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APRESENTAÇÃO 

A Portaria MME n. 67, de 1° de março de 2018, em seu artigo 3°, estabelece que 

anualmente os agentes de distribuição dos Sistemas Isolados devem encaminhar para 

aprovação do Ministério, por meio da EPE, o planejamento do atendimento aos seus 

mercados consumidores para o horizonte de cinco anos. 

De acordo com a análise das informações prestadas pelas distribuidoras em 2018, no caso 

dos Sistemas Isolados do Acre, foi identificado pela EPE déficit de geração em 2020 para 

as localidades Assis Brasil e Manoel Urbano, conforme Relatório de Planejamento para 

Atendimento aos Sistemas Isolados, Horizonte 20241, de 27 de dezembro de 2019. A 

avaliação resultou na Portaria MME n. 273/2019, que autorizou o aditamento dos contratos 

de geração nessas localidades. 

Posteriormente, a distribuidora informou ao MME que a data prevista para a interligação 

estava atrelada à aprovação, por parte da ANEEL, do reajuste tarifário extraordinário, o que 

não ocorreu. Dessa forma, a distribuidora apresenta novo prazo para a interligação e solicita 

que o MME autorize a antecipação dos recursos da sub-rogação da CCC para as obras de 

conexão das localidades Assis Brasil e Manoel Urbano ao SIN. 

Nesse sentido, o MME solicitou à EPE a elaboração de estudo com o objetivo de avaliar os 

benefícios da antecipação da interligação desses dois sistemas isolados da Energisa Acre, 

conforme calendário informado pela distribuidora, considerando o custo evitado com a 

geração local, a partir de termelétricas a diesel e considerando os compromissos assumidos 

por meio dos contratos vigentes. 

A presente Nota Técnica visa comparar custos a serem desembolsados pela CCC para 

suprimento desses sistemas, seja por meio de geração local, ou interligando-os ao SIN por 

meio de obras de distribuição, para as diferentes datas informadas pela distribuidora, 

avaliando os benefícios de antecipar as interligações. Faz-se também uma análise crítica 

sobre os custos de investimento considerados pela distribuidora, bem como uma priorização 

de sistemas a serem interligados, a depender do benefício proporcionado. 

Como resultado, concluiu-se que a antecipação interligação é recomendável, uma vez que 

tende a reduzir, mesmo que pouco, os dispêndios futuros da CCC. A pequena diferença no 

valor das alternativas ocorre, principalmente, devido ao curto intervalo entre as previsões 

de interligação (90 dias). 

                                                 
1 Disponível em: http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatorio-de-planejamento-para-
atendimento-aos-sistemas-isolados-horizonte-2024-ciclo-2019 

http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatorio-de-planejamento-para-atendimento-aos-sistemas-isolados-horizonte-2024-ciclo-2019
http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatorio-de-planejamento-para-atendimento-aos-sistemas-isolados-horizonte-2024-ciclo-2019
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1. INTRODUÇÃO 

O Acre possui 9 Sistemas Isolados, todos na área de concessão da Energisa, sendo supridos 

por usinas termelétricas a óleo diesel, contratadas por meio do Leilão ANEEL n. 10/2015.  

Para atendimento à Portaria MME n. 67/2018, a Energisa encaminhou para análise da EPE, 

em 2018, sua proposta de atendimento aos seus sistemas isolados, horizonte 2019-2023, 

resumida na Tabela 1.  

Tabela 1 - Resumo da análise dos sistemas isolados do Acre – ciclo 2018 

Localidade Tipo Combustível Máquinas 

Potência 
Nominal 

Instalada 
Total (kW) 

Déficit máximo 
de Demanda 

para o período 
(2019 - 2023) 

Ano de 
início do 
déficit 

Previsão 
Interligação 

ASSIS BRASIL UTE Diesel 5 2.200 -1.087 2020 jan-21 

CRUZEIRO DO 
SUL 

UTE Diesel 39 45.622 -31.514 2021 jan-22 

FEIJÓ UTE Diesel 14 7.420 -3.946 2021 jan-22 

JORDÃO UTE Diesel 5 1.805 - - - 

MANOEL 
URBANO 

UTE Diesel 5 2.200 -1.884 2020 jan-21 

MARECHAL 
THAUMATURGO 

UTE Diesel 6 2.610 - - - 

PORTO WALTER UTE Diesel 5 2.175 - - - 

SANTA ROSA DO 
PURUS 

UTE Diesel 5 1.940 - - - 

TARAUACÁ UTE Diesel 19 11.215 -5.543 2021 jan-22 

 

