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Sabe-se da importância do Estado do Rio de Janeiro em relação à 

segurança energética do país, por ser o maior produtor de petróleo 

e gás natural, o maior gerador de energia térmica a gás e o único 

em geração nuclear, bem como sede das principais empresas 

brasileiras e estrangeiras do setor energético. 

Nesse sentido, torna-se relevante dotar o estado de um programa 

de mobilização da sociedade e de concentração de recursos 

para realização de ações estratégicas que fomentem o ambiente 

de negócios, gerando mais emprego e renda para a população 

fluminense.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais 

– SEDEERI, realizou um diagnóstico minucioso das ações 

realizadas na gestão passada para o setor energético e identificou 

a oportunidade de reestruturação do Programa Rio, Capital da 

Energia. 

O novo decreto do programa foi atualizado com o intuito de se 

tornar funcional para o Estado do Rio de Janeiro, por meio de uma 

nova governança e diretrizes mais objetivas diante da realidade do 

país, menos burocrático e com direcionamento estratégico. 

Através da reestruturação do Rio, Capital da Energia, será possível 

construir pela primeira vez um plano estadual de energia, a partir 

de fundamentos técnicos focados em segurança, transição e 

competitividade energética, alinhado com o governo federal, para 

auxiliar e orientar o planejamento energético do Estado do Rio de 

Janeiro nos próximos 10 anos.

Entre as suas principais ações, serão incorporados os desafios 

atuais do setor: o Novo Mercado de Gás, a modernização do setor 

elétrico, a transição energética, a diversificação da matriz, a atração 

da cadeia produtiva das fontes renováveis, a descentralização das 

atividades da ANEEL no Estado do Rio de Janeiro, os investimentos 

em pesquisa, desenvolvimento e inovação, o combate às 

perdas de energia elétrica, o custo da energia e a retomada dos 

investimentos no estado.

Dessa forma, por meio das atualizações regulatórias, projetos 

e orientação estratégica desse programa, o governo estadual 

será capaz de estimular as vocações regionais e os potenciais 

energéticos em todo o território fluminense, retomando o 

protagonismo estadual no setor, fortalecendo o ambiente de 

negócios e o desenvolvimento econômico, e atraindo cada vez 

mais investimentos para geração de empregos e renda.

É o Rio de Janeiro, a Capital da Energia!

Consolidar o Estado do Rio de Janeiro como a “Capital 

da Energia “, referência em segurança do suprimento 

nacional, protagonista da transição energética do país 

para uma matriz mais diversificada, com redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) e orientada 

para a competitividade dos custos de energia.

1.  TRANSIÇÃO

2. COMPETITIVIDADE

3. SEGURANÇA
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• Estruturação do Plano Estadual de Energia 
(PEE) e suas diretrizes

• Atração de investimentos na cadeia produtiva 
de fontes renováveis do estado

• Geração distribuída de energia solar 
fotovoltaica em escolas e hospitais

• Mapeamento das vocações regionais para 
energia do Estado do Rio de Janeiro

• Aumento da produção de biogás nas principais 
regiões do estado

• Combate às perdas de energia (técnica e não 
técnica)

• Acordo de cooperação com a ANEEL para 
supervisionar o mercado de distribuição de 
energia elétrica

• Análise de políticas públicas e rotas 
tecnológicas para mobilidade urbana: elétrica, 
GNV e híbridos

• Atualização da matriz energética do estado e o 
balanço energético, de acordo com a metodologia 
da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e as 
diretrizes do Plano Estadual de Energia

• Eficiência energética em edifícios públicos

1. Programa Rio, 
Capital da Energia
PROJETOS
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2.3 MMbbl/d

76%
ÓLEO

76 MMm³/d 57.9 GWh
Geração de Energia

57% 10%
GÁS ENERGIA

2. Rio, Capital da Energia
CONTRIBUIÇÃO PARA SEGURANÇA

ENERGÉTICA NACIONAL:

Brasil: 9º maior produtor de petróleo do mundo.

Rio de Janeiro: 13º, caso fosse considerado um país.

O único produtor de energia nuclear no Brasil. 1º estado em geração 

térmica de gás natural. 3º maior produtor nacional de energia elétrica.

2018 Matriz Elétrica (Brasil)

58%
5.2 GW

22.2%
2 GW

15.7%
1.4 GW

0,31%
28 MW

0,04%
3.7 MW

2018 Matriz Elétrica
(Rio de Janeiro)

CONTRIBUIÇÕES 
DA ENERGIA 
EÓLICA PARA 

O BRASIL

O Brasil está em 8º lugar 
no Ranking mundial de 
capacidade instalada de 
energia eólica. Em 2012, 
éramos o 15º colocado.
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Cada MW
 instalado 15 postos

de trabalho
Mais de 200 mil postos até o momento.

