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APRESENTAÇÃO 

A Portaria MME n.º 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 2019, para os 

Sistemas Isolados do Acre foram identificados déficits de geração a partir de 2023, devido 

término dos atuais contratos de geração, para as localidades Cruzeiro do Sul, Feijó e 

Tarauacá. Como resultado, essas localidades se tornaram objeto do Leilão de Geração n.º 

003/2021 – Lote I, Portaria MME n.º 341/2020.  

Esse Lote teve como vencedora a empresa Rovema Energia, com deságio de 15,08%, 

entrada em operação comercial prevista para abril de 2023 e contrato de geração até março 

de 2025 - data prevista da interligação dessas localidades ao Sistema Interligado Nacional 

- SIN, conforme Leilão de Transmissão n.º 002/2019 – Lote 11. 

Posteriormente, a distribuidora apresentou ao MME relatório onde indica ser possível 

antecipar a conclusão das obras de distribuição que serão responsáveis por conectar essas 

três localidades às subestações de transmissão, para tanto, ela necessita receber de forma 

antecipada os recursos da Conta de Consumo de combustíveis - CCC. 

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

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

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 até a interligação ao SIN ou 

pela antecipação dessa interligação através da execução de obras de distribuição. A análise 

realizou também avaliação crítica sobre os custos de investimento considerados pela 

distribuidora. 

Destaca-se que, a fim de comprovar o compromisso assumido pela Transmissora para a 

disponibilização dos pontos de conexão nas datas informadas pela Energisa, foram 

apresentadas as minutas dos Contratos de Conexão ao Sistema de Transmissão, CCT ACR-

01/2021, SE Feijó; e CCT ACR-02/2021, SE Cruzeiro do Sul e o Termo Aditivo n.º 18 ao 

CUST n.º 042/2009, assinado entre o ONS e a Transmissora com o montante de uso do 

sistema de transmissão para 2023 para a SE Feijó e para 2024 para a SE Cruzeiro do Sul, 

Tabelas 2 e 3 do Termo Aditivo ao CUST. 
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Como resultado, concluiu-se que, em havendo a antecipação da conclusão das obras de 

transmissão, a antecipação das obras de distribuição poderá reduzir os dispêndios da CCC 

para as localidades Cruzeiro do Sul e Tarauacá, já para Feijó, devido à carga reduzida da 

localidade e aos compromissos assumidos no Leilão n.º 003/2021, a antecipação da 

interligação elevará o valor a ser desembolsado pela CCC. 

Todavia, levando em consideração o valor agregado dos benefícios da antecipação das 

interligações de Feijó e Tarauacá, visto que o atendimento de ambas ocorrerá via SE Feijó, 

bem como os demais benefícios que podem ser obtidos com a antecipação da interligação, 

tais como qualidade no suprimento de energia, redução das emissões e melhoria da 

qualidade de vida da população local, a antecipação da interligação de Feijó pode ser 

considerada viável. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os 7 Sistemas Isolados1 do Acre, todos na área de concessão da Energisa, são supridos por 

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

Lote III (Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Santa Rosa do Purus) foi 

contratado por 180 meses e o Lote I (Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá) foi contratado por 

36 meses com possibilidade de renovação por igual período. Com isso, os contratos do Lote 

I encerrarão em 2023 sem que haja a possibilidade de renovação. 

Em 2019, a ANEEL, por meio do Leilão de Transmissão n.º 002/2019 – Lote 11, licitou as 

obras para a construção de Linhas de Transmissão e Subestações para a interligação de 

Cruzeiro do Sul e Feijó ao SIN através da SE Rio branco. A previsão é de que essas obras 

sejam concluídas em março de 20252 e que possibilitem a interligação de Cruzeiro do Sul, 

Feijó e Tarauacá ao SIN. 