Nota-se que o planejamento de 2018, indicava déficit de suprimento a partir de 2020 para 

as localidades de Assis Brasil e Manoel Urbano, ambas com previsão de interligação em 

janeiro de 2021, indicando que seria necessário aditar os contratos além dos prazos 

originalmente previstos em Edital, o que depende de expressa autorização do Ministério de 

Minas e Energia. 

Dessa forma, foi publicada a Portaria MME n. 273/2019 autorizando aditamento aos 

Contratos de Comercialização de Energia elétrica e potência nos Sistemas Isolados – CCESI 

relativos ao suprimento dessas localidades do Acre e outras de Rondônia até a efetiva 

interligação ao Sistema Interligado Nacional - SIN. 

Diante das ações acima indicadas, a análise do planejamento para o ciclo 2019, não indicou 

déficit para Assis Brasil e Manoel Urbano, eliminando assim a necessidade de contratação 
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adicional para essas localidades - “Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados 

Horizonte 2024 - ciclo 2019”2. 

Contudo, em fevereiro de 2020, a distribuidora, por meio da Carta 

ENERGISAAC/VPR/N°001/2020, informou que a data de interligação prevista para o ciclo 

de planejamento 2019 estava atrelado à Revisão Tarifária Extraordinária - RTE, o que não 

foi autorizado pela ANEEL. 

Dessa forma, a distribuidora apresentou novo cronograma para a interligação desses 2 

sistemas. Ressalta-se que ao considerar novas datas de interligação, a distribuidora solicitou 

ao MME a emissão de ato possibilitando que as obras de interligação sejam consideradas 

como elegíveis para antecipação à sub-rogação dos benefícios do rateio da CCC, visando a 

liberação de recursos de forma antecipada em relação ao cronograma físico das obras, em 

consonância com o Decreto n. 7.246/2010 em seu artigo 12, parágrafo 9º. 

Tabela 2 - Nova Previsão de Interligação apresentada pela distribuidora 

Localidade 
Interligação 

Considerando a 
RTE 

Vigência do Contrato 
PIE 

(Portaria MME 
273/2019) 

Nova Previsão de 
Interligação - 

considerando a 
antecipação da CCC 

ASSIS BRASIL dez-20 31/03/2021 mar-21 

MANOEL URBANO dez-20 31/03/2021 mar-21 

 

Com o objetivo de subsidiar a tomada de decisão, o MME solicitou à EPE uma avaliação dos 

impactos dessa medida, de modo a quantificar os benefícios da antecipação da interligação 

das localidades mencionas, a partir de uma análise de “custo-benefício” da sub-rogação, o 

que é discutido a seguir. 

Ao longo da análise a EPE identificou necessidade de alguns esclarecimentos, os quais 

foram enviados por e-mail à distribuidora ao longo dos meses de fevereiro e março. As 

respostas da distribuidora, em complemento às informações anteriores, foram consideradas 

na presente análise.

                                                 
2 Disponível em: http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-452/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2019.pdf 

http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-452/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2019.pdf
http://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-452/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2019.pdf
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2. PREMISSAS CONSIDERADAS NA ANÁLISE 

A Conta de Consumo de Combustíveis – CCC reembolsa a diferença entre o custo de 

geração nos Sistemas Isolados e o custo médio da energia no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR médio) do Sistema Interligado Nacional (SIN), além disso, os recursos da 

CCC podem ser utilizados para reembolsar até 100% dos custos de construção de 

empreendimentos de transmissão ou distribuição, desde que seja comprovado que a 

interligação promoverá a redução da despesa futura da CCC. Ressalta-se que o agente de 

distribuição pode solicitar a liberação antecipada dos recursos da sub-rogação da CCC para 

realizar as obras de interligação, conforme dispõe artigo 9º, inciso II do Decreto n. 

