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MANIFESTAÇÃO DA ABAQUE
CONTEXTO:
A ABAQUE parabeniza o Governo, na figura do MME, pela iniciativa de proceder com
o leilão de fontes renováveis para os sistemas isolados, colocando o Brasil em posição igual
às outras iniciativas sobre o tema em diversos lugares do mundo.
De uma forma geral a ABAQUE entende que os procedimentos para o leilão deverão
oferecer uma competição justa para as novas tecnologias que envolvem soluções sustentáveis. Para que esta competição seja justa torna-se necessário estabelecer critérios de igualdade para as questões de logística, sócio-ambientais e de retorno do investimento no sentido de permitir que as novas tecnologias tenham acesso à competitividade junto com os padrões de velhas tecnologias instaladas, como grupos geradores à óleo diesel.
Na verdade este é o ponto que mais preocupa: a constatação da viabilidade comercial
das novas soluções de geração só se dará se elas estiverem nas mesmas condições de
competir. Nas condições propostas para o leilão é visível que as novas tecnologias não podem competir e poderá não haver um grande interesse de investidores em participar de um
certamente onde as condições favorecem os geradores já instalados à óleo diesel.
É preciso dizer que as empresas participantes são de alcance global, para um mercado extremamente aquecido e competitivo. Sendo assim, as dificuldades que podem vistas
no país, para a implantação de tais soluções de geração, serão naturais desvios para que se
pense em outros mercados e não no Brasil. Portanto, a ABAQUE pleiteia não favorecimentos, mas condições iguais e justas para o certame. E pode-se notar que as condições colocadas para o presente leilão não são condições justas e iguais.
A ABAQUE coloca à disposição de todas as entidades do Governo Federal especialistas de todas as vertentes tecnológicas no sentido de oferecer contribuições técnicas e comerciais, auditáveis, para perfeita compreensão das novas soluções.
IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS NO PROCEDIMENTO DO LEILÃO:
a. O cronograma da Consulta Pública é apertado para um assunto inédito no Brasil e cheio
de detalhes. Propomos um prazo maior para fechamento da consulta pública, ainda que
esta já tenha sido prorrogada, no sentido de que os órgãos do Governo Federal tenham
contato com empreendedores que poderão expor claramente os problemas. A ABAQUE,
em conjunto com a ABSOLAR, poderá promover reunião conjunta com importantes participantes no processo, para discussão de pontos e alternativas.
b. A data para cadastramento (11/01/18) é inviável. As empresas tomarão decisões de participar ou não em seus “boards”, muitas vezes dependendo de interação com exterior e
com detalhada análise de risco dos empreendimentos que só agora se tornam públicos.
i. Ademais, existe a incerteza de como se dará o processo até a publicação do edital.
Lembre-se que estamos em fase de transição política (trocas dos governos estaduais) e que várias das condicionantes do cadastramento não se farão em tal prazo:
ii. A licença ambiental é impossível de se ter em prazo curto.
iii. A obrigatoriedade de apresentar a documentação de uso do terreno, incluindo RGI,
com 30 dias no máximo, se faz impossível para o período de 11/12/18 até 11/01/19,
prazo de transição política, Natal e Ano Novo.

33. Wärtsilä Brasil

c. O cronograma dado para o empreendimento é exequível desde que não existam questões de logística e ambiental a serem resolvidas. Nos parece este ser um dos grandes
problemas, pois tais questões são dominadas por empresas que já estão na área
i. A ABAQUE ainda argumenta que se trata de projeto grande em qualquer lugar do
mundo. E sendo o primeiro no Brasil, havendo demanda aquecida por storage no
mundo, deve ser conduzido com muito cuidado.
d. Entendemos que as questões de limitação dos barramentos e a consequente desclassificação de propostas que estejam acima desta limitação e aos critérios de julgamento
por parte da EPE dos empreendimentos deve ser melhor avaliada. Entendemos que
exista diferenças para os critérios de julgamento das soluções, sendo alguns deles subjetivos.
i. A ABAQUE argumenta que se o interessado estiver comprometido à bancar as obras
necessárias para comportar tal acréscimo não haveria problemas.
ii. A ABAQUE pede maior explicitação sobre as condições de julgamento dos diversos
arranjos que serão propostos já que não se fala como serão usados os dados a serem apresentados (rosa dos ventos, irradiação, etc.)
iii. A ABAQUE não entende porque os empreendimentos a óleo diesel estão “dispensados de apresentar a comprovação de disponibilidade de insumo” ao contrário de todas as outras (conforme está apresentados no item 5 do rel. EPE 023).
e. Para produtos Potencia a ABAQUE lembra que todos os projetos no setor elétrico são de
capital intensivo. Todos portanto de retorno no longo prazo. Sendo assim o produto Potencia deveria ter o mesmo período de 15 anos que foi dado para o Produto energia. A
prevalecer 7 anos só os atuais geradores a diesel já amortizados serão competitivos. A
ABAQUE solicita que se considere, inclusive, a possiblidade de se ter 25 anos para ambos os produtos, pratica adotada em todo o setor em todas as outras condições.
i. A ABAQUE argumenta que dois produtos para o leilão são complicados. Nos parece
que o produto especificado para Potencia não existe condições de competição para
outras alternativas que não o óleo. Por outro lado para o produto Energia está se colocando todas as dificuldades de uma logística não conhecida e com prazos não
plausíveis para atender diversas questões.
ii. A ABAQUE propõe a criação de um único produto, para todas as condições. Este
produto permitiria a despachabilidade e a total integração com a distribuidora local
com menos dificuldades em fazer o “modus operandi”. Uma única solução pode fornecer o produto lastro+potência, como o caso de solar+bateria.
f.

A ABAQUE observa que no artigo 9º (Parágrafo 6º) já está marcado para o produto potencia que será combustível. Assim existe incoerência em se ter a licitação de diversos
produtos.

g. Referente ao artigo 13º., observa-se que deveria ser mais claro que é aceita a solução
híbrida para fornecimento dos produtos, onde uma única solução poderia ser permitida
para qualquer fornecimento. Da forma como está escrita não podemos entender que se
fala em evitar que um empreendimento em um mesmo local sirva para as duas condições de produtos.
h. A ABAQUE pede que sejam explicitadas as garantias que serão dadas pelo Governo
Federal para os pagamentos. Observa-se que existe o risco de ficar dependente da distribuidora local.

i.

Não estão claras as regras de despacho entre o vendedor e a Oliveira Energia.

j.

Discordamos dos procedimentos adotados pela Nota Técnica EPE-DEE-RE-086/2018r0, onde pedimos a revisão do item 4.2.1 de forma a adaptar para as soluções de
PV+Storage, em especial a necessidade máxima e disponibilidade/tancagem de combustível associados. Esta restrição praticamente inviabiliza soluções que envolvam baterias.

k. Da mesma forma não se aplica os critérios de reserva de capacidade de 20% acima da
capacidade máxima para os casos que envolvam baterias.
A ABAQUE conclui pedindo que se tenha extrema cautela em propor as regras para este
leilão, que está sendo observado em diversos lugares do mundo. Este leilão está criando no
Brasil os paradigmas para um novo tempo em que toda a sociedade ganha em termos de
menores custos e de um amplo envolvimento de todos os aspectos de sustentabilidade (social, ambiental e econômica). E os olhos do mercado estarão voltados para a exequibilidade
de projetos no Brasil com base nas condições deste leilão.

Carlos Augusto Leite Brandão
Presidente
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Prezados,
O Sistema Isolado brasileiro possui extensa dimensão territorial, com alta capilaridade e dispersão de suas cargas, e por este motivo vem sendo atendido
prioritariamente por termelétricas à óleo diesel. No entanto, é notória a importância da possibilidade de desenvolvimento de energias renováveis para
suprimento destes estados, em sua maioria, amazônicos.
Acreditamos, portanto, ser benéfica a intenção do MME de realizar o Leilão do Sistema Isolado do estado de Roraima com comercialização de dois produtos,
sendo o produto ENERGIA voltado exclusivamente para projetos que contenham fonte renovável. No entanto, gostaríamos de ir mais adiante ao permitir que
o produto POTÊNCIA também tenha grande representatividade das fontes renováveis e não por meio do registro de uma energia complementar, mas sim
pelo desenvolvimento de soluções inovadoras com a presença de fontes variáveis associadas à outras fontes variáveis ou fontes não variáveis ou até com
armazenamento, conforme já bem destacado na minuta de portaria em consulta. A intenção dessa proposição é garantir o atendimento aos requisitos de
potência usufruindo de tecnologias híbridas e sistemas diferenciados em busca da redução das tecnologias poluentes hoje massivamente presentes no Sistema
Isolado.
Em linha com o compromisso assumido pelo Brasil no Acordo de Paris e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, a ABEEólica vem por
meio dessa contribuição sugerir alguns aperfeiçoamentos nos documentos em consulta, de forma a perseguir sempre a diretriz de garantia de segurança
energética, dispondo de acesso universalizado, através de uma matriz diversificada e limpa com expansão em uma base sustentável, renovável e com a
redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE).

No que se refere à demanda, para que de fato se consiga implementar projetos de energias renováveis, é de suma importância que se destine um montante
de energia apenas para entrega por tais fontes, uma vez que pelo produto potência há inúmeras incertezas quanto à capacidade de elaboração de projetos
alternativos por combinação de fontes renováveis com bateria, e a própria concorrência com termelétricas à diesel pode inviabilizar tais soluções energéticas,
conforme considerações anteriores.
Por fim, apesar de não ser escopo de discussão nesta Consulta Pública, gostaríamos de reforçar que vemos como uma melhoria a realização do certame no
endereço da ANEEL, assim como ocorrido no Leilão do Sistema Isolado do Amazonas em 2016, principalmente pela larga experiência desta agência na
realização deste tipo de certame, mas também porque se mostrou eficiente e com alta organização, facilitando o acesso dos agentes participantes às
informações e à equipe organizadora do leilão.
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou
alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
A minuta de Portaria limita a habilitação técnica
Art. 4º Não serão habilitadas tecnicamente pela pela EPE àquelas soluções de suprimento cujo
EPE propostas de Solução de Suprimento:
barramento candidato tenha capacidade
Art. 4º Não serão habilitadas tecnicamente pela
(...)
remanescente para escoamento de geração
EPE propostas de Solução de Suprimento:
III – cujo barramento candidato, de que trata o art. inferior aos montantes apurados.
(...)
11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha No entanto, considerando uma projeção positiva
III – cujo barramento candidato, de que trata o art.
capacidade remanescente para escoamento de de demanda para os sistemas isolados, propõe-se
11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha
geração inferior aos montantes apurados nos que o empreendedor possa conectar uma
capacidade remanescente para escoamento de
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria, exceto capacidade de geração superior ao montante
geração inferior aos montantes apurados nos
aquelas que incluírem conjuntamente uma apurado, desde que seja o responsável pelo
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.
solução de transmissão (reforço ou nova reforço ou construção de estrutura para
instalação) ou armazenamento, que permita o escoamento,
ou
instale
sistema
de
escoamento planejado.
armazenamento de energia que permita o
escoamento dentro dos limites elétricos,
assumindo
os
impactos
financeiros
e

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para
as quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:
I – Produto Potência, subdividido em potência
renovável e não renovável, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento com
capacidade de modulação de carga e flexibilidade
para operação variável, com prazo de suprimento
de 715 anos, para as quais o compromisso de
entrega consiste em disponibilidade de potência,
em MW, e a respectiva energia associada, em
MWh, caso necessária.

cumprimento de prazos para a solução
apresentada.
Considerando a contextualização contida na
introdução dessa contribuição, a ABEEólica
acredita que o prazo de suprimento do produto
potência deve ser estendido para no mínimo 15
anos. As motivações detalhadas para tal pedido
consideram:
- Garantir a competitividade no certame, as novas
iniciativas com soluções utilizando fontes
renováveis e baterias irão requerer elevado CAPEX
inicial e necessitam garantir a viabilidade de seus
projetos. Em contrapartida, as soluções existentes
utilizando grupos geradores movidos a
combustível fóssil já se encontram instaladas e
com investimentos depreciados/amortizados, e
em muitos casos, não irão requerer o mesmo nível
de investimento inicial.
- A premissa utilizada para sete anos dos CCESIs é
baseada na expectativa de se ter uma Usina
Hidroelétrica entrando em operação comercial
em prazo incerto, sem qualquer tratativa no
planejamento energético atual. Apesar da
razoabilidade da premissa do ponto de vista do
planejamento, a experiência de grandes obras do
setor de infraestrutura e elétrico no Brasil não
permitem uma tomada de decisão com segurança
na previsão de instalação de uma obra.
- Este prazo é incompatível com as exigências de
investimento a longo prazo que são comumente

direcionadas para o setor de infraestrutura,
notadamente o setor elétrico.
Cabe ressaltar ainda que a Lei n° 12.111/2009
estabelece que a contratação de geração nos
Sistemas Isolados deve prever mecanismos que
induzam a eficiência econômica e energética, a
valoração do meio ambiente, bem como a
utilização de recursos energéticos locais na
prestação dos serviços pelas empresas
distribuidoras. Tal definição é endossada pela
Portaria MME nº 67/2018 em seu Parágrafo Único
do Art. 8º:
“Parágrafo único - As propostas de Solução de
Suprimento deverão buscar a eficiência
econômica e energética, a mitigação dos
impactos ambientais e a utilização de recursos
energéticos locais.”

Desta forma, propõe-se a extensão do prazo dos
CCESIs para o produto potência de 7 para 15 anos,
em busca da garantia de competitividade no leilão
além do fomento à redução do uso de geração à
óleo diesel e, consequentemente, mitigação dos
impactos ambientais.
Ainda para garantir a viabilidade dos projetos
renováveis, sugerimos que o produto potência
seja subdividido em duas categorias de acordo
com a fonte do combustível utilizada, se renovável
ou não. Tal classificação é necessária para que de
acordo com o ajuste proposto no Parágrafo Único
do Art. 12, os produtos potência renovável sejam
priorizados.

Não há.

Art. 11.
(...)
§ 1º A Nota Técnica deverá apresentar os
quantitativos da capacidade remanescente do
sistema distribuição de energia elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para fins de escoamento
de geração e deverá ser publicada na internet, em
até 10 dias a contar da publicação desta Portaria,
nos sítios eletrônicos da ANEEL, da EPE e do ONS,
nos
endereços
www.aneel.gov.br,
www.epe.gov.br e www.ons.org.br.
Art. 12. Para fins de classificação dos lances com
base na margem remanescente de escoamento de
que trata o art. 11, serão considerados:
(...)
Parágrafo único. Para fins de classificação de
Soluções de Suprimento por meio da capacidade
remanescente para fins de escoamento de
geração, de que trata o art. 11, a sistemática

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018.
(...)
§ 7º O Edital do leilão deverá prever a exigência de
aporte de garantia financeira pela compradora em
favor dos vendedores, em volume compatível com
suas obrigações.
Art. 11.
(...)
§ 1º A Nota Técnica deverá apresentar os
quantitativos da capacidade remanescente do
sistema distribuição de energia elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para fins de escoamento
de geração e deverá ser publicada na internet, em
até 10 dias a contar da na data de publicação desta
Portaria, nos sítios eletrônicos da ANEEL, da EPE e
do ONS, nos endereços www.aneel.gov.br,
www.epe.gov.br e www.ons.org.br.
Art. 12. Para fins de classificação dos lances com
base na margem remanescente de escoamento de
que trata o art. 11, serão considerados:
(...)
Parágrafo único. Para fins de classificação de
Soluções de Suprimento por meio da capacidade
remanescente para fins de escoamento de
geração, de que trata o art. 11, a sistemática

Considerando a experiências com os leilões de
energia do ambiente regulado, vimos que a
exigência de aporte de garantia se faz necessária
pelo fato de que os atuais mecanismos adotados
nos leilões (Contratos de Constituição de Garantia
– CCGs) têm se mostrado ineficazes em seu
objetivo principal, que é o de garantir o
recebimento da receita pelo vendedor.
Dessa forma, enquanto não houver um
aperfeiçoamento dos CCGs, é imprescindível a
utilização de um mecanismo que dê segurança ao
investidor.
A definição das margens de escoamento é
informação
imprescindível
para
o
desenvolvimento dos projetos que serão
cadastrados.
Considerando que os estudos já vêm sendo
realizados e dada a importância do tema, a
disponibilização dos estudos se faz urgente e deve
ser realizada com a maior brevidade possível.
Considerando a justificativa anterior, para que se
faça valer a utilização de recursos renováveis, é
necessário que haja uma priorização destes.
Entendemos perfeitamente a redação original que
dá preferência às soluções do produto potência
devido à necessidade de garantia de atendimento
ao sistema isolado. Porém, se há uma solução de
suprimento cadastrada no produto potência com

deverá priorizar as Soluções habilitadas para o deverá priorizar as Soluções habilitadas para o
Produto Potência, independentemente do valor Produto Potência, independentemente do valor
de lance.
de lance, sendo a subdivisão renovável mais
prioritária do que a não renovável.

energia utilização de recurso renovável, ou seja,
que atenda aos requisitos de segurança de
suprimento, esta deve ser priorizada de forma a
conceder um estímulo adicional para ofertas
provenientes de soluções mais limpa.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as respectivas
páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando
envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Tendo em vista a intenção da ABEEólica em manter a
data prevista de realização do leilão e entendendo o
4.1.2 Licenciamento Ambiental
4.1.2 Licenciamento Ambiental
exíguo prazo como um todo, considerando os prazos
(...)
(...)
de finalização desta Consulta Pública com publicação
Na hipótese de não apresentação da
Na hipótese de não apresentação da
da portaria de diretrizes do Leilão pelo MME e demais
Licença Ambiental na data limite
Licença Ambiental na data limite
procedimentos para realização do leilão, solicitamos
estabelecida para o cadastramento,
estabelecida para o cadastramento,
apenas um ajuste no prazo de entrega
da
obrigatoriamente,
deverão
ser
obrigatoriamente,
deverão
ser
documentação
ambiental
descasada
dp
apresentados o protocolo de pedido de
apresentados o protocolo de pedido de
cadastramento no leilão.
licenciamento do empreendimento e os
licenciamento do empreendimento e os
Para esse pleito, levamos em consideração a prática
estudos apresentados ao Órgão
estudos apresentados ao Órgão
em Leilões de Energia Nova que possibilitam a entrega
Item: 4.1.2
Ambiental competente, no momento
Ambiental competente, no momento
de alguns documentos posteriormente ao
Pág: 8 a 10
da solicitação de cadastro na EPE. Nesse
da solicitação de cadastro na EPE. Nesse
cadastramento no certame, mas com datas já
caso, o empreendedor deverá
caso, o
empreendedor deverá
previamente estabelecidas.
providenciar a licenciamento do
providenciar a licenciamento do
Assim, vemos como necessária a prorrogação do prazo
empreendimento por sua conta e risco,
empreendimento por sua conta e risco,
de entrega da licença ambiental (ou protocolo de
caso se sagre vencedor no leilão.
caso se sagre vencedor no leilão.
solicitação do mesmo) por conta e risco do gerador,
A não apresentação da Licença
A não apresentação da Licença
para até 30 dias antes do leilão, o que seria, em se
Ambiental, ou seu protocolo, no ato do
Ambiental, ou seu protocolo, no ato do
mantendo a data proposta nesta minuta de Portaria,
cadastramento em até 30 dias antes da
cadastramento implicará a não
até 12 de março de 2019.
realização do leilão implicará a não
habilitação do empreendimento.
Essa solicitação baseia-se na previsão de maior
habilitação do empreendimento.
dificuldade perante os órgãos ambientais locais de
emissão de licenciamento de projetos de fontes

4.1.1 Direito de Usar ou Dispor dos
Terrenos Associados
(...)
Toda documentação referente ao
direito de usar ou dispor do local a ser Item: 4.1.1
destinado
à
implantação
do Pág: 7 a 8
empreendimento
deverá
ser
apresentada e anexada à proposta de
solução de suprimento, conforme
modelo anexo.
4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da
demanda instantânea ao longo do
horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto Potência
deverão ser dimensionadas de forma
Item: 4.2.1 – b)
que:
Pág: 10
(...)
b) A capacidade instalada das mesmas
considere uma reserva de 20% (vinte
por cento) da potência instalada ou
uma unidade geradora (a de maior
potência), o que for maior.

4.1.1 Direito de Usar ou Dispor dos
Terrenos Associados
(...)
Toda documentação referente ao
direito de usar ou dispor do local a ser
destinado
à
implantação
do
empreendimento
deverá
ser
apresentada e anexada à proposta de
solução de suprimento, conforme
modelo anexo, em até 30 dias antes da
realização do leilão.
4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da
demanda instantânea ao longo do
horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto
Potência deverão ser dimensionadas de
forma que:
(...)
b) No caso de soluções com presença de
geração térmica, a A capacidade
instalada das mesmas considere uma
reserva de 20% (vinte por cento) da
potência instalada ou uma unidade
geradora (a de maior potência), o que
for maior. Em caso de soluções com

renováveis, uma vez que historicamente no sistema
isolado o suprimento de energia dá-se via
termelétricas. Além disso, é a primeira vez que há a
obrigação de tais documentos para cadastramento de
projetos em leilões dos sistemas isolados.
Similar à questão anterior, foi avaliado como caminho
crítico para viabilização de novos empreendimentos
na região de Boa Vista e Localidades Conectadas a
comprovação do direito de usar ou dispor do local a
ser destinado à implantação dos empreendimentos e
dos terrenos associados.
Dessa forma, deve-se também postergar o prazo
documentação requerida por conta e risco do gerador,
para até 30 dias antes do leilão, o que seria, em se
mantendo a data proposta nesta minuta de Portaria,
até 12 de março de 2019.
De fato, a operação de uma rede elétrica requer
capacidade de reserva que pode ser acionada quando
uma parte dos recursos normais de fornecimento
elétrico se tornar indisponível inesperadamente.
Geralmente, as reservas são pelo menos equivalentes
ao recurso de maior porte disponível no sistema (a
maior unidade de geração, por exemplo), e a
capacidade de reserva é equivalente a 15% ou 20% da
capacidade nominal de fornecimento de energia
elétrica – visualizar figura 1 ao final dessa tabela.
Desta forma, se exige que as máquinas fiquem
disponíveis e sincronizadas para uma resposta rápida
de um controle primário de frequência. Entretanto,
diferente da regulação de frequência com geração, o
sistema de armazenamento de energia baseado em

armazenamento por baterias e outros
tipos de tecnologia, a reserva deve ser
analisada individualmente de acordo
com a capacidade de cada sistema
proposto.

eletrônica de potência deve apenas estar disponível e
pronto para injetar ou absorver potência ativa da rede
quando for necessário, o que é típico em sistemas
deste tipo.
Quando há a ocorrência de um evento, o
armazenamento de energia poderá ainda fornecer ou
absorver uma potência acima da potência nominal por
um período de tempo e esta capacidade de sobrecarga
poderá fazer a regulação de frequência no curto prazo,
papel que a geração sincronizada disponível no
sistema faria – visualizar figura 2 ao final dessa tabela.
Portanto, entende-se que há a possibilidade de se
realizar regulação de frequência no sistema com o uso
de sistemas de armazenamento de energia baseados
em eletrônica de potência com baterias de Íon-Lítio,
cujo benefício do fornecimento de uma potência
instantânea maior do que a potência nominal para
regulação de frequência em regime transitório torna
desnecessária a reserva adicional exigida.
Portanto, a ABEEólica propõe que esta exigência de
20% de reserva de capacidade instalada seja imposta
apenas na geração térmica e não em sistemas de
armazenamento de energia. O dimensionamento a
maior deverá ser dispensado caso o empreendedor
demonstre, através de estudos elétricos, ser possível
realizar regulação de frequência. Assim, a reserva de
potência instalada para o produto potência deve ser
analisada individualmente de acordo com a
capacidade de cada um dos sistemas propostos.

Figura 1 - Regulação de frequência e tempo de resposta em um
sistema elétrico

Figura 2 - Especificações do inversor Parker 890 GTR, 50% de capacidade de sobrecarga por
até 1 minuto.

CONTRIBUIÇÕES REFERENTES À CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018

NOME DA INSTITUIÇÃO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GRANDES
CONSUMIDORES INDUSTRIAIS DE ENERGIA E DE CONSUMIDORES
LIVRES
ABRACE

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA - MME
ATO REGULATÓRIO: Consulta Pública nº 60/2018

OBJETO: Proposta de Portaria que
estabelece diretrizes para realização de
leilão para garantir suprimento do
mercado consumidor de Boa Vista e
localidades conectadas.

A Abrace, associação setorial que representa os grandes consumidores industriais de
energia, apresenta abaixo suas considerações sobre a minuta de portaria, que
estabelece as diretrizes para realização de leilão com vistas a aquisição de energia e
potência para garantir o suprimento do mercado consumidor de Boa Vista e
localidades conectadas, no estado de Roraima.
Boa Vista é atualmente a única capital brasileira não conectada ao Sistema Interligado
Nacional (SIN). O projeto de construção de uma linha de transmissão que conectasse
a capital foi idealizado há 7 anos pela licitação que conferiu ao consórcio formado por
Eletronorte e Alupar o direito de construí-la. Entretanto, o projeto não logrou êxito, e
além de não sair do papel e manter a capital isolada, a empresa vencedora da licitação
cobra hoje um montante de aproximadamente R$ 536 milhões, a preços de 2016, de
indenização do Poder Concedente.

1

Conforme reconhecimento do próprio Ministro de Minas e Energia1, a construção da
linha de transmissão é estratégica. Trata-se de uma medida de longo prazo, que traz
benefícios não somente à capital, mas também a todos os consumidores de energia
do SIN. Estes, onerados pelo elevado custo da geração de energia pelas térmicas,
via CCC, perceberiam redução no pagamento do subsídio em virtude do
abastecimento energético da região por fontes mais competitivas interligadas ao SIN.
Tal conclusão apresenta coerência somente se houver prudência e eficiência nos
investimentos da construção e operação da linha de transmissão. Isto posto, a entrada
do novo governo no próximo ano representa uma janela de oportunidade para incluir
o projeto na pauta.
Deve-se destacar também a relevância do leilão de eficiência energética para o
certame em discussão. Conforme apresentado na Consulta Pública nº 7/2018 da
ANEEL, o leilão de eficiência energética visa o incentivo de redução da carga de
consumo, e o projeto piloto seria efetuado em Roraima. Apesar de tratar-se de um
projeto piloto, é de entendimento da Abrace que esse projeto deve ser levado em
consideração no dimensionamento da capacidade a ser instalada, e até mesmo
impulsionado. Tal visão é concebida diante do elevado custo unitário da energia, e o
incentivo para a minimização de carga é uma medida primária.
Ademais, indaga-se os motivos para o descarte da possibilidade de renovação de
contrato de compra de energia com a Venezuela. Uma vez que os investimentos
realizados para a construção da linha de transmissão que interliga os dois países já
estejam amortizados, e a energia importada apresenta valor significativamente inferior
às opções tratadas na consulta pública, não faz sentido abandonar a alternativa. Por
mais que sejam necessários investimentos adicionais para a revitalização da linha
para evitar as falhas de transmissão, trata-se de uma opção atrativa. Portanto, sugerese colocar em pauta a análise de renovação do contrato de energia com a Venezuela
e revitalização da linha de transmissão que interliga os países.

1

Fonte: MME. Ministro Moreira Franco considera estratégica a construção da linha de transmissão
Manaus-Boa Vista. 21/05/2018. Link: http://www.mme.gov.br/web/guest/paginainicial?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&_101_struts_action=
%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_returnToFullPageURL=%2F&_101_assetEntryId=76761
224&_101_type=content&_101_urlTitle=ministro-moreira-franco-considera-estrategica-a-construcaoda-linha-de-transmissao-manaus-boa-vista

2

No tocante à opção adotada pelo ministério em contratar energia, prioritariamente
fornecida por térmicas a gás natural na modalidade de potência, foram gerados alguns
questionamentos expostos a seguir.
Primeiramente, questiona-se a respeito do custo final da energia contratada.
Conforme mencionado na Nota Técnica MME nº85/2018/DPE/SPE, a base normativa
da medida em tela visa, dentre outros objetivos, o atendimento da Lei nº 12.111, de 9
de dezembro de 2009, que estabelece que a contratação de geração de energia para
atendimento aos sistemas isolados deve prever mecanismos que induzam a eficiência
econômica e energética. Nesse sentido, a contratação de energia por térmicas a gás
somente faz sentido se o custo final dessa fonte apresentar preços competitivos.
Trata-se aqui como preços competitivos, considerando custo fixo mais o custo
variável, aquela energia com valor máximo de R$ 200/MWh. Custos acima desse valor
tornam o leilão como a opção menos indicada, frente às anteriormente citadas.
Em adição a esse ponto, indaga-se também a forma como será entregue o insumo
energético, nesse caso, o gás natural. Diante do curto prazo de entrada dessas
geradoras, definido para início de 2021, e o período de contratação de 7 anos, para
as térmicas, as opções de suprimento são limitadas.
Apesar de tratar-se de uma opção pouco provável, faz-se pertinente rememorar os
eventos históricos das térmicas da região Norte. Para atendimento da demanda de
gás para geração térmica a gás de Manaus, em substituição das térmicas a óleo
diesel, a construção do gasoduto Urucu-Coari-Manaus, inicialmente estimado em R$
2,4 bilhões em 2006, atingiu montante de R$ 4,58 bilhões ao final de 2009.
Independentemente da opção adotada para a forma de suprimento nesse leilão, é
fundamental que os custos depreendidos dessa medida sejam levados em
consideração e incluídos no cálculo de custo final da energia contratada.
Por fim, ressalta-se que movimentações entre o Ministério e o Instituto Brasileiro do
Meio

Ambiente

e

dos

Recursos

Naturais

Renováveis

(IBAMA)2

indicam

impulsionamento da emissão de licenciamento ambiental da linha de transmissão que
ligará Manaus a Boa Vista. Dessa forma, levanta-se a questão acerca do
planejamento integrado entre as medidas em andamento pelo governo. A

2

https://www.canalenergia.com.br/noticias/53072303/governo-anuncia-licenciamento-fracionado-dolinhao-manaus-boa-vista

3

preocupação dessa informação incide na possibilidade de existir redundância de
medidas frente a um único problema. Ou seja, em caso de interligação do estado, a
medida de contratação das térmicas para atendimento total da carga torna-se
excessiva.
Ante o exposto, sugere-se pela análise das alternativas levantadas e consideração
dos pontos de preocupação externalizados anteriormente em caso de adoção da
contratação de energia térmica.

4

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas - ABRAGET
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): NA
SÍNTESE DAS CONTRIB UIÇÕES À MINUTA DA PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentadas e justificadas, mencionando -se os artigos, os parágrafos e os incisos a que
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art 4º Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:

Art 4º Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:

Garantir estabilidade dinâmica ao sistema local
para os casos de rede alterada e flexibilidade
operacional.

I — cadastradas em desacordo com as diretrizes
definidas na Portaria MME n° 67, de 2018, e
nesta Portaria;

I — cadastradas em desacordo com as diretrizes
definidas na Portaria MME n° 67, de 2018, e
nesta Portaria;

II — que não cumprirem as instruções de
cadastramento e os requisitos para habilitação
técnica disponibilizados na pagina da EPE, na
internet, no endereço www.epe.gov.br;

II — que não cumprirem as instruções de
cadastramento e os requisitos para habilitação
técnica disponibilizados na pagina da EPE, na
internet, no endereço www.epe.gov.br;

III — cujo barramento candidato, de que trata o
art. 11°, § 2°, inciso I, desta Portaria, tenha
capacidade remanescente para escoamento de
geração inferior aos montantes apurados nos
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.

III — cujo barramento candidato, de que trata o
art. 11°, § 2°, inciso I, desta Portaria, tenha
capacidade remanescente para escoamento de
geração inferior aos montantes apurados nos
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.

IV – cujas unidades geradoras possuam
constante de inércia que não atenda às
especificações a serem estabelecidas pelo
ONS.
V – que não sejam bi-combustível.

