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APRESENTAÇÃO   

O documento Planejamento dos Sistemas Isolados (SIs) - Horizonte 2024 - ciclo 

2019 [1], publicado anualmente pela EPE, tem como um dos seus objetivos identificar os 

sistemas isolados que apresentam déficit de energia e de demanda no horizonte do 

planejamento e então indicar ao MME as necessidades de contratação. Com base nessas 

informações o MME, no uso de suas atribuições, estabeleceu as diretrizes para realização 

de leilão para suprimento aos SIs. 

De acordo com as diretrizes estabelecidas pelo MME para a realização do "Leilão para 

Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021", na Portaria MME n.° 341/2020, os 

empreendedores interessados em apresentar propostas de Solução de Suprimento no 

referido Leilão deverão requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica das respectivas 

propostas, em conformidade com as instruções e requisitos disponibilizados pela EPE. 

Em consonância com a Lei n. 12.111/2009, com o Decreto n.° 7.246/2010, [2], e com a 

Portaria MME  n.° 67/2018, [3], a EPE publicou as “Instruções para Elaboração e 

Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à participação 

nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados” [4], contendo as orientações 

gerais para apresentação das informações pelos agentes interessados em participar dos 

Leilões dos Sistemas Isolados. 

Visando orientar a elaboração de propostas de solução de suprimento especificamente para 

o Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados 2021, o presente documento complementa 

as Instruções supracitadas, devendo ser seguido pelos empreendedores interessados para 

fins de habilitação técnica de suas propostas, em conformidade com as diretrizes 

estabelecidas pelo MME para esse leilão. 

Em 04/12/2020 foi publicada a Portaria MME n.º 485/2020 que altera a Portaria de 

Diretrizes do Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados (Portaria MME n.º 341/2020). 

Nesse sentido, a revisão R1 desse documento, em seu item 4, contempla as modificações 

nos valores de disponibilidade de potência requerida das localidades Porto de Moz (Lote III 

- Pará) e Uiramutã, Pacaraima e Amajari (Lota V – Roraima). Adicionalmente, em 

decorrência dessas alterações, foram atualizados também os critérios para máquina reserva 

do Lote V – Roraima, conforme apresentado no item 4.5.  
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1 OBJETIVO 

O objetivo deste documento é apresentar as informações e os documentos necessários para 

o cadastramento e a habilitação técnica das Propostas de Solução de Suprimento candidatas 

ao Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, os requisitos a serem 

considerados na elaboração dessas propostas, complementando assim as “Instruções para 

Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à 

participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados” [4] , e as características 

gerais dos sistemas isolados a serem atendidos, conforme Anexo I da Portaria 

MME n.° 341/2020 [5]. 

 

2 INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS DE SOLUÇÃO DE SUPRIMENTO VIA 

SISTEMA AEGE  

Os empreendedores interessados em apresentar propostas de solução de suprimento para 

o Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 deverão providenciar a inscrição de suas propostas 

por meio do Sistema AEGE da EPE, disponível no endereço abaixo: 

https://aege-empreendedor.epe.gov.br/ 

As principais informações sobre como requerer o cadastramento das propostas de solução 

de suprimento e enviar os documentos à EPE encontram-se descritas no APÊNDICE deste 

documento. Recomenda-se, também, a leitura deste e do “Manual para Empreendedores - 

Sistema de Acompanhamento de Empreendimentos Geradores de Energia Elétrica – AEGE” 

[6], disponibilizado no site da EPE (consultar aqui). 

Ressalta-se que os empreendedores devem seguir as orientações do presente documento 

que são específicas para o cadastramento das propostas de solução de suprimento no leilão 

em referência. 

É importante destacar que os documentos serão recebidos exclusivamente por meio do 

Sistema AEGE, por meio de upload no próprio sistema, até o prazo estabelecido na Portaria 

MME n.° 341/2020, e que o cadastramento das propostas de solução de suprimento 

somente será efetivado após a validação/verificação dos documentos pela EPE. 

Durante a etapa de cadastramento e habilitação técnica, todo contato com a EPE deve ser 

realizado pelo endereço eletrônico aege@epe.gov.br ou, no caso de atendimento às 

exigências da EPE, respondendo diretamente ao e-mail enviado. 

 

https://aege-empreendedor.epe.gov.br/
https://www.epe.gov.br/sites-pt/leiloes-de-energia/Documents/EPE-DEE-RE-028_R4_Manual%20do%20Empreendedor.pdf
mailto:aege@epe.gov.br
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3 REQUISITOS DO LEILÃO PARA SUPRIMENTO DOS SISTEMAS 

ISOLADOS DE 2021  

Os agentes interessados em apresentar propostas de solução de suprimento devem cumprir 

os requisitos definidos especificamente nestas Instruções para fins de habilitação técnica 

no Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, e apresentar a documentação 

requerida nas “Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de 

Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados”, 

[4]. 

Eventualmente, caso haja divergência entre estes dois documentos, os agentes devem 

seguir as orientações que constam deste documento – “Instruções para elaboração e 

apresentação de propostas de solução de suprimento com vistas à participação no Leilão 

para suprimento aos Sistemas Isolados de 2021” – de forma prioritária. 

Destaca-se que devem ser seguidas também as diretrizes estabelecidas na 

Portaria MME n.° 341/2020 e em outras que vierem a ser publicadas pelo MME. 

Ressalta-se ainda que é vedada a alteração de características técnicas das propostas de 

solução de suprimento após o prazo para cadastramento na EPE, conforme §2°, art. 11 da 

Portaria MME n.° 67/2018. 

 Requisitos Gerais 

Para fins de cadastramento e habilitação técnica, cada proposta de solução de suprimento 

deverá considerar o atendimento a um único lote, ou seja, deve ser cadastrada uma 

proposta de solução de suprimento por lote ofertado. 

Além disso, as propostas de solução de suprimento devem considerar o atendimento a 

todas as localidades que compõem um determinado lote ofertado neste leilão, conforme 

detalhado no Anexo I da Portaria MME n.° 341/2020 e apresentado no item 4 destas 

Instruções. 

Ressalta-se, portanto, que caso uma proposta de solução contemple o atendimento a mais 

de um lote, esta proposta não poderá ser habilitada para participação no leilão. Da mesma 

forma, não será habilitada a proposta de solução de suprimento que não contemple o 

atendimento a todas as localidades do lote para a qual está se cadastrando. 

Conforme estabelecido na Portaria ministerial [5], as propostas de solução de suprimento 

podem considerar o uso misto de fontes e de tecnologias, inclusive soluções de 

armazenamento, desde que atendidos os requisitos definidos no item 4 deste documento e 

os estabelecidos nas Instruções [4]. 

Em um sistema isolado, a geração e o consumo de energia devem estar sempre em 

equilíbrio. Logo, o gerador deve sempre ter capacidade disponível para atender toda a carga 

a qualquer instante, de forma que não haja desatendimento às localidades.  
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A Portaria MME n.° 341/2020 estabelece também que ficará alocado ao empreendedor o 

risco da incerteza da energia a ser efetivamente produzida pela Solução de Suprimento, 

inclusive nas hipóteses de atraso ou antecipação de interligações ou ainda de definição, em 

momento posterior à realização do Leilão, de obra de interligação com o SIN ou outro 

sistema isolado. 

Ainda de acordo com a supracitada portaria ministerial, o Edital do leilão a ser elaborado 

pela ANEEL deverá definir as condições para operação das soluções de suprimento e a 

responsabilidade pelos custos associados a eventuais necessidades de reforços nos 

sistemas de distribuição para fins de conexão das soluções de suprimento. 

As propostas de solução de suprimento deverão apresentar além da documentação 

solicitada no item 4 das Instruções [4], a comprovação de disponibilidade de recurso 

energético e a estimativa de produção de energia, conforme itens 5 e 6, respectivamente, 

do documento supracitado. 