7.246/2010. 

Para ser contemplada com a antecipação dos recursos da CCC, a Energisa Acre enviou carta 

ao MME informando que a liberação antecipada de recursos teria como benefício a 

possibilidade de adiantar em 3 meses a interligação para as 2 localidades, conforme destaca 

a Tabela 3. 

Tabela 3 - Nova Previsão de Interligação apresentada pela distribuidora 

Localidade 
Interligação COM 
antecipação dos 
Recursos da CCC 

Interligação SEM antecipação 
dos Recursos da CCC - 

Revisado após não aprovação 
da RTE 

Meses 
antecipados 

ASSIS BRASIL dez-20 mar-21 3 

MANOEL URBANO dez-20 mar-21 3 

 
 

Tendo por objetivo calcular o montante a ser desembolsado pela CCC para atendimento a 

essas localidades, até a data prevista para a interligação, com e sem antecipação, a EPE 

solicitou que a distribuidora apresentasse previsão de crescimento do mercado para esses 

sistemas isolados, considerando um horizonte de 15 anos, além disso, foi solicitado que a 

Energisa detalhasse as obras de distribuição necessárias para a interligação e os custos 

previstos para cada umas delas. 

Essas informações permitiriam à EPE estimar o montante a ser desembolsado pela CCC 

para essas localidades, a fim de verificar os benefícios da antecipação da sub-rogação para 

cada uma delas. Para tanto, três cenários foram elaborados: (i) geração local por 15 anos 

a partir de usina termelétrica a diesel (sem interligação); (ii) interligação na data 

originalmente prevista; e (iii) interligação antecipada. 
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2.1.  Considerações Gerais 

Para as 2 localidades foi considerada a previsão de mercado informada pela distribuidora 

para os próximos 15 anos, com crescimento médio da carga de 4% ao ano. Não é observada 

grande diferença entre as localidades: Assis Brasil tem carga estimada em 11 MWh em 

2034 e Manoel Urbano em 14 MWh para o mesmo ano. 

O estudo foi realizado para o período de 2020 a 2034, estimando-se o custo total de 

suprimento às localidades, considerando três alternativas: 

(i) Sem previsão de interligação; 

(ii) Interligação nas datas previstas originalmente; e  

(iii) Interligação antecipada. 

A primeira alternativa (sem interligação), embora não tenha sido aventada pela 

distribuidora, foi avaliada para verificar a atratividade da interligação frente à opção de 

geração isolada. 

Nos casos em que foi considerada a interligação das localidades ao SIN, foram considerados 

os custos das obras de informados pela distribuidora. 

Finalmente, cumpre notar que foi adotada na estimativa uma taxa de desconto de 8% ao 

ano e, para o custo de atendimento interligado adotou-se o Custo Marginal de Expansão 

da Geração (CME) de 247,44 R$/MWh3. 

2.2.  Custos de geração isolada 

Para o cálculo dos custos de geração, foi considerado o valor resultante do processo 

licitatório de 2015, atualizado para dezembro de 2019: R$ 1.514,34/MWh, contemplando 

as receitas fixa e variável. Para a análise serão consideradas as mesmas condições dos 

contratos atuais, por 15 anos ou até a interligação. 

O suprimento aos sistemas isolados do Acre foi objeto do Leilão ANEEL n. 10/2015.  Assis 

Brasil e Manoel Urbano compunham o Lote 2. 

O valor da Receita Anual Fixa (RAF), em R$/ano, para cada localidade, foi obtido 

considerando a participação percentual da energia requerida da localidade, em relação à 

energia total do lote, atualizado pelo IPCA, conforme Tabela 4. 