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: Associação Brasileira de Geradoras Termelétricas - ABRAGET
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): NA
SÍNTESE DAS CONTRIB UIÇÕES À MINUTA DA PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentadas e justificadas, mencionando -se os artigos, os parágrafos e os incisos a que
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alt eração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Art. 6° Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:

Art. 6° Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:

I — Produto Potencia, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento com
capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com prazo
de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potencia, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

I — Produto Potencia, no qual poderão também
participar Soluções de Suprimento compostas
por unidades geradoras já utilizadas, com
capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com prazo
de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potencia, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
A utilização de unidades geradoras já utilizadas é
uma forma de assegurar modicidade tarifária a um
contrato de apenas 7 anos de duração. Maior
flexibilidade operacional para o caso de perda da
unidade geradora de maior potência.
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ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA MME Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA - ABSOLAR
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): Dr. Rodrigo Lopes Sauaia, Presidente Executivo
A ABSOLAR entende como muito positiva e bem-vinda a iniciativa do Ministério de Minas e Energia (MME) de abrir a Consulta Pública nº 60/2018
para obter subsídios ao aprimoramento das diretrizes aplicáveis para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas".
Esperamos que as sugestões apresentadas nesta contribuição sejam de valia para o aprimoramento das regulamentações nacionais para fomentar o
suprimento dos sistemas isolados por meio de fontes renováveis e, em especial, para uma participação mais presente da fonte solar fotovoltaica na
matriz elétrica brasileira.
Por fim, a ABSOLAR parabeniza o MME pela qualidade do trabalho desenvolvido, pela abertura em promover um debate amplo com a sociedade e
agradece aos profissionais da entidade pela oportunidade em participar deste debate enriquecedor.
Com os nossos melhores cumprimentos,
Dr. Rodrigo Lopes Sauaia
Presidente Executivo, em representação à Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR)

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR
Av. Paulista, 1636, 10˚ Andar, Conj. 1001 • Bela Vista • São Paulo (SP) • CEP 01310-200 • Brasil •
Telefone: +55 11 3197 4560 • www.absolar.org.br

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela ABSOLAR
ABSOLAR
Art. 1º Estabelecer, nos termos desta Portaria, as Art. 1º Estabelecer, nos termos desta Portaria, as Nos leilões do sistema interligado, a quantidade
diretrizes para a realização do Leilão para
diretrizes para a realização do Leilão para
de energia a ser contratada é incerta para a
aquisição de energia e potência elétrica de
aquisição de energia e potência elétrica de
promoção de maior competição entre os
agente vendedor, disponibilizadas por meio de agente vendedor, disponibilizadas por meio de participantes, com o objetivo de atingir menores
Solução de Suprimento para o atendimento ao Solução de Suprimento para o atendimento ao preços de contratação. Para sistemas isolados,
mercado consumidor do Estado de Roraima,
mercado consumidor do Estado de Roraima,
em que a quantidade a ser contratada é bastante
denominado "Leilão para Suprimento a Boa
denominado "Leilão para Suprimento a Boa
inferior àquela que se espera contratar nos
Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
leilões do sistema interligado, o
desconhecimento da quantidade a ser contratada
Parágrafo único. O Leilão de que trata o caput § 1º Parágrafo único. O Leilão de que trata o
acaba por infligir ao sistema preços de
será realizado para atendimento aos mercados caput será realizado para atendimento aos
contratação superiores. Isso ocorre porque, em
consumidores da Eletrobrás Distribuição
mercados consumidores da Eletrobrás
não havendo nenhuma informação, a tendência é
Roraima, situados em Boa Vista e localidades Distribuição Roraima, situados em Boa Vista e de que os desenvolvedores prefiram ofertar
conectadas, para fins de contratação de energia e localidades conectadas, para fins de contratação projetos menores ao invés de um
potência de agente vendedor, conforme art. 6º, § de energia e potência de agente vendedor,
empreendimento maior, o que implica menor
1º, inciso I, da Portaria MME nº 67, de 2018.
conforme art. 6º, § 1º, inciso I, da Portaria MME ganho de escala e orçamentos proporcionalmente
nº 67, de 2018.
maiores. Assim, o objetivo inicial de garantir
menores preços para o consumidor final acaba
§ 2º A expectativa de contratação de energia e de não apenas não sendo cumprido como
potência está determinada no Anexo I da
eventualmente revertido, atuando em desfavor
presente portaria.
da modicidade tarifária.

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR
Av. Paulista, 1636, 10˚ Andar, Conj. 1001 • Bela Vista • São Paulo (SP) • CEP 01310-200 • Brasil •
Telefone: +55 11 3197 4560 • www.absolar.org.br

§ 3º Os valores apresentados no Anexo I
representam a expectativa de contratação e
poderão não ser atendidos por frustração de
oferta.
Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica O prazo como um todo é curto e exíguo,
– ANEEL deverá promover, direta ou
– ANEEL deverá promover, direta ou
considerando os prazos de finalização desta
indiretamente, o Leilão de que trata o art. 1º (...) indiretamente, o Leilão de que trata o art. 1º (...) Consulta Pública com publicação da portaria de
diretrizes do Leilão pelo MME e demais
Parágrafo único. O Leilão de que trata o art. 1º Parágrafo único. O Leilão de que trata o art. 1º procedimentos para realização do leilão tais
deverá ser realizado em 12 de abril de 2019.
deverá ser realizado em 12 de abril 28 de junho como: sorteio de Diretor Relator na ANEEL,
de 2019.
elaboração de edital e demais documentos com
abertura de Audiência Pública via Reunião de
Art. 3º Os empreendedores interessados em
Art. 3º Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de Suprimento apresentar propostas de Solução de Suprimento Diretoria (as quais finalizam em 18 de dezembro
de 2018, e não tem previsão para realização em
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e
janeiro de 2019); aprovação do edital e
Localidades Conectadas, de 2018, deverão
Localidades Conectadas, de 2018, deverão
publicação do mesmo em até 30 dias antes do
requerer o Cadastramento e a Habilitação
requerer o Cadastramento e a Habilitação
certame (conforme a Lei nº 8.666, de 21 de
Técnica (...).
Técnica (...).
junho de 1993). Dessa forma, tendo em vista a
necessidade de obtenção de informações por
§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de
§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de
parte dos agentes que não têm hoje projetos em
documentos será até as doze horas de 11 de
documentos será até as doze horas de 11 de
operação na região, a postergação dos prazos é
janeiro de 2019. (...)
janeiro 18 de abril de 2019. (...)
necessária. O objetivo é haver tempo hábil para
redução da assimetria de informação e, com isso,
§4º Desde que atendidos aos requisitos de que §4º Desde que atendidos aos requisitos de
a garantia de que o leilão ocorra com condições
trata o §3º, as Soluções de Suprimento poderão que trata o §3º, as Soluções de Suprimento
de competição isonômicas.
considerar o uso misto de fontes e de
poderão considerar o uso misto de fontes e
tecnologias, inclusive soluções de
de tecnologias, inclusive soluções de
Sobre a alteração proposta no §4º Art. 3º, a
armazenamento de energia.
armazenamento de energia, isolado ou
consideração de uma nova tecnologia em suas
integrado a outras fontes.
diferentes formas de uso, pode trazer maiores
alternativas para o sistema beneficiando o
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processo e a inserção destas tecnologias,
refletindo o que já está previsto na NT
N º85/2018/DPE/SPE.
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
O Leilão dos Sistemas Isolados pode servir
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
como um marco do setor para implementação do
poderão ser apresentadas Soluções de
poderão ser apresentadas Soluções de
uso de baterias junto com fontes renováveis
Suprimento para dois produtos distintos:
Suprimento para dois três produtos distintos:
inclusive no SIN. Pequenas redes isoladas, como
é o caso do sistema elétrico de Roraima atual,
I - Produto Potência, no qual poderão participar I - Produto Potência, no qual poderão participar são grandes oportunidades para que novas
Soluções de Suprimento com capacidade de
Soluções de Suprimento com capacidade de
tecnologias sejam aplicadas e testadas, como
modulação de carga e flexibilidade para
modulação de carga e flexibilidade para
uma forma de laboratório para sua aplicação em
operação variável, com prazo de suprimento de 7 operação variável, com prazo de suprimento de 7 larga escala. Tanto há interesse neste
anos, para as quais o compromisso de entrega anos, para as quais o compromisso de entrega aprendizado que a própria minuta de Portaria já
consiste em disponibilidade de potência, em
consiste em disponibilidade de potência, em
abre espaço, em seu artigo 3º, § 4º, para a
MW, e a respectiva energia associada, em MWh, MW, e a respectiva energia associada, em MWh, consideração de soluções de armazenamento.
caso necessária.
caso necessária.
A combinação de um sistema de geração por
II – Produto Energia, no qual poderão participar II – Produto Energia, no qual poderão participar fontes com capacidade de resposta à demanda e
Soluções de Suprimento cujas fontes primárias Soluções de Suprimento cujas fontes primárias energias renováveis é uma das maneiras mais
sejam exclusivamente fontes renováveis, com sejam exclusivamente fontes renováveis, com adequadas de atender ao disposto no Decreto nº
prazo de suprimento de 15 anos, para as quais o prazo de suprimento de 15 anos25 anos, para as 7.246, de 2010, que “estabelece que o
compromisso de entrega consiste em produção quais o compromisso de entrega consiste em
atendimento aos sistemas isolados deve
anual de energia, em MWh. (...)
priorizar a eficiência econômica e energética, a
produção anual de energia, em MWh.
Adicionalmente poderá ser apresentado Solução mitigação de impactos ao meio ambiente e a
§ 2º É vedado o cadastramento simultâneo de
utilização de recursos energéticos locais.”, uma
de Suprimento com o uso de sistemas de
uma mesma Solução de Suprimento para fins de armazenamento associados a fontes renováveis vez que incentiva a combinação de energia
participação nos Produtos Potência e Energia. no Produto Energia, desde que atenda um perfil renovável com a estabilidade garantida pela
energia despachável. Desta forma, com o
carga estabelecido.
objetivo de incentivar o uso de fontes renováveis
III – Produto Híbrido, no qual poderão participar com armazenamento associado, a ABSOLAR
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Soluções de Suprimento que combinem soluções propõe a alteração do número de produtos, de
com capacidade de modulação de carga e cujas dois para três: PRODUTO POTÊNCIA,
fontes primárias sejam exclusivamente fontes
PRODUTO ENERGIA E PRODUTO
renováveis, com prazo de suprimento de 25
HÍBRIDO.
anos, para as quais o compromisso de entrega
consiste em disponibilidade de potência, em
Considerando apenas as soluções de suprimento
MW, e respectiva energia associada, em MWh, dos produtos POTÊNCIA e ENERGIA que
caso necessária, e compromisso de fornecer
foram apresentados na minuta de portaria, a
disponibilidade de potência, em MW, durante ABSOLAR entende que não se vislumbram
momentos de cargas elevadas e atendimento de incentivos ou vantagens na utilização de
ponta.(...)
sistemas de armazenamento. Por exemplo, no
produto POTÊNCIA, a utilização de sistemas de
(exclusão de parágrafo)
armazenamento de maneira isolada ou soluções
§ 2º É vedado o cadastramento simultâneo de
em conjunto com uma fonte de energia primária,
uma mesma Solução de Suprimento para fins de seja renovável ou convencional, não seria
participação nos Produtos Potência e Energia. competitiva se comparada com soluções
utilizando geração térmica. Já no produto
§ 2º Os CCESIs para o Produto Híbrido deverão ENERGIA, o uso de sistemas de armazenamento
prever a possibilidade de desativação da parcela com fontes renováveis não teria justificativa
cuja fonte de energia seja não-renovável dentro econômica, a menos que seja exigido uma
do prazo de 10 (dez) anos ou após a interligação modulação mínima na entrega de energia ou, por
de Roraima com o Sistema Interligado, o que
outro lado, no caso de se aproveitar a capacidade
ocorrer depois.
de geração de uma planta em conexões em
barramentos que possuam limitação na margem
de escoamento.
A diferença entre o produto híbrido e a
implantação de um empreendimento no produto
potência com capacidade instalada suplementar é
a garantia de absorção da energia renovável pelo
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sistema, dentro de determinadas faixas de
tolerância a serem definidas no contrato.
O prazo sugerido de 25 anos para contratação
das fontes renováveis considera que, após a
interligação dos sistemas isolados, não apenas o
sistema local, mas todo o sistema interligado
será beneficiado pela geração de energia limpa.
Por este motivo, sugere-se a possibilidade de
desativação da parcela não-renovável do produto
híbrido após um período de dez anos, compatível
com a depreciação dos equipamentos, ou após a
interligação de Roraima ao SIN, o que ocorrer
depois.
Além disso, no caso de empreendimentos solares
fotovoltaicos, estes são construídos com
equipamentos que possuem uma expectativa de
vida útil operacional superior a 25 anos. Desse
modo, a ABSOLAR recomenda uma
compatibilização da duração dos novos contratos
de energia elétrica da fonte solar fotovoltaica
que atualmente são de 20 anos para 25 ou 30
anos, aproveitando ao máximo a expectativa de
vida útil dos equipamentos instalados nos
projetos e garantindo uma maior competitividade
para a fonte.
A vedação ao cadastramento simultâneo de uma
mesma solução de suprimento para mais de um
produto “tem como objetivo incentivar o
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desenho de soluções adequadas a cada
produto”, de acordo com a NT Nº
85/2018/DPE/SPE, mas uma solução que não
esteja adequada ao produto em que se propõe
participar terá, por sua própria natureza, baixa
competitividade. Os empreendimentos melhor
otimizados poderão atingir preços de venda
muito mais agressivos, motivo pelo qual a
vedação é desnecessária.
A ABSOLAR recomenda também que seja
destinado um percentual da demanda total aos
produtos ENERGIA e PRODUTO HÍBRIDO,
pois pelo produto POTÊNCIA há inúmeras
incertezas quanto à capacidade de elaboração de
projetos por combinação de fontes renováveis
com armazenamento. Além disso, a própria
concorrência com termelétricas à diesel pode
inviabilizar tais soluções energéticas.
Historicamente, o local é atendido por
termelétricas à diesel, que oneram o sistema e
não contribuem com a redução de emissão de
gases de efeito estufa. A NT
Nº85/2018/DPE/SPE determina que “qualquer
sistema de armazenamento, isolado ou integrado
a outras fontes, pode constituir uma solução de
suprimento de energia e potência elétrica aos
sistemas isolados”, tanto é que a recomendação
do Grupo de Trabalho que foi criado para tratar
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das alternativas de suprimento a Roraima foi “a
realização de leilão para contratação de novas
fontes de geração e de sistemas de
armazenamento de energia”
De acordo com a NT EPE-DEE-RE-023/2018r0, os sistemas de armazenamento têm duas
características; a primeira, de suplantar a
necessidade de se gerar a energia elétrica no
mesmo instante em que ela é consumida e a
segunda, de atuar como transformador de
potência. A NT entende que em se “tratando de
fontes intermitentes de energia, como solar e
eólica, os sistemas armazenadores
desempenham um papel fundamental” pois
assim “é possível absorver, até certo grau, a
intermitência de curto prazo de algumas fontes,
tanto devido ao excesso como à ausência da
energia da fonte em comparação com a carga
instantânea”.
Os sistemas de armazenamento são capazes de
compensar as intermitências naturais das fontes
renováveis, a fim de respeitar o gradiente
máximo de aceleração e desaceleração definido
pela distribuidora:
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A utilização de sistemas de armazenamento
suaviza a injeção de energias renováveis na rede,
auxiliando na sua inserção, além de fornecer
regulação de frequência primária, para cima e
para baixo, auxiliando na estabilidade da rede,
podendo ainda, se necessário, compensar
potência reativa. A NT detalha ainda a
relevância dos sistemas de armazenamento
também para as usinas termelétricas, “de forma
a otimizar sua operação (...) e evitando assim o
desperdício” de recursos. O sistema de
armazenamento, além de tudo, é muito mais
reativo do que a geração térmica clássica, que
leva segundos ou minutos para ser acionada,
especialmente a partir de stand-by frio.
Por todo o exposto, a ABSOLAR entende que a
oportunidade que se apresenta neste leilão é
ímpar. Trata-se de uma região com necessidade
de energia comparativamente pequena em
relação ao SIN, interligada apenas localmente e
isolada do sistema como um todo. É a situação
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Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento
da sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018.
§ 1º Para ambos produtos, o início do
suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º de
janeiro de 2021, devendo os respectivos
contratos permitirem a antecipação do início da
entrada em operação comercial das Soluções de
Suprimento. (...)

ideal para que sejam aplicadas novas tecnologias
que ainda são pouco utilizadas no sistema
interligado a título de experiência, para que
sejam devidamente avaliados os ganhos e a
relação custo-benefício para o sistema local.
Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus Necessária a adequação em função de solicitação
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento de postergação de prazo para realização do
da sistemática a ser adotada para a seleção das leilão, de modo a haver tempo hábil para a
propostas de Solução de Suprimento, bem como implantação dos empreendimentos
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa
Sobre a inclusão de parágrafos sugerida, é
Vista e Localidades Conectadas, de 2018.
reconhecido que, nos contratos resultantes dos
leilões para atendimento ao mercado regulado,
§ 1º Para ambos todos os produtos, o início do os Contratos de Constituição de Garantias
suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º de (CCG) não são eficazes para efetivamente
julho de 2021, devendo os respectivos contratos garantir o recebimento do vendedor em caso de
permitirem a antecipação do início da entrada inadimplência do comprador. A existência de
em operação comercial das Soluções de
diversas contrapartes mitiga, em parte, o risco de
Suprimento. (...)
inadimplência. Nos contratos resultantes do
leilão em questão, a não existência de múltiplas
(inclusão de parágrafos)
contrapartes concentra o risco em um grau muito
elevado, e o alto custo de operação e
§ 7º Os CCESI deverão prever que no caso de manutenção na região pode comprometer a
inadimplência da parte compradora os
geração de energia caso o fluxo de pagamentos
pagamentos serão garantidos pela Conta de
não seja rigorosamente respeitado. Assim sendo,
Consumo de Combustíveis.
se faz necessária a adoção de métodos de
garantia de adimplemento alternativos aos usuais
§ 8º A sistemática do leilão deverá prever a
CCGs. A adoção de cartas de fiança ou aporte de
necessidade de ratificação de lance
caução reduziria o risco associado aos contratos,
exclusivamente, para o(s) proponente(s)
porém, por si só, não é suficiente para garantir o
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vendedor(es) cujo empreendimento marginal
tenha completado a quantidade demandada do
leilão, podendo o(s) proponente(s) vendedor(es)
optar(em) por ratificar o lance apenas para a
quantidade de lotes que completem a quantidade
demandada ou, alternativamente, decidir não
ratificar seu lance e não contratar energia no
leilão.

fluxo de caixa do empreendedor, uma vez que
após uma primeira execução, não haveria
garantia de reposição dos instrumentos – que é,
reconhecidamente, o motivo pelo qual os CCGs
do mercado regulado não atingem seu objetivo
inicial. Hoje, a geração de energia elétrica na
região já é custeada pela sociedade como um
todo, por meio da utilização da Conta de
Consumo de Combustíveis (CCC) como
provedora dos pagamentos. A manutenção desta
mesma conta como garantidora dos pagamentos
em caso de inadimplência é um incentivo para
que, com a implantação de empreendimentos
com base em energia renovável, o valor total da
CCC para os próximos anos possa ser reduzido.
Trata-se, portanto, de não mais um item de
dispêndio, mas sim da utilização da conta como
garantidora de sua própria redução, o que reflete
em benefício não apenas do sistema local, mas
da sociedade como um todo.
É possível que se faça necessário um ajuste no
art. 13 da Resolução ANEEL n. 801, de 19 de
dezembro de 2017.
A possibilidade de venda “parcial” do
empreendimento, com eventual adequação
posterior do projeto, se faz necessária para que o
empreendedor marginal não seja,
necessariamente, excluído do processo. Com a
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possibilidade de fracionamento da oferta inicial,
o montante necessário para atendimento ao
sistema não sofre com a sobreoferta e tem menos
chances de deixar de ser atendido em sua
totalidade.
Art. 11. Para fins de classificação dos lances do Art. 11. Para fins de classificação dos lances do O desenvolvimento dos projetos a serem
Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Leilão para Suprimento a Boa Vista e
cadastrados depende da definição de sua
Localidades Conectadas, de 2018, será
Localidades Conectadas, de 2018, será
localização, de modo que os processos
considerada a capacidade remanescente de
considerada a capacidade remanescente de
fundiários e ambientais possam ser iniciados.
escoamento da geração, nos termos da Nota
escoamento da geração, nos termos da Nota
Assim sendo, é de suma importância que a Nota
Técnica que tratará dos Quantitativos da
Técnica que trata dos Quantitativos da
Técnica que trata dos Quantitativos da
Capacidade Remanescente do Sistema
Capacidade Remanescente do Sistema
Capacidade Remanescente do Sistema de
Distribuição de Energia Elétrica do Sistema
Distribuição de Energia Elétrica do Sistema
Distribuição seja publicada com a maior
Isolado Boa Vista para Escoamento de Geração, Isolado Boa Vista para Escoamento de Geração, urgência possível, não havendo, inclusive,
incluindo a metodologia de cálculo, a ser
incluindo a metodologia de cálculo, elaborada nenhuma restrição a sua publicação antes da
elaborada conjuntamente pela EPE e pelo
conjuntamente pela EPE e pelo Operador
definição das diretrizes do leilão.
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
§ 1º A Nota Técnica deverá apresentar os
§ 1º A Nota Técnica deverá apresentar os
quantitativos da capacidade remanescente do
quantitativos da capacidade remanescente do
sistema distribuição de energia elétrica do
sistema de distribuição de energia elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para fins de
Sistema de Isolado Boa Vista para fins de
escoamento de geração e deverá ser publicada na escoamento de geração e deverá ser publicada na
internet, em até 10 dias a contar da publicação internet, em até 10 dias a contar da publicação
desta Portaria, nos sítios eletrônicos da ANEEL, até a publicação desta Portaria, nos sítios
da EPE e do ONS, nos endereços
eletrônicos da ANEEL, da EPE e do ONS, nos
www.aneel.gov.br, www.epe.gov.br e
endereços www.aneel.gov.br, www.epe.gov.br e
www.ons.org.br.
www.ons.org.br.
Art. 12. Para fins de classificação dos lances
Art. 12. Para fins de classificação dos lances
A NT Nº 85/2018/DPE/SPE coloca, “o Decreto
com base na margem remanescente de
com base na margem remanescente de
n. 7.246, de 2010, (...) estabelece que o
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escoamento de que trata o art. 11, serão
escoamento de que trata o art. 11, serão
considerados:
considerados:
(...)
(...)
Parágrafo único. Para fins de classificação de
Parágrafo único. Para fins de classificação de
Soluções de Suprimento por meio da capacidade Soluções de Suprimento por meio da capacidade
remanescente para fins de escoamento de
remanescente para fins de escoamento de
geração, de que trata o art. 11, a sistemática
geração, de que trata o art. 11, a sistemática
deverá priorizar as Soluções habilitadas para o deverá priorizar as Soluções habilitadas para o
Produto Potência, independentemente do valor Produto Potência, em ordem decrescente de
de lance.
capacidade instalada suplementar renovável,
independentemente do valor de lance.

atendimento aos sistemas isolados deve
priorizar a eficiência econômica e energética, a
mitigação de impactos ao meio ambiente e a
utilização de recursos energéticos locais.”
Entretanto, “o agente que comercializou solução
de suprimento no produto potência poderá
incluir equipamentos de geração a partir de
fontes renováveis desde que não haja (...)
aumento da sua receita fixa ou do seu custo
variável”, de modo que não há mensagem clara
de incentivo para a instalação de equipamentos
de geração renovável.

A priorização destes empreendimentos na
classificação das Soluções de Suprimento
quando da avaliação da capacidade
remanescente de escoamento dá um incentivo
claro à mitigação de impactos ao meio ambiente,
ao mesmo tempo em que não fere o objetivo de
disponibilizar para o leilão, prioritariamente,
empreendimentos capazes de atender à demanda
de potência da região.
(Inclusão de artigo)
É comum que o Acordo Operativo que
determina os detalhes da operacionalização do
Art. X. Os CCESIs deverão determinar os
empreendimento, seja assinado somente às
principais pontos do Acordo Operativo, de modo vésperas da entrada em operação comercial. No
a detalhar a antecedência com que será ordenado sistema interligado, as condições de operação
o despacho, limites de qualidade exigidos e
são razoavelmente conhecidas e antecipadas
outras questões operacionais relevantes.
pelos empreendedores, o que não acontece no
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leilão em questão. Como as características do
sistema local são conhecidas apenas por parte
dos empreendedores que já operam na região, a
previsibilidade das informações contribuiria para
a redução da assimetria de informação, de modo
que o risco de falhas na operação é reduzido em
benefício do sistema como um todo. Com
melhores condições de competição para os
agentes, são esperados naturalmente resultados
inferiores em termos de preço de energia
transacionada.
(Inclusão de artigo)
O leilão está sendo realizado, em grande parte,
devido à imprevisibilidade da entrada em
Art. X. Os empreendimentos novos receberão a operação da LT Manaus — Boa Vista.
sua outorga de autorização com prazo de vinte e Entretanto, é esperado que dentro de alguns anos
cinco anos, sendo expressamente permitida a
a definição acerca da interligação do sistema
revogação da outorga sem ônus, por solicitação isolado de Roraima esteja mais clara, e, em
do outorgado, ao final do prazo dos CCESIs.
havendo perspectiva de integração ao SIN, a
existência de uma outorga em prazo compatível
com aquelas do sistema interligado permitiria
aos empreendedores optar por vender a energia
produzida em novos certames do mercado
regulado ou mesmo no mercado livre.
É necessária, entretanto, a previsão de extinção
da outorga de autorização sem ônus a pedido do
vendedor, caso a previsão de interligação não
seja compatível com o planejamento do
empreendedor.
(inclusão de artigo)
Em obediência ao que dispôs o Decreto n. 7.246,
de 2010, que estabelece que “o atendimento aos
Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica - ABSOLAR
Av. Paulista, 1636, 10˚ Andar, Conj. 1001 • Bela Vista • São Paulo (SP) • CEP 01310-200 • Brasil •
Telefone: +55 11 3197 4560 • www.absolar.org.br

Art. X. Os empreendimentos dos Produtos
Energia, bem como aqueles do Produto Potência
que não utilizem como combustível principal
fonte fóssil, serão elegíveis ao regime disposto
no Art. 11, § 4º da Lei n. 9.648, de 27 de maio
de 1998.

sistemas isolados deve priorizar a eficiência
econômica e energética, a mitigação de
impactos ao meio ambiente e a utilização de
recursos energéticos locais.”, a fundamentação
para a realização deste leilão é, de acordo com a
NT Nº 85/2018/DPE/SPE, “garantir a
confiabilidade do suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, bem como promover o
aumento da participação de geração de energia
elétrica a partir de fontes renováveis no
atendimento à região”. Isso porque hoje a matriz
elétrica da região é cara e poluente, devendo o
poder concedente garantir meios para que a
energia elétrica gerada por fonte fóssil seja
paulatinamente substituída por fontes de energia
menos poluentes. Conforme determina o Art. 11,
§ 4º da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998,
“empreendimento que promova a redução do
dispêndio atual ou futuro da conta de consumo
de combustíveis dos sistemas elétricos isolados”
faz jus à sub-rogação da CCC, o que abrange a
totalidade dos empreendimentos dos produtos
Energia e Híbrido, bem como os
empreendimentos dos produto Potência que não
utilizem combustíveis fósseis. Assim sendo, a
inclusão deste Artigo na Portaria visa apenas
esclarecer e enfatizar um ponto já previsto na
legislação vigente do setor elétrico.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Texto proposto pela ABSOLAR
Justificativa para a proposta da ABSOLAR
4.1.1 Direito de Usar ou Dispor dos
A definição da localização dos projetos a serem
Terrenos Associados
desenvolvidos depende, em grande monta, da
4.1.1 Direito de Usar ou Dispor dos
(...)
divulgação dos Quantitativos da Capacidade
Terrenos Associados
Deverá ser apresentada a prova do
Remanescente do Sistema de Distribuição.
(...)
direito de usar ou dispor do local a ser Somente após a verificação da viabilidade de
Deverá ser apresentada a prova do
destinado à implantação do
escoamento da energia será possível desenvolver
direito de usar ou dispor do local a
empreendimento, por meio da
as Soluções de Suprimento, o que acaba por
ser destinado à implantação do
4.1.1/ 7 e 8
matrícula do Registro Geral de
comprimir imensamente o prazo para obtenção da
empreendimento, por meio da
Imóveis – RGI em até 30 dias antes da documentação fundiária e ambiental. A exigência
matrícula do Registro Geral de
data do leilão, sob pena de revogação da documentação em prazo tão exíguo torna o seu
Imóveis - RGI. A data da emissão
da habilitação do empreendimento. A atendimento impraticável para os empreendedores
da Certidão do RGI não pode
data da emissão da Certidão do RGI
que não estejam já em atuação na região, o que é
exceder a 30 (trinta) dias da data de
não pode exceder a 30 (trinta) dias da danoso para a competição do certame e, no
cadastramento do empreendimento
data cadastramento do
extremo, pode levar à recontratação de energia
na EPE.
empreendimento na EPE de sua
fóssil, cara e poluente, pela inviabilidade de
apresentação.
prazos para obtenção de licenças por
empreendimentos de energia renovável que
4.1.2 Licenciamento Ambiental
4.1.2 Licenciamento Ambiental
poderiam ser instalados no sistema isolado de
(...)
(...)
Roraima. Além disso, a exigência de apresentação
Na hipótese de não apresentação da
Na hipótese de não apresentação da
4.1.2/ 8 a 10
desta documentação antes do leilão incentiva o
Licença Ambiental na data limite
Licença Ambiental na data limite
comportamento indesejado de atuação de agentes
estabelecida para o cadastramento,
estabelecida para o cadastramento,
de fora do setor que, pela detenção dos direitos de
obrigatoriamente, deverão ser
deverão ser apresentados em até 30
uso de terrenos, inscrevam no leilão
apresentados o protocolo de pedido
dias antes da data do leilão o
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de licenciamento do
empreendimento e os estudos
apresentados ao Órgão Ambiental
competente, no momento da
solicitação de cadastro na EPE.
Nesse caso, o empreendedor deverá
providenciar a licenciamento do
empreendimento por sua conta e
risco, caso se sagre vencedor no
leilão.
A não apresentação da Licença
Ambiental, ou seu protocolo, no ato
do cadastramento implicará a não
habilitação do empreendimento.

protocolo de pedido de licenciamento
do empreendimento e os estudos
apresentados ao Órgão Ambiental
competente, no momento da
solicitação de cadastro na EPE sob
pena de revogação da habilitação do
empreendimento. Nesse caso, o
empreendedor deverá providenciar a
licenciamento do empreendimento por
sua conta e risco, caso se sagre
vencedor no leilão.
A não apresentação da Licença
Ambiental, ou seu protocolo, no ato
do cadastramento implicará a não
habilitação do empreendimento.
4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da
demanda instantânea ao longo do
horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto
Potência deverão ser dimensionadas
de forma que:

4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da
demanda instantânea ao longo do
horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto
Potência deverão ser dimensionadas
de forma que:

empreendimentos com baixa viabilidade técnica e
financeira. A determinação da apresentação antes
da assinatura dos contratos não implicará nenhum
risco adicional para a compradora, uma vez que a
viabilidade fundiária e ambiental do
empreendimento terá sido comprovada antes da
assinatura dos contratos de compra e venda de
energia.

Estabelecer que os sistemas de armazenamento
possam concorrer neste produto.