Diante desses fatos, o MME publicou Portaria n.º 341/2020 incluindo essas três localidades 

no Leilão de Geração dos Sistemas Isolados n.º 003/2021 - Lote I, com período de 

suprimento de 30 meses. O leilão ocorreu no dia 30 de abril de 2021 e teve como vencedora 

a empresa Rovema Energia, cuja oferta apresentou deságio de 15,08% e cuja geração será 

realizada com óleo diesel. 

No dia 29 de abril de 2021, a distribuidora, por meio da Carta 

ENERGISAAC/VPR/N°012/2021, enviada ao MME, solicitou acesso de forma antecipada aos 

recursos da CCC para a execução das obras de distribuição que permitirão a interligação de 

Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá às SEs da Rede Básica e, consequentemente, ao SIN - 

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

Na Carta ENERGISAAC/VPR/N°018/2021, de 24 de maio de 2021, a distribuidora informa 

que a antecipação dos recursos da CCC permitirá a conclusão das obras de distribuição de 

Feijó e Taruacá em maio/2023 e de Cruzeiro do Sul em abril/2024. A Tabela 1 apresenta 

as datas das contratações realizadas para essas três localidades e a data informada pela 

Energisa para a antecipação das obras de distribuição. 

Com o objetivo de subsidiar sua tomada de decisão, o MME solicitou à EPE 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. 

 
1 Assis Brasil e Manuel Urbano, objeto do Relatório n.º EPE-DEE-NT-021/2020, foram interligadas ao SIN em 

dezembro/2020 - https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-614/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2020.pdf 
2https://www.aneel.gov.br/documents/656808/0/Relat%C3%B3rio+de+Monitoramento+de+Empreendimentos+de+Trans

miss%C3%A3o/4e3403a7-44bd-4d6f-bad1-4e9fea56f79d?version=1.67 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-614/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2020.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-614/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2020.pdf
https://www.aneel.gov.br/documents/656808/0/Relat%C3%B3rio+de+Monitoramento+de+Empreendimentos+de+Transmiss%C3%A3o/4e3403a7-44bd-4d6f-bad1-4e9fea56f79d?version=1.67
https://www.aneel.gov.br/documents/656808/0/Relat%C3%B3rio+de+Monitoramento+de+Empreendimentos+de+Transmiss%C3%A3o/4e3403a7-44bd-4d6f-bad1-4e9fea56f79d?version=1.67
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Tabela 1 - Contratações para Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá 

Localidade 

Vigência do 
Contrato PIE 

(Leilão Geração 
n.º 10/2015) 

Previsão Entrada 
em operação PIE 

Leilão n.º 
03/20213 

Previsão 
Interligação ao SIN  
(Leilão Transmissão 

nº. 02/2019) 

Previsão de conclusão 
das obras de 
distribuição - 

considerando a 
antecipação da CCC 

CRUZEIRO DO SUL jan-23 abr-23 mar/25 abr-24 

FEIJÓ jan-23 abr-23 mar/25 maio-23 

TARAUACÁ jan-23 abr-23 mar/25 maio-23 

 

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

foram enviados por e-mail à distribuidora ao longo do mês de junho, tendo a distribuidora 

apresentado em julho/2021 o detalhamento dos custos das obras de interligação das três 

localidades. 

A fim de comprovar o compromisso assumido pela Transmissora para a disponibilização dos 

pontos de conexão nas datas informadas pela Energisa, foram apresentadas as minutas 

dos Contratos de Conexão ao Sistema de Transmissão, CCT ACR-01/2021, SE Feijó; e CCT 

ACR-02/2021, SE Cruzeiro do Sul e o Termo Aditivo n.º 18 ao CUST n.º 042/2009, assinado 

entre o ONS e a Transmissora com o montante de uso do sistema de transmissão para 

2023 para a SE Feijó e para 2024 para a SE Cruzeiro do Sul.