 

 

                                                 
3 Valor médio no período 2025 a 2029, conforme relatório n. EPE-DEE-NT-57/2019 – r0, anexo ao PDE 2029 
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Tabela 4 - Receita Anual Fixa atualizada - Leilão n. 10/2015 

Localidade 
RAF atualizada 

(R$/ano) 

ASSIS BRASIL 3.124.269 

MANOEL URBANO 2.944.314 

TOTAL 6.068.583 

 

A parcela variável utilizada na formulação do preço de referência, utilizado para o leilão do 

Acre, era formado pelo custo variável de operação e manutenção, preço do combustível, 

preço da logística de suprimento do combustível e pelo valor de tributos do combustível: 

Pref = (RAF/E) + CVUO&M + i x (Pm + Plog + Ptrib) 

Para o custo variável, em R$/MWh, o valor foi atualizado considerando o IPCA para o 

CVUO&M e para o Plog; já para Pm foi considerado o preço médio do diesel S-500 para a 

região norte, divulgado pela ANP para o mês de dezembro de 2019 (R$ 2,535/litro); o Ptrib 

foi atualizado considerando o Ato COTEPE/PMPF para o óleo diesel no Acre e o ICMS (R$ 

0,782/MWh); com isso, o custo variável resulta em R$ 1.068,91/MWh. 

Como o objetivo do estudo é avaliar o valor a ser desembolsado pela CCC, não será 

considerado o custo da compra de energia do SIN após a interligação. No período anterior 

à interligação, contudo, considera-se o custo variável de geração isolada, subtraído o 

ACRmédio (valorado ao CME), que corresponde ao desembolso efetivo da CCC. 

2.3.  Custos de Interligação 

A avaliação dos dados referentes à proposta de interligação de sistemas isolados no Acre, 

apresentada pela distribuidora local Energisa, foi realizada baseada nas premissas 

destacadas a seguir: 

 O sistema elétrico de interligação de todas as localidades foi previamente fornecido 

pela ENERGISA - AC, de modo que seu desempenho elétrico foge ao escopo de 

avaliação deste estudo; 

 Os custos referentes aos sistemas elétricos de interligação também foram fornecidos 

pela ENERGISA - AC, contudo a ordem de grandeza desses valores foi verificada 

comparando com diferentes referências suficientemente robustas: a) 

ANEEL/Procedimentos de Regulação Tarifária (PRORET), Submódulo 8.1, Revisão 

2.1 de 2018: Banco de Preços Referenciais e b) ANEEL/Resolução Homologatória nº 

758/2009: Banco de Preços de Referência; 
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 Este estudo não objetiva estabelecer de maneira precisa os valores que serão 

efetivamente reconhecidos pelo MME e pela ANEEL no processo de sub-rogação da 

CCC, mas sim tem por finalidade comparar os custos de suprimento aos sistemas 

isolados da Energisa - AC, seja por meio de geração local, seja interligando-os ao 

SIN por meio de obras de distribuição, avaliando os benefícios dessa interligação e 

de sua antecipação. 

 Ainda no tocante aos custos dos sistemas elétricos de interligação, cabe ressaltar 

que embora a ENERGISA - AC tenha indicado a possibilidade de realizar 

desembolsos anuais associados à evolução das obras, este estudo considerou, sob 

a ótica de análise financeira, uma abordagem mais conservadora. Para a avaliação 

realizada foram considerados desembolsos em parcela única referido a dezembro 

de 2019, conforme planilha de orçamento apresentado pela distribuidora à EPE, 

objetivando assim obter o maior custo possível de interligação; 

Na sequência são apresentadas figuras com o diagrama simplificado do sistema elétrico 

proposto pela ENERGISA - AC para a interligação de cargas atualmente isoladas das regiões 

de Assis Brasil e Manoel Urbano. São apresentadas também algumas tabelas com o 

conjunto de obras necessário para essa interligação, bem como os seus custos associados 

e prazos de interligação. 

Destaca-se que as obras de interligação a essas duas localidades são independentes, ou 

seja, a conexão de um sistema não depende do outro, embora sejam atendidas pelo mesmo 

PIE e tenham feito parte do mesmo lote no Leilão n. 10/2015. 
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2.3.1. Assis Brasil 

As características básicas do sistema de conexão das cargas de Assis Brasil são 

apresentadas nas Figura 1 e Figura 2. Os orçamentos das subestações e linhas de distribuição 

propostas são mostrados de forma resumida na Tabela 5. 