Para o Leilão dos Sistemas Isolados de 2021, o prazo contratual será limitado pela data 

prevista para a interligação das localidades, ou, quando não houver previsão de 

interligação, o período de suprimento dependerá da fonte energética adotada na proposta 

de solução de suprimento. Nesse caso, serão 180 meses para soluções de suprimento 

exclusivamente a gás natural ou fontes renováveis e 60 meses para outras fontes. 

Na etapa de habilitação técnica serão avaliadas as fontes energéticas consideradas na 

proposta de solução de suprimento e a compatibilidade com os prazos contratuais 

estabelecidos na Portaria MME n.° 341/2020. Somente serão consideraras aptas ao prazo 

de suprimento de 180 meses as soluções baseadas exclusivamente em gás natural e/ou 

fontes totalmente renováveis. Caso a solução de suprimento contemple qualquer parcela 

de geração a partir de outras fontes, será enquadrada no prazo contratual menor. 

Destaca-se que requisitos complementares poderão ser definidos pelo MME, devendo ser 

cumpridos para fins de habilitação técnica das propostas de solução de suprimento. 

 Requisito de potência 

A Portaria MME n.° 341/2020, em seu Anexo I, define a disponibilidade de potência 

requerida (Preq) para cada localidade, em cada um dos lotes ofertados neste leilão.  

No ato do cadastramento deverão ser informadas à EPE as características de cada uma das 

centrais geradoras que compõem a Solução de Suprimento para atendimento às localidades 

do lote. 

Salienta-se que não serão habilitadas tecnicamente pela EPE as Soluções de Suprimento 

cuja disponibilidade de potência (Pdmax) das centrais geradoras seja inferior à 

disponibilidade de potência requerida (Preq) da respectiva localidade. Desta forma, cabem 

as definições abaixo. 
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Disponibilidade de Potência (Pdmax): potência da central geradora entregue no ponto 

de conexão, habilitada pela EPE, expressa em Megawatt (MW), considerando o consumo 

interno, perdas e o fator de capacidade máximo (FCmax). 

Consumo Interno e Perdas: quantidade de potência que não poderá ser considerada 

para atendimento da localidade, definida pelo empreendedor por sua conta e risco, para 

contemplar, quando couber, perdas internas e o consumo interno da central geradora e 

estimativa de perdas elétricas desde a referência de sua potência nominal até o ponto de 

conexão. 

Fator de Capacidade Máxima (FCmax): Valor que, quando multiplicado pela potência 

final instalada, fornece a potência máxima equivalente à operação contínua da usina. O 

valor de FCmax varia de 0 a 100%. 

Cabe destacar, que a potência da(s) máquina(s) reserva(s), conforme detalhamento 

apresentado no item 4, não deverá compor o Pdmax. 

 Comprovação de Disponibilidade de Recursos Energéticos 

Conforme o capítulo 5 das “Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de 

Solução de Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos 

Sistemas Isolados”, [4], há necessidade de se comprovar a disponibilidade de recursos 

energéticos, exceto para projetos baseados exclusivamente em óleo diesel. No caso do uso 

de geradores bicombustíveis, deverão ser contemplados na comprovação de recurso 

energético ambos os combustíveis a serem utilizados. 

Cabe ao Produtor Independente de Energia - PIE a aquisição e a manutenção do estoque 

do combustível, e ainda dispor de reserva de combustível (tancagem), no caso de 

combustíveis líquidos, ou estoque, no caso de biomassa, devendo observar os requisitos de 

confiabilidade previstos no item 4.1 G - “Instruções para Elaboração e Apresentação de 

Propostas de Solução de Suprimento com vistas à participação nos Leilões para atendimento 

aos Sistemas Isolados”. A reserva de combustível deve ser suficiente para garantir a 

operação contínua da capacidade máxima (exceto reserva) da solução de suprimento, 

durante sete dias consecutivos. 

Capacidade de modulação de carga e flexibilidade 

As usinas propostas como solução de suprimento deverão ter capacidade de modulação de 

carga e flexibilidade, visando à segurança operativa do sistema. As soluções de suprimento 

devem necessariamente ter inflexibilidade nula e ser capazes de atender à demanda 

instantânea do sistema. 

 Direito de Usar ou Dispor dos Terrenos Associados 

Para a elaboração das soluções de suprimento devem ser observados os requisitos 

necessários para comprovação do direito de uso dos terrenos associados a 

empreendimentos a biomassa, biocombustíveis e CGHs, que constam das “Instruções para 
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Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à 

participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados” [4]. 

Para os empreendimentos que utilizem biomassa e biocombustíveis deverá ser apresentada 

a comprovação do direito de usar ou dispor dos terrenos associados (ex.: terrenos com 

área para produção da biomassa), de forma a garantir que os locais necessários ao 

desenvolvimento do empreendimento estejam disponíveis para o empreendedor. 

No caso de soluções que utilizem outras fontes energéticas, não será necessário o 

cumprimento deste requisito para cadastramento e habilitação técnica. 

 Licenciamento Ambiental 

As “Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento 

com vistas à participação nos Leilões para atendimento aos Sistemas Isolados”, [4], 

informam que o empreendedor proponente deve observar a legislação, os requisitos 

ambientais e providenciar, por sua conta e risco, a obtenção de todas as outorgas 

necessárias à instalação da central geradora, incluindo as licenças ambientais. 

No caso do Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, não será exigida a 

apresentação de Licença Ambiental para fins de cadastramento e habilitação técnica das 

propostas de soluções de suprimento. 

Ressalta-se que a Portaria MME n.° 341/2020 estabelece que o edital de licitação, a ser 

elaborado pela ANEEL, deverá definir o prazo para apresentação do licenciamento das 

soluções de suprimento que se sagrarem vencedoras da licitação.  

 

4 CARACTERÍSTICAS DOS SISTEMAS ISOLADOS - LEILÃO 2021 

O Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 2021, estabelecido pela Portaria 

MME n.° 341/2020, prevê a oferta de cinco lotes distintos e um total de 23 localidades 

a serem atendidas nos estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, todos na 

região Norte do país. 

Além disso, essas localidades vão desde pequenas comunidades até grandes cidades, como 

é o caso de Cruzeiro do Sul, no Acre. A disponibilidade de potência requerida por estas 

localidades vai desde sistemas com 337kW até outros com 38.700kW.  

O suprimento de energia nos sistemas isolados é feito com 96,6% com usinas a óleo 

combustível/diesel e 1,5% com termelétricas a gás natural. 

Neste capítulo são apresentadas as características gerais dos sistemas isolados objeto do 

Leilão dos Sistemas Isolados de 2021, bem como os requisitos técnicos e demais 

informações relevantes para a apresentação das Soluções de Suprimento, separados pelos 

lotes ofertados. 
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As curvas de carga1 típicas das localidades a serem atendidas neste leilão encontram-se 

disponíveis em https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-

isolados-2021. Destaca-se que são informações fornecidas pelas distribuidoras em seu 

planejamento anual, podendo apresentar ausência de registros em determinados períodos. 

Adicionalmente, informações da situação atual dos pontos de conexão e da rede de 

distribuição das localidades objeto do leilão foram solicitadas às distribuidoras a fim de 

equalizar o conhecimento entre os proponentes interessados e proporcionar maior 

previsibilidade. As informações recebidas encontram-se disponibilizadas no link acima, cabe 

destacar que as distribuidoras são as responsáveis pelas informações apresentadas. 

  Lote I - ACRE 

A Energisa Acre - Distribuidora de Energia S.A. é a distribuidora responsável pelo 

atendimento aos sistemas isolados do Acre. Das localidades por ela atendida, três 

apresentaram déficit de potência e/ou energia no ciclo de planejamento de 2019 [1], 

horizonte até 2024. Essas localidades compõem o Lote I, apresentado no Anexo I da 

Portaria MME n.° 341/2020. 

O Lote I – Acre é composto por 3 localidades: Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá (Tabela 

1) cuja disponibilidade de potência requerida varia de 4.923kW (Feijó) a 38.700kW 

(Cruzeiro do Sul).  