 
3 O Informe Técnico n.º EPE-DEE-IT-058/2021-r0, apresentado ao MME em junho/2021, indica a necessidade de 

aditamento contratual até a entrada em operação do novo PIE 
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2. PREMISSAS CONSIDERADAS NA ANÁLISE 

A 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 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.º 7.246/2010. 

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

ao MME informando que o recebimento antecipado dos recursos teria como benefício a 

possibilidade de adiantar em 22 meses a conexão de Feijó e Tarauacá e em 11 meses a 

conexão de Cruzeiro do Sul, Tabela 2. 

 
Tabela 2 - Previsão de conclusão das obras de distribuição 

Localidade 

Conclusão das obras 
da distribuidora COM 

antecipação dos 
Recursos da CCC 

Conclusão das obras da 
distribuidora SEM 

antecipação dos Recursos 
da CCC 

Meses 
antecipados 

CRUZEIRO DO SUL abr-24 mar-25 11 

FEIJÓ maio-23 mar-25 22 

TARAUACÁ maio-23 mar-25 22 

 
 

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 detalhes das obras de distribuição necessárias 

para a interligação e os custos previstos para cada umas delas. Essas informações 

permitiram à EPE estimar o montante a ser desembolsado pela CCC para essas localidades. 

 

2.1.  Custos de Geração 

Para as 3 localidades foi considerada a previsão de mercado informada pela distribuidora 

para os próximos anos, Relatório Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados 
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Horizonte 2025 - ciclo 2020, n.º EPE-DEE-DEA-NT-001/20214, tendo a carga crescimento 

médio de 3,3% ao ano. 

Feijó e Tarauacá são localidades de médio porte, com demanda de energia prevista para 

2024 de 26 MWh e 33 MWh, respectivamente, por outro lado, Cruzeiro do Sul é uma das 

maiores localidades do Sistema isolado com demanda de 202 MWh para 2024. 

O estudo foi realizado para o período de 2022 a 2025, tendo sido estimados os custos de 

suprimento às localidades considerando duas alternativas: 

(i) Geração local até a interligação na data originalmente prevista - março/2025; e  

(ii) Geração local até a nova data de interligação informada pela distribuidora, 

acrescido dos custos fixos do PIE contratado no leilão n.º 003/2021 e dos custos 

da conexão do sistema de distribuição às subestações de transmissão. 

Para o cálculo dos custos fixos de geração (R$/ano), foi considerado o valor resultante do 

processo licitatório de 2015, até a entrada em operação do novo PIE, abril/2023, a partir 

dessa data foram considerados os custos apresentados pelo PIE contratado no leilão n.º 

003/2021. 

Cabe destacar que, ao ser considerada a antecipação da interligação, será mantido o 

compromisso assumido no certame de 2021 com manutenção da parcela referente à receita 

fixa por 30 meses, independente da interligação. 

A formulação do preço de referência é aprimorada a cada leilão, sendo a parcela variável a 

que sofre as maiores alterações. Isso é feito com o objetivo de permitir a possibilidade de 

outros combustíveis e, consequentemente, aumentar a concorrência nos processos 

licitatórios. As equações abaixo apresentam o preço de referência dos leilões de 2015 e 

2021, respectivamente5. 

 

Pref =
RF

E
+ 𝐶𝑉𝑈𝑂&𝑀 + 𝑖 ∙ (𝑃𝑚 + 𝑃𝑙𝑜𝑔 + 𝑃𝑡𝑟𝑖𝑏) 

(1)  

 

 

 
4 https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-614/EPE-NT-

Planejamento%20SI-ciclo_2020.pdf 
5 Mais informações sobre a formulação do preço de referência do leilão de 2021 podem ser encontradas no Informe 

Técnico n.º EPE-DEE-IT-071/2020. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-

abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-508/Informe%20T%C3%A9cnico%20-

%20Pre%C3%A7o%20de%20Refer%C3%AAncia%20e%20Custo%20Combust%C3%ADvel-r1.pdf.  

