrais hidroelétricas aumentarão sua capacidade em 15MW, 

fazendo, assim, com que 15 000 toneladas de emissões de CO2 sejam 

evitadas. 

O aumento da capacidade de 623 MVA e a instalação de 47 km de linhas 

de transmissão irão conectar 1,5 milhão de pessoas. 

 

 

 

IMPACTO 

 

O programa tem por finalidade acompanhar o crescimento brasileiro e 
responder às necessidades da população através da promoção de um 
sistema de distribuição de energia mais confiável e eficiente, contribuindo 

assim para os objetivos nacionais de desenvolvimento de um setor elétrico 

sóbrio em carbono. 

Os investimentos previstos compreendem a modernização e extensão das 

infraestruturas de produção (reabilitação das centrais hidroelétricas de 
Ijuzinho, Passo Real e Itaúba) além da transmissão de alta e média tensão 
(construção/reabilitação de 24 postos de transformação de 69kV, reno-

vação de 142 transformadores de intensidade e de 70 transformadores de 
tensão, equipamento de 20 postos de transformação de sistemas de con-
trôle) e melhoria das performances comerciais da CEEE através da moder-

nização do seu sistema de gestão integrada de empresa. 

O custo total do projeto é estimado em 365 milhões de doláres, os quais 

serão financiados pela AFD e pelo Banco Interamericano de Desenvolvi-

mento (BID). 
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FINANCIAMENTO : FINANCIAMENTO DIRETO 
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