Fonte: EPE, 2019 [1] 

A principal via de acesso a estas localidades é a rodovia BR-364. A partir da capital Rio 

Branco, são cerca de 360 km até Feijó, 416 km a Tarauacá e 630 km até Cruzeiro do Sul. 

Por via fluvial, a partir de Manaus o acesso é feito pelo rio Juruá, sendo possível a navegação 

entre os meses de dezembro e maio. 

                                           
1 Curva de carga: Registro horário, em um período diário, das demandas de capacidade, podendo ser, 

excepcionalmente para período semanal, mensal ou anual. Fonte: Resolução Normativa ANEEL n.° 482, de 17 
de abril de 2012 (Diário Oficial, de 19 abr. 2012, seção 1, p. 53), Módulos do PRODIST, Módulo 1 - Introdução. 

Figura 1 - Localidades Lote I - Acre 

https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021
https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021
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O mercado consumidor dessas localidades é predominantemente residencial, com cerca de 

50% de participação no consumo total e as perdas são da ordem de 20%. 

A participação das localidades do Acre no Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 visa à 

contratação de PIE a fim de substituir a geração de energia atual (contratada por meio do 

Leilão n.° 10/2015), até a interligação dessas localidades ao SIN, prevista para março/2025. 

Tabela 1 – Sistemas isolados do Lote I - Acre – Portaria MME n.° 341/2020 

Município 

Nome da 
localidade 
(Sistema 
Isolado) 

Disponibilidade 
de potência 
requerida 

Início do 
suprimento 

Período de 
suprimento 

Previsão de 
interligação (2) 

Cruzeiro do 
Sul 

Cruzeiro do 
Sul 

38.700 kW (1) 1º/4/2023 30 meses Mar/2025 

Feijó Feijó 4.923 kW 1º/4/2023 30 meses Mar/2025 

Tarauacá Tarauacá 6.558 kW 1º/4/2023 30 meses Mar/2025 

(1) A disponibilidade de potência requerida (kW) de Cruzeiro do Sul considera também a manutenção da 
demanda para atendimento à Guajará (AM), através de rede existente. 

(2) Conforme Edital do Leilão n. 02/2019-Aneel (item 4.12) 

 Fonte: MME [5] 

As soluções de suprimento apresentadas para o Lote I – Acre deverão contemplar 

obrigatoriamente o atendimento a Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá, onde para cada uma 

dessas localidades deverá ser considerada a disponibilidade de potência definida no Anexo I 

da Portaria MME n.° 341/2020, Tabela 1, como a capacidade mínima a ser instalada por 

localidade. Adicionalmente, para fins de habilitação, deverá ser considerada a unidade 

geradora de maior potência como máquina reserva. 

A solução de suprimento deverá garantir o atendimento energético de todas as localidades, 

devendo estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Desta forma, deverá 

dispor de reserva de combustível (tancagem), conforme apresentado no item 3.1. 

As projeções de carga (MWh) e de demanda (kW) previstas pela distribuidora para os 

sistemas isolados do Lote I - Acre encontram-se na Tabela 2. 

Tabela 2 – Projeção de mercado dos SIs do Lote I - Acre2 

LOTE I 
- ACRE 

CRUZEIRO DO SUL FEIJÓ TARAUACÁ 
Carga (MWh) 

(Consumo + 
Suprimento + 

Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga (MWh) 
(Consumo + 

Suprimento + 
Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga (MWh) 
(Consumo + 

Suprimento + 
Perdas) 

Demanda 
(kW) 

2020 170.212 31.188 22.549 4.133 29.403 5.577 

2021 178.722 34.128 23.553 4.317 30.712 5.823 

2022 187.030 35.611 24.603 4.509 32.021 6.068 

2023 195.338 37.094 25.699 4.710 33.329 6.313 

2024 203.646 38.577 26.844 4.923 34.638 6.558 

                                           
2 Conforme Referência [1]. 
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Ressalta-se que os valores de demanda de energia são valores esperados e servem apenas 

como orientação para o dimensionamento das soluções de suprimento, devendo os PIEs 

vendedores no leilão atenderem à totalidade do mercado. 

Com relação aos pontos de conexão e à rede de distribuição, os proponentes devem 

considerar as informações fornecidas pela Energisa Acre para conexão das novas usinas, 

tabelas abaixo. Destaca-se que as subestações, os terrenos onde estas estão localizadas e 

os equipamentos das três localidades (Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá) pertencem ao 

atual agente gerador, sendo de propriedade da distribuidora apenas os alimentadores onde 

as subestações se conectam. 

As curvas de carga apresentadas são de 2019, referentes ao ciclo de planejamento 2020, 

que ainda encontra-se em análise pela EPE, dessa forma, as informações apresentadas 

poderão sofrer alteração após envio, por parte da distribuidora, em razão dos 

esclarecimentos solicitados pela EPE. 

Fonte: Energisa Acre 

 

 

Tabela 3 - Informações de conexão de Cruzeiro do Sul 
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Fonte: Energisa Acre 

 Fonte: Energisa Acre 

  Lote II – AMAZONAS 

A Amazonas Energia – Distribuidora de Energia S.A. é a distribuidora responsável pelo 

atendimento aos sistemas isolados do Amazonas. Das localidades por ela atendida, cinco 

apresentaram déficit de potência e/ou energia no ciclo de planejamento de 2019 [1], 

Tabela 4 - Informações de conexão de Feijó 

Tabela 5 - Informações de conexão de Tarauacá 
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horizonte até 2024. Essas localidades compõem o Lote II, apresentado no Anexo I da 

Portaria MME n.° 341/2020. 

O Lote II – Amazonas é composto por 5 localidades: Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás 

e Novo Remanso, (Tabela 6 – Sistemas isolados do Lote II – AMAZONAS), cuja 

disponibilidade de potência requerida varia de 530 kW (Caapiranga) até 4.500 kW 

(Codajás). 

Fonte: EPE, 2019 [1] 

Todos os municípios encontram-se na margem esquerda do rio Amazonas. Caapiranga, 

Anori e Anamã são vizinhos a Codajás e estão localizados a montante de Manaus, já Novo 

Remanso encontra-se a jusante. 

Segundo a distribuidora, a principal forma de acesso a estas localidades é por via fluvial, 

sendo que para Novo Remanso também há a possibilidade de acesso por via terrestre, 

através da rodovia AM-010. 

O mercado consumidor dessas localidades é predominantemente residencial, com cerca de 

50% de participação no consumo total e as perdas são da ordem de 20%. 

Todas as localidades do Lote II já apresentam PIE contratado. O Leilão dos Sistemas 

Isolados de 2021 servirá para suprir o crescimento da demanda. 

Para Anamã, Anori, Caapiranga e Codajás o suprimento atual é realizado por termelétricas 

a gás natural, com contrato até novembro de 2030. Segundo a distribuidora Amazonas 

Energia, a mesma não possui informações a respeito da capacidade dos pontos de entrega 

do gás natural e da viabilidade de conexão de outro produtor independente nesses pontos. 

Conforme orientou a distribuidora, tais informações devem ser solicitadas à Eletrobras 

Amazonas GT, empresa detentora dos contratos de gás natural. 

Figura 2 - Localidades do Lote II - Amazonas 
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Para Novo Remanso, onde há previsão de entrada em operação de um novo Terminal 

Portuário, o atual PIE possui contrato de suprimento até 2034. 

O edital do leilão a ser elaborado pela ANEEL deverá definir as condições para operação 

das soluções de suprimento. 

Segundo o Anexo I da Portaria MME n.° 341/2020, o prazo contratual para o Lote II 

dependerá da fonte energética adotada na proposta de solução de suprimento, sendo de 

180 meses para soluções de suprimento a gás natural ou fontes exclusivamente renováveis 

e de 60 meses para outras fontes. 