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-614/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2020.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-614/EPE-NT-Planejamento%20SI-ciclo_2020.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-508/Informe%20T%C3%A9cnico%20-%20Pre%C3%A7o%20de%20Refer%C3%AAncia%20e%20Custo%20Combust%C3%ADvel-r1.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-508/Informe%20T%C3%A9cnico%20-%20Pre%C3%A7o%20de%20Refer%C3%AAncia%20e%20Custo%20Combust%C3%ADvel-r1.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-508/Informe%20T%C3%A9cnico%20-%20Pre%C3%A7o%20de%20Refer%C3%AAncia%20e%20Custo%20Combust%C3%ADvel-r1.pdf
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Pref =
RF

8760 × Ener_med

+ (
∑ [fc,i × ∑ (Pdmax,j,i × Ccomb,j,i)]n

j=1
m
i=1

Ener_med

+
∑ [fc,i × ∑ (Pdmax,j,i × O&Mvar,j,i)]n

j=1
m
i=1

Ener_med
) 

(2)  

 

Onde o valor de Ccomb no leilão de 2021, para combustíveis líquidos, é desmembrado 

conforme mostrado abaixo: 

 

𝐶comb = 𝑖 ∙ {[(1 − 𝑥) ∙ 𝑃𝑚 + 𝑥 ∙ 𝑃𝑏𝑖𝑜] + 𝑃𝑙𝑜𝑔 + 𝑃𝑡𝑟𝑖𝑏} (3)  

 

Apesar das diferenças é possível observar que as principais parcelas que compõem o custo 

variável se mantêm: custo de operação e manutenção (O&M); preço da logística de 

suprimento do combustível (Plog); preço do combustível (Pm); e valor de tributo do 

combustível (Ptrib). 

A fim de atualizar as parcelas apresentadas no leilão de 2015, foi considerado para o Pm o 

preço médio do diesel S-500 praticado pelos produtores e importadores da região norte 

divulgado pela ANP para o mês de abril de 2021 (R$ 2,67/litro), já o Ptrib foi atualizado 

considerando o valor informado no Ato COTEPE/PMPF para o óleo diesel no Acre e o ICMS 

(R$ 0,782/MWh), também tendo o mês de abril de 2021 como referência. 

O custo de O&M e o Plog, assim como a parcela receita fixa, são atualizados pelo IPCA. 

Para o Leilão de 2021, realizado no mês de abril, serão considerados os valores de receita 

fixa e da parcela variável apresentados como resultado do certame para o Lote I6. 

A Tabela 3 apresenta os valores fixo e variável considerados para cada localidade, por leilão. 

 

 

 
6 https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes?_afrLoop=7919786609952&_adf.ctrl-

state=btvgmlmbn_38 

https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes?_afrLoop=7919786609952&_adf.ctrl-state=btvgmlmbn_38
https://www.ccee.org.br/portal/faces/oquefazemos_menu_lateral/leiloes?_afrLoop=7919786609952&_adf.ctrl-state=btvgmlmbn_38
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Tabela 3 – Valores da Receita Fixa e da Parcela Variável contratados nos leilões dos Sistemas 
Isolados para as 3 localidades do Acre 

Localidade  

Leilão n.º 10/2015 – até 
mar/2023¹ 

Leilão n.º 03/2021 – a partir de 
abril/2023 

Parcela Fixa 
(R$/ano) 

Parcela Variável 
(R$/MWh) 

Parcela Fixa 
(R$/ano) 

Parcela Variável 
(R$/MWh) 

CRUZEIRO DO 
SUL 

23.214.372 

1.234,47 

7.602.861 

1.059,80 FEIJÓ 3.541.093 1.080.582 

TARAUACÁ 3.992.998 1.393.177 

TOTAL 30.748.462 - 10.076.620 - 

1 – Valores atualizados para abril/2021 

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. Cabe destacar, 

contudo, que para o período anterior à interligação será considerado o custo variável de 

geração isolada subtraído do valor do ACRmédio, valorado ao CME - de 187,46 R$/MWh7 - 

que corresponde ao desembolso efetivo da CCC. 