Figura 1 – Sistema elétrico para interligação da região de Assis Brasil 
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Figura 2 – Diagrama unifilar da SE Assis Brasil 
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Tabela 5 - Orçamento Interligação Assis Brasil 

Obra Descrição Quant. Custo Final [R$] 

LD 69kV Epitaciolândia – 
Assis Brasil 

LD 69kV, cabo 336,4MCM CAA, cabo para-
raios aço 3/8. Estrutura em concreto, circuito 
simples.  

110,6 
km 

35.736.180 

SE Epitaciolândia Entrada de linha – EL – 69kV  1 4.804.840 

SE Assis Brasil 

Modulo de infraestrutura geral – MIG 69kV  1 2.677.780 

Barramento simples – 69kV 1 1.121.860 

Barramento simples – 13,8kV 1 525.180 

Entrada de Linha – EL – 69kV 1 1.075.270 

Saída de alimentador – 13,8kV 1 1.330.200 

Transformador 69/13,8kV – 
5/6,25MVA 

2  747.110 

Conexão de transformador – CT – 69kV 2 2.169.560 

Conexão de transformador – CT – 13,8kV 3 1.136.600 

Banco de capacitores – 3,6Mvar 1 284.450 

TOTAL 51.609.030 

As obras de interligação das cargas na região de Assis Brasil estão em execução desde 

agosto/2019, com data prevista de integração desses mercados ao SIN para o mês de 

dezembro/2020. 

2.3.2. Manoel Urbano 

As características básicas do sistema de conexão das cargas de Manoel Urbano são 

apresentadas na Figura 3 e Figura 4. Os orçamentos das subestações e linhas de 

distribuição propostas são mostrados de forma resumida na Tabela 6.

Figura 3 – Sistema elétrico para interligação da região de Manoel Urbano 
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Figura 4 – Diagrama unifilar da SE Manoel Urbano 
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Tabela 6 – Orçamento interligação Manoel Urbano 

Obra Descrição Quant. Custo Final [R$] 

LD 69kV Sena Madureira 
– Manoel Urbano 

LD 69kV, cabo 336,4MCM CAA, cabo para-
raios aço 3/8. Estrutura em concreto, circuito 
simples.  

89,1 km 28.675.350 

SE Sena Madureira Entrada de linha – EL – 69kV  1 2.683.570 

SE Manoel Urbano 

Modulo de infraestrutura geral – MIG 69kV  1 2.527.320 

Barramento simples – 69kV 1 1.058.820 

Barramento simples – 13,8kV 1 495.660 

Entrada de Linha – EL – 69kV 1 1.014.850 

Saída de alimentador – 13,8kV 1 1.255.440 

Transformador 69/13,8kV – 
5/6,25MVA 

2 705.120 

Conexão de transformador – CT – 69kV 2 2.047.650 

Conexão de transformador – CT – 13,8kV 3 1.072.730 

Banco de capacitores – 3,6Mvar 1 268.520 

TOTAL 41.805.030 

 

As obras de interligação das cargas na região de Manoel Urbano estão em execução desde 

agosto/2019, com data prevista de integração desses mercados ao SIN para o mês de 

dezembro/2020. 

2.3.3. Resumo dos Custos e Prazos de Interligação 

A Tabela 7 apresenta de forma totalizada os custos de interligação e os prazos para 

integração das cargas isoladas ao SIN, com base nas informações de orçamentos e 

cronogramas de obras fornecidos pela distribuidora Energisa – AC. De maneira geral, os 

orçamentos apresentados estão aderentes às referências de custos utilizados na 

distribuição e planejamento da transmissão. As obras de conexão de ambas as localidades 

já foram iniciadas e possuem o mesmo prazo para conclusão, de dezembro de 2020.  

 

Tabela 7 - Custos de interligação e prazos de construção 

Localidade Obra 
Custo totalizado 

[R$] 
Data de 

interligação 

Assis Brasil 

LD 69kV Epitaciolândia – Assis 
Brasil 

35.736.180 Dez/2020 

SE Epitaciolândia 4.804.840 Dez/2020 

SE Assis Brasil 11.068.010 Dez/2020 

Manoel Urbano 

LD 69kV Sena Madureira – 
Manoel Urbano 

28.675.350 Dez/2020 

SE Sena Madureira 2.683.570 Dez/2020 

SE Manoel Urbano 10.446.110 Dez/2020 
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3. FORMULAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

Com o objetivo de comparar o valor a ser desembolsado pela CCC para ressarcir os custos 

de geração local e da interligação dos sistemas isolados da Energisa Acre, foram elaboradas 

três alternativas. 