Tabela 6 – Sistemas isolados do Lote II – AMAZONAS – Portaria MME n.° 341/2020 

Município 

Nome da 
localidade 
(Sistema 
Isolado) 

Disponibilidade 
de potência 
requerida 

Início do 
suprimento 

Período de 
suprimento 

Previsão de 
interligação 

Anamã Anamã 2.000 kW 

1º/4/2023 

180 meses 

(gás natural ou 

renováveis 
exclusivamente) 

ou  

60 meses 

(outras fontes) 

Sem previsão 

Anori Anori 800 kW 

Caapiranga Caapiranga 530 kW 

Codajás Codajás 4.500 kW 

Novo 
Remanso 

Novo 
Remanso 

877 kW 

Fonte: MME [5] 

As soluções de suprimento apresentadas para o Lote II – AMAZONAS deverão contemplar 

obrigatoriamente o atendimento a Anamã, Anori, Caapiranga, Codajás e Novo Remanso, 

onde para cada uma dessas localidades deverá ser considerada a disponibilidade de 

potência definida no Anexo I da Portaria MME n.° 341/2020 como a capacidade mínima a 

ser instalada por localidade. Adicionalmente, para fins de habilitação, deverá ser 

considerada a unidade geradora de maior potência como máquina reserva. 

A solução de suprimento deve garantir o atendimento energético das localidades, com 

disponibilidade de 24 horas por dia, todos os dias da semana. Para tanto, deve dispor de 

reserva de combustível, conforme apresentado no item 3.1. 

As projeções de carga (MWh) e de demanda (kW) previstas pela distribuidora para os 

sistemas isolados do Lote II - Amazonas encontram-se na Tabela 7. 

As informações relativas aos pontos de conexão à rede de distribuição são de 

responsabilidade da Distribuidora. 
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Tabela 7 – Projeção de mercado dos SIs do Lote II - Amazonas3 

LOTE II - 
Amazonas 

ANAMÃ ANORI CAAPIRANGA CODAJÁS NOVO REMANSO 

Carga 
(MWh) 

(Consumo 
+ 

Suprimento 
+ Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga 
(MWh) 

(Consumo + 
Suprimento 

+ Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga 
(MWh) 

(Consumo + 
Suprimento 

+ Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga 

(MWh) 
(Consumo + 
Suprimento 

+ Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga 
(MWh) 

(Consumo + 
Suprimento 

+ Perdas) 

Demanda 
(kW) 

2020 10.663 2.112 17.111 3.236 9.101 4.229 24.996 4.893 21.604 4.793 

2021 11.324 2.249 17.829 3.343 9.420 4.335 26.195 5.236 23.925 8.323 

2022 12.003 2.391 18.542 3.450 9.712 4.443 27.453 5.602 25.721 8.504 

2023 12.675 2.523 19.284 3.557 9.984 4.554 28.771 5.994 29.265 8.966 

2024 13.347 2.664 19.978 3.664 10.253 4.668 30.152 6.414 31.646 9.163 

2025 14.041 2.813 20.697 3.770 10.520 4.785 31.599 6.863 34.673 9.346 

2026 14.799 2.962 21.443 3.876 10.794 4.895 33.116 7.275 35.833 9.533 

2027 15.613 3.155 22.193 3.981 11.063 4.993 34.705 7.711 36.819 9.723 

2028 16.503 3.329 22.925 4.085 11.329 5.093 36.163 8.174 37.755 9.917 

2029 17.427 3.522 23.682 4.187 11.589 5.195 37.790 8.664 38.673 10.115 

 Lote III - PARÁ 

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A é a principal distribuidora do Pará, tendo sido 

responsável pelo planejamento de 22 localidades em 2019, das quais 10 apresentaram 

déficit de potência e/ou energia, conforme relatado no relatório de “Planejamento do 

atendimento dos Sistemas Isolados, Horizonte 2024 - Ciclo 2019” [1]. 

O “Lote III – PARÁ” é composto por 10 sistemas isolados (Tabela 8), com demandas que 

vão de 583kW (Água Branca) a 5.427kW (Porto de Moz).  

As localidades do SI do Pará estão situadas em diversas regiões do estado com acessos 

dificultados pela longa distância e pela falta de infraestrutura, em muitos casos.  

Anajás - esta localidade situa-se no centro da Ilha de Marajó, na margem esquerda do Rio 

Anajás. O acesso ao local é realizado somente por via fluvial. O aeroporto mais próximo 

localiza-se no município de Breves, a aproximadamente 73 km de distância em linha reta. 

Muaná - é um distrito da Ilha de Marajó e encontra-se ao sul de Anajás. Dista cerca de 76 

km de Belém sendo acessado somente por via fluvial. 

 

                                           
3 Conforme referência [1] 
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Fonte: EPE, 2019 [1]4 

Itaituba - é um município localizado na região oeste do Pará, às margens do rio Tapajós. 

Sua sede pode ser acessada através do rio atracando pelo Porto da Balsa ou pelo distrito 

de Mirituba, onde há estações de transbordo de Cargas. Também pode ser acessado através 

das rodovias BR-230 e BR-163. O acesso aéreo é feito pelo Aeroporto de Itaituba, 

aproximadamente 880 km de Belém, e conta com voos comerciais regulares para Santarém, 

Altamira, Belém e Manaus.  

Crepurizão e Água Branca - A partir da sede de Itaituba, utilizando-se a rodovia BR-163 

em direção ao distrito de Moraes Almeida, segue-se pela rodovia estadual Transgarimpeira. 

Essa rodovia possui 192 km de extensão desde seu início, na rodovia BR-163, junto ao 

distrito de Moraes Almeida, até o seu término, no distrito do Crepurizão, ambos no 

município de Itaituba. Ao longo de seu percurso, existem várias comunidades garimpeiras, 

entre elas a de Água Branca, também inserida neste leilão. 

Faro e Terra Santa - encontram-se na porção oeste do estado do Pará, limítrofes com o 

estado do Amazonas e às margens do rio Juruá. O município de Terra Santa fica a cerca de 

890 km de Belém e, em 2019, foi inaugurado seu primeiro terminal hidroviário de cargas e 

passageiros. O município de Faro também tem previsão para um terminal hidroviário. Os 

aeroportos mais próximos destas localidades são:  Aeroporto de Porto Trombetas, 

Aeroporto de Oriximiná e Aeroporto Regional de Parintins.  O único acesso a essas 

localidades é por transporte fluvial. 

                                           
4 As coordenadas das localidades Água Branca e Crepurizão não foram apresentadas. 

Figura 3 - Localidades Lote III - Pará 
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Gurupá e Porto do Moz - atualmente o acesso a Porto de Moz, às margens do rio Xingu, 

se dá por via fluvial ou por via aérea, por intermédio do Aeroporto de Porto de Moz, 

localizado no centro do município homônimo. Gurupá, que se situa na margem direita do 

rio Amazonas, também possui apenas acesso por via fluvial. A distância entre as duas 

localidades é de aproximadamente 80 km. 

Jacareacanga - a sede do município está localizada a 880 km de Altamira e 1.700 km de 

Belém pela rodovia BR-230. Também utilizando-se a rodovia BR-230, além da rodovia BR-

163, percorre-se os 760 km distância desde Santarém. Essas mesmas rodovias também são 

utilizadas para acesso ao local tendo como origem os estados de Rondônia e Mato Grosso. 

Além disso, o acesso também pode ser feito por via aérea pelo Aeroporto de Jacareacanga, 

a cerca de 2,5km da sede municipal. 

São Sebastião da Boa Vista - localiza-se numa ilha ao sul do arquipélago do Marajó e, 

dessa forma, o acesso se dá unicamente por via fluvial. Os aeroportos mais próximos estão 

situados em Breves, acerca de 100 km, e Belém, a cerca de 125 km. 

O mercado consumidor dessas localidades é predominantemente residencial, com cerca de 

65% de participação no consumo total e as perdas são da ordem de 30%. 

A participação das localidades do Pará no Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 visa à 

contratação de PIE a fim de substituir a geração de energia atual até a interligação dessas 

localidades ao SIN. 