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

em conformidade com o PDE 20308. 

 

2.2.  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/Resoluções Homologatórias 

nº 2514/2019 e 2549/2019: Banco de Preços de Referência; 

 
7 Valor médio no período 2026 a 2030, conforme relatório n.º EPE-DEE-NT-082/2020, anexo ao PDE 2030 
8 https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-

490/PDE%202030_RevisaoPosCP_rv2.pdf 

https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/PDE%202030_RevisaoPosCP_rv2.pdf
https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-490/PDE%202030_RevisaoPosCP_rv2.pdf
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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, sob a ótica de análise financeira, foi adotada uma abordagem conservadora, 

com desembolso em parcela única, conforme orçamento apresentado pela 

distribuidora, relatório de abril de 2021, 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 Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. 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 nos Leilões n.º 10/2015 e n.º 03/2021. 



 

 

 

 

 

  

 

 

15 
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2.2.1. Feijó 

As características básicas do sistema de conexão das cargas de Feijó são apresentadas na 

Figura 1 e Figura 2. Os orçamentos das subestações e linhas de distribuição propostas são 

mostrados de forma resumida a Tabela 4. 

 

 
 

 

 
 
 
 

Figura 1 – Sistema elétrico para interligação da região de Feijó 

Figura 2 – Diagrama unifilar da Interligação Feijó - Envira 
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Avaliação dos Benefícios Econômicos da Antecipação da Interligação de Sistemas Isolados do Acre 

 

Tabela 4 - Orçamento Interligação Feijó 

Obra Descrição Custo (R$) 

LD 69 kV Feijó - Envira 
LD 69 kV, 27 km cabo LINNET 

CAA 336 MCM, circuito simples 
13.893.063 

SE Envira 
2 TRs 69/13,8 kV - 7,5 MVA 
1 Capacitor de 1,2 MVAr 

4 ELs 13,8 kV 

17.200.255 

  TOTAL 31.093.318 

As obras de interligação das cargas da região de Feijó têm data prevista de conclusão para 

maio/2023. 

2.2.2. Tarauacá 

As características básicas do sistema de conexão das cargas de Tarauacá são apresentadas 

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

são mostrados de forma resumida na Tabela 5. 

 

 

Figura 3 - Sistema elétrico para interligação da região de Tarauacá 
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Figura 4 - Diagrama unifilar da Interligação Feijó – Tarauacá 

 

 
Tabela 5 - Orçamento interligação Tarauacá 

Obra Descrição Custo (R$) 

LD 69 kV Feijó - Tarauacá 
LD 69 kV, 27 km cabo LINNET 

CAA 336 MCM, circuito simples 
13.893.062 

SE Tarauacá 
2 TRs 69/13,8 kV - 12,5 MVA 
1 Capacitor de 1,2 MVAr 

5 ELs 13,8 kV 

18.309.718 

  TOTAL 32.202.780 

 

As obras de interligação das cargas da região de Tarauacá têm data prevista de conclusão 

para maio/2023. 

2.2.3. Cruzeiro do Sul 

As características básicas do sistema de conexão das cargas de Cruzeiro do Sul são 

apresentadas na Figura 5 e Figura 6. Os orçamentos das subestações e linhas de 

distribuição propostas são mostrados de forma resumida na Tabela 6. 
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Figura 5 - Sistema elétrico para interligação da região de Cruzeiro do Sul 

 

 

 

 
Figura 6 - Diagrama unifilar da Interligação Cruzeiro do Sul – Juruá 

 

Tabela 6 - Orçamento interligação Cruzeiro do Sul 

Obra Descrição Custo (R$) 

LD 69 kV Cruzeiro do Sul - 

Juruá 

LD 69 kV, 17 km cabo DOVE 

CAA 556 MCM, circuito simples 
14.486.295 

SE Juruá 
3 TRs 69/13,8 kV - 25 MVA 
3 Capacitores de 3,6 MVAr 

10 ELs 13,8 kV 

26.908.912 

  TOTAL 41.395.207 

As obras de interligação das cargas da região de Cruzeiro do Sul têm data prevista de 

conclusão para abril de 2024. 
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2.2.4. 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 das localidades ainda não 

foram iniciadas. 