4.2.1 / 10
a) Sejam capazes de atender a
demanda contratada a cada instante,
ao longo de todo o prazo contratual
e de maneira confiável;

a) Sejam capazes de atender a
demanda contratada a cada instante,
ao longo de todo o prazo contratual e
de maneira confiável;

b) A capacidade instalada das
mesmas considere uma reserva de

b) A capacidade instalada das mesmas
considere uma reserva de 20% (vinte
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20% (vinte por cento) da potência
instalada ou uma unidade geradora
(a de maior potência), o que for
maior.

por cento) da potência instalada ou
uma unidade geradora (a de maior
potência), o que for maior.
c) Disponham de reserva de
combustível – tancagem, no caso de
combustíveis líquidos, ou estoque, no
caso de biomassa – suficiente para
operação contínua, à sua capacidade
máxima (exceto reserva), durante sete
dias consecutivos.

c) Disponham de reserva de
combustível – tancagem, no caso de
combustíveis líquidos, ou estoque,
no caso de biomassa – suficiente
para operação contínua, à sua
capacidade máxima (exceto
reserva), durante sete dias
consecutivos.

d) no caso de sistemas de

Importante destacar o montante total
a ser contratado, em potência e
energia, será definido pelo MME.
Os valores acima servem apenas de
referência para que os proponentes
2.3/5
conheçam a projeção de
crescimento do mercado isolado de
Boa Vista e elaborem suas propostas
de solução de suprimento.
O segundo produto previsto para o
leilão de Boa Vista e localidade
conectadas é o produto energia,

4.3 / 15

armazenamento isolado, estes devem
atender a condições de confiabilidade
a serem previstas no edital do leilão.
Importante destacar o montante total a Melhor dimensionamento do projeto a
ser contratado, em potência e energia, ser apresentado.
será definido pelo MME e publicado
no Anexo I da Portaria nº XX/2019.
Os valores acima servem apenas de
referência para que os proponentes
conheçam a projeção de crescimento
do mercado isolado de Boa Vista e
elaborem suas propostas de solução de
suprimento.
O segundo produto previsto para o
Inclusão do armazenamento no produto energia.
leilão de Boa Vista e localidade
conectadas é o produto energia,
exclusivamente para fontes renováveis
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exclusivamente para fontes
renováveis. As usinas do produto
energia não necessitam atender os
critérios de confiabilidade, não
sendo necessário, por exemplo,
máquina reserva ou reserva
combustível.

e/ou fontes renováveis com sistema de
armazenamento associado. As usinas
do produto energia não necessitam
atender os critérios de confiabilidade,
não sendo necessário, por exemplo,
máquina reserva ou reserva
combustível.
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CONTRIBUIÇÃO DA AES TIETÊ ENERGIA À CONSULTA PÚBLICA MME Nº 60/2018
DIRETRIZES PARA O LEILÃO PARA SUPRIMENTO AOS SISTEMAS ISOLADOS DE BOA VISTA E
LOCALIDADES CONECTADAS

A AES TIETÊ ENERGIA S.A. (“AES”) reconhece o esforço empreendido pelo Ministério de Minas
e Energia - MME para realização do leilão para aquisição de energia e potência elétrica de
agente vendedor, disponibilizadas por meio de Solução de Suprimento para o atendimento
aos mercados consumidores situados nos Sistemas Isolados de Boa Vista e Localidades
Conectadas.
A abertura desta Consulta Pública constitui oportunidade para a manifestação dos agentes
setoriais e da sociedade civil sobre as diretrizes propostas para viabilizar a realização do
referido leilão. Neste sentido, a AES apresenta, a seguir, suas contribuições.

1. Extensão do prazo para o produto potência
Os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESIs) para o
produto potência terão duração de sete anos, podendo ser prorrogados, a critério exclusivo
da ANEEL, por até três anos, desde que mantidas as mesmas condições de contratação.
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão participar Soluções de Suprimento com capacidade de modulação
de carga e flexibilidade para operação variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência, em MW, e a respectiva energia
associada, em MWh, caso necessária.

Entende-se que este prazo deve ser estendido para no mínimo quinze anos considerando:


Garantir a competitividade no certame, as novas iniciativas com soluções utilizando
fontes renováveis e baterias irão requerer elevado capex inicial e necessitam garantir
a viabilidade de seus projetos. Em contrapartida, as soluções existentes utilizando
grupos geradores movidos a combustível fóssil já se encontram instaladas e com
investimentos depreciados/amortizados, e em muitos casos, não irão requerer o
mesmo nível de capex inicial.
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A premissa utilizada para sete anos dos CCESIs é baseada na expectativa de se ter uma
Usina Hidroelétrica entrando em operação comercial em prazo incerto, sem qualquer
tratativa no planejamento energético atual.
Este prazo é incompatível com as exigências de investimento a longo prazo que são
comumente direcionadas para o setor de infraestrutura, notadamente o setor
elétrico.

Cabe ressaltar que a Lei n° 12.111/2009 estabelece que a contratação de geração nos Sistemas
Isolados deve prever mecanismos que induzam a eficiência econômica e energética, a
valoração do meio ambiente, bem como a utilização de recursos energéticos locais na
prestação dos serviços pelas empresas distribuidoras.
Desta forma, propõe-se a extensão do prazo dos CCESIs para o produto potência de sete para
no mínimo quinze anos, de forma que este Leilão para contratação de energia e de potência,
com vistas ao atendimento aos mercados consumidores situados em Boa Vista e Localidades
Conectadas garanta a competitividade para fomentar a redução do uso de geração à óleo
diesel, cara e poluente, no atendimento à região.

2. Reserva da potência instalada
A Nota Técnica EPE-DEE-RE-086/2018-r0 exige como requisito de confiabilidade 20% de
reserva de capacidade instalada ou uma unidade geradora (a de maior potência), o que for
maior.
4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da demanda instantânea ao longo do horizonte contratual, as propostas
de solução candidatas ao produto Potência deverão ser dimensionadas de forma que:
a) Sejam capazes de atender a demanda contratada a cada instante, ao longo de todo o prazo
contratual e de maneira confiável;
b) A capacidade instalada das mesmas considere uma reserva de 20% (vinte por cento) da potência
instalada ou uma unidade geradora (a de maior potência), o que for maior.

De fato, a operação de uma rede elétrica requer capacidade de reserva que pode ser acionada
quando uma parte dos recursos normais de fornecimento elétrico torna-se indisponível
inesperadamente. Geralmente, as reservas são pelo menos equivalentes ao recurso de maior
porte disponível no sistema (a maior unidade de geração, por exemplo), e a capacidade de
reserva é equivalente a 15% 20% da capacidade nominal de fornecimento de energia elétrica.

Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º Andar - Broklin Paulista - São Paulo
CEP 04578-000 – São Paulo – SP – Brasil

2

Figura 1 - Regulação de frequência e tempo de resposta em um sistema elétrico

Desta forma, se exige que as máquinas fiquem disponíveis e sincronizadas para uma resposta
rápida para um controle primário de frequência. Entretanto, diferente da regulação de
frequência com geração, o sistema de armazenamento de energia baseado em eletrônica de
potência deve apenas estar disponível e pronto para injetar ou absorver potência ativa da
rede quando for necessário, o que é típico em sistemas deste tipo.
Quando há a ocorrência de um evento, o armazenamento de energia poderá ainda fornecer
ou absorver uma potência acima da potência nominal por um período de tempo e esta
capacidade de sobrecarga poderá fazer a regulação de frequência no curto prazo, papel que
a geração sincronizada disponível no sistema faria.
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Figura 2 - Especificações do inversor Parker 890 GTR, 50% de capacidade de sobrecarga por até 1 minuto.

Portanto, entende-se que há a possibilidade de se realizar regulação de frequência no sistema
com o uso de sistemas de armazenamento de energia baseados em eletrônica de potência
com baterias de Íon-Lítio, cujo benefício do fornecimento de uma potência instantânea maior
do que a potência nominal para regulação de frequência em regime transitório torna
desnecessária a reserva adicional exigida.
Propõe-se que esta exigência de 20% de reserva de capacidade instalada seja imposta apenas
na geração térmica e não em sistemas de armazenamento de energia. O sobre
dimensionamento deverá ser dispensado caso o empreendedor demonstre, através de
estudos elétricos, ser possível realizar regulação de frequência. A reserva de potência
instalada para o produto potência deve ser analisada individualmente de acordo com a
capacidade de cada um dos sistemas propostos.

3. Sistema de escoamento
A minuta de Portaria limita a habilitação técnica pela EPE àquelas soluções de suprimento cujo
barramento candidato tenha capacidade remanescente para escoamento de geração inferior
aos montantes apurados.
Av. das Nações Unidas, nº 12.495, 12º Andar - Broklin Paulista - São Paulo
CEP 04578-000 – São Paulo – SP – Brasil

4

Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela EPE propostas de Solução de Suprimento:
(...)
III – cujo barramento candidato, de que trata o art. 11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha capacidade
remanescente para escoamento de geração inferior aos montantes apurados nos termos dos arts. 11 e
12 desta Portaria.

Propõe-se que o empreendedor possa conectar uma capacidade de geração superior ao
montante apurado, desde que seja o responsável pelo reforço ou construção de estrutura
para escoamento, ou instale sistema de armazenamento de energia que permita o
escoamento dentro dos limites elétricos, assumindo os impactos financeiros e cumprimento
de prazos para a solução apresentada.

4. Apresentação da Licença ambiental
A Nota Técnica EPE-DEE-RE-086/2018-r0 exige que a Licença Ambiental, ou seu protocolo, seja
apresentada no ato do cadastramento para fins de habilitação técnica do empreendimento
junto à EPE – Empresa de Pesquisa Energética.
4.1.2 Licenciamento Ambiental
A não apresentação da Licença Ambiental, ou seu protocolo, no ato do cadastramento implicará a não
habilitação do empreendimento.

Propõe-se que esta apresentação seja postergada para até 30 dias antes do certame,
conforme metodologia já utilizada em outros Leilões de Energia.

5. Direito de usar ou dispor do local do empreendimento e terrenos associados
Foi avaliado como caminho crítico para viabilização de novos empreendimentos na região de
Boa Vista e Localidades Conectadas a comprovação do direito de usar ou dispor do local a ser
destinado à implantação dos empreendimentos e dos terrenos associados.
Propõe-se que a apresentação dos respectivos documentos fundiários seja postergada para
até 30 dias antes do certame, conforme metodologia já utilizada em outros Leilões de Energia.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas" de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: AGGREKO ENERGIA
Nome do Representante da Instituição: Elton Costa

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DA PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentadas e justificadas, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

Texto proposto pelo MME
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a
Boa Vista e Localidades Conectadas,
de 2018, poderão ser apresentadas
Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Inclusão do §4º:
Permitir a utilização plena das soluções de
§4º No caso de Soluções de Suprimento cadastradas armazenamento.
para o Produto Potência que utilizem soluções de
armazenamento, as mesmas poderão suprir a
Inercia “sintética” necessária para estabilidade do
sistema.

1/1

CONTRIBUIÇÃO DA APINE À CONSULTA PÚBLICA MME Nº 60/2018
DIRETRIZES PARA O LEILÃO PARA SUPRIMENTO AOS SISTEMAS ISOLADOS DE BOA VISTA E
LOCALIDADES CONECTADAS

A APINE – Associação Brasileira Dos Produtores Independentes De Energia Elétrica reconhece
o esforço empreendido pelo Ministério de Minas e Energia - MME para realização do leilão
para aquisição de energia e potência elétrica de agente vendedor, disponibilizadas por meio de
Solução de Suprimento para o atendimento aos mercados consumidores situados nos Sistemas
Isolados de Boa Vista e Localidades Conectadas.
A abertura desta Consulta Pública constitui oportunidade para a manifestação dos agentes
setoriais e da sociedade civil sobre as diretrizes propostas para viabilizar a realização do referido leilão. Neste sentido, a APINE apresenta, a seguir, suas contribuições.
1. Extensão do prazo para o produto potência
Os Contratos de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados (CCESIs) para o produto potência terão duração de sete anos, podendo ser prorrogados, a critério exclusivo da
ANEEL, por até três anos, desde que mantidas as mesmas condições de contratação.
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser apresentadas Soluções de Suprimento para dois produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão participar Soluções de Suprimento com capacidade de modulação
de carga e flexibilidade para operação variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência, em MW, e a respectiva energia associada, em MWh, caso necessária.

Entende-se que este prazo deve ser estendido para no mínimo quinze anos considerando:






Garantir a competitividade no certame, as novas iniciativas com soluções utilizando fontes renováveis e baterias irão requerer elevado capex inicial e necessitam garantir a viabilidade de seus projetos. Em contrapartida, as soluções existentes utilizando grupos geradores movidos a combustível fóssil já se encontram instaladas e com investimentos
depreciados/amortizados, e em muitos casos, não irão requerer o mesmo nível de capex
inicial.
A premissa utilizada para sete anos dos CCESIs é baseada na expectativa de se ter uma
Usina Hidroelétrica entrando em operação comercial em prazo incerto, sem qualquer
tratativa no planejamento energético atual.
Este prazo é incompatível com as exigências de investimento a longo prazo que são comumente direcionadas para o setor de infraestrutura, notadamente o setor elétrico.

Cabe ressaltar que a Lei n° 12.111/2009 estabelece que a contratação de geração nos Sistemas
Isolados deve prever mecanismos que induzam a eficiência econômica e energética, a valora-

ção do meio ambiente, bem como a utilização de recursos energéticos locais na prestação dos
serviços pelas empresas distribuidoras.
Desta forma, propõe-se a extensão do prazo dos CCESIs para o produto potência de sete para
no mínimo quinze anos, de forma que este Leilão para contratação de energia e de potência,
com vistas ao atendimento aos mercados consumidores situados em Boa Vista e Localidades
Conectadas garanta a competitividade para fomentar a redução do uso de geração à óleo diesel, cara e poluente, no atendimento à região.

2. Reserva da potência instalada
A Nota Técnica EPE-DEE-RE-086/2018-r0 exige como requisito de confiabilidade 20% de reserva de capacidade instalada ou uma unidade geradora (a de maior potência), o que for maior.
4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da demanda instantânea ao longo do horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto Potência deverão ser dimensionadas de forma que:
a) Sejam capazes de atender a demanda contratada a cada instante, ao longo de todo o prazo contratual e de maneira confiável;
b) A capacidade instalada das mesmas considere uma reserva de 20% (vinte por cento) da potência instalada ou uma unidade geradora (a de maior potência), o que for maior.

De fato, a operação de uma rede elétrica requer capacidade de reserva que pode ser acionada
quando uma parte dos recursos normais de fornecimento elétrico torna-se indisponível inesperadamente. Geralmente, as reservas são pelo menos equivalentes ao recurso de maior porte
disponível no sistema (a maior unidade de geração, por exemplo), e a capacidade de reserva é
equivalente a 15% 20% da capacidade nominal de fornecimento de energia elétrica.

Figura 1 - Regulação de frequência e tempo de resposta em um sistema elétrico

Desta forma, se exige que as máquinas fiquem disponíveis e sincronizadas para uma resposta
rápida para um controle primário de frequência. Entretanto, diferente da regulação de frequência com geração, o sistema de armazenamento de energia baseado em eletrônica de potência deve apenas estar disponível e pronto para injetar ou absorver potência ativa da rede
quando for necessário, o que é típico em sistemas deste tipo.
Quando há a ocorrência de um evento, o armazenamento de energia poderá ainda fornecer ou
absorver uma potência acima da potência nominal por um período de tempo e esta capacidade de sobrecarga poderá fazer a regulação de frequência no curto prazo, papel que a geração
sincronizada disponível no sistema faria.

Figura 2 - Especificações do inversor Parker 890 GTR, 50% de capacidade de sobrecarga por até 1 minuto.

Portanto, entende-se que há a possibilidade de se realizar regulação de frequência no sistema
com o uso de sistemas de armazenamento de energia baseados em eletrônica de potência
com baterias de Íon-Lítio, cujo benefício do fornecimento de uma potência instantânea maior
do que a potência nominal para regulação de frequência em regime transitório torna desnecessária a reserva adicional exigida.
Propõe-se que esta exigência de 20% de reserva de capacidade instalada seja imposta apenas
na geração térmica e não em sistemas de armazenamento de energia. O sobre dimensionamento deverá ser dispensado caso o empreendedor demonstre, através de estudos elétricos,
ser possível realizar regulação de frequência. A reserva de potência instalada para o produto
potência deve ser analisada individualmente de acordo com a capacidade de cada um dos sistemas propostos.

3. Sistema de escoamento
A minuta de Portaria limita a habilitação técnica pela EPE àquelas soluções de suprimento cujo
barramento candidato tenha capacidade remanescente para escoamento de geração inferior
aos montantes apurados.
Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela EPE propostas de Solução de Suprimento:
(...)
III – cujo barramento candidato, de que trata o art. 11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha capacidade
remanescente para escoamento de geração inferior aos montantes apurados nos termos dos arts. 11 e
12 desta Portaria.

Propõe-se que o empreendedor possa conectar uma capacidade de geração superior ao montante apurado, desde que seja o responsável pelo reforço ou construção de estrutura para
escoamento, ou instale sistema de armazenamento de energia que permita o escoamento
dentro dos limites elétricos, assumindo os impactos financeiros e cumprimento de prazos para
a solução apresentada.

4. Apresentação da Licença ambiental
A Nota Técnica EPE-DEE-RE-086/2018-r0 exige que a Licença Ambiental, ou seu protocolo, seja
apresentada no ato do cadastramento para fins de habilitação técnica do empreendimento
junto à EPE – Empresa de Pesquisa Energética.
4.1.2 Licenciamento Ambiental
A não apresentação da Licença Ambiental, ou seu protocolo, no ato do cadastramento implicará a não
habilitação do empreendimento.

Propõe-se que esta apresentação seja postergada para até 30 dias antes do certame, conforme metodologia já utilizada em outros Leilões de Energia.

5. Direito de usar ou dispor do local do empreendimento e terrenos associados
Foi avaliado como caminho crítico para viabilização de novos empreendimentos na região de
Boa Vista e Localidades Conectadas a comprovação do direito de usar ou dispor do local a ser
destinado à implantação dos empreendimentos e dos terrenos associados.
Propõe-se que a apresentação dos respectivos documentos fundiários seja postergada para
até 30 dias antes do certame, conforme metodologia já utilizada em outros Leilões de Energia.

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição: Atria Finance – Financiamento de Projetos
Nome do Representante da Instituição: Rodrigo Reck Dias
Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

O Produto Potência do leilão será usado para
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável. Proporcionado ao empreendedor uma
garantia mínima de despacho, sendo necessária para
viabilizar geração de energia movida a GNL que
mais barata, mais eficiente, ambientalmente menos
agressiva e no futuro próximos seria usado as
próprias reservas de gás natural existentes na região
(Azulão e Solimões).

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, ficando alocado ao
empreendedor o risco da incerteza de despacho de
sua Solução de Suprimento.

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, sendo garantido ao
empreendedor uma geração mínima de
135MWm. Podendo ser alocada a critério do
operador em qualquer horário do dia/semana
/mês a qualquer fração da disponibilidade
máxima de modo a mitigar o risco da geração,
diminuir o custo da tarifa de energia e dar
flexibilidade horária ao operador.

Bem como, seguir às diretrizes de contratação
definidas pela Portaria MME 67/18.
A contratação de energia flexível não atende dos
requisitos definidos no Art. 8° - uma vez que o diesel
consegue atender este requisito, mesmo assim não é
mais eficiente economicamente. Mesmo quando
combinada com a improvável suprimento da
Venezuela a preços ainda desconhecidos.
Em exercício similar a apresentado pela EPE (NT 064
– de Dezembro de 2017, demostra que em 10 anos de
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contratação a solução a “GNL com Garantia Mínima
de Geração é mais barata que a solução de diesel
flexível mesmo considerando pouco provável
Energia da Venezuela a um custo mesmo que otimista
de R$ 300MWh.
Entretanto caso não exista a energia da Venezuela ou
por questões comerciais, ou políticas ou de internas
do país vizinho estaríamos em uma situação muito
danosa para o sistema elétrico – este é o caso mais
provável, que não exista.
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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018

Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: BRASIL BIO FUELS S/A
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): Carolina Moreno

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de Suprimento
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018, deverão
requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica
das respectivas propostas à Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, encaminhando a Ficha de Dados
constante do Sistema de Acompanhamento de
Empreendimentos de Geração de Energia – AEGE
e demais documentos, conforme instruções e
requisitos disponibilizados no sítio eletrônico da
EPE, na internet, no endereço www.epe.gov.br.

§ 2º As instruções e requisitos de que trata o caput
serão divulgados em até 10 dias a contar da
publicação desta Portaria, assim como a indicação
de potência e energia requeridas para Boa Vista e
Localidades Conectadas e a capacidade suportada
por cada ponto de conexão.

Necessidade de divulgação das informações de
potência e energia individualizadas por
localidade, para planejamento e elaboração das
Soluções de Suprimento.

§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de
documentos será até as doze horas de 11 de
janeiro de 2019.
§ 2º As instruções e requisitos de que trata o caput
serão divulgados em até 10 dias a contar da
publicação desta Portaria.
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos: I – Produto Potência, no qual
poderão participar Soluções de Suprimento com
capacidade de modulação de carga e flexibilidade
para operação variável, com prazo de suprimento
de 7 anos, para as quais o compromisso de
entrega consiste em disponibilidade de potência,
em MW, e a respectiva energia associada, em
MWh, caso necessária. II – Produto Energia, no
qual poderão participar Soluções de Suprimento
cujas fontes primárias sejam exclusivamente
fontes renováveis, com prazo de suprimento de 15
anos, para as quais o compromisso de entrega
consiste em produção anual de energia, em MWh.
§ 1º A opção pelo Produto será indicada pelo
proponente vendedor no momento do
Cadastramento, sendo vedada a sua alteração
após o prazo contido no §1º do art. 3º desta
Portaria.
§ 2º É vedado o cadastramento simultâneo de
uma mesma Solução de Suprimento para fins de
participação nos Produtos Potência e Energia.

§ 4º O Edital a ser publicado pela ANEEL nos
termos do art. 9º desta Portaria deverá especificar
minuciosamente o critério de classificação para as
Soluções de Suprimentos de Produto Potência e
de Produto Energia para cada localidade.

Necessidade de divulgação de informações e
critérios de classificação de Soluções de Produto
Potência e Produto Energia, individualizadas por
localidade, para planejamento e elaboração das
Soluções de Suprimento.

§3º Os CCESIs para o Produto Potência poderão
ser prorrogados por até 3 anos, a critério exclusivo
da ANEEL, mantidas as condições de contratação.

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: GRUPO DISLUB EQUADOR
Nome do Representante da Instituição: Murilo Gondim
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão
ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Texto proposto pelo MME
Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de Suprimento no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2018, deverão requerer o
Cadastramento e a Habilitação Técnica das
respectivas propostas à Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, encaminhando a Ficha de
Dados constante do Sistema de Acompanhamento
de Empreendimentos de Geração de Energia –
AEGE e demais documentos, conforme instruções
e requisitos disponibilizados no sítio eletrônico da
EPE, na internet, no endereço www.epe.gov.br.
§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de
documentos será até as doze horas de 11 de janeiro
de 2019.
§ 2º As instruções e requisitos de que trata o caput
serão divulgados em até 10 dias a contar da
publicação desta Portaria.

Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de Suprimento
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018, deverão
requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica
das respectivas propostas à Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, encaminhando a Ficha de
Dados constante do Sistema de Acompanhamento
de Empreendimentos de Geração de Energia –
AEGE e demais documentos, conforme
instruções e requisitos disponibilizados no sítio
eletrônico da EPE, na internet, no endereço
www.epe.gov.br.
§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de
documentos será até as doze horas de 11 de
janeiro de 2019.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Os empreendedores necessitam da informação da
potência e energia que serão requeridas pelo sistema
o mais rápido possível para elaborarem seus Projetos
e realizarem o cadastramento e habilitação de seus
empreendimentos no Leilão.

§ 2º As instruções e requisitos de que trata o
caput serão divulgados em até 10 dias a contar da
publicação desta Portaria, assim como a
indicação da potência e energia requeridas para
Boa Vista e Localidades Conectadas,
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Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:

Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:
III – cujo barramento candidato tenha capacidade
remanescente para escoamento de geração
inferior aos montantes apurados nos termos da
Nota Técnica da EPE que tratará dos
Quantitativos da Capacidade Remanescente do
Sistema Distribuição de Energia Elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para Escoamento de
Geração.

III – cujo barramento candidato, de que trata o
art. 11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha
capacidade remanescente para escoamento de
geração inferior aos montantes apurados nos
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.

Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:

Art. 5º Para as Soluções de Suprimento que
contenham empreendimentos termelétricos,
deverá ser comprovada a disponibilidade de
combustível para a operação contínua, conforme
instruções e requisitos de que trata o art. 3º

INCLUSÃO:
IV – Que não utilizem equipamentos novos.

Art. 5º Para as Soluções de Suprimento que
contenham empreendimentos termelétricos
movidos a quaisquer combustíveis, deverá ser
comprovada a disponibilidade de combustível
para a operação contínua pelo licitante vencedor,
até a data de assinatura do CCESI.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Tendo em vista que se trata de sistema isolado, a
documentação que complementa o Edital deve
indicar as opções de conexão para o empreendimento.
Ou seja, determinar de modo taxativo, antes do ato de
cadastramento dos empreendimentos, quais os pontos
de conexão estão disponíveis e a potência que poderá
neles ser conectada,

A qualidade e confiabilidade necessária para
suprimento ao Sistema de Distribuição de Energia
Elétrica do Sistema Isolado Boa Vista requer
equipamentos novos. ENERGIA NOVA - CAPEX
NOVO!!
As termelétricas devem comprovar a disponibilidade
de seus combustíveis sob pena de desrespeito ao
princípio da ISONOMIA. As instruções de
elaboração e Apresentação de Propostas de Solução
de Suprimento, em sua página 18, dispensam a
comprovação para o caso de projetos baseados em
óleo diesel. Tal dispensa é ilegal. A logística de
suprimento de GNL e de Diesel é semelhante. Os
requerimentos de comprovação de combustíveis
devem ser isonômicos, devendo serem exigidos
apenas ao licitante vencedor.
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Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para
as quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, COM PRAZO DE SUPRIMENTO DE
15 ANOS, para as quais o compromisso de
entrega consiste em disponibilidade de potência,
em MW, e a respectiva energia associada, em
MWh, caso necessária.

§3º Os CCESIs para o Produto Potência poderão
ser prorrogados por até 3 anos, a critério exclusivo
da ANEEL, mantidas as condições de contratação.

Retirada do §3º por completo.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Por se tratar de energia nova o prazo está
incompatível com o praticado no mercado financeiro,
no que diz respeito ao retorno de capital. O
empreendedor terá inúmeras dificuldades de obter
financiamento para seu projeto.
A precificação de capital onera o custo de
estruturação financeira de tal forma, que compromete
o interesse público.
Ademais, quanto menor for o prazo de duração do
contrato, maior será o preço de venda da energia, em
desvantagem para a Administração Pública.
Observe-se como exemplo positivo o item 1.4, pag. 7
do Edital do Leilão nº 02/2016 – ANEEL, onde o
prazo de contratação é de 180 meses.

Deve ser definido um prazo contratual,
preferencialmente de 180 meses, por razões
econômicas. Eventual necessidade de aditivo ao
CCESI será analisada à luz da legislação
aplicável e das condições que se configurarem no
futuro.
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Texto proposto pelo MME
Art. 7º A critério do empreendedor interessado, as
Soluções de Suprimento cadastradas para o
Produto Potência poderão dispor de capacidade
instalada suplementar.

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Retirada do artigo 7º por completo.

§ 1º A capacidade instalada suplementar deve ser
informada no momento do cadastramento da
Solução de Suprimento e deve ser formada
exclusivamente por fontes renováveis.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, ficando alocado ao
empreendedor o risco da incerteza de despacho
de sua Solução de Suprimento.

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, sendo garantido ao
empreendedor um índice de inflexibilidade de
75% até a ocorrência de interligação ao SIN e
um índice de inflexibilidade de 50% após tal
evento. Para despacho adicional será obedecida
a ordem de mérito.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
O Edital deverá indicar explicitamente a quantidade
de capacidade instalada suplementar como forma de
atender ao Item “B.” do Apêndice I da Instrução nº
EPE-DEE-RE-023/2018- r0 (pag.39). Tal indicação
se faz necessária para garantir a isonomia entre os
licitantes. Ademais a capacidade instalada
suplementar deve ser exigida no Produto Potência. A
“mistura” de produtos contraria o Art 6º, parágrafo II
§ 2º da minuta de Portaria do MME, a seguir: “É
vedado o cadastramento simultâneo de uma mesma
Solução de Suprimento para fins de participação nos
Produtos Potência e Energia.”
O produto Potência do leilão será usado para
modulação de carga. Não se pode esperar que o
empreendimento cumpra tal função sem dar ao
empreendedor
uma
garantia
mínima
de
inflexibilidade de modo a diminuir o risco do
empreendedor e diminuir o custo da tarifa de energia.
Considerando-se a modulação de carga e a questão da
confiabilidade do suprimento em geral, o Operador
do Sistema tem maneiras de determinar uma
porcentagem mínima de inflexibilidade, mesmo após
a interligação ao SIN. Outro ponto é que com um
percentual de inflexibilidade garantida o valor CVU
tende a cair, o que traduz em tarifas de energia mais
baratas para o sistema isolado.
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Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.
INCLUSÃO:
§7º A COMPRADORA deverá comprovar sua
capacidade econômico financeira compatível com
o porte da contratação, nos moldes da legislação
contratual publica (balanços, índice de liquidez,
demais documentos contábeis), figurando como
um dos anexos ao edital.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Por se tratar de um Leilão do Sistema Isolado, a
COMPRADORA precisa demostrar garantia
financeira e jurídica aos participantes, assegurando
liquidez para que estes, por sua vez, tenham
condições de usarem seus Contratos de Venda de
Energia para obtenção dos financiamentos aos
projetos. (Modelo Project Finance).

§8º A COMPRADORA deverá apresentar como
garantia do fiel cumprimento das obrigações do
CCESI a cessão de CDB ou Fiança Bancária
equivalente a 30% do valor anual da contratação
incluso potência e energia.
Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

INCLUSÃO:
§9º – O Contratado que utilizar fonte de
combustível mais econômica que o diesel, nos
termos do inciso II, § 4°, do art. 11 da Lei n°
9.648/1998 e no § 8°, do art. 12, do Decreto n°
7.246/2010, terá o direito de utilizar a sub-rogação
do CCC SEM O ABATIMENTO NA TARIFA.

A possibilidade de sub-rogação do CCC sem o
abatimento na tarifa acarreta uma diminuição do
custo energético da região, tendo em vista que mais
participantes irão buscar alternativas ao óleo diesel
como combustível.
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Texto proposto pelo MME
Art. 10. Os CCESIs deverão prever penalidades
pelo não atendimento aos compromissos de
entrega de potência e de energia negociados no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2018.

Art. 11. Para fins de classificação dos lances do
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2018, será considerada a
capacidade remanescente de escoamento da
geração, nos termos da Nota Técnica que tratará
dos Quantitativos da Capacidade Remanescente
do Sistema Distribuição de Energia Elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para Escoamento de
Geração, incluindo a metodologia de cálculo, a ser
elaborada conjuntamente pela EPE e pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Art. 10. Os CCESIs deverão prever penalidades
pelo não atendimento aos compromissos de
entrega de potência e de energia negociados no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018, com exceção
de eventos de conhecimento público que o
empreendedor não tenha nenhum controle ou
ação no âmbito da sua responsabilidade
contratual, dos casos fortuitos e de Força
Maior.

Retirada do artigo 11 por completo

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Sabe-se que existem áreas indígenas, naquela
Região, onde a liberdade constitucional de ir e vir é
ameaçada. Não seria justo imputar penalidades ao
contratante na hipótese de que seus direitos
constitucionais elementares sejam afrontados.