Segundo o Anexo I da Portaria MME n.° 341/2020, alterada pela Portaria MME n.º 

425/2020, o prazo contratual para o Lote III dependerá do prazo previsto para a 

interligação dessas localidades ao SIN, Tabela 8. 

 
Tabela 8 - Sistemas isolados do Lote III – PARÁ – Portaria MME n.° 341/2020, alterada pela 

Portaria MME n.º 425/2020 

Município 
Nome da 

localidade 
(Sistema Isolado) 

Disponibilidade 
de potência 
requerida 

Início do 
suprimento 

Período 
previsto de 
suprimento 

Previsão de 
interligação 

Anajás Anajás 2.709 kW 1º/4/2023 28 meses Jan/2025 

Itaituba Água Branca 583 kW 1º/4/2023 46 meses Jul/2026 

Itaituba Crepurizão 2.753 kW 1º/4/2023 46 meses Jul/2026 

Faro Faro 1.329 kW 1º/4/2023 28 meses Jan/2025 

Gurupá Gurupá 3.496 kW 1º/4/2023 44 meses Maio/2026 

Jacareacanga Jacareacanga 3.245 kW 1º/4/2023 40 meses Jan/2026 

Muaná Muaná 3.835 kW 1º/4/2023 28 meses Jan/2025 
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Porto de Moz Porto de Moz 5.427 kW 1º/4/2023 28 meses Jan/2025 

São Sebastião 
da Boa Vista 

São Sebastião da 
Boa Vista 

3.477 kW 1º/4/2023 28 meses Jan/2025 

Terra Santa Terra Santa 4.983 kW 1º/4/2023 28 meses Jan/2025 

 

As soluções de suprimento apresentadas para o Lote III – Pará deverão contemplar 

obrigatoriamente o atendimento a todas as 10 localidades, onde para cada uma delas 

deverá ser considerada a disponibilidade de potência definida no Anexo I da Portaria MME 

n.° 341/2020, alterado pela Portaria MME n.º 425/2020, Tabela 8. Adicionalmente, para 

fins de habilitação, deverão ser consideradas unidades geradoras reserva que representem 

20% da disponibilidade de potência ou uma máquina, o que for maior. 

A solução de suprimento deverá garantir o atendimento energético de todas as localidades, 

devendo estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Desta forma, deverá 

dispor de reserva de combustível, conforme apresentado no item 3.1. 

As projeções de carga (MWh) e de demanda (kW) previstas pela distribuidora para os 

sistemas isolados do Lote III - Pará encontram-se no relatório Planejamento dos 

Sistemas Isolados (SIs) - Horizonte 2024 - ciclo 2019 [1]. 

Cabe destacar que as curvas de carga de Água Branca e Crepurizão, estão em p.u., por 

terem sido estimadas pela distribuidora, pois essas duas localidades não são atendidas 

atualmente. 

Com relação aos pontos de conexão e à rede de distribuição, os proponentes devem 

considerar as informações fornecidas pela distribuidora para a conexão das novas usinas, 

tabelas abaixo. 

As curvas de carga apresentadas são de 2018, conforme dados do relatório de 

“Planejamento do atendimento dos Sistemas Isolados, Horizonte 2024 - Ciclo 2019” [1]. 
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Tabela 9 - Informações de Conexão Anajás 

 
Fonte: Equatorial Pará 

Tabela 10 - Informações de Conexão Faro 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 
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Tabela 11 - Informações de conexão Gurupá 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 

 

Tabela 12 - Informações de conexão Jacareacanga 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 
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Tabela 13 - Informações de conexão de Muaná 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 

 

Tabela 14 - Informações de conexão de Porto de Moz 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 
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Tabela 15 - Informações de conexão de São Sebastião da Boa Vista 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 

 

Tabela 16 - Informação de conexão de Terra Santa 

 
Fonte: Distribuidora Equatorial Pará 
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 Lote IV – RONDÔNIA 

A Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia S.A., distribuidora responsável pelo 

atendimento às localidades isoladas de Rondônia, apresentou dados de planejamento de 

26 localidades em 2019 [1], das quais 2 apresentaram déficit de potência e/ou energia, 

conforme relatório de “Planejamento do atendimento dos Sistemas Isolados, Horizonte 

2024 - Ciclo 2019”, [1]. 

O “Lote IV – RONDÔNIA” é composto por Izidolândia, cuja disponibilidade de potência 

requerida é de 337 kW, e por Urucumacuã com 520 kW. 

Estas localidades encontram-se a aproximadamente 600 km de Porto Velho. A principal 

forma de acesso é por via terrestre através das rodovias BR-364 e RO-135. 

 

Figura 4 - Localidades Lote IV - Rondônia 

Fonte: EPE, 2019 [1] 

O prazo contratual para o Lote IV dependerá da fonte energética adotada na proposta de 

solução de suprimento, sendo 180 meses para soluções de suprimento a gás natural ou 

fontes exclusivamente renováveis e 60 meses para outras fontes, Tabela 17. 

 
Tabela 17 - Sistemas isolados do Lote IV – RONDÔNIA – Portaria MME n.° 341/2020 

Município 

Nome da 
localidade 
(Sistema 
Isolado) 

Disponibilidade 
de potência 
requerida 

Início do 
suprimento 

Período previsto de 
suprimento 

Previsão de 
interligação 

Chupinguaia Urucumacuã 520 kW 1º/4/2023 180 meses (gás 
natural ou renováveis 

exclusivamente) ou 
60 meses (outras  

  

Não há 

Alta Floresta 
D’Oeste 

 
Izidolândia 

 
337 kW 

 
1º/4/2023 

Não há 
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As soluções de suprimento apresentadas para o Lote IV – Rondônia deverão contemplar 

obrigatoriamente o atendimento a Izidolândia e Urucumacuã, onde para cada uma dessas 

localidades deverá ser considerada a disponibilidade de potência definida no Anexo I da 

Portaria MME n.° 341/2020.  Adicionalmente, para fins de habilitação, devido ao tamanho 

das localidades, deverão ser consideradas unidades geradoras reserva que representem 

35% da disponibilidade de potência ou uma máquina, o que for maior. 

A solução de suprimento deverá garantir o atendimento energético de todas as localidades, 

devendo estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Desta forma, deverá 

dispor de reserva de combustível, conforme apresentado no item 3.1. 

As projeções de carga (MWh) e demanda (kW) previstas pela distribuidora para Izidolândia, 

conforme relatório EPE [1], encontram-se na Tabela 18. Para Urucumacuã essas 

informações não foram apresentadas, pois havia a previsão de interligação dessa localidade 

em 2020. 

Tabela 18 - Projeção de Mercado para Izidolândia 

LOTE IV - 
Rondônia 

IZIDOLÂNDIA 

Carga (MWh) 

(Consumo + 
Suprimento + 

Perdas) 

Demanda 
(kW) 

2020 1.107 251 

2021 1.148 261 

2022 1.190 271 

2023 1.235 281 

2024 1.281 291 

2025 1.328 302 

2026 1.378 313 

2027 1.429 325 

2028 1.482 337 

2029 1.537 349 

Fonte: EPE, 2019 [1] 

Com relação aos pontos de conexão e à rede de distribuição, os proponentes devem 

considerar as informações fornecidas pela distribuidora para conexão das novas usinas, 

tabelas abaixo. 

As curvas de carga apresentadas são de 2019, referentes ao ciclo de planejamento 2020, 

que ainda encontra-se em análise pela EPE, dessa forma, as informações apresentadas 

poderão sofrer alteração após envio, por parte da distribuidora, dos esclarecimentos 

solicitados pela EPE 
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Fonte: Energisa Rondônia 

 

Tabela 19 - Informações Conexão Izidolândia 
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Fonte: Energisa Rondônia 

 Lote V – RORAIMA 

A Roraima Energia é a distribuidora responsável pelo atendimento às localidades isoladas 

de Roraima. Em 2019 a distribuidora apresentou dados de planejamento para 86 

localidades, das quais 3 apresentaram déficit de potência e/ou energia, conforme relatado 

no relatório de “Planejamento do atendimento dos Sistemas Isolados, Horizonte 2024 - 

Ciclo 2019”, [1]. 