 
Tabela 7 - Custos de interligação e prazos de construção 

Obra Descrição Custo (R$) 
Data de 

interligação 

LD 69 kV Feijó – Envira 
LD 69 kV, 27 km cabo LINNET 

CAA 336 MCM, circuito simples 
13.893.063 mai/23 

SE Envira 

2 TRs 69/13,8 kV - 7,5 MVA 

1 Capacitor de 1,2 MVAr 
4 ELs 13,8 kV 

17.200.255 mai/23 

LD 69 kV Feijó - Tarauacá 
LD 69 kV, 27 km cabo LINNET 

CAA 336 MCM, circuito simples 
13.893.062 mai/23 

SE Tarauacá 
2 TRs 69/13,8 kV - 12,5 MVA 
1 Capacitor de 1,2 MVAr 

5 ELs 13,8 kV 

18.309.718 mai/23 

LD 69 kV Cruzeiro do Sul - 

Juruá 

LD 69 kV, 17 km cabo DOVE 

CAA 556 MCM, circuito simples 
14.486.295 abr/24 

SE Juruá 
3 TRs 69/13,8 kV - 25 MVA 
3 Capacitores de 3,6 MVAr 

10 ELs 13,8 kV 

26.908.912 abr/24 
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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 

duas alternativas. A primeira delas tem por objetivo verificar os custos de geração local 

para cada localidade até a data originalmente prevista para a interligação e a segunda 

busca estimar a redução dos dispêndios da CCC com a interligação antecipada das 

localidades. 

3.1.  Alternativa 1 - Sem a Antecipação da Interligação 

Para avaliar o custo de geração foi considerada a previsão de crescimento de carga 

apresentada pela distribuidora no planejamento dos Sistemas Isolados – ciclo 2020, para o 

período de 2022 a 2025 (Tabela 8), tendo como base a geração a partir de usina 

termelétrica a diesel contratadas nos leilões. 

 
Tabela 8 - Previsão de Carga (MWh) 

Ano 
Cruzeiro 

do Sul¹ 
Feijó Tarauacá 

2022 189.006 23.886 30.774 

2023 195.599 24.718 31.778 

2024 202.133 25.550 32.765 

2025² 32.948 4.190 5.290 

1 - Considerando o suprimento à Guajará – AM. 

2 - Valor apresentado pela distribuidora considerando suprimento até a interligação no mês de março. 

 

A Tabela 9 apresenta o valor presente líquido (VPL), referente a abril de 2021, do custo a 

ser reembolsado pela CCC (custo total menos ACRmed) para cada localidade. Esses valores 

foram obtidos considerando os compromissos assumidos nos leilões de geração n.º 10/2015 

- Lote 1 e n.º 03/2021 – Lote I e as premissas indicadas no item 2. 

Tabela 9 - VPL do custo a ser reembolsado pela CCC até março/2025 – somente geração 

Localidade 
Valor CCC - Geração Local 

R$ 

Cruzeiro do Sul 522.898.168 

Feijó 67.017.186 

Tarauacá 85.505.808 

TOTAL 675.421.162 
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Como pode ser observado, sem a antecipação da interligação o custo a ser pago pela CCC 

para reembolsar a geração local nessas 3 localidades é superior a R$ 675,4 milhões. 