O empreendedor deverá atender às condições de
conexão e a capacidade de escoamento como forma
de habilitação técnica. Todavia, considera-se
injustificável usar este critério para classificar os
concorrentes uma vez que empreendedores já
instalados podem ter vantagem indevida sobre os
demais.
Portanto, sugere-se que o critério de classificação dos
lances do Leilão seja pelo menor PREÇO DE
REFERÊNCIA para cada LOTE, composto pelo
resultado da soma de parcela de receita fixa e de
parcelas de custo variável, semelhante ao critério
utilizado no Edital do Leilão nº 02/2016 – ANEEL.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação nos Leilões para
Atendimento aos Sistemas Isolados
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Para empreendimentos que utilizem
gás natural liquefeito (GNL), devem
ser
cumpridas
as
seguintes
exigências:
a) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de
Gás Natural Liquefeito ou Unidade
de Regaseificação existente, o
empreendedor deverá comprovar que
há capacidade de regaseificação
disponível e reservada para o seu
empreendimento no respectivo
terminal; e
b) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de
Gás Natural Liquefeito ou Unidade
de Regaseificação que não esteja em
operação comercial, o empreendedor
deverá apresentar a LP, a LI ou a LO
do projeto, emitida pelo órgão
ambiental
competente,
em
conformidade com a legislação
ambiental, além da comprovação de
que há capacidade de regaseificação
reservada
para
o
seu
empreendimento no respectivo
terminal.

Item 5.1.1 Combustível Fóssil
página 19

Para empreendimentos que utilizem
gás natural liquefeito (GNL), devem
ser cumpridas as seguintes exigências:
a) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de Gás
Natural Liquefeito ou Unidade de
Regaseificação
existente,
o
empreendedor deverá comprovar que
há capacidade de regaseificação
disponível e reservada para o seu
empreendimento; e
b) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de Gás
Natural Liquefeito ou Unidade de
Regaseificação que não esteja em
operação comercial, o empreendedor
deverá apresentar a LP, ou a LI ou a
LO do projeto, emitida pelo órgão
ambiental
competente,
em
conformidade com a legislação
ambiental, além da comprovação de
que há capacidade de regaseificação
reservada para o seu empreendimento.
c) Caso a unidade de regaseificação
não seja localizada no terminal, o
licitante
vencedor
deverá
comprovar a capacidade de
Regaseificação
adequada
diretamente na termelétrica.

Os projetos termelétricos a GNL que
buscam atender o sistema isolado serão
abastecidos por produto em seu estado
líquido. Desta forma a regaseificação
será realizada junto a Termelétrica, e
não no terminal de recebimento do
combustível. Por isso, cabe a reforma no
texto das Instruções de modo a suprimir
o termo “no respectivo terminal”.
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Texto proposto pela EPE
e) Os documentos assinados devem
ter as firmas reconhecidas e as
cópias dos documentos deverão ser
autenticadas.
Os
documentos
devem ser escaneados e gravados
após estes atos;

A comprovação de disponibilidade
de combustível é dispensada para
projetos baseados exclusivamente
em óleo diesel

Item/Pág.

Item 7, letra “e”, pagina 35

Item 5.1, último parágrafo da
página 18

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão
e) Os documentos assinados não
precisam ter as firmas reconhecidas e
as cópias dos documentos não
precisarão ser autenticadas. Os
documentos devem ser escaneados e
gravados. O licitante vencedor deverá
apresentar as vias originais das cópias
fornecidas.

A comprovação de disponibilidade de
combustível é necessária aos projetos
termelétricos vencedores no Certame,
incluindo os baseados exclusivamente
em óleo diesel

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
A lei Lei 13.726, de 2018 determinou
o fim da obrigação de reconhecimento
de firma, dispensa de autenticação de
cópias e não-exigência de determinados
documentos pessoais para o cidadão que
lidar com órgãos do governo. Deve-se
aplicar a referida lei por analogia,
dispensando os empreendedores de tal
requisito,
colaborando
com
a
desburocratização nos processos de
habilitação aos certames públicos.

Tal dispensa provoca
isonomia nas exigências.

quebra
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela EPE
Na hipótese de não apresentação da
Licença Ambiental na data limite
estabelecida para o cadastramento,
obrigatoriamente, deverão ser
apresentados o protocolo de pedido
de
licenciamento
do
empreendimento e os estudos
apresentados ao Órgão Ambiental
competente, no momento da
solicitação de cadastro na EPE.
Nesse caso, o empreendedor deverá
providenciar o licenciamento do
empreendimento por sua conta e
risco, caso se sagre vencedor no
leilão.

Item/Pág.

Item 4.1.2 páginas 9 e 10

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Na hipótese da não apresentação das
Licenças
Ambientais
do
empreendimento e da unidade de
regaseificação da UTE, exigíveis
pelo Órgão Ambiental, até a data
limite estabelecida para a assinatura
do CCESI, obrigatoriamente, o
Licitante
Vencedor
será
desclassificado e chamado o 2º
colocado
no
certame.
O
empreendedor deverá providenciar
todos os licenciamentos ambientais
necessários ao empreendimento por
sua conta e risco, caso se sagre
vencedor no leilão.

O prazo para apresentação das
Licenças
Ambientais
até
11/01/2019, data da entrega dos
documentos, é extremamente curto,
inviável, favorecendo o único player
instalado.
Com a alteração da exigência de
apresentação apenas pelo licitante
vencedor, tal evento se dará após
12/04/2019, prazo considerado
exequível. Outrossim, otimiza-se o
processo ao não se impor ônus
desnecessários
aos
licitantes
perdedores no certame.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a
Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – Eletronorte

CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Texto proposto
Texto proposto
Justificativa para a
pelo MME
pela Instituição
proposta da Instituição
Art. 6º Para o Leilão para
Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções
de Suprimento para dois produtos
distintos:

Inclusão do §4º:
§4º No caso de Soluções de Suprimento
cadastradas para o Produto Potência que
utilizem o gás natural como combustível,
a inflexibilidade máxima admissível será
de cinquenta por cento.

Permitir a participação de
Soluções de Suprimento baseadas
na geração termelétrica a gás
natural.

Niterói, 29 de outubro de 2018

Contribuição da Enel Brasil à Consulta Pública nº 60/2018
O Sistema Isolado brasileiro possui extensa dimensão territorial, com alta capilaridade e dispersão de suas cargas, e por este motivo vem sendo atendidas
prioritariamente por termelétricas à óleo diesel. No entanto, é notória a importância da possibilidade de desenvolvimento de energias renováveis para
suprimento destes estados, em sua maioria, amazônicos.
Desta forma achamos benéfica a intenção do MME de realizar o Leilão do Sistema Isolado do estado de Roraima com abertura de dois produtos, sendo o
produto ENERGIA voltado prioritariamente para projetos que contenham fonte renovável.
Além disso, conforme proposto pelo próprio MME no parágrafo 4º do Art. 3º da minuta de Portaria, entendemos ser relevante a utilização das baterias, uma
vez que tal tecnologia se configura como o futuro dos sistemas elétricos, com inúmeros benefícios à rede e ao meio ambiente quando combinada com energias
“limpas”, sendo salutar aproveitar o Sistema Isolado para avaliação desta tecnologia, semelhante a um projeto piloto, como suma importância para
desenvolvimento e iniciação desta tecnologia no Brasil para futura utilização no SIN.
No mundo, a utilização de sistemas de armazenamento vem ganhando cada vez mais destaque atreladas ao aumento de fontes renováveis nos sistemas, uma
vez que possibilita maior confiabilidade à rede por possibilitar modulação da entrega da energia, controle de frequência, e por consequência uma otimização
operacional do sistema. Face às vantagens da utilização desta tecnologia, entendemos a relevância de fomentar e introduzir este tema no Brasil, onde ainda
auxiliaria o sistema brasileiro a reduzir custos com encargos setoriais, principalmente a conta CCC – Conta Consumo de Combustíveis.
Neste contexto, considerando a solução de suprimento dos produtos POTÊNCIA e ENERGIA que foram apresentados na minuta de portaria, entendemos que
não se vislumbram incentivos ou vantagens na utilização de sistemas de armazenamento. No produto POTÊNCIA, a utilização de sistemas de armazenamento
de maneira isolada ou soluções em conjunto com uma fonte de energia primária, seja renovável ou convencional, não seria competitiva se comparada com
soluções utilizando geração térmica. No produto ENERGIA, o uso de sistemas de armazenamento com fontes renováveis não teria justificativa econômica, a
menos que seja exigido uma modulação mínima na entrega de energia ou, por outro lado, no caso de se aproveitar a capacidade de geração de uma planta
em conexões em barramentos que possuam limitação na margem de escoamento.
Desta forma achamos importante haver um maior destaque à projetos que contenham a solução de baterias, por meio de um arranjo comercial, seja no
produto POTÊNCIA ou ENERGIA. Alternativamente, poderia ser definido um dos barramentos (o qual ainda está em fase de identificação pela EPE/ONS/MME)

para que seja entregue por esta solução energética, de forma que sirva como base para alavancagem do uso de baterias por todo território nacional, inclusive
no sistema interligado.
Diante do exposto, para que o leilão tenha sucesso na proposta de inserção de projetos de fontes renováveis e soluções em armazenamento de energia,
sugerimos importantes alterações, conforme proposto a seguir:








Prorrogação em 30 dias da data de cadastramento, para 11 de fevereiro de 2019, não comprometendo a data de realização do leilão. Lembrando que
entendemos ser curto e exíguo o prazo como um todo, considerando os prazos de finalização desta Consulta Pública com publicação da portaria de
diretrizes do Leilão pelo MME e demais procedimentos para realização do leilão tais como: sorteio de Diretor Relator na ANEEL, elaboração de edital
e demais documentos com abertura de Audiência Pública via Reunião de Diretoria (as quais finalizam em 18 de dezembro de 2018, e não tem previsão
para realização em janeiro de 2019); aprovação do edital e publicação do mesmo em até 30 dias antes do certame (conforme a Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993).
Independente de se prorrogar o prazo de cadastramento no leilão, e levando em consideração a prática em Leilões de Energia Nova que possibilitam
a entrega de alguns documentos posteriormente ao cadastramento no certame, vemos como necessária a prorrogação do prazo de entrega de: licença
ambiental (ou protocolo de solicitação do mesmo) e Direito de Usar ou Dispor dos Terrenos Associados, por conta e risco do gerador, para até 30 dias
antes do leilão, o que seria, em se mantendo a data proposta nesta minuta de Portaria, até 12 de março de 2019. Essa solicitação baseia-se na previsão
de maior dificuldade perante os órgãos ambientais locais de emissão de licenciamento de projetos de fontes renováveis, assim como para projetos
de sistemas de armazenamento a base de baterias, uma vez que historicamente no sistema isolado o suprimento de energia dá-se via termelétricas.
Além disso, é a primeira vez que há a obrigação de tais documentos para cadastramento de projetos em leilões dos sistemas isolados.
Solicitação da realização do certame na Aneel: apesar de não ser escopo de discussão nesta Consulta Pública, vemos como uma melhoria a realização
do certame no endereço da ANEEL, assim como ocorrido no Leilão do Sistema Isolado do Amazonas em 2016, principalmente pela larga experiência
desta agência na realização deste tipo de certame, mas também porque se mostrou eficiente e com alta organização, facilitando o acesso dos agentes
participantes às informações e à equipe organizadora do leilão.
Solicitação de alteração do número de produtos, de dois para três: PRODUTO POTÊNCIA, PRODUTO ENERGIA e PRODUTO POTÊNCIA PONTA.
Conforme historicamente o local é atendido por termelétricas à diesel, que oneram o sistema e não contribuem com a redução de emissão de
combustíveis fósseis, caso não seja destinado um percentual da demanda total aos produtos ENERGIA e POTÊNCIA PONTA, será difícil a
implementação de projetos de energias renováveis e/ou sistemas de armazenamento isolado ou associado a geração renovável, uma vez que pelo
produto POTÊNCIA há inúmeras incertezas quanto à capacidade de elaboração de projetos por combinação de fontes renováveis com bateria, e a

própria concorrência com termelétricas à diesel pode inviabilizar tais soluções energéticas. Além disso é alto o benefício operativo ao sistema ao se
considerar uma complementariedade de fontes para atendimento à carga local.
O produto POTÊNCIA PONTA seria para atendimento de demandas pontuais e momentâneas, seja para atendimento de demanda de ponta seja para
atendimento de regulação de frequência, sendo possível o atendimento para este produto através de sistemas de armazenamento. Isto poderia trazer
uma maior eficiência ao sistema local, havendo otimização na operação e no uso de combustíveis fósseis usados para as fontes termelétricas, dentro
do produto POTÊNCIA. Conforme visualiza-se na Figura 2 da NT EPE-DEE-RE-086/2018-r0, pode-se considerar a ponta do sistema ocorrendo em
períodos de 3 a 7hs. Desta forma, para este novo produto poderia ser determinada uma quantidade de contratação de 10 a 15% da demanda total,
sendo atendida dentro de um intervalo conforme apontado na curva de carga (3 a 7 horas), o qual recomendamos o período médio de 4 horas.
Portanto é de suma importância que haja limitação de montante entre os produtos, para que todas as soluções sejam contratadas e a eficiência
energética seja a melhor possível: o PRODUTO POTÊNCIA para algo entre 60 e 70% da demanda, o PRODUTO ENERGIA para entrega de 20 a 30% da
demanda, e o PRODUTO POTÊNCIA PONTA contratando de 10 a 15% da demanda total. Abaixo segue gráfico para exemplificar e facilitar o
entendimento da proposta:
Perfil de Carga Teórico - Sistema de Boa Vista + Localidades
(Base Fig. 2 NT EPE-086/2018)
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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: ENEL BRASIL
Nome do Representante da Instituição (se aplicável):
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os parágrafos
e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração,
parcial ou total, de qualquer dispositivo.

Texto proposto pelo MME
§4º Desde que atendidos aos requisitos de que trata o
§3º, as Soluções de Suprimento poderão considerar o
uso misto de fontes e de tecnologias, inclusive soluções
de armazenamento de energia.

Texto proposto pela Instituição/Cidadão
§4º Desde que atendidos aos requisitos de
que trata o §3º, as Soluções de Suprimento
poderão considerar o uso misto de fontes e
de tecnologias, inclusive soluções de
armazenamento de energia, isolado ou
integrado a outras fontes.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
A consideração de uma nova tecnologia em suas
diferentes formas de uso, podem trazer maiores
alternativas para o sistema beneficiando o
processo e a inserção destas tecnologias,
refletindo o que já está previsto na Nota Técnica
nº85/2018/DPE/SPE.

Art. 3º § 1º O prazo para cadastramento e entrega
de documentos será até as 12 horas de 11 de
janeiro de 2019

Prorrogação em 30 dias da data de cadastramento,
não comprometendo a data de realização do
leilão. Lembrando que acreditamos ser curto e
exíguo o prazo como um todo, considerando os
prazos de finalização desta Consulta Pública com
publicação da portaria de diretrizes do Leilão pelo
Art. 3º § 1º O prazo para cadastramento e entrega
MME e demais procedimentos para realização do
de documentos será até as 12 horas de 11 de
leilão tais como: sorteio de Diretor Relator na
janeiro fevereiro de 2019
ANEEL, elaboração de edital e demais documentos
com abertura de Audiência Pública via Reunião de
Diretoria (as quais finalizam em 18 de dezembro
de 2018, e não tem previsão para realização em
janeiro de 2019); aprovação do edital e publicação
do mesmo em até 30 dias antes do certame.

Capítulo II § 1º A Nota Técnica deverá apresentar
os quantitativos da capacidade remanescente do
sistema de distribuição de energia elétrica do
Sistema de Isolado Boa Vista para fins de
escoamento de geração e deverá ser publicada na
internet, em até 10 dias a contar da publicação
desta Portaria, nos sítios eletrônicos da ANEEL, da
EPE e do ONS, nos endereços www.aneel.gov.br,
www.epe.gov.br e www.ons.org.br.

Capítulo II § 1º A Nota Técnica deverá apresentar
os quantitativos da capacidade remanescente do
sistema de distribuição de energia elétrica do
Sistema de Isolado Boa Vista para fins de
escoamento de geração e deverá ser publicada na
internet, em até 10 dias a contar da publicação
junto com a publicação desta Portaria, nos sítios
eletrônicos da ANEEL, da EPE e do ONS, nos
endereços www.aneel.gov.br, www.epe.gov.br e
www.ons.org.br.

Quanto mais breve seja disponibilizada a Nota
Técnica com as capacidades de escoamento nas
subestações do sistema Boa Vista, o
empreendedor poderá planejar e detalhar melhor
a solução técnica que será apresentada no
cadastro do projeto.

Capítulo I Art. 6º Para Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018, poderão
ser apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:
I - Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para
as quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a respectiva
energia associada, em MWh, caso necessária.
II - Produto Energia, no qual poderão participar
Soluções de Suprmento cujas fontes primárias
sejam exclusivamente fontes renováveis, com prazo
de suprimento de 15 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em produção
anual de energia, em MWh.

Capítulo I Art. 6º Para Leilão para Suprimento a
Boa Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de Suprimento
para dois produtos distintos:
I - Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para
as quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária. À este produto será destinada
contratação de 60 a 70% da demanda total.
II - Produto Energia, no qual poderão participar
Soluções de Suprmento cujas fontes primárias
sejam exclusivamente fontes renováveis, com
prazo de suprimento de 15 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em produção
anual de energia, em MWh. Adicionalmente
poderá ser apresentado Solução de Suprimento
com o uso de sistemas de armazenamento
associadas a fontes renováveis no Produto
Energia, desde que atenda um perfil carga
estabelecido. À este produto será destinada
contratação de 20 a 30% da demanda total.
III – Produto Potência Ponta, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento com

O Leilão dos sistemas Isolados pode servir como
um marco do setor para implementação do uso de
baterias junto com fontes renováveis inclusive no
SIN. Desta formo propomos a alteração do número
de produtos, de dois para três: PRODUTO
POTÊNCIA, PRODUTO ENERGIA E PRODUTO
POTÊNCIA PONTA. Conforme historicamente o
local é atendido por termelétricas à diesel, que
oneram o sistema e não contribuem com a
redução de emissão de combustíveis fósseis, caso
não seja destinado um percentual da demanda
total aos produtos ENERGIA e POTÊNCIA PONTA,
será difícil a implementação de projetos de
energias renováveis/sistemas de armazenamento,
uma vez que pelo produto DEMANDA há inúmeras
incertezas quanto à capacidade de elaboração de
projetos por combinação de fontes renováveis
com bateria, e a própria concorrência com
termelétricas à diesel pode inviabilizar tais
soluções energéticas. Além disso é alto o benefício
operativo ao sistema ao se considerar uma
complementariedade de fontes para atendimento
à carga local.

capacidade de fornecimento variável de carga,
através de fontes de resposta rápida, com prazo
de suprimento de 15 anos e compromisso de
fornecer disponibilidade de potência, em MW,
durante momentos de cargas elevadas. À este
produto será destinada contratação de 10 a 15%
da demanda total.

O produto POTÊNCIA PONTA seria para
atendimento de demandas pontuais e
momentâneas, seja para atendimento de demanda
de ponta seja para atendimento de regulação de
frequência, sendo possível o atendimento para
este produto através de sistemas de
armazenamento. Isto poderia trazer uma maior
eficiência ao sistema, havendo otimização na
operação e no uso de combustíveis fósseis usados
para as fontes termelétricas, dentro do produto
POTÊNCIA. Poderia se considerar a ponta do
sistema ocorrendo em períodos de 3 a 7hs. Desta
forma, para este novo produto poderia ser
determinada uma quantidade de contratação de
10 a 15% (usando como parâmetro da demanda
total, para atendimento da demanda dentro de um
intervalo conforme apontado na curva de carga (3
a 7 horas), sendo recomendado o período médio
de 4 horas.

Portanto é de suma importância que haja limitação
de montante entre os produtos, para que todas as
soluções sejam contratadas e a eficiência
energética seja a melhor possível: o PRODUTO
POTÊNCIA para algo entre 60 e 70% da demanda, o
PRODUTO ENERGIA para entrega de 20 a 30% da
demanda, e o PRODUTO POTÊNCIA PICO
contratando de 10 a 15% da demanda total.

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA
Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro
de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: ENEL
BRASIL
Nome do Representante da Instituição (se aplicável):

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.

Texto proposto pela EPE

Item/Pág.

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da demanda instantânea
ao longo do horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto Potência deverão ser
dimensionadas de forma que:
a) Sejam capazes de atender a demanda contratada a
cada instante, ao longo de todo o prazo contratual e
de maneira confiável;
b) A capacidade instalada das mesmas considere uma
reserva de 20% (vinte por cento) da potência instalada
ou uma unidade geradora (a de maior potência), o que
for maior.
c) Disponham de reserva de combustível – tancagem,
no caso de combustíveis líquidos, ou estoque, no caso
de biomassa – suficiente para operação contínua, à
sua capacidade máxima (exceto reserva), durante sete
dias consecutivos.
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4.2.1 Requisito de confiabilidade
Estabelecer que os sistemas de
Para garantir o atendimento da
armazenamento, possam concorrer
demanda instantânea ao longo do
neste produto
horizonte contratual, as propostas de
solução candidatas ao produto Potência
deverão ser dimensionadas de forma
que:
a) Sejam capazes de atender a demanda
contratada a cada instante, ao longo de
todo o prazo contratual e de maneira
confiável.
b) A capacidade instalada das mesmas
considere uma reserva de 20% (vinte por
cento) da potência instalada ou uma
unidade geradora (a de maior potência),
o que for maior.
c) Disponham de reserva de combustível
– tancagem, no caso de combustíveis
líquidos, ou estoque, no caso de
biomassa – suficiente para operação
contínua, à sua capacidade máxima
(exceto reserva), durante sete dias
consecutivos.
d) no caso de sistemas de
armazenamento isolado, estes devem
atender a condições de confiabilidade a
serem previstas no edital do leilão.

Importante destacar o montante total a ser
contratado, em potência e energia, será definido pelo
MME. Os valores acima servem apenas de referência
para que os proponentes conheçam a projeção de
crescimento do mercado isolado de Boa Vista e
elaborem suas propostas de solução de suprimento.

Importante destacar o montante total a Melhor dimensionamento do projeto a
ser contratado, em potência e energia,
ser apresentado.
será definido pelo MME e publicado na
Portaria nº 425. Os valores acima
servem apenas de referência para que
os proponentes conheçam a projeção de
crescimento do mercado isolado de Boa
Vista e elaborem suas propostas de
solução de suprimento.
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Deverá ser apresentada a prova do direito de usar ou
dispor do local a ser destinado à implantação do
empreendimento, por meio da matrícula do Registro
Geral de Imóveis - RGI. A data da emissão da Certidão
do RGI não pode exceder a 30 (trinta) dias da data de
cadastramento do empreendimento na EPE. Na
hipótese de o imóvel ser de propriedade de terceiro
(não responsável pela solicitação da Habilitação
Técnica), deve ser apresentada, conforme o caso, a
Promessa de Compra e Venda ou o Contrato3 que
vincule o uso e disposição do local a ser destinado ao
empreendimento (ex.: Contrato de Locação,
Arrendamento, Comodato, etc.) celebrado entre o
proprietário do imóvel e o agente interessado,
devendo ser anexada cópia da certidão do RGI,
comprovando a propriedade do imóvel, devendo dela
constar, obrigatoriamente, a averbação do respectivo
instrumento contratual, seja ele promessa de compra
e venda, contrato de locação, contrato de
arrendamento, entre outros, incluindo-se as eventuais
cessões de direitos e obrigações ou aditivos
contratuais celebrados até a data da emissão do RGI.

4.1.1 /11

Deverá ser apresentada, em até 30 dias da
data da realização do leilão, a prova do
direito de usar ou dispor do local a ser
destinado à implantação do
empreendimento, por meio da matrícula do
Registro Geral de Imóveis - RGI. A data da
emissão da Certidão do RGI não pode
exceder da data de cadastramento do
empreendimento na EPE a 30 (trinta) dias
da data de do leilão. Na hipótese de o
imóvel ser de propriedade de terceiro (não
responsável pela solicitação da Habilitação
Técnica), deve ser apresentada, conforme o
caso, a Promessa de Compra e Venda ou o
Contrato3 que vincule o uso e disposição do
local a ser destinado ao empreendimento
(ex.: Contrato de Locação, Arrendamento,
Comodato, etc.) celebrado entre o
proprietário do imóvel e o agente
interessado, devendo ser anexada cópia da
certidão do RGI, comprovando a
propriedade do imóvel, devendo dela
constar, obrigatoriamente, a averbação do
respectivo instrumento contratual, seja ele
promessa de compra e venda, contrato de
locação, contrato de arrendamento, entre
outros, incluindo-se as eventuais cessões de
direitos e obrigações ou aditivos contratuais
celebrados até a data da emissão do RGI.

Essa solicitação baseia-se na previsão de
maior dificuldade perante a região onde
será implantado os projetos para
atendimento ao leilão do sistemas
isolados.

Para o Leilão de Boa Vista, deverá ser apresentada a
Licença Ambiental, emitida pelo órgão competente,
compatível com as características técnicas do projeto
e com a etapa do processo de licenciamento (Licença
Prévia, de Instalação ou de Operação). O prazo de
validade da Licença Ambiental deverá estar vigente na
data em que for solicitado o cadastramento do
empreendimento na EPE.

Para o Leilão de Boa Vista, deverá ser
apresentada a Licença Ambiental,
emitida pelo órgão competente,
compatível com as características
técnicas do projeto e com a etapa do
processo de licenciamento (Licença
Prévia, de Instalação ou de Operação),
ou o protocolo do órgão ambiental
referente ao estudo do projeto em até,
30 dias da data da realização do leilão.
O prazo de validade da Licença
Ambiental deverá estar vigente na data
em que for solicitado o cadastramento
do empreendimento na EPE.
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Essa solicitação baseia-se na previsão de
maior dificuldade perante os órgãos
ambientais locais de emissão de
licenciamento de projetos de fontes
renováveis e armazenamento, uma vez
que historicamente no sistema isolado o
suprimento de energia dá-se via
termelétricas. Além disso, é a primeira
vez que há a obrigação de tais
documentos para cadastramento de
projetos em leilões dos sistemas
isolados.

O segundo produto previsto para o leilão de Boa Vista
e localidade conectadas é o produto energia,
exclusivamente para fontes renováveis. As usinas do
produto energia não necessitam atender os critérios
de confiabilidade, não sendo necessário, por exemplo,
máquina reserva ou reserva combustível.
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O segundo produto previsto para o leilão Inclusão do armazenamento no produto
de Boa Vista e localidade conectadas é o energia.
produto energia, exclusivamente para
fontes renováveis e/ou fontes
renováveis + armazenamento. As usinas
do produto energia não necessitam
atender os critérios de confiabilidade,
não sendo necessário, por exemplo,
máquina reserva ou reserva
combustível.

Rio de Janeiro, 26 de outubro de 2018
Ao Ministério de Minas e Energia – MME
Departamento de Planejamento Energético
Processo nº. 48360.000123/2018-15

Assunto:

Contribuições da Eneva S.A. à Consulta Pública MME nº 60/2018

Referência:

[1]
[2]
[3]
[4]

Consulta Pública nº 60, de 11/10/2018
Nota Técnica nº 85/2018/DPE/SPE
Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0

Ilmo. Sr. Ministro,
Cordialmente cumprimentando-o, referenciamos a Consulta Pública em epígrafe [1], lançada
no dia 11/10/2018 por este Ministério, com o objetivo de colher subsídios e comentários sobre
a minuta da Portaria “que estabelece as diretrizes para realização de Leilão com vistas a aquisição de energia e potência para garantir o suprimento do mercado consumidor de Boa Vista
e Localidades Conectadas, no Estado de Roraima”.
De início, elogiamos a postura do Ministério em consultar os agentes econômicos e a sociedade
civil antes da edição da referida Portaria. O presente diálogo permite o compartilhamento de
diferentes visões setoriais, aprimorando o processo.
A Eneva S.A. é a maior operadora privada de gás natural do Brasil, responsável por 38% da
produção disponível de gás em terra1 ou 7% da produção nacional, e a maior empresa privada
em potência termelétrica, com 2,2 GW (11% da capacidade instalada a gás do País2).
A capacidade de geração da Eneva S.A. permite abastecer cerca de 10 milhões de residências
brasileiras3 e a Companhia tem no cerne de seu modelo de negócios o reservoir-to-wire (usina
em “boca de poço”). Esse modelo de geração permite a sinergia de usinas termelétricas a
custos altamente competitivos, a partir da extração de gás natural terrestre em acumulações
remotas no interior do País.
Além de a lavra terrestre apresentar custos mais competitivos em relação à lavra marítima4,
o reservoir-to-wire diferencia-se pela quebra do paradigma em relação ao uso do gasoduto de
transporte para a geração de energia, dispensando-o, conforme já reconhecido pelo Conselho
Nacional de Política Energética – CNPE5.