Os dados futuros apresentados no gráfico acima referem-se a contratos viabilizados em leilões já realizados e no mercado livre. 
Novos leilões vão adicionar mais capacidade instalada para os próximos anos. 
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CO2: 21 milhões 
de toneladas 
evitadas em 2018 
– equivale a cerca 
de 16 milhões de 
automóveis

De 2011 a 2018, o 
investimento no 
setor foi de 
US$ 31,2 bilhões

2018 = US$ 1,3 bilhões

BENEFÍCIOS DA ENERGIA EÓLICA 

Parques eólicos não emitem CO
2
. 

É renovável, não polui,  contribui para que o Brasil cumpra 
seus objetivos no acordo do Clima.

Capacitação de mão de obra local.

Gera renda e melhoria de vida para proprietários de terra 
com arrendamento para colocação das torres. Estimamos 
que mais de 4.000 famílias recebem ao todo mais de 
R$ 10 milhões mensais pelo arrendamento de terra.  

Permite que o proprietário da terra siga com plantações ou 
criação de animais. 

Um dos melhores custo-benefício na tarifa de energia. 
Nos leilões realizados em dezembro de 2018, por 
exemplo, a energia eólica apresentou os melhores preços. 

151

160

79

80

60

34

12

14

15

1

1

1

608

 PARQUES

Total

UF

RN

CE

BA

RS

PI

PE

SC

PB
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SE
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4.068,0

4.005,0

2.045,5

1.831,9

1.638,1

782,0

328,8

238,5

157,2

34,5

28,1

2,5

15.159,9

POTÊNCIA (MW)

21.091,7
19.193,8

17.359,717.016,2
15.189,3

14.704,3

12.763,6

10.736,6

8.722,7

5.968,9

3.473,4
2.518,3

1.524,4
928,0601,2341,2240,6230,422,1

AcumuladaNova
200720062005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Carvão
3,6 GW

60%

Eólica

14,9 GW

6,0 GW

9%9%

Biomassa

Nuclear
2,0 GW

1%

PCH e CGH

4%

2,2 GW
Fotovoltaica

1%

Gás Natural
13,4 GW

8%

Petróleo
8,9 GW

5%

2%

99,9 GW
Hidrelétrica

15,1 GW



8 9

3. Produção
Futura de O&G
NOS PRÓXIMOS ANOS:

Há uma grande expectativa de que o setor de O&G se expanda na próxima década:
• Aumento de 96% da produção total de petróleo.
• Aumento de 70% da produção líquida de gás.

Para que este potencial se concretize, será necessário dar destinação econômica
ao gás associado.

em investimentos
250 bi

US$

por ano
em participações 
governamentais

3,4 bi
US$

de produção

>50
UNIDADES

4. Óleo
PARA O RIO DE JANEIRO, ESSAS RODADAS  

DE LICITAÇÕES REPRESENTARÃO, ATÉ 2030:

SEGUNDO
SEMESTRE2019 2020 2021A SER 

DEFINIDO
A SER 

DEFINIDO

10.09 06.11

07.11

10.10
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5. Logística de Gás
STATUS DA CAPACIDADE DA ROTA:

• Estímulo à concorrência

• Remoção de barreiras fiscais

• Integração com o setor elétrico

• Harmonização com a regulamentação 
estadual

QUATRO PILARES PRINCIPAIS

Rota Capacidade Status CAPEX

1 Caraguatatuba 10 MM m³/d Operacional -

2 Cabiúnas 16 MM m³/d Operacional -

3 COMPERJ 18 MM m³/d Em construção -

4a São Vicente 10-15 MM m³/d Em estudo R$ 2,5 bilhões

4b Itaguaí 10-15 MM m³/d Em estudo R$ 2,5 bilhões

5a Porto do Açu 10-15 MM m³/d Em estudo R$ 2 bilhões

5b Itaguaí 10-15 MM m³/d Em estudo R$ 3,5 bilhões

6a Porto Central 10-15 MM m³/d Em estudo R$ 1 bilhão

6b Porto do Açu 10-15 MM m³/d Em estudo R$ 1 bilhão

Capacidade total: Atual: 44 MM m³/d   |   Potencial: 74-89 MM m³/d

6. Novo Mercado 
 de Gás

O Estado do Rio de Janeiro está promovendo ações 
em linha com o governo federal para criar o “Novo 
Mercado de Gás” – um mercado aberto, dinâmico e 
competitivo, integrado à matriz energética.  