3.2.  Alternativa 2 - Interligação Antecipada 

Para a análise dessa alternativa foi considerado o custo da geração local, com as mesmas 

considerações do item 3.1, até a nova data de interligação informada pela distribuidora, 

acrescido do custo das obras de distribuição, verificados no item 3. Destaca-se que mesmo 

após a interligação será mantido o pagamento do custo fixo ao PIE vencedor do Lote I – 

Leilão dos Sistemas Isolados de 2021, conforme contrato. 

A tabela abaixo representa os custos dessa alternativa, com custo de cerca de R$ 612,7 

milhões, Tabela 10, reduzindo em 9,3% o valor a ser desembolsado pela CCC. 

 

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

Localidade 
Interligação COM 
antecipação dos 
Recursos da CCC 

Geração Local + 
Interligação 

R$ 

Cruzeiro do Sul abr-24 463.928.490 

Feijó mai-23 68.732.617 

Tarauacá mai-23 80.033.519 

TOTAL - 612.694.626 

A Tabela 11 apresenta a comparação entre as alternativas 1 e 2. Como pode ser visto, a 

antecipação da interligação tende a reduzir os dispêndios para a CCC para Cruzeiro do Sul 

e Tarauacá, já para Feijó, dada a menor demanda da localidade e a necessidade de manter 

a o reembolso da receita fixa para o PIE contratado no leilão de 2021, a antecipação da 

interligação aumenta o valor a ser desembolsado pela CCC. 

Tabela 11 - Comparação entre as alternativas 1 e 2 

Localidade 
Geração Local até 

março/2025 
R$ 

Geração Local + Antecipação 

da Interligação – custos até 
março/2025 

R$ 

Economia com a 
Antecipação 

Interligação R$ 

Cruzeiro do Sul 522.898.168 463.928.490 58.969.677 

Feijó 67.017.186 68.732.617 -1.715.430 

Tarauacá 85.505.808 80.033.519 5.472.289 

TOTAL 675.421.162 612.694.626 62.726.536 

Todavia, levando em consideração o valor agregado dos benefícios da antecipação das 

interligações de Feijó e Tarauacá, R$3,76 milhões, visto que o atendimento de ambas 

ocorrerá via SE Feijó, bem como os demais benefícios que podem ser obtidos com a 
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antecipação da interligação, tais como qualidade no suprimento de energia, redução das 

emissões e melhoria da qualidade de vida da população local, a antecipação da interligação 

de Feijó pode ser considerada viável. 

Cabe observar, no entanto, que tal benefício só será obtido com a conclusão das obras da 

transmissora até a conclusão das obras de distribuição, o que possibilitará a interligação, 

de fato, dessas localidades ao SIN. Caso contrário, a CCC reembolsará os custos fixo, os 

custos variáveis e ainda os custos das obras de distribuição, elevando em R$ 104,7 milhões 

o valor a ser desembolsado pela CCC. 

Além disso, 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. 
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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 distribuição, 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 antecipação interligação pode reduzir o reembolso da 

CCC para suprimento a Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o mesmo não é observado para Feijó. 

Porém, ao ser considerado o valor agregado dos benefícios da antecipação das interligações 

de Feijó e Tarauacá, visto que o atendimento a ambas ocorrerá via SE Feijó, bem como os 

demais benefícios que essa interligação pode proporcionar à população, a antecipação da 

interligação para a localidade de Feijó pode ser considerada viável. 

No somatório, antecipação da interligação para essas três localidades reduz em 9,3% os 

dispêndios futuros da CCC. 

Destaca-se que, a interligação dessas localidades ao SIN depende da conclusão das obras 

de transmissão (Leilão de Transmissão n.º 02/2019 – Lote 11), sem a entrada em operação 

da LT 230 kV Rio Branco – Feijó – Cruzeiro do Sul e das SEs Feijó e Cruzeiro do Sul 230/69kV 

as localidades Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá permanecerão isoladas. Assim, a 

antecipação dos recursos da CCC para a conclusão antecipada das obras de distribuição, 

não reduzirá os dispêndios da CCC. 

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. 


