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EPE conclui cadastramento para o Leilão dos Sistemas Isolados/2021 
 

“Diretrizes do Leilão” 

O Leilão para Suprimento dos Sistemas Isolados de 2021, 

cujas diretrizes gerais foram publicas pelo Ministério de 

Minas e Energia, por meio da Portaria MME n°. 341, de 11 

de setembro de 2020, teve seu cadastramento encerrado 

na última sexta-feira, dia 15/01/2021, às 12h. 

O certame, previsto para ser realizado em abril de 2021, 

deverá contratar soluções de suprimento para 

atendimento a 23 (vinte e três) localidades de 5 (cinco) 

estados da região norte, sendo o início de suprimento em 

1° de abril de 2023. 

A competição será realizada por lotes, correspondentes a 

cada estado, sendo obrigatório que a solução de 

suprimento atenda a todas as localidades que compõem o 

lote. A potência requerida total para o atendimento das 23 

localidades é de 97,28 MW. 

Quadro 1: Detalhamento dos Lotes Ofertados 

Lote 

Nome da 

localidade 

(Sistema Isolado) 

Disponibilida

de de 

potência 

requerida 

Período previsto de 

suprimento 

Lote I 

Acre 

Cruzeiro do Sul 38.700 kW 30 meses 

Feijó 4.923 kW 30 meses 

Tarauacá 6.558 kW 30 meses 

Lote II 

Amazonas 

Anamã 2.000 kW 
180 meses (gás natural 

ou renováveis 

exclusivamente) ou 60 

meses (outras fontes) 

Anori 800 kW 

Caapiranga 530 kW 

Codajás 4.500 kW 

Novo Remanso 877 kW 

Lote III 

Pará 

Anajás 2.709 kW 28 meses 

Água Branca 583 kW 46 meses 

Crepurizão 2.753 kW 46 meses 

Faro 1.329 kW 28 meses 

Gurupá 3.496 kW 44 meses 

Jacareacanga 3.245 kW 40 meses 

Muaná 3.835 kW 28 meses 

Porto de Moz 5.427 kW 28 meses 

São Sebastião da 

Boa Vista 
3.477 kW 28 meses 

Terra Santa 4.983 kW 28 meses 

Lote IV 

Rondônia 

Urucumacuã 520 kW 
180 meses (gás natural 

ou renováveis 

exclusivamente) ou 60 

meses (outras fontes) 
Izidolândia 337 kW 

Lote V 

Roraima 

Uiramutã 755 kW 180 meses (gás natural 

ou renováveis 

exclusivamente) ou 60 

meses (outras fontes) 

Pacaraima 2.855 kW 

Amajarí 2.086 kW 

Potência Requerida Total 97.278 kW  

                               Informações da Portaria MME nº 341/2020 

“Cadastramento das Soluções de Suprimento” 

O processo de cadastramento foi realizado pela EPE de 

forma 100% remota, incluindo o upload de documentos 

via Sistema AEGE, com o objetivo de evitar o 

deslocamento dos empreendedores para o protocolo da 

documentação dos projetos. 

Foram cadastradas na EPE 289 centrais geradoras, 

agrupadas em 69 diferentes soluções de suprimento, 

totalizando cerca de 1.361 MW de capacidade instalada.  

Ressalta-se que, para fins de cadastramento e habilitação 

técnica, a mesma central geradora pode fazer parte de 

mais de uma solução. 

Conforme observado no gráfico abaixo, o Lote II - 

Amazonas teve o maior número de soluções de 

suprimento cadastradas (18), seguido do Lote I - Acre (14) 

e do Lote V - Roraima (13).  

Gráfico 1: Total de Soluções de Suprimento Cadastradas 

 

Com relação às fontes de energia, foram cadastrados 

empreendimentos solar fotovoltaicos e termelétricos a 

partir de biodiesel, biocombustível, gás natural e óleo 

diesel. Também se candidataram soluções de suprimento 

contemplando diferentes combinações de projetos 

híbridos termelétricos/fotovoltaicos, com e sem 

armazenamento. 

O gráfico a seguir apresenta a capacidade instalada das 

soluções de suprimento cadastradas considerando o 

detalhamento por fonte e combustível. 
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Gráfico 2: Capacidade Instalada por Fonte/Combustível 

 

Destacamos que os valores apresentados nesse informe 

são provenientes dos dados cadastrados pelos 

empreendedores e poderão sofrer modificações em razão 

da análise técnica a ser realizada pela EPE. 

   

“Processo de Habilitação Técnica” 

Finalizada a etapa de cadastramento das soluções a EPE 

iniciará as análises técnicas das informações e 

documentos inseridos no Sistema AEGE. O principal 

objetivo desse processo é mitigar o risco de contratar 

empreendimentos que não tenham capacidade de 

entregar a energia e potência comercializada. 

Cabe destacar que a habilitação técnica contribui também 

para a credibilidade do mecanismo de leilões e do próprio 

modelo do setor, gerando confiança aos investidores de 

que os projetos vencedores estão aptos assumir os 

compromissos contratuais.   

Nesse sentido, a EPE avalia uma série de requisitos 

técnicos e documentais de forma a verificar se o 

empreendimento apresenta condições para participação 

no certame. Para o atual Leilão dos Sistemas Isolados, os 

principais documentos a serem analisados são: 

 Ficha de Dados cadastrada no Sistema AEGE; 

 Memorial Descritivo de Projeto; 

 Comprovação da Disponibilidade de Combustível; 

 Estimativa da Produção de Energia; 

 Comprovação do Direito de uso dos Terrenos 

Associados (aplicável apenas para Térmicas a 

Biomassa e Biocombustível); 

 

Durante o período de análise a EPE poderá encaminhar 

solicitações de ajustes ou complementação das 

informações apresentadas no cadastro, sempre de forma 

impessoal. 

Cabe ressaltar que os empreendedores poderão informar, 

via Sistema AEGE, os parâmetros e os preços necessários 

ao cálculo do custo do combustível e da parcela variável 

do custo de operação e manutenção, até às 12 horas do 

dia 12/02/2021. 
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