Fonte: Elaboração IBP
Source: MME

vários agentes vários agentes vários agentes monopólio

PRODUÇÃO PROCESSAMENTO TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO CONSUMO

LIVRE ESCOLHA DO 
FORNECEDOR DE GÁS NATURAL
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Frota convertida:
2,3 milhões (BR) /  1,4 milhão (RJ) = 60,9%

Estações de GNV:
1.759 (BR) / 608 (RJ) = 34,6%

Volume anual:
2.180 milhões (BR) /  1.183 milhões (RJ) = 54,3%

do consumo brasileiro está 
no Rio de Janeiro:53%

7. Mercado de GNV

7.1. Benefícios esperados:

Aumento da rentabilidade do ativo
• Apresenta menor custo por quilômetro.
Redução dos custos de transporte
• A matriz de transporte brasileira está concentrada no 
modelo rodoviário. A redução de seu custo afeta os setores 
da economia.
Redução de ruído
• O motor alimentado por GNV é mais silencioso que o 
diesel e contribui para reduzir a poluição sonora.
Redução de emissões de gases de efeito estufa
• O uso de gás natural reduz a emissão de dióxido de 
carbono (CO2) e óxido de nitrogênio (NOx) em relação 
aos combustíveis fósseis, contribuindo para a melhoria da 
qualidade do ar nos centros urbanos.

O Estado do Rio de Janeiro está comprometido em 
aumentar o uso de GN em seu sistema de transporte.

8. Indústria Naval
Nossa missão é identificar a vocação da indústria naval do Estado do Rio de Janeiro, remover 

obstáculos à recuperação do setor naval e intensificar as articulações com diferentes entidades 

da administração pública, essenciais para garantir a manutenção do mercado existente e 

expandir oportunidades futuras.

8.2. Campos maduros
Campos com mais de 25 anos ou com 70% de reservas comprovadas.

30 mil novos empregos Menor custo de produção

Novas tecnologias 230.000 barris de petróleo por dia

Aproximadamente 20 campos elegíveis 
na Bacia de Campos - RJ

Redução de royalties: 5% na produção 
incremental

Potencial até 2025:

8.1. Vocações

Manutenção e reparo 
devido à demanda de 

cabotagem e fornecimento 
de embarcações

Cluster
tecnológico naval de 

defesa

Descomissionamento
e demolição

de navios

Construção e 
integração de 

módulos

Impactos
potenciais na
indústria
POTENCIAIS 

INVESTIMENTOS 

BASEADOS EM

UM NOVO

MERCADO DE

GÁS NATURAL:

Petroquímica

Fertilizantes

Vidro

Energia

Aço
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9. Investimentos Industriais
ESTADO DO RIO DE JANEIRO:

CAPEX até 2023…
US$ 4,5 BILHÕES

O Rio é o estado da Região 

Sudeste mais procurado para 

investimentos em leilões de 

energia e o sexto no Brasil.

• Leilão A-6 2019

O Rio de Janeiro recebeu 13 

propostas de projetos para usinas 

térmicas a gás natural – maior 

número no Brasil (11,2 GW).

• Competitividade

O estado fluminense apresenta 

um modelo tributário competitivo 

no setor termelétrico. Como 

exemplo, os projetos das usinas 

Marlim Azul (CVU R$ 85,00/ 

MWh) e GNA (CVU R$ 167/MWh), 

que apresentam os menores 

custos de operação térmica de 

gás natural no país.

10. Leilões
de Energia
INVESTIMENTOS
DE US$ 5 BILHÕES
ATÉ 2023:

Biogás
• Potencial de 1 MM m³/dia (~ 167 MW)
Cada 100 mil m³/dia gerará.
• 60 empregos diretos e 200 indiretos.
• Contribuições para economia de baixo
carbono e circular.

Saneamento – 638 mil m³/dia

Cana-de-açúcar – 173 mil m³/dia

Agroindústria – 116mil m³/dia

11. Renováveis
Solar
• Irradiação solar global anual de
1.460 a 2.010 kWh/m2.
• O Rio de Janeiro tem uma radiação solar mais
alta que a Alemanha.
• Potencial: telhado de
17,8 GW, solo 123 GW.

1

2

3

1. Itaboraí - Maricá
Comperj

Rota 3 + UPGN

3. São João da Barra
Complexo do Açu
ZPE Açu – Zona de Processamento de Exportação
Usina UTE – Gás Natural Açu – GNA

2. Macaé
TEPOR – Terminal Portuário de Macaé
Usina UTE – Marlim Azul

Eólica
• O Rio de Janeiro possui um parque eólico
Onshore instalado.
• Gargaú: 28MW – abastece 80.000 habitantes 
de São Francisco de Itabapoana.
• Potencial a ser explorado Onshore (47 GW) e 
Offshore (41 GW).

Média anual

Média
em fevereiro



+55 (21) 2334-3511
energia@desenvolvimento.rj.gov.br

www.desenvolvimento.rj.gov.br
/sedeeri.rj          @sedeeri.rj

Rua Pinheiro Machado, s/n, anexo do 3º andar 
Laranjeiras – Rio de Janeiro/RJ

CEP: 22231-901
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