A primeira delas tem por objetivo verificar os custos de geração local para cada localidade, 

e avaliar se a interligação, de fato reduzirá o dispêndio futuro da CCC. As outras 

alternativas, por sua vez, indicarão o custo a ser desembolsado pela CCC até a interligação, 

considerando inclusive os custos das obras de distribuição. A comparação entre as 

alternativas 2 e 3 mostrará se a antecipação da interligação representa economia e para 

quais localidades esse benefício é maior. 

3.1.  Alternativa 1 - Sem Interligação 

Para avaliar o custo de geração sem interligação, foi considerada a previsão de crescimento 

de carga apresentada pela distribuidora, por e-mail, para os próximos 15 anos, de 2020 a 

2034 (Erro! Fonte de referência não encontrada.), tendo como base a geração a partir 

de usina termelétrica a diesel, com capacidade instalada suficiente para atendimento ao 

longo de todo período e manutenção das condições contratuais atualmente vigentes. 

Tabela 8 - Previsão de Carga (MWh) 

Ano 
Assis 
Brasil 

Manoel 
Urbano 

2020 6.711 7.825 

2021 7.007 8.275 

2022 7.302 8.725 

2023 7.598 9.175 

2024 7.894 9.625 

2025 8.189 10.075 

2026 8.485 10.526 

2027 8.780 10.976 

2028 9.076 11.426 

2029 9.372 11.876 

2030 9.667 12.326 

2031 9.972 12.793 

2032 10.287 13.278 

2033 10.611 13.782 

2034 10.946 14.304 
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O valor presente líquido (VPL), em dezembro de 2019, do custo a ser reembolsado pela 

CCC (custo total menos ACRmed) durante os 15 anos para cada localidade foi obtido 

utilizando as premissas indicadas no item 2.2. A Tabela abaixo apresenta os resultados 

dessa avaliação. 

Tabela 9 – VPL do custo a ser reembolsado pela CCC de 15 anos de geração local isolada 

Localidade 
Geração Local 
(2020 a 2034) 

R$ 

Assis Brasil 85.611.645 

Manoel Urbano 98.023.0374 

TOTAL 183.635.019 

 

Como pode ser observado, sem a interligação, o custo a ser pago pela CCC para reembolsar 

a geração local nessas 2 localidades, nos próximos 15 anos, é superior a R$ 183 milhões. 

3.2.  Alternativa 2 - Interligação no Prazo Originalmente Previsto 

Para essa alternativa é considerado o custo da geração local, com as mesmas considerações 

do item 3.1, até a data de interligação, acrescido do custo das obras de distribuição, 

verificados no item 2.3. Após a interligação, o custo de geração é zerado, uma vez que o 

suprimento da localidade passa a ser feito pela compra de energia do SIN e não mais por 

usina termelétrica instalada na localidade. 

A tabela abaixo representa os custos a VPL nessa alternativa, com base nas datas de 

interligação informadas pela Energisa. Para essa alternativa estima-se um custo de 

aproximadamente R$ 105,4 milhões, reduzindo em 43% o valor a ser desembolsado pela 

CCC, em relação à alternativa anterior, conforme apresentado na Tabela 10. 

Tabela 10 – VPL do custo a ser desembolsado pela CCC SEM a antecipação dos recursos 

Localidade 
Interligação SEM 
antecipação dos 
Recursos da CCC 

Geração Local + 
Interligação 

R$ 

Assis Brasil mar-21 56.730.310 

Manoel Urbano mar-21 48.674.500 

TOTAL - 105.404.810 

A Tabela 11 apresenta as alternativas 1 e 2 para comparação. Para as 2 localidades a 

interligação é recomendável, uma vez que tende a reduzir os dispêndios da CCC. 
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Tabela 11 – Comparação entre as alternativas 1 e 2 

Localidade 
Geração Local  
(2020 a 2034) 

R$ 

Geração Local + Interligação  
(Sem antecipação) 

R$ 

Economia com a 
Interligação R$ 

Assis Brasil 85.611.645 56.730.310 28.881.335 

Manoel Urbano 98.023.374 48.674.500 49.348.874 

TOTAL 183.635.019 105.404.810 78.230.209 

3.3.  Alternativa 3 - Interligação Antecipada 

A alternativa 3 difere da alternativa 2 apenas quanto à data de interligação a ser 

considerada na análise. 