1

Dados estatísticos, ANP. 03/10/2018. Consulta à produção de gás natural acumulada em 2017.
BIG – Banco de Informações de Geração, ANEEL. 03/10/2018.
3 Utilizando-se como parâmetro o consumo residencial médio no Brasil do Anuário Estatístico 2017 da
Empresa de Pesquisa Energética, p. 83.
4 PEMAT 2022 – Plano Decenal de Expansão da Malha de Transporte Dutoviário. Na tabela 2.4, há
estimativa do MME para os preços de oferta do gás natural em projetos típicos no País, em USD/MMBTU.
No caso do gás natural em terra, o preço de oferta é de USD 1,13/MMBTU, ante USD 7,7/MMBTU do gás
natural do Pré-Sal – 1 módulo de produção. Evidencia-se que o gás em terra apresenta os custos mais
competitivos dentre todas as demais opções de extração.
5
“Há que se ter em consideração ainda, relativamente ao gás em terra, a quebra de paradigma em relação
à necessidade de infraestrutura de transporte do energético para os centros de consumo, em vista de
iniciativas que montaram termelétricas junto às jazidas e utilizaram-se do Sistema Interligado Nacional
de Energia Elétrica como opção de monetização do gás natural (caso exitoso da Bacia do Parnaíba, já
comentado anteriormente)”.– Relatório do Grupo de Trabalho de Política Energética para as Atividades de
E&P de P&G, p. 21.
2
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Buscando contribuir com o aperfeiçoamento legal e regulatório do setor, apresentamos, a seguir, as propostas da Companhia para esta Consulta Pública.
Propostas
1. Ampliação do prazo de suprimento do PRODUTO POTÊNCIA
Síntese da contribuição: adotar um prazo estendido do PRODUTO POTÊNCIA para que
as ofertas sejam mais competitivas, uma vez que haverá amortização de capital investido em maior prazo, o que tende a gerar custos unitários menores.
Conforme art. 6º, inciso I da minuta de Portaria proposta, para o PRODUTO POTÊNCIA, “poderão participar Soluções de Suprimento com capacidade de modulação de carga e flexibilidade para operação variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para as quais o compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência, em MW, e a respectiva energia
associada, em MWh, caso necessária”. No § 3º de mesmo artigo, está prevista a possibilidade
de prorrogação dos Contratos de Comercialização de Energia Elétrica nos Sistemas Isolados –
CCESIs por até 3 anos, a critério exclusivo da ANEEL.
A Nota Técnica [2] esclarece que “para fins de proposição do período de suprimento [7 anos],
levou-se em consideração a data estimada para entrada em operação da Usina Hidrelétrica
(UHE) Bem Querer J1A, localizada no Rio Branco, no Estado de Roraima, que acabaria por
deslocar a geração proveniente do produto potência”. Conforme Despacho ANEEL nº
995/2017, a entrega dos Estudos de Viabilidade Técnica-Econômica (EVTE) deverá ocorrer até
02/04/2020. Assim, estimou-se a entrada em operação da UHE Bem Querer para 2027.
De acordo com documento disponibilizado pela EPE6, no EVTE, embora a potência da UHE Bem
Querer seja de 650 MW, a Energia Firme esperada do empreendimento é de 389,1 MWm (o
equivalente a 60% da capacidade instalada total).
Inicialmente, vale destacar a incerteza associada à implantação da UHE Bem Querer no referido prazo (2027), considerando versões anteriores dos Planos Decenais de Expansão e manifestações recentes7.
Os estudos hidrometeorológicos do aproveitamento hidráulico para o empreendimento8 (19312012) apontam que as maiores vazões médias mensais ocorrem entre os meses de maio e
setembro (~3.000 m³/s - 6.500 m³/s), com sensível redução nos meses de outubro a abril
(~1.000 m³/s - 2.000 m³/s). O reservatório previsto é de 519 km² – a relação área do reservatório/potência seria de 0.80 km²/MW, ante 0.04 km²/MW da UHE Belo Monte (1/20). De
acordo com o MME, a média nacional é de 0.49 km²/MW9.
No dia 26/10/2018, este Ministério abriu a Consulta Pública nº 62/2018, a fim de colher contribuições para o Plano Decenal de Expansão 2027. De acordo com aquele documento, o ano
de entrada em operação da UHE Bem Querer também está previsto para 2027. Entretanto:
“Com o objetivo de promover a interligação de Boa Vista ao SIN, foi recomendada a implantação da LT 500 kV Lechuga – Equador – Boa Vista. Além do
papel de atendimento ao mercado de energia elétrica do estado de Roraima,
essa linha de transmissão permitirá o escoamento do excedente de energia
6

EPE. Estudos para Expansão da Geração – Estudos de Viablidade Técnico-Econômica e Ambiental (EVTE)
da UHE Bem Querer. 04/09/2018.
7 Previsões de entrada em operação da UHE Bem Querer. PDE 2022: 2022; PDE 2024: 2024; PDE 2026:
2026. Como manifestação, a Carta da 47ª. Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, de
14/03/2018.
8 EPE. Estudos para Expansão da Geração – Estudos de Viablidade Técnico-Econômica e Ambiental (EVTE)
da UHE Bem Querer. 04/09/2018.
9 MME. Destaques no Setor de Energia. “Belo Monte vai produzir energia com respeito ao meio ambiente”.
Disponível em http://www.mme.gov.br/web/guest/destaques-do-setor-de-energia/belo-monte.
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dos futuros aproveitamentos hidrelétricos da bacia do Rio Branco, ora em estudo.
(...)
Nesse Plano Decenal, considerando a importância desse sistema não só para
suprimento à carga, mas também para escoamento do excedente de energia
gerado pela UHE Bem Querer, foi considerada referencialmente a entrada em
operação da LT 500 kV Lechuga – Equador – Boa Vista até 2027”.
Ou seja, quando do início da operação da UHE Bem Querer, há previsão, no PDE, de aproveitamento do seu eventual excedente hidráulico em benefício do SIN, a partir da conclusão das
interligações, e não apenas para o Estado de Roraima. Mesmo com eventual interligação, o
PRODUTO POTÊNCIA contratado garantiria a continuidade do atendimento à confiabilidade de
Roraima a qualquer momento do ano (capacidade de atendimento da demanda a cada instante, com reserva de 20% da potência instalada in loco e reserva de combustível). Caso haja
eventual contingência no circuito duplo de 500 kV do linhão de Tucuruí ou restrições elétricas
na região metropolitana de Manaus, a continuidade de atendimento de Boa Vista e Localidades
Conectadas estaria mais assegurada com o PRODUTO POTÊNCIA, por alguns anos após efetivada a interligação.
Importa mencionar que, de acordo com a última ata disponível do Comitê de Monitoramento
do Setor Elétrico – CMSE (203ª Reunião, de 05/09/2018, Anexo III), não há previsão para o
término da LT 500 kV Lechuga – Equador – Boa Vista.
Considerando que a UHE Bem Querer oferece benefícios complementares à oferta de energia
elétrica (o período em que o rio Branco está na fase de cheia coincide com o período em que
outros rios no Brasil estão na fase de seca), sua interligação ao SIN não necessariamente
deslocaria integralmente a geração proveniente do PRODUTO POTÊNCIA contratado em Roraima. A UHE poderia ser utilizada, durante o período seco e de armazenamento mais crítico,
para garantir o suprimento da carga nacional, a fim de reduzir globalmente o Custo Marginal
de Operação – CMO.
Sobre este assunto, destaca-se que, mesmo com a interligação de Manaus ao SIN (20132015), o Operador Nacional do Sistema – ONS10 indicou a necessidade de permanência das
usinas térmicas para garantir os “benefícios trazidos à segurança energética provenientes de
sua operação”.
Assim, no período de restrição de vazão da UHE Bem Querer ou quando da sua exportação,
os empreendimentos que se sagrarem vencedores do PRODUTO POTÊNCIA garantirão o pleno
atendimento aos requisitos de atendimento de demanda máxima e flexibilidade operativa requerida pela introdução de fontes não-despacháveis e intermitentes (PRODUTO ENERGIA).
Cabe destacar que a ampliação do prazo de suprimento do PRODUTO POTÊNCIA criaria condições para preços menores de oferta por parte dos agentes, em benefício
dos consumidores, considerando o aumento do prazo para amortização do capital
investido. Além disso, haveria menor restrição a financiamento do PRODUTO POTÊNCIA.
Enquanto a Nota Técnica [2] menciona que o suprimento de 15 anos para o PRODUTO ENERGIA guiou-se pelo “prazo considerado adequado para a amortização dos investimentos necessários à viabilização de empreendimentos a partir de fontes renováveis”, o suprimento do
PRODUTO POTÊNCIA não teve o mesmo raciocínio aplicado. Uma vez que ambos os produtos
serão licitados em mesma ocasião e complementares para o atendimento à carga de Roraima,
sugere-se que seja aplicado o mesmo prazo de suprimento – 15 anos.
Dessa forma, não haveria mais a opção pela prorrogação do prazo de suprimento dos CCESIs
a critério exclusivo da ANEEL, mas a adoção de um prazo de suprimento único e suficiente
para a amortização dos investimentos, garantindo maior previsibilidade aos agentes e aos
10

ONS. NT -0011/2015. Necessidade da Permanência das Usinas Térmicas de Manaus em 2015.
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consumidores. Ainda que fosse possível a duração do suprimento do PRODUTO POTÊNCIA por
10 anos (e a amortização do capital neste período), no momento do leilão, a precificação do
lance poderá não incorporar o benefício adicional de 3 anos, haja vista o cenário de incerteza
da duração dos contratos.
CONTRIBUIÇÃO: Minuta da Portaria
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas, de 2018, poderão
ser apresentadas Soluções de Suprimento para dois produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão participar Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação variável, com prazo de suprimento de 7 15
anos, para as quais o compromisso de entrega consiste em disponibilidade de potência, em
MW, e a respectiva energia associada, em MWh, caso necessária.
(...)
§3º Os CCESIs para o Produto Potência poderão ser prorrogados por até 3 anos, a critério
exclusivo da ANEEL, mantidas as condições de contratação.
2. Alteração da data de cadastramento e entrega de documentos para o leilão
Síntese da contribuição: prorrogação do prazo para cadastramento e entrega de documentos na EPE.
Conforme art. 3º, § 1º da minuta de Portaria proposta, “o prazo para cadastramento e entrega
de documentos será até as doze horas de 11 de janeiro de 2019”.
Ocorre que a Consulta Pública nº 60/2018 foi aberta em 11/10/2018 para a contribuição dos
agentes (i.e., 3 meses antes do prazo máximo proposto para cadastramento). As contribuições
serão recebidas até 29/10/2018, pouco mais de 2 meses antes do cadastramento.
Futuramente, ainda deverá ser publicada a Portaria final de diretrizes em Diário Oficial da
União, incorporando as contribuições recebidas sobre o tema nesta Consulta Pública. As instruções e requisitos para o cadastramento serão divulgados em até 10 dias contados da publicação desta Portaria (Art. 3º, § 2º).
Neste mesmo prazo (10 dias contados), haverá ainda publicação de Nota Técnica conjunta
EPE-ONS com os quantitativos da capacidade remanescente do sistema de distribuição de
energia elétrica do Sistema Isolado de Boa Vista para fins de escoamento de geração. Entendemos que, neste documento, além de Boa Vista, serão apresentadas as capacidades de Localidades Conectadas que integram o sistema elétrico de Roraima.
Tal informação é de grande importância, já que servirá como critério de classificação dos lances
(art. 11), afetando a economicidade dos projetos.
Por fim, está prevista a Portaria da Sistemática do certame, a ser publicada oportunamente.
Assim sendo, considerando a exiguidade do prazo (menos de 2 meses para preparação de
documentação de cadastramento, após divulgação da Nota Técnica EPE-ONS), solicitamos a
prorrogação do prazo de cadastramento e, se necessário, da realização do leilão, a fim de que
os empreendedores possam cadastrar seus projetos já minimizando pendências futuras junto
à EPE.
Essa medida traria benefício aos consumidores por contemplar uma maior gama de projetos
no certame, favorecendo a concorrência pelo preço mais competitivo do PRODUTO POTÊNCIA
e do PRODUTO ENERGIA.
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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição ou Cidadão: Engie Solar GC (Solairedirect Brasil)
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): N/A
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 1o Estabelecer, nos termos desta Portaria, as Art. 1o Estabelecer, nos termos desta Portaria, as Nos leilões do sistema interligado, a quantidade
diretrizes para a realização do Leilão para diretrizes para a realização do Leilão para de energia a ser contratada é incerta para a
aquisição de energia e potência elétrica de agente aquisição de energia e potência elétrica de agente promoção de maior competição entre os
vendedor, disponibilizadas por meio de Solução vendedor, disponibilizadas por meio de Solução participantes, com o objetivo de atingir menores
de Suprimento para o atendimento ao mercado de Suprimento para o atendimento ao mercado preços de contratação.
consumidor do Estado de Roraima, denominado consumidor do Estado de Roraima, denominado Ocorre que no sistema isolado, em que a
"Leilão para Suprimento a Boa Vista e "Leilão para Suprimento a Boa Vista e quantidade a ser contratada é bastante inferior
Localidades Conectadas", de 2018.
Localidades Conectadas", de 2018.
àquela que se espera contratar nos leilões do
Parágrafo único. O Leilão de que trata o caput § 1º O Leilão de que trata o caput será realizado sistema interligado, o desconhecimento da
será realizado para atendimento aos mercados para atendimento aos mercados consumidores da quantidade a ser contratada acaba por infligir ao
consumidores da Eletrobrás Distribuição Eletrobrás Distribuição Roraima, situados em sistema preços de contratação superiores. Isso
Roraima, situados em Boa Vista e localidades Boa Vista e localidades conectadas, para fins de ocorre porque, em não havendo nenhuma
conectadas, para fins de contratação de energia e contratação de energia e potência de agente informação, a tendência é de que os
potência de agente vendedor, conforme art. 6º, § vendedor, conforme art. 6º, § 1º, inciso I, da desenvolvedores prefiram desenhar diversos
1º, inciso I, da Portaria MME nº 67, de 2018.
Portaria MME nº 67, de 2018.
projetos pequenos em lugar de um
empreendimento maior, o que implica menor
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§ 2º A expectativa de contratação de energia e de ganho de escala e orçamentos proporcionalmente
potência está determinada no Anexo I da presente maiores. Assim, o objetivo inicial de garantir
portaria.
menores preços para o consumidor final acaba
§ 3º Os valores apresentados no Anexo Inão apenas não sendo cumprido como
representam a expectativa de contratação e eventualmente revertido, atuando em desfavor da
poderão não ser atendidos por frustração de modicidade tarifária.
oferta.
Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica – Art. 2º A Agência Nacional de Energia Elétrica – O prazo para cadastramento indicado na minuta
ANEEL deverá promover, direta ou
ANEEL deverá promover, direta ou
de Portaria é muito exíguo, uma vez que somente
indiretamente, o Leilão de que trata o art. 1º (...) indiretamente, o Leilão de que trata o art. 1º (...) após a definição das margens de escoamento será
Parágrafo único. O Leilão de que trata o art. 1º Parágrafo único. O Leilão de que trata o art. 1º possível determinar os locais ideais para
deverá ser realizado em 12 de abril de 2019.
deverá ser realizado em 28 de junho de 2019.
implantação de novos empreendimentos. Assim
Art. 3º Os empreendedores interessados em Art. 3º Os empreendedores interessados em sendo, não haverá tempo hábil para a
apresentar propostas de Solução de Suprimento apresentar propostas de Solução de Suprimento apresentação de soluções de atendimento
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e no Leilão para Suprimento a Boa Vista e otimizadas, o que pode ocasionar distorções no
Localidades Conectadas, de 2018, deverão Localidades Conectadas, de 2018, deverão resultado do leilão. Por este motivo, entendemos
requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica que a postergação do prazo para cadastramento
(e, consequentemente, também a data do certame)
(...).
(...).
§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de § 1º O prazo para cadastramento e entrega de é necessária para que o leilão atinja seus objetivos
de promover a inserção de energia menos
documentos será até as doze horas de 11 de
documentos será até as doze horas de 18 de
poluente e menos custosa do que a que hoje
janeiro de 2019.
Abril de 2019.
atende à região.
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista Pequenas redes isoladas do entorno, como é o
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser caso do sistema elétrico de Roraima atual, são
apresentadas Soluções de Suprimento para dois apresentadas Soluções de Suprimento para três grandes oportunidades para que novas
produtos distintos:
produtos distintos:
tecnologias sejam aplicadas e testadas, como uma
(...)
(...)
forma de laboratório para sua aplicação em larga
II – Produto Energia, no qual poderão participar II – Produto Energia, no qual poderão participar escala.
Soluções de Suprimento cujas fontes primárias Soluções de Suprimento cujas fontes primárias A combinação de um sistema de geração por
sejam exclusivamente fontes renováveis, com sejam exclusivamente fontes renováveis, com fontes com capacidade de resposta à demanda e
prazo de suprimento de 15 anos, para as quais o prazo de suprimento de 35 anos, para as quais o energias renováveis, ainda que intermitentes, é a
compromisso de entrega consiste em produção compromisso de entrega consiste em produção maneira mais apropriada de atender ao disposto
anual de energia, em MWh.
anual de energia, em MWh.
no Decreto n. 7.246, de 2010, que “estabelece que
(...)
o atendimento aos sistemas isolados deve
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§ 2º É vedado o cadastramento simultâneo de uma III – Produto híbrido, no qual poderão participar priorizar a eficiência econômica e energética, a
mesma Solução de Suprimento para fins de Soluções de Suprimento que combinem soluções mitigação de impactos ao meio ambiente e a
participação nos Produtos Potência e Energia. com capacidade de modulação de carga e utilização de recursos energéticos locais.”, uma
flexibilidade para operação variável e fontes vez que incentiva a combinação de energia
renováveis, com prazo de suprimento de 35 anos, renovável com a estabilidade garantida pela
para as quais o compromisso de entrega consiste energia despachável. A diferença entre o produto
em disponibilidade de potência, em MW, e híbrido e a implantação de um empreendimento
respectiva energia associada, em MWh, caso no produto potência com capacidade instalada
necessária.
suplementar é a garantia de absorção da energia
(...)
renovável pelo sistema, dentro de determinadas
(exclusão de parágrafo)
faixas de tolerância a serem definidas no contrato.
§ 2º É vedado o cadastramento simultâneo de uma O prazo sugerido de 35 anos para contratação das
mesma Solução de Suprimento para fins de fontes renováveis considera que, após a
participação nos Produtos Potência e Energia. interligação dos sistemas isolados, não apenas o
§ 2º Os CCESIs para o Produto Híbrido deverão sistema local mas todo o sistema interligado serão
prever a possibilidade de desativação da parcela beneficiados pela geração de energia limpa. Por
cuja fonte de energia seja não-renovável dentro este motivo sugerimos a possibilidade de
do prazo de 10 (dez) anos ou após a interligação desativação da parcela não-renovável do produto
de Roraima com o Sistema Interligado, o que híbrido após um período de dez anos, compatível
ocorrer depois.
com a depreciação dos equipamentos, ou após a
interligação de Roraima ao SIN, o que ocorrer
depois.
A vedação ao cadastramento simultâneo de uma
mesma Solução de suprimento para mais de um
produto “tem como objetivo incentivar o desenho
de soluções adequadas a cada produto”, de acordo
com a NT n. 85/2018/DPE/SPE, mas uma solução
que não esteja adequada ao produto em que se
propõe participar terá, por sua própria natureza,
baixa competitividade. Os empreendimentos
melhor otimizados poderão atingir preços de
venda muito mais agressivos, motivo pelo qual a
vedação nos parece desnecessária.
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Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista A otimização dos sistemas de geração e
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser distribuição por meio da adoção de tecnologias de
apresentadas Soluções de Suprimento para dois apresentadas Soluções de Suprimento para três armazenamento tem efeitos reconhecidos em
produtos distintos:
produtos distintos:
diversas partes do mundo, especialmente em
(...)
(...)
pequenas redes isoladas do entorno, como é o
§ 1º A opção pelo Produto será indicada pelo (inclusão de parágrafo e renumeração dos caso do sistema elétrico de Roraima atualmente.
proponente vendedor no momento do subsequentes)
A NT n. 85/2018/DPE/SPE determina que
Cadastramento, sendo vedada a sua alteração § 1º Todos os empreendimentos referentes aos “qualquer sistema de armazenamento, isolado ou
após o prazo contido no §1º do art. 3º desta produtos Potência e Energia deverão contar com integrado a outras fontes, pode constituir uma
Portaria.
uma solução de armazenamento de energia solução de suprimento de energia e potência
correspondente a, no mínimo, 10% (dez por elétrica aos sistemas isolados”, tanto é que a
cento) da sua capacidade instalada total, recomendação do Grupo de Trabalho que foi
desconsiderando eventual capacidade instalada criado para tratar das alternativas de suprimento
suplementar de que trata o Art. 7º.
a Roraima foi “a realização de leilão para
contratação de novas fontes de geração e de
sistemas de armazenamento de energia” (grifo
nosso).
O fato de se tratar de um sistema pequeno e
isolado traz uma oportunidade ímpar para que as
novas tecnologias sejam aplicadas e testadas,
como uma forma de laboratório para sua
aplicação em larga escala.
De acordo com a Nota Técnica n. EPE-DEE-RE023/2018-r0, os sistemas de armazenamento tem
duas características; a primeira, de suplantar a
necessidade de se gerar a energia elétrica no
mesmo instante em que ela é consumida,” e a
segunda, de atuar como transformador de
potência. A NT entende que em se “tratando de
fontes intermitentes de energia, como solar e
eólica, os sistemas armazenadores desempenham
um papel fundamental” (grifo nosso) pois assim
“é possível absorver, até certo grau, a
intermitência de curto prazo de algumas fontes,
tanto devido ao excesso como à ausência da
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energia da fonte em comparação com a carga
instantânea”.
Os sistemas de armazenamento são capazes de
compensar as intermitências naturais das fontes
renováveis, a fim de respeitar o gradiente máximo
de aceleração e desaceleração definido pela
distribuidora:

A utilização de sistemas de armazenamento
suaviza a injeção de energias renováveis na rede,
auxiliando na sua inserção, além de fornecer
regulação de frequência primária, para cima e
para baixo, auxiliando na estabilidade da rede,
podendo ainda, se necessário, compensar
potência reativa.
A NT detalha ainda a relevância dos sistemas de
armazenamento também para as usinas
termelétricas, “de forma a otimizar sua operação
(...) e evitando assim o desperdício” de recursos.
O sistema de armazenamento, além de tudo, é
muito mais reativo do que a geração térmica
clássica, que leva segundos ou minutos para ser
acionada, especialmente a partir de stand-by frio.
Por todo o exposto, entendemos que a
oportunidade que se apresenta neste leilão é
ímpar. Trata-se de uma região com necessidade
de energia comparativamente pequena em relação
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ao SIN, interligada apenas localmente e isolada
do sistema como um todo. É a situação ideal para
que sejam aplicadas novas tecnologias que ainda
são pouco utilizadas no sistema interligado a
título de experiência, para que sejam devidamente
avaliados os ganhos e a relação custo-benefício
para o sistema local.
Tanto há interesse neste aprendizado que a
própria minuta de Portaria já abre espaço, em seu
artigo 3º, § 4º, para a consideração de soluções de
armazenamento.
Considerando o disposto na NT da EPE, há
sentido em utilizar as soluções de armazenamento
tanto no caso das fontes intermitentes quanto no
caso das fontes despacháveis, de modo que a
aplicação destas soluções em ambos os produtos
Potência e Energia resultaria em ganho de
conhecimento tanto para os operadores locais
como para o sistema, como um todo, que se
beneficiaria da experiência deste “laboratório”.
Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus Necessária a adequação em função de nossa
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento solicitação de postergação de prazo para
da sistemática a ser adotada para a seleção das da sistemática a ser adotada para a seleção das realização do leilão, de modo a haver tempo hábil
propostas de Solução de Suprimento, bem como propostas de Solução de Suprimento, bem como para a implantação dos empreendimentos.
adotar as demais medidas necessárias para a adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.
e Localidades Conectadas, de 2018.
§ 1º Para ambos produtos, o início do suprimento § 1º Para ambos produtos, o início do suprimento
de energia elétrica ocorrerá em 1º de janeiro de de energia elétrica ocorrerá em 1º de julho de
2021, devendo os respectivos contratos 2021, devendo os respectivos contratos
permitirem a antecipação do início da entrada em permitirem a antecipação do início da entrada em
operação comercial das Soluções de Suprimento. operação comercial das Soluções de Suprimento.
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Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus (inclusão de parágrafo e renumeração dos É reconhecido que, nos contratos resultantes dos
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento subsequentes)
leilões para atendimento ao mercado regulado, os
da sistemática a ser adotada para a seleção das § 3º Os CCESI deverão prever que no caso de Contratos de Constituição de Garantias não são
propostas de Solução de Suprimento, bem como inadimplência da parte compradora os eficazes para efetivamente garantir o recebimento
adotar as demais medidas necessárias para a pagamentos serão garantidos pela Conta de do vendedor em caso de inadimplência do
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista Consumo de Combustíveis.
comprador. A existência de diversas contrapartes
e Localidades Conectadas, de 2018.
mitiga, em parte, o risco de inadimplência. Nos
contratos resultantes do leilão em questão, a não
existência de múltiplas contrapartes concentra o
risco em um grau muito elevado, e o alto custo de
operação e manutenção na região pode
comprometer a geração de energia caso o fluxo de
pagamentos não seja rigorosamente respeitado.
Assim sendo, se faz necessária a adoção de
métodos de garantia de adimplemento
alternativos aos usuais CCGs. A adoção de cartas
de fiança ou aporte de caução reduziria o risco
associado aos contratos, porém, por si só, não é
suficiente para garantir o fluxo de caixa do
empreendedor, uma vez que após uma primeira
execução, não haveria garantia de reposição dos
instrumentos – que é, reconhecidamente, o
motivo pelo qual os CCGs do mercado regulado
não atingem seu objetivo inicial.
Hoje, a geração de energia elétrica na região já é
custeada pela sociedade como um todo, por meio
da utilização da Conta de Consumo de
Combustíveis como provedora dos pagamentos.
A manutenção desta mesma conta como
garantidora dos pagamentos em caso de
inadimplência é um incentivo para que, com a
implantação de empreendimentos com base em
energia renovável, o valor total da CCC para os
próximos anos possa ser reduzido. Trata-se,
portanto, de não mais um item de dispêndio, mas
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sim da utilização da conta como garantidora de
sua própria redução, o que reflete em benefício
não apenas do sistema local mas da sociedade
como um todo.
(É possível que se faça necessário um ajuste no
Art. 13 da Resolução ANEEL n. 801, de 19 de
dezembro de 2017)
Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus (inclusão de parágrafo)
A possibilidade de venda “parcial” do
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento § Xº A sistemática do leilão deverá prever a empreendimento, com eventual adequação
da sistemática a ser adotada para a seleção das necessidade
de
ratificação
de
lance posterior do projeto, se faz necessária para que o
propostas de Solução de Suprimento, bem como exclusivamente, para o(s) proponente(s) empreendedor
marginal
não
seja,
adotar as demais medidas necessárias para a vendedor(es) cujo empreendimento marginal necessariamente, excluído do processo. Com a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista tenha completado a quantidade demandada do possibilidade de fracionamento da oferta inicial,
e Localidades Conectadas, de 2018.
leilão, podendo o(s) proponente(s) vendedor(es) o montante necessário para atendimento ao
optar(em) por ratificar o lance apenas para a sistema não sofre com a sobreoferta e tem menos
quantidade de lotes que completem a quantidade chances de deixar de ser atendido em sua
demandada ou, alternativamente, decidir não totalidade.
ratificar seu lance e não contratar energia no
leilão.
Art. 11. Para fins de classificação dos lances do Art. 11. Para fins de classificação dos lances do O desenvolvimento dos projetos a serem
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Leilão para Suprimento a Boa Vista e cadastrados depende da definição de sua
Localidades Conectadas, de 2018, será Localidades Conectadas, de 2018, será localização, de modo que os processos fundiários
considerada a capacidade remanescente de considerada a capacidade remanescente de e ambientais possam ser iniciados. Assim sendo,
escoamento da geração, nos termos da Nota escoamento da geração, nos termos da Nota é de suma importância que a Nota Técnica que
Técnica que tratará dos Quantitativos da Técnica que trata dos Quantitativos da trata dos Quantitativos da Capacidade
Capacidade
Remanescente
do
Sistema Capacidade
Remanescente
do
Sistema Remanescente do Sistema de Distribuição seja
Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Distribuição de Energia Elétrica do Sistema publicada com a maior urgência possível, não
Isolado Boa Vista para Escoamento de Geração, Isolado Boa Vista para Escoamento de Geração, havendo, inclusive, nenhuma restrição a sua
incluindo a metodologia de cálculo, a ser incluindo a metodologia de cálculo, elaborada publicação antes da definição das diretrizes do
elaborada conjuntamente pela EPE e pelo conjuntamente pela EPE e pelo Operador leilão.
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
§ 1º A Nota Técnica deverá apresentar os § 1º A Nota Técnica que apresenta os
quantitativos da capacidade remanescente do
quantitativos da capacidade remanescente do
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sistema distribuição de energia elétrica do sistema distribuição de energia elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para fins de Sistema Isolado Boa Vista para fins de
escoamento de geração e deverá ser publicada na escoamento de geração foi disponibilizada nos
internet, em até 10 dias a contar da publicação sítios eletrônicos da ANEEL, da EPE e do ONS,
desta Portaria, nos sítios eletrônicos da ANEEL, nos
endereços
www.aneel.gov.br,
da EPE e do ONS, nos endereços www.epe.gov.br e www.ons.org.br.
www.aneel.gov.br,
www.epe.gov.br
e
www.ons.org.br.
Art. 12. Para fins de classificação dos lances com Art. 12. Para fins de classificação dos lances com Como a própria NT n. 85/2018/DPE/SPE coloca,
base na margem remanescente de escoamento de base na margem remanescente de escoamento de “o Decreto n. 7.246, de 2010, (...) estabelece que
que trata o art. 11, serão considerados:
que trata o art. 11, serão considerados:
o atendimento aos sistemas isolados deve
(...)
Parágrafo único. Para fins de classificação de priorizar a eficiência econômica e energética, a
Parágrafo único. Para fins de classificação de Soluções de Suprimento por meio da capacidade mitigação de impactos ao meio ambiente e a
Soluções de Suprimento por meio da capacidade remanescente para fins de escoamento de utilização de recursos energéticos locais.”
remanescente para fins de escoamento de geração, de que trata o art. 11, a sistemática A priorização dos empreendimentos habilitados
geração, de que trata o art. 11, a sistemática deverá priorizar as Soluções que utilizem fontes no produto Potência na classificação das Soluções
deverá priorizar as Soluções habilitadas para o renováveis, independentemente do valor de lance. de Suprimento quando da avaliação da
Produto Potência, independentemente do valor de
capacidade remanescente de escoamento não dá
lance.
incentivo à mitigação de impactos ao meio
ambiente, e, pelo contrário, pode levar à
priorização na contratação de usinas movidas a
combustíveis fósseis, de custo elevado e
altamente poluentes. A priorização de
empreendimentos que utilizem fontes de energia
renovável, independentemente do produto,
obedece ao disposto no Decreto n. 7246/10 e
reforça a iniciativa de tornar a matriz energética
local mais limpa.
(Inclusão de artigo)
É comum que o Acordo Operativo, que determina
Art. X. Os CCESIs deverão determinar os os
detalhes
da
operacionalização
do
principais pontos do Acordo Operativo, de modo empreendimento, seja assinado somente já às
a detalhar a antecedência com que será ordenado vésperas da entrada em operação comercial. No
o despacho, limites de qualidade exigidos e outras sistema interligado, as condições de operação são
questões operacionais relevantes.
razoavelmente conhecidas e antecipadas pelos
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empreendedores, o que não acontece no leilão em
questão. Como as características do sistema local
são conhecidas apenas por parte dos
empreendedores que já operam na região, a
previsibilidade das informações contribuiria para
a redução da assimetria de informação, de modo
que o risco de falhas na operação é reduzido em
benefício do sistema como um todo. Com
melhores condições de competição para os
agentes, são esperados naturalmente resultados
inferiores em termos de preço de energia
transacionada.
(Inclusão de artigo)
O leilão está sendo realizado, em grande parte,
Art. X. Os empreendimentos novos receberão a devido à imprevisibilidade da entrada em
sua outorga de autorização com prazo de trinta e operação da LT Manaus — Boa Vista. Entretanto,
cinco anos, sendo expressamente permitida a é esperado que dentro de alguns anos a definição
revogação da outorga sem ônus, por solicitação acerca da interligação do sistema isolado de
do outorgado, ao final do prazo dos CCESIs.
Roraima esteja mais clara, e, em havendo
perspectiva de integração ao SIN, a existência de
uma outorga em prazo compatível com aquelas
do
sistema
interligado
permitiria
aos
empreendedores optar por vender a energia
produzida em novos certames do mercado
regulado ou mesmo no mercado livre.
É necessária, entretanto, a previsão de extinção da
outorga de autorização sem ônus a pedido do
vendedor, caso a previsão de interligação não seja
compatível
com
o
planejamento
do
empreendedor.
(inclusão de artigo)
Em obediência ao que dispôs o Decreto n. 7.246,
Art. X. Os empreendimentos dos Produtos de 2010, que estabelece que “o atendimento aos
Energia e Híbrido, bem como aqueles do Produto sistemas isolados deve priorizar a eficiência
Potência que não utilizem como combustível econômica e energética, a mitigação de impactos
principal fonte fóssil, serão elegíveis ao regime ao meio ambiente e a utilização de recursos
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disposto no Art. 11, § 4º da Lei n. 9.648, de 27 de energéticos locais.”, a fundamentação para a
maio de 1998.
realização deste leilão é, acordo com a NT n.
85/2018/DPE/SPE, “garantir a confiabilidade do
suprimento a Boa Vista e localidades conectadas,
bem como promover o aumento da participação
de geração de energia elétrica a partir de fontes
renováveis no atendimento à região”. Isso porque
hoje a matriz elétrica da região é cara e poluente,
devendo o poder concedente garantir meios para
que a energia elétrica gerada por fonte fóssil seja
paulatinamente substituída por fontes de energia
menos poluentes.
Conforme determina o Art. 11, § 4º da Lei n.
9648, de 27 de maio de 1998, “empreendimento
que promova a redução do dispêndio atual ou
futuro da conta de consumo de combustíveis dos
sistemas elétricos isolados” faz jus à sub-rogação
da CCC, o que abrange a totalidade dos
empreendimentos dos produtos Energia e
Flexibilidade, bem como os empreendimentos do
produto Potência que não utilizem combustíveis
fósseis. Assim sendo, a inclusão deste Artigo na
Portaria visa apenas esclarecer e enfatizar um
ponto já previsto na legislação vigente do setor
elétrico.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
4.1.1 Direito de Usar ou Dispor dos
4.1.1 Direito de Usar ou Dispor dos
Terrenos Associados
A definição da localização dos projetos a serem
Terrenos Associados
(...)
desenvolvidos depende, em grande monta, da
(...)
Deverá ser apresentada a prova do divulgação dos Quantitativos da Capacidade
Deverá ser apresentada a prova do
direito de usar ou dispor do local a Remanescente do Sistema de Distribuição.
direito de usar ou dispor do local a
ser destinado à implantação do Somente após a verificação da viabilidade de
ser destinado à implantação do Item
4.1.1,
empreendimento, por meio da escoamento da energia será possível desenvolver
empreendimento, por meio da páginas 7 e 8
matrícula do Registro Geral de as Soluções de Suprimento, o que acaba por
matrícula do Registro Geral de
Imóveis – RGI na data prevista no comprimir imensamente o prazo para obtenção da
Imóveis - RGI. A data da emissão da
cronograma
detalhado
do documentação fundiária e ambiental. A
Certidão do RGI não pode exceder a
empreendimento. A data da emissão postergação da apresentação da documentação
30 (trinta) dias da data de
da Certidão do RGI não pode exigida permitirá a participação de um número
cadastramento do empreendimento
exceder a 30 (trinta) dias da data de maior de concorrentes, o que é benéfico para a
na EPE.
sua apresentação.
modicidade tarifária.
Além disso, a exigência de apresentação desta
4.1.2 Licenciamento Ambiental
4.1.2 Licenciamento Ambiental
documentação antes do leilão incentiva o
(...)
(...)
Na hipótese de não apresentação da
Na hipótese de não apresentação da comportamento indesejado de atuação de agentes
Licença Ambiental na data limite
Licença Ambiental na data limite de fora do setor que, pela detenção dos direitos de
estabelecida para o cadastramento, Item
4.1.2, estabelecida para o cadastramento, uso de terrenos, inscrevam no leilão
obrigatoriamente,
deverão
ser páginas 8 a 10 deverão ser apresentados na data empreendimentos com baixa viabilidade técnica e
apresentados o protocolo de pedido
prevista no cronograma detalhado do financeira.
de
licenciamento
do
empreendimento o protocolo de Da mesma forma como foram incluídos desde o
empreendimento e os estudos
pedido de licenciamento do leilão A-4 de 2017 novos marcos nos cronogramas
apresentados ao Órgão Ambiental
empreendimento e os estudos dos empreendimentos participantes dos leilões do
competente, no momento da
apresentados ao Órgão Ambiental mercado regulado do sistema interligado, a saber,
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solicitação de cadastro na EPE.
Nesse caso, o empreendedor deverá
providenciar a licenciamento do
empreendimento por sua conta e
risco, caso se sagre vencedor no
leilão.
A não apresentação da Licença
Ambiental, ou seu protocolo, no ato
do cadastramento implicará a não
habilitação do empreendimento.