O “Lote V – RORAIMA” é composto por três sistemas isolados, com demandas de 755kW 

para Uiramutã, 2.086kW para Amajarí e a 2.855kW para Pacaraima, Tabela 21. Ressalta-

se que o sistema de Amajarí inclui o mercado de Tepequém, e para Uiramutã e Pacaraima 

foram considerados o atendimento a outras localidades que serão interligadas a elas, 

conforme indicado na Portaria MME n.º 341/2020, alterada pela Portaria MME n.º 425/2020. 

 

Tabela 20 - Informações Conexão Urucumacuã 
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Fonte: EPE, 2019 [1] 

O município de Pacaraima está localizado vizinho à fronteira com a Venezuela e seu acesso 

se dá pela rodovia BR-174, pavimentada e em bom estado de conservação. A distância até 

Boa Vista é de cerca de 220 km. 

O município de Uiramutã é vizinho a Paracaima e localiza-se na fronteira brasileira com 

Venezuela e Guiana Inglesa. O acesso a partir de Boa Vista é feito através das rodovias BR-

174, RR-319 e RR-171, por aproximadamente 290 km. Esta rota inclui a travessia do Rio 

Uraricoera através de balsa. Grande parte da Terra Indígena Raposa Serra do Sol encontra-

se inserida neste município. 

O município de Amajarí encontra-se a norte de Boa Vista e a oeste de Pacaraima. Sua sede 

dista aproximadamente 156 km de Boa Vista, sendo acessada pela rodovia BR-174 e 

seguindo pela RR-203. Tepequém encontra-se a aproximadamente 60 km da sede de 

Amajarí pela RR-203. 

O prazo contratual para o Lote V dependerá da fonte energética adotada na proposta de 

solução de suprimento, sendo 180 meses para soluções de suprimento a gás natural ou 

fontes exclusivamente renováveis e 60 meses para outras fontes, Tabela 21. 

Tabela 21 - Sistemas isolados do Lote V – RORAIMA - Portaria MME n.° 341/2020, alterada pela 
Portaria MME n.º 425/2020 

Município 

Nome da 
localidade 
(Sistema 
Isolado) 

Disponibilidade 
de potência 
requerida 

Início do 
suprimento 

Período 
previsto de 
suprimento 

Previsão de 
interligação 

Uiramutã Uiramutã 755 kW 1º/4/2023 180 meses (gás 
natural ou 
renováveis 

exclusivamente) 
ou 60 meses 

(outras  

Não há 

Pacaraima Pacaraima 2.855 kW 1º/4/2023 Não há 

Amajarí Amajarí 2.086 kW 1º/4/2023 Não há 

Figura 5 - Localidades Lote V - Roraima 
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As soluções de suprimento apresentadas para o Lote V – Roraima deverão contemplar 

obrigatoriamente o atendimento a Uiramutã, Pacaraima e Amajari, onde para cada uma 

dessas localidades deverá ser considerada a disponibilidade de potência definida no Anexo 

I da Portaria MME n.° 341/2020, alterada pela Portaria MME n.º 425/2020. 

Adicionalmente, para fins de habilitação técnica pela EPE, deverá ser 

considerada a unidade geradora de maior potência como máquina reserva.. 

A solução de suprimento deverá garantir o atendimento energético de todas as localidades, 

devendo estar disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Desta forma, deverá 

dispor de reserva de combustível, conforme apresentado no item 3.1. 

As projeções de carga (MWh) e de demanda (kW) previstas pela distribuidora para os 

sistemas isolados do Lote V – Roraima encontram-se na Tabela 22. 

Tabela 22 - Projeções de Mercado - Lote V - Roraima 

LOTE V - 
Roraima 

AMAJARÍ PACARAIMA UIRAMUTÃ 

Carga (MWh) 

(Consumo + 
Suprimento + 

Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga (MWh) 

(Consumo + 
Suprimento + 

Perdas) 

Demanda 
(kW) 

Carga (MWh) 

(Consumo + 
Suprimento + 

Perdas) 

Demanda 
(kW) 

2020 8.356 1.853 10.675 1.515 1.785 382 

2021 8.530 1.715 11.337 1.759 1.825 305 

2022 8.732 1.748 11.867 1.729 1.867 311 

2023 8.944 1.797 12.395 2.111 1.909 319 

2024 9.158 1.834 13.126 2.330 1.952 326 

2025 9.377 1.882 14.062 2.366 1.996 335 

2026 9.612 1.920 14.760 2.353 2.042 341 

2027 9.850 1.968 15.589 1.458 2.091 350 

2028 10.100 2.014 16.457 1.326 2.140 358 

2029 10.354 2.060 17.376 2.109 2.191 366 

As projeções de mercado indicadas na Tabela 22 estão em conformidade com o relatório 

de “Planejamento do atendimento dos Sistemas Isolados, Horizonte 2024 - Ciclo 2019”, [1]. 

Essas projeções estão sujeitas a alteração em virtude de novas informações apresentadas 

pela Distribuidora para o Planejamento do atendimento dos Sistemas Isolados - Ciclo 2020. 

Ressaltamos que os dados apresentados na Tabela 22 são informações de apoio para o 

desenvolvimento das soluções de suprimento, sendo necessário sempre observar o 

atendimento das Disponibilidades de Potência Requerida estabelecidas na Portaria MME n.° 

341/2020, alterada pela Portaria MME n.º 425/2020. 

Com relação aos pontos de conexão e à rede de distribuição, os proponentes devem 

considerar as informações fornecidas pela Roraima Energia para conexão das novas usinas 

(Ver Tabela 23, Tabela 24, Tabela 25). 
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Tabela 23 – Informações de conexão de Amajarí 

 
 

Fonte: Roraima Energia 

 
 

Tabela 24 - Informações de conexão de Uiramutã 

 
 

Fonte: Roraima Energia 

 
 

Item Solicitação Epe Resposta da Distribuidora

a Nome da Subestação (Ponto de conexão)

Não há subestação. O ponto de conexão será no 

religador instalado na saída da usina UTE Vila 

Brasil.

b Coordenada da Subestação
Coordenada da usina

Latitude 3°39'13''N Longitude 61°25'11''W

c
Nível de Tensão (kV):  0,22 / 0,38 / 0,44 / 3 

/ 4,16 / 6 / 13,8 / 23,1 / 34,5 / 69 / 138
13,8 kV

d

Transformadores: Elencar para cada equipamento, além 

das tensões dos enrolamentos, sua capacidade em 

MVA

Nã há

e

Linhas de Distribuição ou Alimentadores: Elencar para 

cada LD/AL, além de sua tensão de operação, sua 

capacidade em MVA 

1 Alimentador – 13,8kV – 5,81 MVA

f
Disjuntores: Informar a menor capacidade de interrupção 

simétrica em kA
Não há

g
Desenhos: Disponibilizar o diagrama unifilar da 

subestação
Não há

h

Expansão: Informar a quantidade de bays disponíveis 

para a conexão da geração. No Caso não haver 

nenhum bay disponível, informar se há possibilidade de 

construção de novos bays (ex: prolongando barramento, 

etc.) dentro da área existente.

Existe área disponível para construção de um 

barramento e de um novo bay.

i

Terreno: Informar referencialmente se existe espaço 

físico para expansão da subestação e/ou para 

construção da usina geradora em terrenos adjacentes. 

O terreno da usina é de propriedade da distribuidora 

mas não existe espaço suficiente para construção 

de nova usina.