A tabela abaixo representa os custos a VPL dessa alternativa e as datas de interligação 

consideradas. Observa-se, que para essa alternativa, o valor total a ser desembolsado pela 

CCC é de aproximadamente R$ 103 milhões, cerca de 44% menor que o da alternativa 1 

(sem interligação), indicando que para essas localidades a interligação é uma opção 

vantajosa, independente da consideração ou não da antecipação. 

 
Tabela 12 - VPL do custo a ser desembolsado pela CCC, COM antecipação da interligação 

Localidade 
Interligação COM 
antecipação dos 
Recursos da CCC 

Geração Local + 
Interligação 

R$ 

Assis Brasil dez-20 55.783.591 

Manoel Urbano dez-20 47.386.154 

TOTAL - 103.169.745 

 

 

Tabela 13 - Comparação entre as alternativas 1 e 3 

Localidade 
Geração Local 
(2020 a 2034) 

R$ 

Geração Local + 
Interligação (COM 

Antecipação) 
R$ 

Economia com a 
Interligação Antecipada 

R$ 

Assis Brasil 85.611.645 55.783.591 29.828.054 

Manoel Urbano 98.023.374 47.386.154 50.637.220 

TOTAL 183.635.019 103.169.745 80.465.274 

 

Em adição, quando comparada com a alternativa 2, a antecipação da interligação apresenta 

um custo 2% inferior, como pode ser observado na Tabela 14. 
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Tabela 14 – Comparação dos custos de interligação com e sem a antecipação – Alternativas 2 e 3 

Localidade 

Geração Local + 
Interligação  

(SEM Antecipação)  
R$ 

Geração Local + 
Interligação  

(COM Antecipação) 
R$ 

Benefício da 
Antecipação da 

interligação 
R$ 

Assis Brasil 56.730.310 55.783.591 946.719 

Manoel Urbano 48.674.500 
47.386.154 

1.288.346 

TOTAL 105.404.810 103.169.745 2.235.065 

 
 

4. CONCLUSÕES 

Em atenção à solicitação do MME, motivada pelo pleito da distribuidora, a EPE avaliou os 

benefícios da antecipação da interligação dos sistemas isolados da Energisa Acre ao SIN, 

por meio de obras de distribuição, conforme calendário informado pela distribuidora. 

Nessa análise foram considerados os custos evitados com a geração local (termelétricas a 

diesel) ao se interligar as localidades ao SIN. 

Em relação aos custos das obras de interligação, não foram verificadas distorções nos 

valores apresentados pela distribuidora quando comparados com outras bases de preços. 

É importante destacar que a comparação realizada não objetivou estabelecer de maneira 

precisa os valores que serão efetivamente reconhecidos pelo MME e pela ANEEL no 

processo de sub-rogação da CCC, mas sim teve por finalidade identificar eventuais 

inconsistências nos valores de investimentos informados. 

Como resultado, concluiu-se que a interligação pode reduzir os dispêndios futuros da CCC, 

tanto para Assis Brasil, quanto para Manoel Urbano. A antecipação da interligação, para as 

datas apresentadas para a distribuidora, apresenta um valor 2% inferior ao da interligação 

na data originalmente prevista. Devido às incertezas das estimativas realizadas, pode-se 

dizer que os valores a serem desembolsados pela CCC para reembolsar os custos de 

interligação, com ou sem a antecipação, são equivalentes. 

Salienta-se que a análise realizada é sensível em relação aos dados de entrada e, dessa 

forma, qualquer alteração em relação às premissas adotadas requer a revisão do estudo 

realizado. 