competente.
Nesse
caso,
o
empreendedor deverá providenciar a
licenciamento do empreendimento
por sua conta e risco, caso se sagre
vencedor no leilão.
A não apresentação da Licença
Ambiental ou seu protocolo na data
limite
irá
configurar
descumprimento do cronograma,
bem como motivar as penalidades
aplicáveis.

a data limite para comprovação de disponibilidade
de no mínimo 20% do capital necessário para a
implantação e a data limite para contratação dos
equipamentos ou EPC, sugerimos introduzir mais
dois novos marcos intermediários, em que serão
apresentadas a matrícula do RGI e a licença
ambiental prévia do empreendimento. Assim
como ocorre com os demais marcos, o
descumprimento das obrigações até esta data seria
motivo para execução de garantias e, a depender
do atraso, revogação do contrato.
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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição ou Cidadão: Excelência Energética Consultoria Empresarial
Nome do Representante da Instituição (se aplicável):
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa VistaSubdividir o produto potência de acordo com a
e Localidades Conectadas, de 2018,
e Localidades Conectadas, de 2018,
fonte de combustível utilizada e priorizar aqueles
poderão ser apresentadas Soluções de Suprimento poderão ser apresentadas Soluções de Suprimento empreendimentos que utilizem fontes renováveis
para dois produtos distintos:
para dois produtos distintos:
de energia seriam formas de estimular a
I – Produto Potência, no qual poderão participar I – Produto Potência, subdividido em potência implantação de empreendimentos de fonte
Soluções de Suprimento com capacidade
renovável e não renovável, no qual poderão renovável na região, que hoje depende de fontes
de modulação de carga e flexibilidade para participar Soluções de Suprimento com altamente poluentes.
operação variável, com prazo de suprimento de 7 capacidade de modulação de carga e flexibilidadeA realização do leilão é uma oportunidade para
anos, para as quais o compromisso de entrega para operação variável, com prazo de suprimentolimpar a matriz da região, mas a maior parte dos
consiste em disponibilidade de potência, em MW, de 15 anos, para as quais o compromisso de novos empreendimentos terá baixa viabilidade
e a respectiva energia associada, em MWh, caso entrega consiste em disponibilidade de potência, com apenas 7 anos de contrato. Por este motivo
necessária.
em MW, e a respectiva energia associada, em sugerimos a ampliação do prazo de contratação
MWh, caso necessária.
para 15 anos, de modo a ampliar a
competitividade de novos empreendimentos de
geração frente aos já existentes.
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Art. 12. Para fins de classificação dos lances com Art. 12. Para fins de classificação dos lances comA redação original prioriza os empreendimentos
base na margem remanescente de escoamento de base na margem remanescente de escoamento de do produto potência, o que consideramos correto
que trata o art. 11, serão considerados:
que trata o art. 11, serão considerados:
dada a necessidade de garantir a segurança de
I – no caso das Soluções de Suprimento I – no caso das Soluções de Suprimento abastecimento da região. A priorização de
habilitadas para o Produto Potência, a potência habilitadas para o Produto Potência Não soluções de suprimento que utilizem fontes
nominal, em MW, desprezando-se eventual Renovável e para o Produto Potência Renovável, renováveis não contraria esta diretriz e configura
capacidade instalada suplementar de que trata o a potência nominal, em MW, desprezando-se estímulo adicional para a implantação de uma
art. 7º; e
eventual capacidade instalada suplementar de quematriz de abastecimento mais limpa.
II – no caso das Soluções de Suprimento trata o art. 7º; e
habilitadas para o Produto Energia, que II – no caso das Soluções de Suprimento
disponham ou não de tecnologias de habilitadas para o Produto Energia, que
armazenamento de energia, a potência nominal, disponham ou não de tecnologias de
em MW.
armazenamento de energia, a potência nominal,
Parágrafo único. Para fins de classificação de em MW.
Soluções de Suprimento por meio da capacidade Parágrafo único. Para fins de classificação de
remanescente para fins de escoamento de Soluções de Suprimento por meio da
geração, de que trata o art. 11, a sistemática capacidade remanescente para fins de
deverá priorizar as Soluções habilitadas para o escoamento de geração, de que trata o art. 11,
Produto Potência, independentemente do valor de a sistemática deverá priorizar, nesta ordem:
lance.
i)
as Soluções habilitadas para o
Produto Potência que utilizem fonte
renovável;
ii)
as Soluções habilitadas para o
Produto Potência que utilizem fonte
não renovável;
iii)
as Soluções habilitadas para o
Produto Energia.
Art. 13. Os empreendedores poderão modificar as Art. 13. Os empreendedores poderão modificar asUma vez que está sendo proposta a priorização de
características técnicas da Solução de
características técnicas da Solução de
empreendimentos a partir de fonte renovável na
Suprimento, inclusive quanto ao combustível Suprimento, inclusive quanto ao combustível ocupação de margem de escoamento, a inclusão
principal no caso da Solução de Suprimento principal no caso da Solução de Suprimento de um inciso adicional ao Art. 13 faz-se
contratada no Produto Potência, após a assinatura contratada no Produto Potência, após a assinaturanecessária para que a vantagem competitiva da
do CCESI, desde que as modificações:
do CCESI, desde que as modificações:
opção por implantação de fontes renováveis não
(Inclusão de inciso:)
seja utilizada unicamente para a obtenção de
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V – Não impliquem na substituição do margem de escoamento.
combustível principal renovável por fonte não
renovável.
(Inclusão de artigo)
Art. Xx. O Edital do leilão deverá prever a A exigência de aporte de garantia se justifica pelo
exigência de aporte de garantia financeira pelafato de que os atuais mecanismos adotados nos
compradora em favor dos vendedores, em volume leilões do mercado regulado (Contratos de
compatível com suas obrigações.
Constituição de Garantia – CCGs) tem se
mostrado ineficazes em seu objetivo principal,
que é o de garantir o recebimento da receita pelo
vendedor.
Art. 11. Para fins de classificação dos lances do Art. 11. Para fins de classificação dos lances do A definição das margens de escoamento é
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Leilão para Suprimento a Boa Vista e informação
imprescindível
para
o
Localidades Conectadas, de 2018, será Localidades Conectadas, de 2018, será desenvolvimento dos projetos que serão
considerada a capacidade remanescente de considerada a capacidade remanescente de cadastrados. Assim sendo, a disponibilização dos
escoamento da geração, nos termos da Nota escoamento da geração, nos termos da Nota estudos se faz urgente e deve ser realizada com a
Técnica que tratará dos Quantitativos da Técnica que trata dos Quantitativos damaior brevidade possível.
Capacidade
Remanescente
do
Sistema Capacidade
Remanescente
do
Sistema
Distribuição de Energia Elétrica do Sistema Distribuição de Energia Elétrica do Sistema
Isolado Boa Vista para Escoamento de Geração, Isolado Boa Vista para Escoamento de Geração,
incluindo a metodologia de cálculo, a ser incluindo a metodologia de cálculo, elaborada
elaborada conjuntamente pela EPE e pelo conjuntamente pela EPE e pelo Operador
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS. Nacional do Sistema Elétrico - ONS.
§ 1º A Nota Técnica deverá apresentar os § 1º A Nota Técnica que apresenta os
quantitativos da capacidade remanescente do
quantitativos da capacidade remanescente do
sistema distribuição de energia elétrica do sistema distribuição de energia elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para fins de Sistema Isolado Boa Vista para fins de
escoamento de geração e deverá ser publicada na escoamento de geração será disponibilizada na
internet, em até 10 dias a contar da publicação data de publicação desta Portaria nos sítios
desta Portaria, nos sítios eletrônicos da ANEEL, eletrônicos da ANEEL, da EPE e do ONS, nos
da EPE e do ONS, nos endereços endereços www.aneel.gov.br, www.epe.gov.br e
www.aneel.gov.br,
www.epe.gov.br
e www.ons.org.br.
www.ons.org.br.
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ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: FCR Law Sociedade de Advogados
Nome do Representante da Instituição: Eduardo Simões Fleury
Texto atual da minuta

Proposta pela Instituição /Cidadão

Justificativa para a proposta da Instituição /
Cidadão

Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de Suprimento
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018, deverão
requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica
das respectivas propostas à Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, encaminhando a Ficha de Dados
constante do Sistema de Acompanhamento de
Empreendimentos de Geração de Energia – AEGE
e demais documentos, conforme instruções e
requisitos disponibilizados no sítio eletrônico da
EPE, na internet, no endereço www.epe.gov.br

Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de Suprimento
no Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018, deverão
requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica
das respectivas propostas à Empresa de Pesquisa
Energética – EPE, encaminhando a Ficha de Dados
constante do Sistema de Acompanhamento de
Empreendimentos de Geração de Energia – AEGE
e demais documentos, conforme instruções e
requisitos disponibilizados no sítio eletrônico da
EPE, na internet, no endereço www.epe.gov.br

(...)
§ 6º O não atendimento, pelo empreendedor, ao
disposto no termo de notificação de que trata o §
5º no prazo estipulado pela EPE, implicará a
inabilitação da respectiva proposta de Solução de
Suprimento.

(...)
§ 6º O não atendimento injustificado, pelo
empreendedor, ao disposto no termo de
notificação de que trata o § 5º no prazo
estipulado pela EPE, implicará a inabilitação da
respectiva proposta de Solução de Suprimento.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus Os prazos apresentados pela Minuta de Portaria
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da levam ao seguinte raciocínio:
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como Tendo sido o leilão agendado para 12/04/2019,
anunciado o vencedor, este deverá

Justifica-se a sugestão de inclusão do texto, a fim
de possibilitar ao empreendedor sua participação
no leilão, caso o não atendimento imediato da
notificação não seja possível em razão e entraves
burocráticos impostos por terceiros.

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: FCR Law Sociedade de Advogados
Nome do Representante da Instituição: Eduardo Simões Fleury
adotar as demais medidas necessárias para a adotar as demais medidas necessárias para a imediatamente requerer a Licença de instalação
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista e realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista e a qual deverá ser expedida em prazo máximo de
Localidades Conectadas, de 2018.
Localidades Conectadas, de 2018.
2 meses para possibilitar o início das obras em
junho/19. As obras deverão ter um cronograma
§ 1º Para ambos produtos, o início do suprimento § 1º Para ambos produtos, o início do suprimento de 18 meses para possibilitar o atendimento a
de energia elétrica ocorrerá em 1º de janeiro de de energia elétrica ocorrerá em 1º de janeiro de meta de geração (jan/21).
2021, devendo os respectivos contratos 2021, devendo os respectivos contratos
permitirem a antecipação do início da entrada em permitirem a antecipação do início da entrada em Pelo histórico, a expedição de licenciamento
operação comercial das Soluções de Suprimento. operação comercial das Soluções de Suprimento. ambiental em 60 dias não é factível, razão pela
qual deve ser concedido prazo adicional para
§ 2º O início do suprimento de energia elétrica início da operação nestas circunstâncias.
poderá ser prorrogado pelo prazo máximo de 10
(dez) meses, em razão de atrasos na obtenção das Esse tipo de incertezas jurídicas, especialmente
licenças de instalação e operação, devidamente em relação aos prazos de licenciamento
justificados.
ambiental, adicionadas a pesadas multas pelo
atraso da operação, afugentam investidores e
negam vigência ao Princípio da Livre
Concorrência, pois reduz significativamente o
número de empreendedores brasileiros e
estrangeiros interessados em participar.
Art. 10. Os CCESIs deverão prever penalidades
Art. 10. Os CCESIs deverão prever penalidades Mais uma vez justifica-se a sugestão em razão da
pelo não atendimento aos compromissos de
pelo não atendimento aos compromissos de imprevisibilidade dos prazos para obtenção do
entrega de potência e de energia negociados no
entrega de potência e de energia negociados no licenciamento ambiental, razão pela qual deve
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades estar prevista a possibilidade de suspensão das
Conectadas, de 2018.
Conectadas, de 2018, devendo ser suspensa a multas em caso de atrasos por tais motivos.
aplicação das penalidades em caso de
descumprimento dos compromissos de entrega
de potência e de energia, em caso de atraso na
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Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
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Nome da Instituição: FCR Law Sociedade de Advogados
Nome do Representante da Instituição: Eduardo Simões Fleury
expedição das licenças ambientais ocorridas
mediante a comprovação de dolo ou culpa
exclusiva do órgão responsável.

CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: Flórida Clean Power.
 CONTRIBUIÇÃO 1: Deverão ser previstos os montantes de potência (MW) e energia
(MWh), que serão contratados nos barramentos dos pontos de conexões, áreas e
subáreas do sistema Boa Vista e Municípios conectados.



JUSTIFICATIVA 1: A informação é necessária para o correto dimensionamento do
sistema de geração, como também do cálculo do custo da receita fixa (R$/ano) e custo
variável (R$/MWh) para o produto Potência e, do custo de geração (R$/MWh) do
produto Energia.

 CONTRIBUIÇÃO 2: A Usina Térmica a Biomassa gerando energia, com o combustível do
tipo líquido ou sólido e, desde que atendido os requisitos ambientais do ciclo
sustentável da biomassa, é considerada como uma fonte renovável de energia,
portanto, sugere-se, que o produto Potência seja aberto em produto Potência
Renovável com prazo de 15 anos e, produto Potência Não Renovável com prazo de 7
anos, mantendo o produto Energia com prazo de 15 anos.



JUSTIFICATIVA 2: A partir do produto Potência Renovável com prazo de 15 anos, o
custo de geração (R$/MWh) ficará menor e, com possibilidade de competir com as
usinas térmicas existentes em Boa Vista, que provavelmente já tiveram o seu
investimento amortizado, além do mais, no Estado de Roraima existe um passivo
ambiental de resíduos madeireiros, na quantidade suficiente para ser utilizado como
combustível, pelo período de 15 anos.

 CONTRIBUIÇÃO 3: Definir os montantes de potência (MW) e energia (MWh) das
margens de escoamento, por barramentos dos pontos de conexões.


JUSTIFICATIVA 3: A informação é importante, pois impactará no porte da usina a ser
projetada, assim como no fluxo de caixa do projeto.

 CONTRIBUIÇÃO 4: A capacidade instalada suplementar do produto Potência, poderá
ser por meio de fontes renováveis e não renováveis.



JUSTIFICATIVA 4: Como a capacidade instalada suplementar não será considerada
para fins de, compromisso da entrega de potência e classificação dos lances com base
na margem remanescente de escoamento, não há necessidade de se ofertar a
capacidade instalada suplementar exclusivamente por fontes renováveis de energia,
mas sim, se ter uma potência suplementar, que quando demandada, possa
disponibilizar ao sistema os valores projetados, seja por fontes renováveis, ou não,
como por exemplo, grupo-gerador movido a Diesel.

 CONTRIBUIÇÃO 5: No caso do projeto ser de uma Usina Térmica a Biomassa, a
biomassa adquirida de terceiros, deverá apresentar contrato, ou termo de
compromisso de aquisição da biomassa, além do termo do Órgão Ambiental Estadual,
que declarará a idoneidade do fornecedor da biomassa.



JUSTIFICATIVA 5: Os documentos em questão, irão confirmar que a biomassa vem de
um processo de manejo sustentável, seja através de florestas energéticas, ou por meio
de resíduos madeireiros certificados, garantido o conceito de fonte renovável de
energia.

GE
Av. Magalhães de Castro, 4.800
Torre Continental – 10º andar
05676-120 - São Paulo - SP -Brasil
T 11 3067-8437
F 11 3067-8040

São Paulo, 29 de outubro de 2018.

Vsa.Exa. Sr. Wellington Moreira Franco
Ministro de Estado
Ministério de Minas e Energia
Esplanada dos Ministérios – Bloco U, 8º andar
Brasília – DF
70065-900

Estimado Ministro Moreira Franco,

Ao cumprimentá-lo, gostaríamos de saudar a iniciativa deste Ministério, no sentido de revisar e
melhorar o suprimento de energia para o Estado de Roraima, através da Consulta Pública acerca das
diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", conforme
Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Acreditamos que a General Electric tem muito a contribuir para este esforço, não somente como
fornecedora de equipamentos de alta tecnologia e serviços para toda a cadeia de geração e transmissão,
mas também por meio de nossa experiência regulatória nos mais de 180 países em que atuamos.
Presente no Brasil há 99 anos, a GE tem equipamentos voltados à geração eólica, solar, hídrica, turbinas
para geração térmica a gás e carvão, armazenamento com baterias e soluções híbridas, que respondem
hoje por mais de um terço de toda a energia produzida no país.
Nesse sentido, gostaríamos de oferecer este documento como uma contribuição para os termos de
referência do Leilão supracitado, bem como à Nota Técnica Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0P, também no
âmbito da referida Consulta.
Agradecemos ainda a atenção dispensada e reafirmamos nosso apoio às políticas do setor.
Atenciosamente,

Viveka Kaitila
CEO da GE do Brasil Ltda.

C/C enviada ao sr. Reive Barros dos Santos, presidente da Empresa de Planejamento Energético – EPE
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Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão:
Nome do Representante da Instituição (se aplicável):
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e
justificados, mencionando-se os artigos, os parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser
acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou
alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 6º Para o Leilão para
Art. 6º Para o Leilão para
Sugerimos, como forma de
Suprimento a Boa Vista e
Suprimento a Boa Vista e
atender à diretriz indicada na
Localidades Conectadas, de
Localidades Conectadas, de 2018, Portaria MME 67, de 1° de março
2018,
poderão ser apresentadas Soluções de 2018, que sejam privilegiadas
poderão ser apresentadas
de Suprimento, nos termos do art. Soluções de Suprimento que
Soluções de Suprimento para
2º, § 6º, da Lei 10.848 de 15 de
considerem a instalação de
dois produtos distintos:
março de 2004, para dois produtos energia nova.
I – Produto Potência, no qual
distintos:
poderão participar Soluções de I – Produto Potência, no qual
Sugerimos o prazo de 15 anos de
Suprimento com capacidade de poderão participar Soluções de
forma a viabilizar os
modulação de carga e
Suprimento com capacidade de
investimentos adequados em
flexibilidade para operação
modulação de carga e
plantas termelétricas mais
variável, com prazo de
flexibilidade para operação
eficientes. O prazo de apenas 7
suprimento de 7 anos, para as
variável, com prazo de suprimento anos privilegiará plantas
quais o compromisso de
de 15 anos, para as
semelhantes às existentes hoje,
entrega consiste em
quais o compromisso de entrega
com baixa eficiência e baixa
disponibilidade de potência, em consiste em disponibilidade de
disponibilidade.
MW, e a respectiva energia
potência, em MW, e a respectiva
associada, em MWh, caso
energia associada, em MWh, caso
necessária.
necessária.
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Art. 9º ...
§ 1º Para ambos produtos, o
início do suprimento de energia
elétrica ocorrerá em 1º de janeiro
de 2021, devendo os respectivos
contratos permitirem a
antecipação do início da entrada
em operação comercial das
Soluções de Suprimento.
§ 2°...
§ 3°...
§ 4°...
§ 5°...
§ 6°...

Art. 9º ...
§ 1º Para ambos produtos, o
início do suprimento de energia
elétrica ocorrerá em 1º de janeiro
de 2021, devendo os respectivos
contratos permitirem a
antecipação do início da entrada
em operação comercial das
Soluções de Suprimento, assim
como o início da entrada em
operação comercial de forma
escalonada.
§ 2°...
§ 3°...
§ 4°...
§ 5°...
§ 6°...
§ 7° O vendedor que antecipar a
entrada em operação comercial
do empreendimento fará jus ao
recebimento de:

O escalonamento permite também
Soluções de fornecimento híbrido
e/ ou a implementação de plantas
térmicas em ciclo aberto e seu
posterior fechamento de ciclo, o
que reduziria o custo variável.

I - No caso de Produto Potência,
pro rata da receita fixa vigente na
entrada em operação comercial e
custo variável, de que trata o art.
9°, § 2°, inciso I desta Portaria,
correspondente ao regime de
operação.

A manutenção do prazo total do
suprimento após 1º de janeiro de
2021, apesar da antecipação da
entrada em operação comercial,
será um incentivo para os
empreendedores em oferecerem
soluções de rápida implantação.

II – No caso de Produto Energia,
preço da energia, de que trata o
art. 9°, § 2°, inciso II desta
Portaria, efetivamente entregue;

O escalonamento do início da
entrada em operação comercial e
a definição de receita fixa, custo
variável e custo de energia, para
cada uma das condições de que
trata o art 9, § 9° aqui proposto,
possibilitará a construção de
plantas mais eficientes com
energia mais barata e a
implementação de gás como
combustível, que não estariam
disponíveis em 1° de janeiro de
2021. 18 meses (contados do

§ 8° Caso o vendedor opte pela
antecipação da entrada em
operação comercial de seu
empreendimento:
I - Não se aplica a penalidade de
que trata o art. 10º, no período
entre sua entrada em operação
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A antecipação do início da
entrada em operação comercial,
mesmo que escalonada, é de
interesse dos usuários dadas as
condições precárias do
fornecimento da Venezuela. Isso
permitirá, que projetos modulares
de Soluções de Suprimento, que
contemplem mais de um grupo
gerador, possam disponibilizar
sua energia e/ou potência da
parcela da Solução de Suprimento
que estiver pronta para operação
comercial enquanto a parcela
remanescente segue sendo
instalada.

comercial e o início do
suprimento do CCESI.
II - Os dias de antecipação da
entrada em operação comercial
de seu empreendimento serão
acrescidos ao prazo de
suprimento de que trata o art. 6°,
incisos I e II, desta Portaria.

leilão até o comissionamento) é
um período muito curto para que
o empreendedor ofertar uma
planta de ciclo combinado de alta
tecnologia.

A definição de receita fixa, custo
variável e preço de energia para
Soluções de Suprimento Hibridas
ou início escalonado da entrada
§ 9° Excepcionalmente, para
em operação comercial
Soluções de Suprimento hibridas proporcionara uma melhor
ou início escalonado da entrada
“financiabilidade” do projeto, já
em operação comercial que
que diferentes custos terão sua
implique em diferentes custos
respectiva receita. Essa melhor
variáveis, por exemplo a geração financiabilidade se reflete em
a partir de fonte termelétrica,
menores custos de implementação
com operação comercial em ciclo e consequentemente menor custo
aberto antes do início da entrada para o usuário final.
em operação comercial do ciclo
fechado ou a substituição de
Uma solução similar foi utilizada
combustível durante o prazo de
no Leilão 001/2014 para os
suprimento, deverão ser
Sistemas Isolados, que previa no
definidos:
item 3.2.10 do Edital:
“Excepcionalmente, para o caso
I - No caso de Produto Potência, de central geradora a partir de
receita fixa e custo variável, de
fonte hidráulica, em que até a
que trata o art. 9°, § 2°, inciso I
conclusão de sua implantação
desta Portaria, para cada uma das seja necessária a utilização de
condições de que trata o caput.
fonte termelétrica, se assim
dispuser o PROJETO DE
II – No caso de Produto Energia, REFERÊNCIA ou o PROJETO
preço da energia, de que trata o
ALTERNATIVO, o PREÇO DE
art. 9°, § 2°, inciso II desta
REFERÊNCIA deverá ser
Portaria, para cada uma das
calculado pela ponderação entre o
condições de que trata o caput.
PREÇO DE REFERÊNCIA da
geração termelétrica e o PREÇO
§ 10° No caso das Soluções de
DE REFERÊNCIA da geração
Suprimento que trata o art. 9, §
hidráulica, conforme o período de
9°, o preço de venda a ser
participação de cada um, em
considerado para a seleção das
anos, sendo que todos os
propostas de Solução de
parâmetros declarados, inclusive
Suprimento, deverá ser calculado o tempo de permanência, serão
pela ponderação entre as receitas considerados no CCESI.”
fixas, custos variáveis e preços
da energia que trata o art. 9, § 9°,
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conforme o período de
participação de
cada um, em dias, sendo que
todos os, parâmetros declarados,
inclusive o tempo
de permanência, serão
considerados no CCESI.
Art. 6º ...
I – ...
II – Produto Energia, no qual
poderão participar Soluções de
Suprimento cujas fontes
primárias sejam exclusivamente
fontes renováveis, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as
quais o compromisso de entrega
consiste em produção anual de
energia, em MWh.
§ 1º ...
§ 2º ...
§ 3º ...
...
Art. 9º ...
§ 1º ...
§ 2º ...
I - ...
II – para o Produto Energia,
sejam definidas a partir do preço
da energia efetivamente
entregue, em R$/MWh.
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Art. 6º ...
I – ...
II – Produto Energia Diurna, no
qual poderão participar Soluções
de Suprimento cujas fontes
primárias sejam exclusivamente
fontes renováveis, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as
quais o compromisso de entrega
consiste em produção anual de
energia, em MWh, entregue no
período compreendido entre 8h
da manhã e 18h da tarde.
III – Produto Energia Noturna,
no qual poderão participar
Soluções de Suprimento cujas
fontes primárias sejam
exclusivamente fontes
renováveis, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as
quais o compromisso de
entrega consiste em produção
anual de energia, em MWh,
entregue no período
compreendido entre 18h da
tarde e 8h da manhã do dia
posterior.
§ 1º ...
§ 2º ...
§ 3º ...
§ 4º Para as soluções de
suprimento cujas fontes
primárias sejam
exclusivamente renováveis, é
facultado o cadastramento
simultâneo em Produto
Energia Diurna e Produto
Energia Noturna.

De acordo com Nota técnica 86,
página 5, Figura 2, os maiores
picos de demanda do sistema de
Roraima ocorrem no período
noturno, após às 21 horas. Ao
mesmo tempo, a diretriz do leilão
é estimular a utilização de
energias renováveis em sistemas
isolados, ao mesmo tempo que
garante preços baixos de energia
à população local. Notadamente,
a energia solar vem batendo os
recordes mais baixos em termos
de preço de energia, conforme
vimos inclusive no último leilão
A-4 que tivemos no ano passado.
Entretanto, a energia solar
somente pode ser gerada durante
o dia, e, portanto, a inserção de
solar sozinha em Roraima não
resolveria o problema energético
local, uma vez que à noite não
haveria disponibilidade desta
fonte primária. Por outro lado,
sistemas híbridos solares com
baterias permitem estender o
período de entrega desta energia
para o período noturno.
Entretanto, o preço da energia em
sistemas híbridos como este são
mais caros, pois há necessidade
de investimento em sistemas de
armazenamento. Ao estipular
blocos horários para a oferta de
energia, se está garantindo a
competitividade necessária para
que se possa ofertar energia
renovável também para ser

...
Art. 9º ...
§ 1º ...
§ 2º ...
I - ...
II – para o Produto Energia
(Diurna ou Noturna), sejam
definidas a partir do preço da
energia efetivamente entregue,
em R$/MWh.

Art. 6º ...
I – Produto Potência, no qual
poderão participar Soluções de
Suprimento com capacidade de
modulação de carga e
flexibilidade para operação
variável, com prazo de
suprimento de 7 anos, para as
quais o compromisso de entrega
consiste em disponibilidade de
potência, em MW, e a respectiva
energia associada, em MWh,
caso necessária.
II – ...
§ 1º ...
§ 2º É vedado o cadastramento
simultâneo de uma mesma
Solução de Suprimento para fins
de participação nos Produtos
Potência e Energia.

Art. 6º ...
I – Produto Potência, no qual
poderão participar Soluções de
Suprimento com capacidade de
modulação de carga e
flexibilidade para operação
variável, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as
quais o compromisso de entrega
consiste em disponibilidade de
potência, em MW, e a respectiva
energia associada, em MWh,
caso necessária.
II – ...
§ 1º ...
§ 2º É vedado possibilitado o
cadastramento simultâneo de
uma mesma Solução de
Suprimento para fins
de participação nos Produtos
Potência e Energia.

...
...
Art. 12 ...
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entregue à noite. A opção por
permitir a venda de produtos
energia diurno e noturno visa
garantir uma isonomia maior de
preços, visto que há sinergia em
projetos solares híbridos para
entregar energia durante o dia e
durante a noite.
Não obstante, seria possível a
implantação de projetos
renováveis híbridos, com baterias
e/ou térmicas de forma a garantir
um fator de potência próximos a
100% e mais baratos
do que cada produto contratado
individualmente.
Ademais, um projeto renovável
hibrido com uma térmica poderia
viabilizar a disponibilidade de gas
a preços muito competitivos
nessa região.
O cadastramento conjunto de
energia e potência poderá
oferecer soluções mais baratas do
que cada produto contratado
individualmente. Outra vantagem
é viabilizar a realização de
soluções híbridas térmicas com
fontes renováveis. O produto
Potência não dá garantia de
quantidade de MWh a ser
gerado/monetizado nos anos em
que a planta está em operação.
Sendo assim, plantas térmicas
não terão o incentivo de
construírem sistemas híbridos.
Por outro lado, o produto Energia
garante a entrega/monetização de
um número de MWh por ano,
viabilizando empreendimentos
que são monetizados através da
quantidade de MWh gerado,
como as híbridas térmicas com
renováveis.

I - ...
II - ...
Parágrafo único. Para fins de
classificação de Soluções de
Suprimento por meio da
capacidade remanescente para
fins de escoamento de geração,
de que trata o art. 11, a
sistemática deverá priorizar as
Soluções habilitadas para o
Produto Potência,
independentemente do valor de
lance.