Item Solicitação Epe Resposta da Distribuidora

a Nome da Subestação (Ponto de conexão)

Não há subestação. O ponto de conexão será no 

religador instalado na saída da usina UTE 

Uiramutã.

b Coordenada da Subestação
Coordenada da usina

Latitude 4°35'50''N Longitude 60°9'34''W

c
Nível de Tensão (kV):  0,22 / 0,38 / 0,44 / 3 

/ 4,16 / 6 / 13,8 / 23,1 / 34,5 / 69 / 138
13,8 kV

d

Transformadores: Elencar para cada equipamento, além 

das tensões dos enrolamentos, sua capacidade em 

MVA

Nã há

e

Linhas de Distribuição ou Alimentadores: Elencar para 

cada LD/AL, além de sua tensão de operação, sua 

capacidade em MVA 

1 Alimentador – 13,8kV – 5,06 MVA

f
Disjuntores: Informar a menor capacidade de interrupção 

simétrica em kA
Não há

g
Desenhos: Disponibilizar o diagrama unifilar da 

subestação
Não há

h

Expansão: Informar a quantidade de bays disponíveis 

para a conexão da geração. No Caso não haver 

nenhum bay disponível, informar se há possibilidade de 

construção de novos bays (ex: prolongando barramento, 

etc.) dentro da área existente.

Existe área disponível para construção de um 

barramento e de um novo bay.

i

Terreno: Informar referencialmente se existe espaço 

físico para expansão da subestação e/ou para 

construção da usina geradora em terrenos adjacentes. 

O terreno da usina é de propriedade da distribuidora 

mas não existe espaço suficiente para construção 

de nova usina.
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Tabela 25 - Informações de conexão de Pacaraima 

 
 

Fonte: Roraima Energia 

 
  

Item Solicitação Epe Resposta da Distribuidora

a Nome da Subestação (Ponto de conexão)

Não há subestação. O ponto de conexão será no 

religador instalado na saída da usina UTE Nova 

Pacaraima

b Coordenada da Subestação
Coordenada da usina

Latitude 4°28'59''N Longitude 61°9'16''W

c
Nível de Tensão (kV):  0,22 / 0,38 / 0,44 / 3 

/ 4,16 / 6 / 13,8 / 23,1 / 34,5 / 69 / 138
13,8 kV

d

Transformadores: Elencar para cada equipamento, além 

das tensões dos enrolamentos, sua capacidade em 

MVA

Nã há

e

Linhas de Distribuição ou Alimentadores: Elencar para 

cada LD/AL, além de sua tensão de operação, sua 

capacidade em MVA 

1 Alimentador – 13,8kV – 5,06 MVA

f
Disjuntores: Informar a menor capacidade de interrupção 

simétrica em kA
Não há

g
Desenhos: Disponibilizar o diagrama unifilar da 

subestação
Não há

h

Expansão: Informar a quantidade de bays disponíveis 

para a conexão da geração. No Caso não haver 

nenhum bay disponível, informar se há possibilidade de 

construção de novos bays (ex: prolongando barramento, 

etc.) dentro da área existente.

i

Terreno: Informar referencialmente se existe espaço 

físico para expansão da subestação e/ou para 

construção da usina geradora em terrenos adjacentes. 

O terreno onde a usina está localizada não é de 

propriedade da distribuidora.
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APÊNDICE – SISTEMA AEGE E O LEILÃO DOS SI DE 2021 

Este apêndice tem o intuito de apresentar as etapas necessárias para cadastramento das 

propostas de solução de suprimento no Leilão dos Sistemas Isolados de 2021, incluindo a 

adesão ao sistema, a inscrição e o cadastramento no AEGE, em cumprimento ao disposto 

na Portaria MME n.° 341/2020. 

O Sistema AEGE possui um Manual para Empreendedores (consultar aqui) que auxilia o 

usuário no acesso e no detalhamento do preenchimento dos dados. Indica-se a leitura deste 

documento. 

As principais etapas para o cadastramento das propostas de solução de suprimento são: (i) 

adesão ao Sistema AEGE; (ii) inclusão dos dados do projeto (ficha de dados); (iii) inscrição 

do projeto no Leilão dos Sistemas Isolados de 2021; (iv) inserção de informações 

específicas para o Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 (ex.: cronograma); (v) 

cadastramento da proposta de solução de suprimento; e (vi) upload dos documentos. O 

fluxo de atividades está ilustrado na Figura A1. 

 
Figura A1 - Fluxo das atividades necessárias ao Cadastramento de Projetos no Sistema AEGE, 

para o Leilão SI/2021 

 
1. ADESÃO AO SISTEMA AEGE 

A adesão ao AEGE visa registrar os dados da empresa e o estabelecimento de um Usuário 

Responsável pela interface de segurança entre a EPE e o empreendedor, e deverá ser 

realizada eletronicamente pelo endereço https://aege-adesao.epe.gov.br. 

O Usuário Responsável será automaticamente aquele que realizar a adesão da empresa ao 

sistema, definido quando do primeiro acesso ao AEGE, e terá as seguintes atribuições: 

cadastrar ou excluir outros usuários, inscrever empreendimentos nos Leilões, visualizar e 

editar os dados de todos os seus empreendimentos incluídos no AEGE. Para mais 

informações, recomenda-se consultar o Manual para Empreendedores (consultar aqui). 

 
2. FICHA DE DADOS DO PROJETO 

O empreendedor deve criar a ficha de dados de cada empreendimento/central geradora 

que compõe a Solução de Suprimento no Sistema AEGE, seguindo as orientações indicadas 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/leiloes-de-energia/Documents/EPE-DEE-RE-028_R4_Manual%20do%20Empreendedor.pdf
https://aege-adesao.epe.gov.br/
https://www.epe.gov.br/sites-pt/leiloes-de-energia/Documents/EPE-DEE-RE-028_R4_Manual%20do%20Empreendedor.pdf
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no Manual para Empreendedores. Apenas após a criação da ficha de dados da central 

geradora é possível inscrever o projeto para habilitação técnica com vistas à participação 

no certame. 

 

3. INSCRIÇÃO DO PROJETO 

A inscrição tem por objetivo iniciar o processo de participação de um empreendimento no 

Leilão e é entendida como intenção de participação, e não como o cadastramento em si. O 

cadastramento só é efetivado com a apresentação da documentação requerida e a 

obtenção do número respectivo de processo na EPE. O Usuário Responsável procederá à 

inscrição seguindo as etapas abaixo: 

 Clicar em “Inscrição” no menu suspenso do Sistema AEGE; 

 Clicar no empreendimento desejado com número de inscrição “0” (zero) na lista 

exibida abaixo do quadro “Dados Principais”;  

 Clicar em “Editar”;  

 No formulário, no item “Leilão”, selecionar o Leilão SI-2021;  

 Designar o Representante Legal do empreendimento por meio da lista suspensa;  

 Na parte inferior, ao selecionar o Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de 

2021, surgirá a informação destacada na imagem abaixo, devendo o empreendedor 

concordar para dar prosseguimento à inscrição; e 

 Caso esteja de acordo com o procedimento e deseje continuar, o empreendedor 

deverá selecionar “SIM” e “salvar”, finalizando o processo de inscrição. 

 

 

 

 

ESTA É APENAS A PRIMEIRA ETAPA PARA A INSCRIÇÃO DO PROJETO NO LEILÃO PARA 
SUPRIMENTO AOS SISTEMAS ISOLADOS DE 2021. 

 
Isso não significa que o projeto já está apto a participar do leilão. 

 
Para tanto, é obrigatório preencher a totalidade das informações constantes da ficha 
de dados e fazer o Upload dos documentos, em conformidade com a Portaria n.° 341, 

de 11 de setembro de 2020, e com as Instruções de Cadastramento da EPE. 
 

De posse dessas informações, a EPE verificará se toda a documentação requerida foi 
apresentada. 

Caso positivo, a EPE efetivará o cadastramento do projeto para participação no Leilão e 
notificará o empreendedor. 

 
Lembramos que todas as LOCALIDADES devem ser atendidas para o cumprimento do 

LOTE. 
 