N.A.
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Art. 12 ...
I - ...
II - ...
Parágrafo único. Para fins de
classificação de Soluções de
Suprimento por meio da
capacidade remanescente para
fins de escoamento de geração,
de que trata o art. 11, a
sistemática deverá priorizar as
Soluções habilitadas para o
Produto Potência,
independentemente do valor de
lance. Dentro das soluções
habilitadas para o produto
potência, deverá haver
prioridade para as soluções
que estejam ofertando também
os Produtos Energia Diurna e
Noturna através de fontes
primárias renováveis.
Recálculo do custo de geração
O custo de geração variável, em
R$/MWh poderá ser recalculado
caso o empreendedor apresente a
possibilidade de uso de outros
combustíveis com custo menor
do que o caso base (diesel).
A forma de cálculo do custo
variável de energia seguirá os
mesmos termos estabelecidos
pela Portaria 42/2007, alterado
pela Portaria 318/2017,
possibilitando a redução dos
custos de geração através da
arbitragem do combustível.

A possibilidade de uso de outros
combustíveis, como o GNL, GLP
ou biodiesel, permitirá ao
empreendedor oferecer um custo
ainda menor de energia no leilão.
Entretanto, os combustíveis
alternativos poderão não estar
imediatamente disponíveis na
data de início de fornecimento de
energia, ou ainda, poderão não
estar disponíveis durante todos os
períodos de geração.
Desta forma, um mecanismo de
recálculo do custo variável de
geração poderá permitir ao
sistema adquirir energia de forma
otimizada, aproveitando a
arbitragem no preço de
combustíveis.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com
vistas à Participação nos Leilões para Atendimento aos Sistemas Isolados
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser
fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as respectivas páginas da Nota
Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos
alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou
total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto
Item/Pág.
Texto proposto pela
Justificativa para a
pelo MME
Instituição/Cidadão
proposta da
Instituição/Cidadão

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de
Suprimento com vistas à Participação no Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e
justificados, mencionando-se os itens e as respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando
envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota
Técnica.
Texto proposto pelo
Item/Pág.
Texto proposto pela
Justificativa para a
MME
Instituição/Cidadão
proposta da
Instituição/Cidadão
4.2.1 Requisito de
confiabilidade
Para garantir o
atendimento da demanda
instantânea ao longo do
horizonte contratual, as
propostas de solução
candidatas ao produto
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4.2.1 Requisito de confiabilidade
Para garantir o atendimento da
demanda instantânea ao longo
do horizonte contratual, as
propostas de solução candidatas
ao produto Potência deverão ser
dimensionadas de forma que:

A exigência de que cada
projeto tenha uma unidade
geradora de reserva ou 20%
mais de capacidade
instalada privilegia a
instalação de motores de
baixa eficiência e prejudica
a instalação de plantas em
ciclo combinado de muito

Potência deverão ser
dimensionadas de forma
que:
a) Sejam capazes de
atender a demanda
contratada a cada
instante, ao longo de
todo o prazo contratual e
de maneira confiável;
b) A capacidade
instalada das mesmas
considere uma reserva de
20% (vinte por cento) da
potência instalada ou
uma unidade geradora (a
de maior potência), o que
for maior.
c) Disponham de reserva
de combustível –
tancagem, no caso de
combustíveis líquidos, ou
estoque, no caso de
biomassa – suficiente
para operação contínua, à
sua capacidade máxima
(exceto reserva), durante
sete dias consecutivos.

N.A.
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a) Sejam capazes de atender a
demanda contratada a cada
instante, ao longo de todo o
prazo contratual e de maneira
confiável;
b) A capacidade instalada das
mesmas considere uma reserva
de 20% (vinte por cento) da
potência instalada ou uma
unidade geradora (a de maior
potência), o que for maior.
b) Disponham de reserva de
combustível – tancagem, no caso
de combustíveis líquidos, ou
estoque, no caso de biomassa –
suficiente para operação
contínua, à sua capacidade
máxima (exceto reserva),
durante sete dias consecutivos.
Para garantir o atendimento da
demanda instantânea ao longo
do horizonte contratual, a
demanda total a ser contratada
no Leilão para o produto
Potência deverá ser
dimensionadas de forma que a
capacidade instalada total
considere uma reserva de 20%
(vinte por cento) da potência
instalada necessária. Não
obstante, fica o empreendedor
responsável pela
indisponibilidade forçada e
planejada do empreendimento.
#.# Requisito dinâmico
De forma a garantir a segurança
da operação e geração estável
em caso de mudanças na carga
do sistema ou redução de
suprimento da Venezuela, as
unidades geradoras deverão ter
capacidade superior a 20MW

maior eficiência.
Essa modificação não
alteraria a capacidade
instalada, entretanto permite
que diferentes tecnologias
compitam de forma
equânime, já que a
confiabilidade e a
disponibilidade de turbinas
são muito superiores a
motores a pistão.
A reserva de capacidade
deverá ser considerada na
quantidade de potência a ser
comprada no leilão, de
forma a garantir ao sistema
a reserva adequada mas sem
onerar um projeto, ou uma
planta, especificamente.
Plantas pequenas, em locais
com restrição de
escoamento, serão muito
prejudicadas caso a reserva
seja exigida por planta, e
não pelo sistema como um
todo.

As frequentes oscilações no
sistema de Roraima exigem
geradores com inércia maior
para garantir a segurança da
operação durante os
transitórios.

individualmente e apresentar
uma constante de inércia de, no
mínimo, 1 segundo (1 MJ/MW)

General Electric do Brasil Ltda

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição: GM Gestão em Engenharia
Nome do Representante da Instituição: Guilherme Gondim Coutinho

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Caso a proponente faça a opção por um
Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela escoamento de geração superior aos montantes
EPE propostas de Solução de Suprimento:
EPE propostas de Solução de Suprimento:
informados, as adequações na respectiva
III – cujo barramento candidato, III – cujo barramento candidato, de que trata subestação se darão por conta do empreendedor,
de que trata o art. 11º, § 2º, inciso I, desta
o art. 11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha cabendo a este informar as razões pelas quais
Portaria, tenha capacidade remanescente
capacidade remanescente para escoamento tomou as soluções técnicas e assumindo os
para escoamento de geração inferior aos
de geração inferior aos montantes apurados impactos financeiros e cumprimento de prazos para
montantes apurados nos termos dos arts. 11
nos termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria, a solução apresentada.
e 12 desta Portaria.
caso o proponente não tenha indicado
expressamente
que
as
adequações
necessárias
ao
escoamento
serão
consideradas
como
parte
do
empreendimento e que tais adequações são
em termos de prazo e tecnicamente
adequadas, a critério da EPE.
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Texto proposto pelo MME
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:
I – Produto Potência, no qual
poderão participar Soluções de Suprimento
com capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com
prazo de suprimento de 7 anos, para as
quais o compromisso de entrega consiste
em disponibilidade de potência, em MW, e
a respectiva energia associada, em MWh,
caso necessária.
Texto a ser acrescido.

Texto a ser acrescido.

Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:
I– Produto Potência, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento com
capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com
prazo de suprimento de 10 anos, para as quais
o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.
Constitui objeto deste LEILÃO a aquisição de
energia elétrica e potência associada de agentes
Vendedores nas seguintes quantidades:
POTÊNCIA INSTALADA (kW):
ENERGIA REQUERIDA (MWh):
OS PREÇOS DE REFERÊNCIA máximo, por LOTE,
são apresentados no quadro a seguir:

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Caso o Ministério de Minas e Energia mantenha a
opção pelo prazo de 7 anos, o empreendedor
considerará a amortização para esse período, pois a
eventual prorrogação por mais de 3 anos é incerta.
A amortização do investimento em um período
mais curto, acarretará num preço maior, com óbvia
desvantagem para a Administração. Além disto, a
possibilidade de prorrogação ou não por mais 3
anos, na forma como está colocada, pode trazer
sérios problemas de compliance, uma vez que os
interesses envolvidos na prorrogação são evidentes.

Ter como exemplo o item 1.1 do EDITAL DO
LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL, incluindo tabela
onde especifique a potência e a energia requeridas
para o suprimento de Boa Vista e Localidades
Conectadas.
Ter como exemplo o item 3.2.3.1 EDITAL DO
LEILÃO Nº 02/2016-ANEEL, incluindo uma
tabela onde especifique os preços de referência
máximos e suas respectivas equações para o
suprimento de Boa Vista e Localidades
Conectadas.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação nos Leilões para
Atendimento aos Sistemas Isolados
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela EPE

Item/Pág.

a) Caso o combustível a ser
a)
fornecido seja movimentado em
Terminal de Gás Natural
Liquefeito ou Unidade de
Regaseificação
existente,
o
empreendedor deverá comprovar
que
há
capacidade
de
regaseificação
disponível
e
reservada
para
o
seu
empreendimento no respectivo 5.1.1 Combustível Fóssil – Página b)
19
terminal; e
b) Caso o combustível a ser
fornecido seja movimentado em
Terminal de Gás Natural
Liquefeito ou Unidade de
Regaseificação que não esteja em
operação comercial, o
empreendedor deverá apresentar
a LP, a LI ou a LO do projeto,
emitida pelo órgão ambiental
competente, em conformidade
com a legislação ambiental, além
da comprovação de que há
capacidade de regaseificação
reservada para o seu
empreendimento no respectivo
terminal.

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão
Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de
Gás Natural Liquefeito ou Unidade
de Regaseificação existente, o
empreendedor deverá comprovar
que há capacidade de regaseificação
disponível e reservada para o seu
empreendimento; e
Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de
Gás Natural Liquefeito ou Unidade
de Regaseificação que não esteja
em
operação
comercial,
o
empreendedor deverá apresentar a
LP, a LI ou a LO do projeto,
emitida pelo órgão ambiental
competente, em conformidade com
a legislação ambiental, além da
comprovação de que há capacidade
de regaseificação reservada para o
seu empreendimento.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Para atendimento do empreendimento, o
Processo de Regaseificação poderá se dar
no próprio local da instalação da
termelétrica. Ou seja, não necessariamente
o processo de regaseificação terá que ser
no Terminal.
Assim, suprimindo-se a expressão “no
respectivo terminal” não se limita em que
ponto se dará o referido processo. O
importante é que se atenda as demandas e
quantidades estipuladas em projeto.
Considere-se que o transporte do produto
entre o Terminal de Gás e a UTE, em
locais geograficamente separados por
dezenas de quilômetros, poderá ser feito
estando o produto tanto na forma gasosa
quanto na forma líquida. Nesta última
condição o equipamento para
regaseificação estará localizado na
termelétrica e não no Terminal.
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Texto proposto pela EPE
A comprovação da geração de
energia destina-se a demonstrar
que, dada a disponibilidade do
combustível, a configuração do
projeto da usina termelétrica com
sua potência final instalada terá
condições de disponibilizar energia
ao Sistema Isolado em questão nos
termos pré-estabelecidos.

e) Os documentos assinados devem
ter as firmas reconhecidas e as
cópias dos documentos deverão
ser autenticadas. Os documentos
devem ser escaneados e gravados
após estes atos;

A comprovação de disponibilidade
de combustível é dispensada 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.

Item/Pág.

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

A comprovação da geração de
energia destina-se a demonstrar que,
dada
a
disponibilidade
do
combustível, a configuração do
projeto da usina termelétrica com
sua potência final instalada terá
condições de disponibilizar energia
ao Sistema Isolado em questão nos
termos pré-estabelecidos. Desta
forma, os estudos dos balanços
Térmicos e Hídricos deverão ser
apresentados pelo licitante vencedor
antes da Assinatura do Contrato.

Não vemos necessidade de que todos os
licitantes apresentem os Estudos:
balanços
térmico
e
hídrico.
Considerando-se que é possível a
mudança de características de Projeto
após a fase de inscrição e que tais
informações são fundamentais apenas
para contratação do licitante vencedor.

e) Apenas um dos documentos
assinados
deve
ter
firma
7 REQUISITOS GERAIS DA
reconhecida. Os demais serão
DOCUMENTAÇÃO – Página 35
autenticados por empregado da
EPE. As cópias dos documentos
não precisarão ser autenticadas.
Contudo, o licitante vencedor
deverá apresentar as vias originais
antes
da
contratação.
Os
documentos devem ser escaneados
e gravados.
5.1 Empreendimentos
A comprovação de disponibilidade de
termelétricos – Página 18
combustível é exigida inclusive 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.

A exigência de apresentação de
documentos autenticados e com firmas
reconhecidas representa custos
desnecessários aos licitantes. Vide Decreto
nº 9.094 de 17/072017.

6.1 Empreendimentos
termelétricos – Página 26

Esta comprovação é restritiva para o uso
de outros combustíveis. Se exigida, deve
ser para todos, não dispensando
exclusivamente o Diesel. Uma opção que
nos parece melhor é que a necessidade de
comprovação da disponibilidade de
combustível seja colocada apenas para os
licitantes vencedores, antes da assinatura
dos contratos.
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Texto proposto pela EPE

Item/Pág.

I Operação e Manutenção
Deverá ser informado o Custo Fixo
Anual de Operação e Manutenção
(O&Mfixo), justificado por meio de
planilhas discriminando todos os
custos incorridos na determinação
desses valores, em R$/ano. Se
existente, além do O&Mfixo, é
necessário apresentar o Custo
Variável de Operação e Manutenção,
em R$/MWh.

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

I Operação e Manutenção

I Operação e Manutenção
- Página 10

Deverá ser informado, apenas pelo
licitante vencedor, o Custo Fixo Anual
de
Operação
e
Manutenção
(O&Mfixo), justificado por meio de
planilhas discriminando todos os
custos incorridos na determinação
desses valores, em R$/ano. Se
existente, além do O&Mfixo, é
necessário apresentar o Custo Variável
de Operação e Manutenção, em
R$/MWh.

Não se consegue identificar nenhuma
utilidade dessa informação para a
ANEEL prestada no caso dos licitantes
que não tiveram êxito no certame.
Ademais, como a Portaria admite
mudanças, supõe-se que mesmo o
licitante vencedor lutará para otimizar o
seu Projeto.
Assim, essas informações devem ser
repassadas apenas pelo licitante
vencedor até o ato da assinatura do
contrato.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela EPE

Item/Pág.

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
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Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2018
Ao Ministério de Minas e Energia – MME
Departamento de Planejamento Energético
Assunto: Contribuições da Golar Power à Consulta Pública MME nº 60/2018

Referência: (1) Consulta Pública nº 60, de 11/10/2018
(2) Nota Técnica nº 85/2018/DPE/SPE
(3) Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
(4) Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0

Exmo. Sr. Ministro,
Cordialmente cumprimentando-o, referenciamos a Consulta Pública em epígrafe (1), lançada
no dia 11/10/2018 por este Ministério, com o objetivo de colher subsídios e comentários sobre
a minuta da Portaria n° 425/2018 “que estabelece as diretrizes para realização de Leilão de Boa
Vista e Localidades Conectadas, no Estado de Roraima”.
Elogiamos a iniciativa do Ministério em consultar os agentes econômicos e a sociedade civil
antes da edição da referida Portaria. O presente diálogo permite o compartilhamento de
diferentes visões setoriais, aprimorando o processo de licitação para a compra de energia dos
sistemas isolados.
A Golar Power é acionista da CELSE – Centrais Elétricas de Sergipe S/A, a maior usina
termelétrica movida a gás natural do Brasil, e é controlada pela Golar LNG que tem sido muito
relevante na introdução do GNL (gás natural liquifeito) na matriz enérgetica brasileira, desde
2009 quando foi criado o primeiro terminal de GNL na Baía da Guanabara, Estado do Rio de
Janeiro.
Buscando contribuir para o aperfeiçoamento regulatório e legal para o Leilão de Boa Vista e
Localidades Conectadas, apresentamos, as seguintes propostas da Golar Power para esta
Consulta Pública.

Cordialmente,

GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição: GOLAR POWER LATAM PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Nome do Representante da Instituição: Francisco Losito

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão
ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, O Produto Potência com uma geração mínima no
seus Anexos, os respectivos CCESI, o seus Anexos, os respectivos CCESI, o leilão será usado para modulação de carga e
detalhamento da sistemática a ser adotada detalhamento da sistemática a ser adotada flexibilidade
para
operação
variável.
para a seleção das propostas de Solução de para a seleção das propostas de Solução de Proporcionando ao empreendedor uma garantia
Suprimento, bem como adotar as demais Suprimento, bem como adotar as demais mínima de despacho que é necessária para
medidas necessárias para a realização do medidas necessárias para a realização do viabilizar a geração de energia movida a GNL,
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Leilão para Suprimento a Boa Vista e que é mais
barata, mais
eficiente,
Localidades Conectadas, de 2018.
Localidades Conectadas, de 2018.
ambientalmente menos agressiva e, no futuro
próximo, seria usado as próprias reservas de gás

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, ficando alocado ao
empreendedor o risco da incerteza de despacho
de sua Solução de Suprimento.

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, sendo garantido ao
empreendedor uma geração mínima de
50% da potência instalada. Podendo ser
alocada a critério do operador em qualquer
horário do dia/semana/mês a qualquer
fração da disponibilidade máxima de modo
a mitigar o risco da geração, diminuir o
custo da tarifa de energia e dar
flexibilidade horária ao operador.

natural existentes na região (Azulão e Solimões).
O Produto Potência com geração mínima está em
harmonia com as diretrizes de contratação
definidas pela Portaria MME 67/18 para a
contratação de energia nos sistemas isolados. A
contratação de energia sem despacho mínimo não
atende os requisitos definidos no Art. 8°, da
minuta de Portaria, uma vez que só os
empreendimentos movidos a diesel estariam
aptos a atender este requisito. De todo modo, não
seriam mais eficientes economicamente que a
alternativa com despacho mínimo movida a
GNL, mesmo quando combinada com o
improvável suprimento da Venezuela a preços
ainda desconhecidos.
Em exercício similar, apresentado pela EPE (NT
064 – de dezembro de 2017), demonstra-se que
em 10 anos de contratação a solução a GNL com
Garantia Mínima de Geração é mais barata que a
solução de diesel flexível, ainda que
considerando a Energia da Venezuela a um custo,
mesmo que otimista, de R$ 300/MWh.
Assim, caso não seja possível a contratação da
energia da Venezuela, que parece ser o cenário
mais provável, seja por questões comerciais,
políticas ou internas enfrentadas pelo país
vizinho, estaríamos em uma situação muito
danosa para o sistema elétrico nacional, já que a

solução a diesel custará R$ 350/MWh a mais do
que a geração a GNL.
Cabe destacar, que a única forma de atender os
requisitos de habilitação para o suprimento dos
Sistemas Isolados, nos moldes estabelecidos pela
Portaria do MME 67/2018 e criar uma alternativa
ao Diesel, é a introdução neste leilão da
contratação do Produto Potência.
A contratação de geração a diesel tende a elevar
o preço da geração da Venezuela na renovação do
contrato em 2021. A contratação de GNL, no
Produto Potência com Geração Mínima reduz a
dependência da energia de baixa qualidade da
Venezuela e cria espaço para uma contratação de
longo prazo de energia renovável.

Por fim, ainda que se considere uma futura
interligação com o SIN, a “ancoragem” do
terminal de GNL a partir do Leilão de Boa Vista
e Localidades Conectadas irá trazer uma
economia para o sistema com a conversão dos
outros 200MWm dos sistemas isolados que
permanecerão isolados, em valor que pode
chegar a R$ 600milhões por ano, assumindo
custo variável R$ 650/MWh e R$ 960/MWh,
GNL e diesel respectivamente.

Além disso, o aumento da oferta de gás natural na
região com limitações energéticas trará outros
benefícios
econômicos
com
o
maior
desenvolvimento industrial e a oferta de GNC
para a população não só no Estado do Amazonas
mas também em Roraima.
A chegada de infraestrutura criogênica na Região
Norte será uma forma de facilitar a exploração
das reservas de gás (Solimões, Azulão) através
das liquefações em pequena escala e transporte
para a utilização deste gás também na região.

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: Lalcam-MA Engenharia e Serviços Ltda
Nome do Representante da Instituição: Luiz A M Amoroso
Assunto: Minuta de portaria que estabelece as diretrizes para realização de Leilão
com vistas a aquisição de energia e potência para garantir o suprimento do
mercado consumidor de Boa Vista e Localidades Conectadas, no Estado
de Roraima.
CONTRIBUIÇÃO:
Realizar Leilão para contratação de uma solução estruturada de mais longo prazo com base
em geração solar e intercâmbio com a Venezuela (Corpoelec), para atender o Sistema Boa
Vista e localidades interligadas.
Período = 20 anos, com futura integração ao SIN.
FUNDAMENTAÇÃO:
O estudo prospectivo mostra que o custo da recontratação de geração diesel para atender
os requisitos de geração complementar ao suprimento de importação Venezuela são da
ordem de 3,9 bilhões de reais em OPEX e mais cerca de 760 milhões de custo de
disponibilidade em geração diesel (high speed), mantidas as condições de importação de
130MW e preços atuais de combustível diesel.
Caso haja degradação nos montantes de importação de energia e elevação nos preços
internacionais de combustível neste período os valores de OPEX serão ainda maiores.
Com este montante de recursos é possível uma solução estruturada com visão de mais
longo prazo, baseada em fontes alternativas, convergente a futuras integrações
estratégicas (muito rentáveis) e que melhor atende os princípios de racionalidade técnica e
operacional, continuidade e modicidade tarifária estabelecidas no arcabouço legal e
regulatório.
ESTUDOS DE REFERÊNCIA:
Em anexo nas planilhas de cálculo prospectivo com as devidas indicações de premissas,
mensurações e resultados.
Os dados de mercado local consideraram as informações nos relatórios disponibilizados no
âmbito da presente consulta.

DIRETRIZ PROPOSTA:
a) Banco de Baterias centralizado na SE Monte Cristo (230kV) com capacidade
conforme já estabelecido pelo CMSE (35MWh 70MW) com a finalidade de regulação
do Sistema BVA e backup de variações e interrupções de curta duração;
b) Implantação de UFVs na região norte de BVA (terreno adequado) para até 100% do
requerimento de carga;
c) Modificação do contrato com Venezuela para intercâmbio (deverá ser atrativo para
a Venezuela que enfrenta dificuldades internas no atendimento de seu mercado);
d) Implantação de UFVs nas localidades para inversão de fluxo nas redes de
subtransmissão de 85% (aprox.) da capacidade total da linha durante os períodos
de insolação (diurno);
e) Pode-se eventualmente considerar sistemas de BAT nestas localidades para
regulação de tensão e frequência;
f) As disponibilidades remanescentes de geração diesel (mínimas para segurança)
assim com os montantes de UFV finais dependem de estudos elétricos dos sistemas
para verificar os níveis limites de fluxo de potência1;
g) Ainda existe a possibilidade de uso incluir o uso (desde que limitado a emergência)
das turbinas FT-4 existentes (se ainda disponíveis), de consumo elevado (385
l/MWh) entretanto extremamente confiáveis.
Resultados esperados:
Considerando-se as planilhas anexo que indicam total de CAPEX em UFV e sistema de
baterias da ordem de 3 bilhões de reais, portanto menor e de maior racionalidade.
Considerando-se o Custo de operação em 5 anos – da ordem de 2,25 bilhões de reais
(contra 4,7 bilhões da solução com geração diesel e manutenção da importação
Venezuela).
De outro lado, por se tratar de solução estruturada, apresenta efetividade de longo prazo
(20 anos).
Observar ainda que por se tratar de ponta de linha é necessário um sistema robusto de
regulação assim o montante adequado de baterias e respectivas características só pode
ser corretamente indicado através de estudos de fluxo de carga e estabilidade para o
sistema.
Assim o Centro de Operações junto ao SE Monte Cristo deve ser considerada no projeto
como COS regional de operação do Sistema (incluindo COD) e das UFVs para eventual
controle de constrangimento e coordenação da operação das gerações emergências
remanescentes.

1

Não foi possível incluir os montantes de referência pois os parâmetros dos sistemas da BVA e da Corpoelec não são
facilmente disponíveis.

FUTURA INTEGRAÇÃO AO SIN:
Os contratos de UFV (20 anos) verterão para o SIN, quando da integração do sistema BVA
pela linha de transmissão Manaus-BVA como contratos de reserva, nos montantes que
forem estabelecidos pelo estudo definitivo indicado ao final dessas contribuições.

PROJETO UHE BEM QUERER:
Deve ser tratado dentro do contexto do sistema interligado. Portanto não vemos correlação
com o presente planejamento.

FUTURA INTEGRAÇÃO AO PROJETO ARCO NORTE:
Ao Norte o Estado de Roraima faz fronteira com a Guyana, distando Boa Vista cerca de
530 km de Georgetown (capital).
A Guyana dispõe de cerca de 7GW potencial hidráulico e produção de GN off shore que
para adequada viabilidade necessita de escala inexistente no mercado local.
Possui também projeto avançado de UHE (Amaila de 165MW) no caminhamento da futura
(se evoluir) LT BVA_Georgetown, que teria ganhos com a integração integração.
De outro lado a região ao norte de Macapá e guianas apresente elevado potencial Eólico a
ser explorado mas que requer integração elétrica para viabilizar, assim com as hidrelétricas
e para o GN cujo uso natural é com ancora em UTE.
Existem estudos de uso no GN off shore (com UPGN e Gasoduto subaquático) para uma
UTE de 200MW CC porém a viabilização da infra estrutura associada requer escalas
maiores.
De outro lado a ligação rodoviária viabiliza logística módica para o escoamento agrícola de
Roraima, com regiões agrícolas muito produtivas.
O projeto Arco Norte considera também a integração das outras 2 Guianas (Suriname e
Guiana Francesa) até Macapá (já interligada ao SIN).

PONTO DE ATENÇÃO:
O caminho crítico para viabilização de UFVs na região de BVA e localidades é necessário
que as áreas sejam organizadas e oferecidas ao ganhador como opção de compra ou
cessão, pois a questão fundiária é complexa e oferece muito risco para os empreendedores
da área de energia.
As melhores áreas são aquelas ao Norte da SE Monte Cristo pois são planas e na maioria
inadequada para agricultura de grãos.
Entendimentos anteriores com as áreas de desenvolvimento do estado de RR mostram
viabilidade nesta condução desde que organizado pelo Poder Concedente no certame.

Adicionalmente é pode ser viabilizado protocolo preliminar de licenciamento para as áreas
e atividades de forma mitigar riscos de implantação e cronograma.

CONCLUSÃO:
Há efetivos ganhos de estruturação de um projeto alternativo baseado em energia
fotovoltaica, que se mostra mais racional e de menor custo comparado com a visão de curto
prazo.
Não há conflito com a futura integração ao SIN.
O desenho final deve ser objeto de estudo por parte da EPE, e eventualmente contar com
uma empresa interessada para os detalhamentos e documentos de referencia finais parte
do certame.
Este eventual parceiro pode ser remunerado em suas atividades assim como os demais
custos, pelos vencedores do(s) certame(s) a título de custo de outorga.
É possível identificar grupos e empresas com adequada expertise e eventual interesse
neste sentido, tal como se verifica nos projetos e posteriores licitações de UHEs.
Anexo as 3 planilhas de cálculo utilizados nas mensurações e premissas aqui consideradas
a título de contribuição.

LALCAM-MA Engenharia e Serviços Ltda
Eng. Luiz A M Amoroso

Unidade
Capital
Distrito
Monte Cristo
Novo Paraíso
Floresta
Interior - Interligado
Alto Alegre
Bonfim
Caracaraí
Mucajaí
Normandia
Rorainópolis
Subtotal BVA+interior

Estudo Roraima
Mwmed MWh/h

MWh
48.144
30.223
31.534
26.628

5,5
3,5
3,6
3,0

49.720
58.702
29.748
31.823
13.333
98.936
418.791

5,7
6,7
3,4
3,6
1,5
11,3
47,9

Interior Isolado
Pacaraima (CorpoElect)

7.461

Interior Isolado Diesel
Vila Brasil
Uiramutã
Demais (23)
médio por unidade

Subtotal
Balanço Energético
RR Capital
RR Interior
Capital -> Interior
Carga Total

UTE Disponibilidade 5a
Premissa R$/ano/MW
UFV + Baterias Capex
R$/MWp
Total UFV
Baterias
CAPEX Total
Area Necessária
Fatores criticos:
a) Fundiário
b) Licenciamento Ambiental

CE

Tipo

13.635
8.553
8.924
7.536

283
283
283
283

TE Diesel
TE Diesel
TE Diesel
TE Diesel

8,63
12,71
5,43
5,75
2,35
7,57
275,4

14.071
16.613
8.419
9.006
3.773
27.999
118.528

283
283
283
283
283
283

TE Diesel
TE Diesel
TE Diesel
TE Diesel
TE Diesel
TE Diesel

0,9

1,61

2.111

283 Importação

7.579
1.465
33.729

0,9
0,2
3,9

1,61
0,49
7,0

1.544
423
2.642

404 TE Diesel
404 TE Diesel
404 TE Diesel

232,97

1.466

0,168

0,30

115

42.773

4,9

9,05

4.609

CP (MWh)
984.535
332.496

Mwmed
112
38

1.317.031

150

UFV (para equilibrio)
Consumo Total Diesel
BVA+interior
Isolados
Subtotal
Preço Diesel BVA
Custo Anual - Diesel
Custo Anual Co&m
Custo Anual - Importação
R$/Mwh
OPEX 5 anos

Diesel m3

Importação
1.130.268
332.496
282.262

404 TE Diesel
Mwmed
129
38
32

752 Mwp
m3
m3/dia
118.528
329
4.609
13
123.137
342
4,15
511.019.156
6.156.857
50,00
261.091.908
231,00
3.891.339.606

MW Geração Diesel + UFVproposta
Localidade
Mwinstal
UFV
Alto Alegre
14
Bonfim
20
Caracaraí
8
Mucajaí
9
Normandia
4
Rorainópolis
15
70
Sistema BVA
233
Total
303

28,4
33,5
17,0
18,2
7,6
56,5
161
590
752

757.425.000
500.000

3.800.000
2.856.574.087
160.250.000
R$
3.016.824.087
1.200 hec

Custo Operação UFV + Bat (5 anos)
Energia UFV
300
1.975.546.500
Baterias
25.000.000
125.000.000
Outras
30.000.000
150.000.000
Total
2.250.546.500

Estudo de Atratividade UFV em RR - DCF (MR$) - Determinação Preço Suprimento
Projeto Solar - UFV Tipica (cluster)
Estudo de Investimento
EFV - Placas Fotovoltaicas
Custo por MW instal
CAPEX Total
Produção Anual Esperada
Produção 20 anos
Fator de Capacidade (bruta)
TEIF
TEIP
FC%
Perdas Internas e CG

Data de Referência (ANO)
Ano relativo
IPCA
Fator
Receita de Venda - Liquida
R$/MWh - 2018
Produção (MWh/ano)
Receita Bruta
PIS - COFINS - Lucro Presumido
Despesas Operacionais
OPEX
TFSEE
PDSEE
Lucro Tributável - Presumido
Base Tributável (industrial)
IRPJ
Adicional IRPJ
CSLL

90,00

3,800
342.000

149.164
2.983.287
20,0%
2%
2%

Fluxo de Caixa Alavancado
VPL (nominal)
TIR (nominal aa/real aa)