Limite para Upload da documentação e preenchimento do Sistema AEGE: 12h do dia 
15/01/2021 (horário de Brasília) 

 
Figura A2 - Informação para inscrição de solução de suprimento 



 

  38 

Instruções para elaboração e cadastramento de propostas de solução de suprimento - Leilão dos SIs de 2021 

Como pode ser observado, trata-se aqui do projeto, e não da Solução de Suprimento, 

que será abordada mais adiante. 

 

4. INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LEILÃO DOS SISTEMAS 

ISOLADOS DE 2021 

Após a inscrição do projeto no Leilão, deverão ser preenchidos os campos da ficha de dados 

com as informações adicionais e específicas para este leilão como investimento, 

cronograma e motorização, dentre outras informações indicadas no AEGE. 

Cabe destacar que os usuários designados como Representante Legal e como Interlocutor 

também poderão editar os campos da ficha de dados. 

 
5. COMO CADASTRAR UMA SOLUÇÃO DE SUPRIMENTO CORRETAMENTE: 

NOVOS CAMPOS NO AEGE 

Primeiramente, entende-se por Solução de Suprimento o conjunto de projetos cadastrados 

que atendem à totalidade das localidades constantes de um determinado Lote. Em outras 

palavras, a Solução de Suprimento deverá atender completamente ao Lote e, assim sendo, 

à totalidade das localidades pertencentes àquele Lote. 

O Sistema AEGE, como dito anteriormente, visa ao preenchimento dos dados de cada 

projeto, por tipo de fonte energética. Assim, foram criados três novos campos na guia 

“Empreendimento” para facilitar a identificação da Solução de Suprimento, do Lote e da 

Localidade, conforme destacado na Figura A3. São eles: “Solução(ões)”, “Lote/Localidade” 

e “Outra(s) Localidade(s)”. Lembramos que somente poderão ser habilitadas Soluções de 

Suprimento que contemplem a totalidade do Lote, ou seja, que abranjam todas as 

Localidades de um mesmo Lote. 

   
Figura A3 - Guia Empreendimento Sistema AEGE, após processo de Inscrição da Ficha de Dados 

do Projeto 

Como o Sistema AEGE contém as informações do Empreendimento, os novos campos 

deverão ser preenchidos da seguinte forma: 
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 Solução(ões): este campo deverá conter todas as soluções de Suprimento nas quais 

o projeto está inserido. Sendo assim, é possível, a critério do empreendedor, que 

um mesmo projeto esteja sendo utilizado em mais de uma solução, sem necessidade 

de preencher mais de uma ficha de dados para o mesmo empreendimento. Este 

campo é de preenchimento obrigatório.  

 Lote/Localidade: lista suspensa contendo todos os lotes e localidades possíveis para 

o Leilão. Também é um campo de preenchimento obrigatório. 

 Outra(s) Localidade(s): dada a proximidade de algumas localidades, ou até mesmo 

a possibilidade de interligação entre elas, um único projeto poderá atender a mais 

de uma localidade. Sendo assim, este campo deverá conter o nome desta(s) 

localidade(s) adicional(is), conforme Edital, caso aplicável. 

Destaca-se ainda que haverá apenas um agente vencedor por lote ofertado neste leilão, e 

que as regras da sistemática e do edital do Leilão dos Sistemas Isolados de 2021 serão 

elaborados e publicados pela Aneel, conforme definido na Portaria MME n.° 341/2020. 

Portanto, deve o empreendedor observar adicionalmente tais regramentos. 

 

Exemplo Prático: 
Um empreendedor pretende atender ao Lote I – Acre, apresentando duas Soluções de Suprimento, 

a saber: 
Solução de Suprimento 1:  

Projeto A – Localidade Cruzeiro do Sul 

 Projeto B – Localidades Feijó e Tarauacá 
Solução de Suprimento 2: 

 Projeto A – Localidade Cruzeiro do Sul 
 Projeto C – Localidade Feijó 

 Projeto D – Localidade Tarauacá 

Como deverá ser preenchido o Sistema AEGE, de forma a identificar corretamente meu projeto? 
 

Inicialmente o Empreendedor deverá criar 4 Fichas de Dados com as informações dos 4 Projetos (A, 
B, C e D) presentes nas Soluções de Suprimento, e inscrevê-las no Leilão. Após a inscrição, os 

campos “Solução(ões)”, “Lote/Localidade”, e “Outra(s) Localidade(s)” estarão visíveis na guia 
“Empreendimento” e poderão ser editados, conforme a tabela, abaixo. 

 

Resumo: 
Projeto A – está presente nas Soluções de Suprimento 1 e 2, conforme o preenchimento do campo 

“Solução(ões)”. Como atende a apenas uma localidade, o campo “Outra(s) Localidade(s)” não deve 
ser preenchido. 

Projeto B – atende apenas à Solução de Suprimento 1 e pode ser preenchido conforme a tabela 

abaixo ou de forma inversa, ou seja, o campo “Lote/Localidade” com “Lote I - Acre/Tarauacá” e o 
campo “Outra(s) Localidade(s)” com “Feijó”. 

Projeto C – atende apenas à Solução de Suprimento 2. O lote e a localidade devem ser indicados no 
campo “Lote/Localidade” e o campo “Outra(s) Localidade(s)” não deve ser preenchido. 

Projeto D– atende apenas à Solução de Suprimento 2. O lote e a localidade devem ser indicados no 
campo “Lote/Localidade” e o campo “Outra(s) Localidade(s)” não deve ser preenchido. 
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Tabela: Preenchimento do Sistema AEGE para o exemplo

 
 

 
 

6. UPLOAD DOS DOCUMENTOS 

O próximo passo é o upload dos documentos, considerando a data e o horário limite 

estabelecidos na Portaria MME n.° 341/2020.  

Para este leilão, todos os procedimentos serão realizados online, incluindo a apresentação 

dos documentos necessários ao cadastramento e à habilitação técnica. Sendo assim, é 

importante salientar que a totalidade das informações deverá constar do Sistema AEGE 

para a efetivação do cadastramento. 

É importante ressaltar que, assim como em outros sistemas (ex. Receita Federal), poderá 

haver lentidão na transmissão de dados quanto mais próximo o fim do prazo para inscrição, 

principalmente devido à maior quantidade de usuários tentando realizar simultaneamente 

os procedimentos necessários. Por esse motivo, recomenda-se evitar deixar para a última 

hora a finalização do preenchimento da ficha e o upload dos documentos. 

Para efetuar o upload dos documentos, o empreendedor deverá utilizar o botão “Arquivos”, 

Figura A4, localizado na parte superior direita da ficha de dados do projeto, conforme a 

imagem abaixo. 

 

 
Figura A4 - Localização do botão “Arquivos” 
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Este botão abrirá uma tela, conforme Figura A5, onde será possível carregar arquivos com 

várias extensões (pdf, doc, docx, xls, xlsx, dwg, zip, txt, csv, rar, 7z, dwf), da seguinte 

forma: 

 Selecionar “Escolher arquivo”; 

 Selecionar em sua máquina o arquivo desejado (tamanho máximo permitido de 

200MB); 

 Clicar na imagem do “clipe”, na lateral direita, para enviar o arquivo. 

 

 
Figura A5 - Tela para upload de documentos 

Após finalizado o upload, o documento aparecerá listado na tabela constante desta mesma 

tela, indicando o responsável (coluna “Usuário”), nome, tipo, tamanho do arquivo, a data 

e hora do upload. Os documentos poderão ser apresentados em conjunto, em um ou mais 

arquivos compactados, ou individualmente, desde que respeitando as extensões e o 

tamanho limite dos arquivos. 

Terminado o prazo para recebimento das informações, o cadastramento somente será 

efetivado pela EPE após a verificação do preenchimento da Ficha de Dados do projeto e da 

apresentação de toda a documentação requerida. A EPE informará aos empreendedores a 

forma de se obter o comprovante de cadastramento dos projetos que tiverem seu cadastro 

efetivado. 

Após esta etapa, o projeto passará à fase de análise técnica da EPE.  

 

 

 