2019

2020
0
5,00%
100%

2021
1
5,00%
105%

2022
2
5,00%
110%

2023
3
5,00%
116%

2024
4
5,00%
122%

2025
5
5,00%
128%

2026
6
5,00%
134%

2027
7
5,00%
141%

2028
8
5,00%
148%

2029
9
5,00%
155%

2030
10
5,00%
163%

2031
11
5,00%
171%

2032
12
5,00%
180%

2033
13
5,00%
189%

2034
14
5,00%
198%

2035
15
5,00%
208%

2036
16
5,00%
218%

2037
17
5,00%
229%

2038
18
5,00%
241%

2039
19
5,00%
253%

2040
20
265%

44.573

46.802

49.142

51.599

54.179

56.888

59.732

62.719

65.855

69.148

72.605

76.235

80.047

84.049

88.252

92.665

97.298

102.163

107.271

112.634

46.262
-1689

48.575
-1773

51.004
-1862

53.554
-1955

56.232
-2052

59.043
-2155

61.995
-2263

65.095
-2376

68.350
-2495

71.767
-2620

75.356
-2750

79.123
-2888

83.080
-3032

87.234
-3184

91.595
-3343

96.175
-3510

100.984
-3686

106.033
-3870

111.335
-4064

116.901
-4267

-9706
-8978
-243
-486

-10191
-9426
-255
-510

-10701
-9898
-268
-536

-11236
-10393
-281
-562

-11798
-10912
-295
-590

-12388
-11458
-310
-620

-13007
-12031
-325
-651

-13657
-12632
-342
-683

-14340
-13264
-359
-718

-15057
-13927
-377
-754

-15810
-14623
-396
-791

-16601
-15355
-415
-831

-17431
-16122
-436
-872

-18302
-16928
-458
-916

-19217
-17775
-481
-962

-20178
-18664
-505
-1010

-21187
-19597
-530
-1060

-22247
-20577
-557
-1113

-23359
-21605
-585
-1169

-24527
-22686
-614
-1227

46.262
3.701
-555
-346
-500

48.575
3.886
-583
-365
-525

51.004
4.080
-612
-384
-551

53.554
4.284
-643
-404
-578

56.232
4.499
-675
-426
-607

59.043
4.723
-709
-448
-638

61.995
4.960
-744
-472
-670

65.095
5.208
-781
-497
-703

68.350
5.468
-820
-523
-738

71.767
5.741
-861
-550
-775

75.356
6.028
-904
-579
-814

79.123
6.330
-949
-609
-855

83.080
6.646
-997
-641
-897

87.234
6.979
-1047
-674
-942

91.595
7.328
-1099
-709
-989

96.175
7.694
-1154
-745
-1039

100.984
8.079
-1212
-784
-1091

106.033
8.483
-1272
-824
-1145

111.335
8.907
-1336
-867
-1202

116.901
9.352
-1403
-911
-1263

44.861

47.103

49.457

51.928

54.524

57.249

60.110

63.114

66.269

69.581

73.059

76.710

80.545

84.571

88.798

93.237

97.897

102.791

107.929

113.325

-342000
0
273600

35.155
1
-30745

36.911
2
-30745

38.756
3
-30745

40.692
4
-30745

42.726
5
-30745

44.861
6
-30745

47.103
7
-30745

49.457
8
-30745

51.928
9
-30745

54.523
10
-30745

57.248
11
-30745

60.110
12
-30745

63.114
13
-30745

66.268
14
-30745

69.581
15
-30745

73.058
16
-30745

76.710
17
-30745

-68400
124.433
15,00%

4.410

295,37
149.164
3,65%

8.550
0,50%
1,00%

3%
231
463

8,00%
15,00%
10,00%
1,08%

20
14%
9,4%
80,0%

1,1

8,00%
20,00%

Esta remuneração equivale IPCA+10 LP

Avaliação da Atratividade
Energia Requerida Total
Despesa Anual UFV
Diesel + Importação /ano

80%
6,16%
1,20%
0,50%
1,50%
9,36%

18,9%
1,5%

Resultado LP após tributação
Fluxo de Caixa de Projeto
Ano relativo
Financiamento Price
Taxa aa
% Debt
Indice cobertura

BNDES
Debt%
TJLP
Spread
Risco
Agente
i deb

MW
MR$/MW
MR$
MWh
MWh

1.317.031 MWh/ano
389.013.103
R$/ano
772.111.064
R$/ano

1,2
6.167

1,3
8.011

1,3
9.948

80.544
18
-30745

84.570
19
-30745

88.798
20
-30745

1,4

1,5

1,5

1,6

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,4

2,5

2,6

2,8

2,9

11.981

14.116

16.358

18.712

21.184

23.779

26.504

29.365

32.369

35.524

38.836

42.314

45.965

49.800

53.826

58.053

Estudo Custo de Disponibilidade e Regulação Baterias 35/70MWh
Projeto RR - Monte Cristo
Estudo de Investimento
MWh capacidade
Potência (MW)
Custo USD/Mwh
R$/USD
CAPEX
Baterias
SE Infraestrutura 230kV
Ciclos Diários
% capacidade/Ciclo
Disponibilidade
Energia Regulação /ano

Data de Referência (ANO)
Ano relativo
IPCA
Fator

35,00

70,000
900.000
3,50

160.250.000
110.250.000
50.000.000

R$
R$
R$

65%
6,16%
2,50%

Receita - Preços
RF
24.415 MR$/ano
Regulação
5,00 R$/MWh

1

65,0%
95,0%
7.889 MWh/ano
2019

2020
0
5,00%
100%

Receita de Venda - Liquida
Receita Bruta Total
Receita Fixa
Receita Regulação
PIS - COFINS - Lucro Presumido

MR$/ano
24.454
24.415
39
3,65%

Despesas Operacionais
OPEX
TFSEE
PDSEE

MR$/ano
3.205
0,50%
1,00%

Lucro Tributável - Presumido
Base Tributável (industrial)
IRPJ
Adicional IRPJ
CSLL

MR$/ano
8,00%
15,00%
10,00%
1,08%

2%
128
257

Resultado LP após tributação
Fluxo de Caixa de Projeto
Ano relativo
Financiamento Price
% Debt
Indice cobertura

MR$/ano

Fluxo de Caixa Alavancado
VPL (nominal)
TIR (nominal aa/real aa)

MR$/ano
8,00%
19,99%

Esta remuneração equivale IPCA+10 LP

BNDES
Debt%
TJLP
Spread

MW
MR$/MW
USD

20
13,7%
65,0%

2021
1
5,00%
105%

2022
2
5,00%
110%

2023
3
5,00%
116%

2024
4
5,00%
122%

2025
5
5,00%
128%

2026
6
5,00%
134%

2027
7
5,00%
141%

2028
8
5,00%
148%

2029
9
5,00%
155%

2030
10
5,00%
163%

2031
11
5,00%
171%

2032
12
5,00%
180%

2033
13
5,00%
189%

2034
14
5,00%
198%

2035
15
5,00%
208%

2036
16
5,00%
218%

2037
17
5,00%
229%

2038
18
5,00%
241%

2039
19
5,00%
253%

2040
20
265%

24.740
25.677

25.977
26.961

27.275
28.309

28.639
29.724

30.071
31.210

31.575
32.771

33.154
34.409

34.811
36.130

36.552
37.936

38.379
39.833

40.298
41.825

42.313
43.916

44.429
46.112

46.650
48.418

48.983
50.838

51.432
53.380

54.004
56.049

56.704
58.852

59.539
61.794

62.516
64.884

-937

-984

-1033

-1085

-1139

-1196

-1256

-1319

-1385

-1454

-1527

-1603

-1683

-1767

-1856

-1948

-2046

-2148

-2255

-2368

-3770
-3365
-135
-270

-3958
-3534
-142
-283

-4156
-3710
-149
-297

-4364
-3896
-156
-312

-4582
-4090
-164
-328

-4811
-4295
-172
-344

-5052
-4510
-181
-361

-5304
-4735
-190
-379

-5570
-4972
-199
-398

-5848
-5221
-209
-418

-6140
-5482
-220
-439

-6447
-5756
-231
-461

-6770
-6044
-242
-484

-7108
-6346
-254
-508

-7464
-6663
-267
-534

-7837
-6996
-280
-560

-8229
-7346
-294
-589

-8640
-7713
-309
-618

-9072
-8099
-324
-649

-9526
-8504
-341
-681

25.677
2.054
-308
-181
-277

26.961
2.157
-324
-192
-291

28.309
2.265
-340
-202
-306

29.724
2.378
-357
-214
-321

31.210
2.497
-375
-226
-337

32.771
2.622
-393
-238
-354

34.409
2.753
-413
-251
-372

36.130
2.890
-434
-265
-390

37.936
3.035
-455
-279
-410

39.833
3.187
-478
-295
-430

41.825
3.346
-502
-311
-452

43.916
3.513
-527
-327
-474

46.112
3.689
-553
-345
-498

48.418
3.873
-581
-363
-523

50.838
4.067
-610
-383
-549

53.380
4.270
-641
-403
-577

56.049
4.484
-673
-424
-605

58.852
4.708
-706
-447
-636

61.794
4.944
-742
-470
-667

64.884
5.191
-779
-495
-701

24.910

26.154

27.461

28.833

30.273

31.786

33.374

35.041

36.792

38.630

40.561

42.588

44.716

46.950

49.297

51.760

54.347

57.063

59.915

62.910

-160250
0
104163

21.140
1
-15420

22.196
2
-15420

23.305
3
-15420

24.469
4
-15420

25.691
5
-15420

26.974
6
-15420

28.322
7
-15420

29.737
8
-15420

31.222
9
-15420

32.782
10
-15420

34.420
11
-15420

36.140
12
-15420

37.946
13
-15420

39.842
14
-15420

41.833
15
-15420

43.923
16
-15420

46.118
17
-15420

48.423
18
-15420

50.843
19
-15420

53.384
20
-15420

-56088
88.838
14,99%

5.721

1,4

1,4
6.777

1,5
7.885

1,6
9.049

1,7

1,7

1,8

1,9

2,0

2,1

2,2

2,3

2,5

2,6

2,7

2,8

3,0

3,1

3,3

3,5

10.271

11.555

12.902

14.317

15.803

17.363

19.001

20.721

22.526

24.422

26.413

28.504

30.699

33.003

35.423

37.964

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição: MERCURIO PARTNERS
Nome do Representante da Instituição: Alexandre Americano Holanda e Silva
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão
ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:
I – cadastradas em desacordo com as diretrizes
definidas na Portaria MME nº 67, de 2018, e
nesta Portaria;

Art. 4o Não serão habilitadas tecnicamente pela Como forma de dar eficácia à diretriz contida na
EPE propostas de Solução de Suprimento:
Portaria MME nº 67, de 2018, devem ser privilegiadas
Soluções de Suprimento cujas emissões de gases
I – cadastradas em desacordo com as diretrizes poluentes sejam as menores possíveis, de acordo com
definidas na Portaria MME nº 67, de 2018, e nesta as tecnologias disponíveis.
Portaria, devendo as propostas de Solução de
Suprimento buscarem a eficiência econômica e
energética e a mitigação dos impactos ambientais,
de forma que as emissões não ultrapassem os
limites estabelecidos na Resolução CONAMA no
382, de 26 de dezembro de 2006;
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Texto proposto pelo MME
III – cujo barramento candidato, de que trata o
art. 11º, § 2º, inciso I, desta Portaria, tenha
capacidade remanescente para escoamento de
geração inferior aos montantes apurados nos
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.

Texto a ser inserido

Texto a ser inserido

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

III – cujo barramento candidato tenha capacidade
remanescente para escoamento de geração
inferior aos montantes apurados nos termos da
Nota Técnica da EPE que tratará dos
Quantitativos da Capacidade Remanescente do
Sistema Distribuição de Energia Elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para Escoamento de
Geração.

Considerando se tratar de sistema isolado, a
documentação que complementa o Edital deve indicar
onde será conectado o empreendimento vencedor. Ou
seja, determinar de modo taxativo, antes do ato de
cadastramento dos empreendimentos, quais os pontos
de conexão estão disponíveis e a potência que poderá
neles ser conectada,

IV – cujos sócios, direta ou indiretamente,
independentemente
do
percentual
de
participação, detenham participação societária na
distribuidora local de energia, direta ou
indiretamente.

Como nos sistemas isolados o despacho é programado
pela distribuidora local, para que seja mantida a
isonomia entre os empreendimentos, é mandatória a
não participação no certame de empreendimentos cujo
capital seja formado por sócios diretos ou indiretos da
distribuidora local de energia.
V – que não comprovem se tratar de energia nova, Também como forma de atender à diretriz preconizada
nos termos nos termos do art. 2º, § 6º, da Lei na Portaria MME 67, de 2018, deverão ser privilegiadas
10.848 de 15 de março de 2004.
Soluções de Suprimento que contemplem a contratação
de energia nova.
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Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018, poderão ser
apresentadas Soluções de Suprimento para dois
produtos distintos:

Por se tratar de energia nova o prazo está
incompatível para a remuneração do capital
investido. O empreendedor enfrentará inúmeras
dificuldades de obter financiamento para seu projeto.
Ademais, quanto menor for o prazo de duração do
contrato, maior será o preço de venda da energia, em
desvantagem para a Administração Pública.

I – Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, com prazo de suprimento de 7 anos, para
as quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.
Art. 7º A critério do empreendedor interessado,
as Soluções de Suprimento cadastradas para o
Produto Potência poderão dispor de capacidade
instalada suplementar.
§ 1º A capacidade instalada suplementar deve
ser informada no momento do cadastramento da
Solução de Suprimento e deve ser formada
exclusivamente por fontes renováveis.

I – Produto Potência, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, COM PRAZO DE SUPRIMENTO DE
15 ANOS, para as quais o compromisso de
entrega consiste em disponibilidade de potência,
em MW, e a respectiva energia associada, em
MWh, caso necessária
Sugere-se o esclarecimento do alcance e objetivo
deste artigo. Alternativamente, não sendo viável o
esclarecimento, pede-se a supressão do art. 7º por
completo.

Observe-se a esse respeito o item 1.4, pag. 7 do Edital
do Leilão nº 02/2016 – ANEEL, onde o prazo de
contratação é de 180 meses.

O Edital deverá indicar explicitamente a quantidade
de capacidade instalada suplementar como forma de
atender ao Item “B.” do Apêndice I da Instrução nº
EPE-DEE-RE-023/2018- r0 (pag.39). Tal indicação
se faz necessária para garantir a isonomia entre os
licitantes.
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Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital, seus
Anexos, os respectivos CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a seleção das
propostas de Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento a Boa Vista
e Localidades Conectadas, de 2018.

O Produto Potência do leilão será usado para
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável. Proporcionado ao empreendedor uma
garantia mínima de inflexibilidade seria possível
viabilizar geração de energia mais barata e eficiente.
Da forma proposta, apesar de existir uma quantidade
mínima de energia a ser produzida todos os dias, o
operador tem flexibilidade para alocar qualquer
quantidade de energia a qualquer hora, desde que ao
final das 24 horas do dia seja contabilizada, ao menos,
a inflexibilidade diária. Por se tratar de modulação de
carga o operador do sistema tem maneiras de
determinar uma porcentagem mínima para a operação
das máquinas.
A opção de interromper a operação mesmo na parcela
inflexível é útil para o operador em caso de retomada
de energia de fontes mais baratas, e.g. Venezuela.
Nesse caso, o empreendimento necessitaria de um
aviso prévio de pelo menos 60 dias para consumir
todo o estoque de combustível.
Da mesma forma, para voltar à operação, o
empreendedor deverá ser avisado com antecedência
de 60 dias para viabilizar a retomada do fornecimento
de combustível.

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, ficando alocado ao
empreendedor o risco da incerteza de despacho de
sua Solução de Suprimento.

§ 7º Texto a ser inserido

§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever que a geração de energia a ser entregue
dependerá dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e
localidades conectadas, sendo garantido ao
empreendedor um índice de inflexibilidade de
até 50% da disponibilidade máxima diária.
Podendo ser alocada a critério do operador em
qualquer horário do dia a qualquer fração da
disponibilidade máxima de modo a mitigar o
risco da geração, diminuir o custo da tarifa de
energia e dar flexibilidade horária ao operador.
Caso o operador decida não mais despachar o
empreendimento diariamente, poderá requisitar a
suspensão temporária da operação, com aviso de
60 dias de antecedência, devendo também ser
observado este prazo de aviso prévio quando for
necessária a retomada da operação.
§ 7º Os CCESIs do Produto Potência deverão
prever as garantias, preferencialmente bancárias,
a serem prestadas aos vendedores de energia em
montante equivalente a 4 meses de geração na
base.

Considerando a delicada situação financeira da
distribuidora local – Eletrobrás Distribuição
Roraima, a apresentação de garantias se mostra
adequada de modo a garantir a atratividade do projeto
para o empreendedor.
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§ 8º Texto a ser inserido

§ 9º Texto a ser inserido

§ 8º Deverá ser facultado ao empreendedor o
requerimento do benefício da sub-rogação no
reembolso da CCC em momento posterior ao
leilão, sob responsabilidade do vendedor de
energia, na forma do capítulo X da Resolução
Normativa ANEEL nº 801/2017.
§ 9º Deverá contemplar a atualização e indexação
do custo de combustível por indexadores de
mercado.

A inserção deste dispositivo, nos moldes do Edital do
Leilão nº 02/2016 – ANEEL, garante maior
segurança ao empreendedor na hipótese de situações
financeiras adversas da distribuidora local –
Eletrobrás Distribuição Roraima.
É necessária a indexação do custo de combustível a
um indexador, como Brent por exemplo, de forma a
manter o equilíbrio econômico financeiro do
contrato, nos moldes do Informe Técnico EPE-DEEIT-032/2018.
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Texto proposto pelo MME
Art. 11. Para fins de classificação dos lances do
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2018, será considerada a
capacidade remanescente de escoamento da
geração, nos termos da Nota Técnica que tratará
dos Quantitativos da Capacidade Remanescente
do Sistema Distribuição de Energia Elétrica do
Sistema Isolado Boa Vista para Escoamento de
Geração, incluindo a metodologia de cálculo, a ser
elaborada conjuntamente pela EPE e pelo
Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Supressão integral do artigo.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
O empreendedor deverá atender às condições de
conexão e a capacidade de escoamento como forma
de habilitação técnica. Todavia, considera-se
injustificável usar este critério para classificar os
concorrentes uma vez que empreendedores já
instalados que tem acesso às informações internas
sobre o sistema de transmissão/distribuição de Boa
Vista podem ter vantagem indevida sobre os demais.
Portanto, sugere-se que o critério de classificação dos
lances do Leilão seja pelo menor PREÇO DE
REFERÊNCIA para cada LOTE, composto pelo
resultado da soma de parcela de receita fixa e de
parcelas de custo variável, semelhante ao critério
utilizado no Edital do Leilão nº 02/2016 – ANEEL.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação nos Leilões para
Atendimento aos Sistemas Isolados
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela EPE
Para empreendimentos que utilizem
gás natural liquefeito (GNL), devem
ser
cumpridas
as
seguintes
exigências:
a) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de
Gás Natural Liquefeito ou Unidade
de Regaseificação existente, o
empreendedor deverá comprovar que
há capacidade de regaseificação
disponível e reservada para o seu
empreendimento no respectivo
terminal; e
b) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de
Gás Natural Liquefeito ou Unidade
de Regaseificação que não esteja em
operação comercial, o empreendedor
deverá apresentar a LP, a LI ou a LO
do projeto, emitida pelo órgão
ambiental
competente,
em
conformidade com a legislação
ambiental, além da comprovação de
que há capacidade de regaseificação
reservada
para
o
seu
empreendimento no respectivo
terminal.

Item/Pág.

Item 5.1.1 Combustível Fóssil
página 19

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão
Para empreendimentos que utilizem
gás natural liquefeito (GNL), devem
ser cumpridas as seguintes exigências:
a) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de Gás
Natural Liquefeito ou Unidade de
Regaseificação
existente,
o
empreendedor deverá comprovar que
há capacidade de regaseificação
disponível e reservada para o seu
empreendimento; e
b) Caso o combustível a ser fornecido
seja movimentado em Terminal de Gás
Natural Liquefeito ou Unidade de
Regaseificação que não esteja em
operação comercial, o licitante
vencedor deverá apresentar a LP, a LI
ou a LO do projeto, emitida pelo órgão
ambiental
competente,
em
conformidade com a legislação
ambiental, além da comprovação de
que há capacidade de regaseificação
reservada para o seu empreendimento.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
Os projetos termelétricos a GNL que
buscam atender o sistema isolado serão
abastecidos por produto em seu estado
líquido. Desta forma a regaseificação
será realizada junto a Termelétrica, e
não no terminal de recebimento do
combustível. Por isso, cabe a reforma no
texto das Instruções de modo a suprimir
o termo “no respectivo terminal”.
Ademais o prazo para apresentação da
Licença Ambiental até 11/01/2019, data
da entrega dos documentos, é
extremamente curto, inviável.
Com a alteração da exigência de
apresentação apenas pelo licitante
vencedor, tal evento se dará apenas após
12/04/2019,
prazo
considerado
exequível.
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Texto proposto pela EPE
A comprovação de disponibilidade
de combustível é dispensada para
projetos baseados exclusivamente
em óleo diesel

Item/Pág.
Item 5.1, último parágrafo da
página 18

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão
A comprovação de disponibilidade de
combustível é necessária para todos os
projetos termelétricos, incluindo os
baseados exclusivamente em óleo
diesel

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
A dispensa é uma quebra de isonomia
nas exigências. Por exemplo, a logística
de suprimento de GNL e de Diesel são
semelhantes para a Região do Setor
Isolado de Boa Vista. Portanto, os
requerimentos de comprovação de
combustíveis devem ser os mesmos.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e
substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela EPE
As usinas do produto Potência
deverão
ter
capacidade
de
modulação de carga e flexibilidade,
visando a segurança operativa do
sistema.
Portanto, as soluções de suprimento
candidatas no produto Potência
devem
necessariamente
ter
inflexibilidade nula e serem
capazes de atender a demanda
instantânea
do
sistema,
independente das demais condições
de suprimento disponíveis, tais
como recebimento de energia pela
Venezuela, usinas contratadas no
produto Energia ou eventual
interligação ao SIN.

Item/Pág.
4.2.3 / Pág. 10

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

As usinas do produto Potência
deverão
ter
capacidade
de
modulação de carga e flexibilidade,
visando a segurança operativa do
sistema.
Portanto, as soluções de suprimento
candidatas no produto Potência
devem ser capazes de atender a
demanda instantânea do sistema,
independente das demais condições
de suprimento disponíveis, tais como
recebimento de energia pela
Venezuela, usinas contratadas no
produto Energia ou eventual
interligação ao SIN, devendo ser
observadas as velocidades de
acionamento para cada tipo de fonte
de combustível e tecnologia adotada.

Os
empreendimentos
térmicos,
dependendo da fonte de combustível e
tipo de equipamento, têm prazos
diferenciados entre a ordem de
acionamento e a entrada efetiva em
operação. A Nota Técnica deverá
prever esses prazos em relação a cada
fonte de combustível e beneficiar
aqueles mais rápidos e disponíveis.
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Texto proposto pela EPE

Na hipótese de não apresentação da
Licença Ambiental na data limite
estabelecida para o cadastramento,
obrigatoriamente,
deverão
ser
apresentados o protocolo de pedido
de licenciamento do empreendimento
e os estudos apresentados ao Órgão
Ambiental competente, no momento
da solicitação de cadastro na EPE.
Nesse caso, o empreendedor deverá
providenciar o licenciamento do
empreendimento por sua conta e
risco, caso se sagre vencedor no
leilão.

Item/Pág.

Item 4.1.2 páginas 9 e 10

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão
Na hipótese da não apresentação das
Licenças
Ambientais
do
empreendimento, da unidade de
regaseificação, do Terminal de GNL
(o que for aplicável), exigíveis pelo
Órgão Ambiental até a data limite
estabelecida para a assinatura do
contrato,
obrigatoriamente,
o
Licitante
Vencedor
será
desclassificado e chamado o 2º
colocado no certame, aplicando-se
todas as penalidades legais ao
inadimplente. O empreendedor
deverá providenciar todos os
licenciamentos
ambientais
necessários ao empreendimento por
sua conta e risco, caso se sagre
vencedor no leilão.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

O prazo para apresentação das
Licenças
Ambientais
até
11/01/2019, data da entrega dos
documentos, é extremamente curto,
inviável.
Com a alteração da exigência de
apresentação apenas pelo licitante
vencedor, tal evento se dará após
12/04/2019,
prazo
considerado
exequível. Outrossim, otimiza-se o
processo ao não se impor ônus
desnecessários
aos
licitantes
perdedores no certame.
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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: OLIVEIRA ENERGIA
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): Orsine Oliveira

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DA PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentadas e justificadas, mencionando se os artigos, os parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos
quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a
proposta da
Instituição/Cidadão

Art. 6º Para o Leilão para
Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções
de Suprimento para dois produtos
distintos:
I – Produto Potência, no qual
poderão participar Soluções de
Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade
para operação variável, com prazo
de suprimento de 7 anos, para as
quais o compromisso de entrega
consiste em disponibilidade de
potência, em MW, e a respectiva
energia associada, em MWh, caso
necessária.
II – Produto Energia, no qual
poderão participar Soluções de
Suprimento cujas fontes primárias
sejam exclusivamente fontes
renováveis, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as
quais o compromisso de entrega
consiste em produção anual de
energia, em MWh.
§ 1º A opção pelo Produto será
indicada pelo proponente vendedor
no momento do Cadastramento,
sendo vedada a sua alteração após o
prazo contido no §1º do art. 3º
desta Portaria.
§ 2º É vedado o cadastramento
simultâneo de uma mesma Solução
de Suprimento para fins de

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a
Boa Vista e Localidades Conectadas, de
2018, poderão ser apresentadas Soluções
de Suprimento para dois produtos
distintos:
I – Produto Potência, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento ,
compostas
por unidades geradoras novas ou
existentes, com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para
operação variável, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh,
caso necessária.
II – Produto Energia, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento cujas
fontes primárias sejam exclusivamente
fontes renováveis, com prazo de
suprimento de 15 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
produção anual de energia, em MWh.
§ 1º A opção pelo Produto será indicada
pelo proponente vendedor no momento
do Cadastramento, sendo vedada a sua
alteração após o prazo contido no §1º do
art. 3º desta Portaria.
§ 2º É vedado o cadastramento
simultâneo de uma mesma Solução de
Suprimento para fins de participação nos
Produtos Potência e Energia.
§3º Os CCESIs para o Produto Potência
poderão ser prorrogados por até 3 anos,

Unidades geradoras existentes
contribuem para um melhor
preço final visando a
modicidade tarifaria, desde
que atendam os critérios de
eficiência.
O prazo de 15 anos vai em
conjunto com a proposta do
produto energia, onde os
investidores conseguem
otimizar o preço do projeto

participação nos Produtos Potência
e Energia.
§3º Os CCESIs para o Produto
Potência poderão ser prorrogados
por até 3 anos, a critério exclusivo
da ANEEL, mantidas as condições de
contratação.
Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o
Edital, seus Anexos, os respectivos
CCESI, o detalhamento da
sistemática a ser adotada para a
seleção das propostas de Solução de
Suprimento, bem como adotar as
demais medidas necessárias para a
realização do Leilão para Suprimento
a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2018.
§ 1º Para ambos produtos, o início
do suprimento de energia elétrica
ocorrerá em 1º de janeiro de 2021,
devendo os respectivos contratos
permitirem a antecipação do início
da entrada em operação comercial
das Soluções de Suprimento.
§ 2º Os CCESIs a serem negociados
no Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de
2018, deverão prever que as
componentes da remuneração das
Soluções de Suprimento:
I – para o Produto Potência, sejam
definidas em receita fixa, em
R$/ano, e custo variável, em
R$/MWh;
II – para o Produto Energia, sejam
definidas a partir do preço da
energia efetivamente entregue, em
R$/MWh.
§3º Os CCESI deverão prever a forma
de remuneração das Soluções de
Suprimentos contratadas no
Produto Energia quando houver
restrição de operação por ordem do
agente de distribuição.
§4º Os CCESIs do Produto Potência
deverão prever que a geração de
energia a ser entregue dependerá
dos demais recursos energéticos
disponíveis para o suprimento a Boa
Vista e localidades conectadas,
ficando alocado ao empreendedor o
risco da incerteza de despacho de
sua Solução de Suprimento.
§ 5º Para fins de atualização, as
componentes da remuneração de
que trata o § 2º terão como base de

a critério exclusivo da ANEEL, mantidas as
condições de contratação.

Art. 9º Caberá à ANEEL elaborar o Edital,
seus Anexos, os respectivos CCESI, o
detalhamento da sistemática a ser
adotada para a seleção das propostas de
Solução de Suprimento, bem como
adotar as demais medidas necessárias
para a realização do Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas, de 2018.
§ 1º Para ambos produtos, o início do
suprimento de energia elétrica ocorrerá
em 1º de janeiro de 2021, devendo os
respectivos contratos permitirem a
antecipação do início da entrada em
operação comercial das Soluções de
Suprimento.
§ 2º Os CCESIs a serem negociados no
Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018,
deverão prever que as componentes da
remuneração das Soluções de
Suprimento:
I – para o Produto Potência, sejam
definidas em receita fixa, em R$/ano, e
custo variável, em R$/MWh;
II – para o Produto Energia, sejam
definidas a partir do preço da energia
efetivamente entregue, em R$/MWh.
§3º Os CCESI deverão prever a forma de
remuneração das Soluções de
Suprimentos contratadas no Produto
Energia quando houver restrição de
operação por ordem do agente de
distribuição.
§4º Os CCESIs do Produto Potência
deverão prever que a geração de energia
a ser entregue dependerá dos demais
recursos energéticos disponíveis para o
suprimento a Boa Vista e localidades
conectadas, ficando alocado ao
empreendedor o risco da incerteza de
despacho de sua Solução de Suprimento.
§ 5º Para fins de atualização, as
componentes da remuneração de que
trata o § 2º terão como base de
referência o mês anterior à publicação
desta Portaria.
§ 6º Para os CCESIs do Produto Potência,
as regras de atualização incorporarão

É necessária a precificação dos
serviços ancilares que já são
atualmente prestados e não
reembolsados, gerando
prejuízos para investidores.

referência o mês anterior à
publicação desta Portaria.
§ 6º Para os CCESIs do Produto
Potência, as regras de atualização
incorporarão parcelas referentes às
variações de preço de mercado dos
combustíveis.

parcelas referentes às variações de preço
de mercado dos combustíveis.
§ 7º Para os CCESIs do Produto Potência,
deverão prever a forma de remuneração
para a prestação de serviços ancilares.
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MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: OMEGA Engenharia Ltda.
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): Tiago Seyboth
Contato: (51) 3222-8541
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os
artigos, os parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem
sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Texto proposto pelo MME

Art. 9o Caberá à ANEEL elaborar o Edital,
seus Anexos, os respectivos CCESI, o
detalhamento da sistemática a ser adotada
para a seleção das propostas de Solução de
Suprimento, bem como adotar as demais
medidas necessárias para a realização do
Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018.
§ 1o Para ambos produtos, o início do
suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1o
de janeiro de 2021, devendo os respectivos
contratos permitirem a antecipação do início
da entrada em operação comercial das
Soluções de Suprimento.

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art. 9o Caberá à ANEEL elaborar o Edital,
seus Anexos, os respectivos CCESI, o
detalhamento da sistemática a ser adotada
para a seleção das propostas de Solução de
Suprimento, bem como adotar as demais
medidas necessárias para a realização do Considerando que a definição dos parâmetros
Leilão para Suprimento a Boa Vista e do leilão e o lançamento do Edital
Localidades Conectadas, de 2018.
aconteceram no final do ano e considerando
que pelo menos a Licença Ambiental de
§ 1º Para ambos os produtos, o inicio do Instalação depende de outros e de um
suprimento de energia elétrica ocorrerá em 1º cronograma sob o controle de terceiros que
de janeiro de 2021, devendo os respectivos não o empreendedor, tem-se um prazo exíguo
contratos permitirem a antecipação do inicio ou praticamente insuficiente para a
da entrada em operação comercial das implantação de usinas com tal complexidade.
Soluções de Suprimento.
§ 2º Para as Soluções de Suprimento que
utilizarem a implantação de usinas
termelétricas com Ciclo Rankine será
permitida extensão do prazo de inicio de
entrada em operação comercial em até 12
meses, sem a incidência de penalidades.
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Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de
Suprimento no Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
deverão requerer o Cadastramento e a
Habilitação Técnica das respectivas propostas
à Empresa de Pesquisa Energética – EPE,
encaminhando a Ficha de Dados constante do
Sistema
de
Acompanhamento
de
Empreendimentos de Geração de Energia –
AEGE e demais documentos, conforme
instruções e requisitos disponibilizados no
sítio eletrônico da EPE, na internet, no
endereço www.epe.gov.br.

Art. 3o Os empreendedores interessados em
apresentar propostas de Solução de
Suprimento no Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
deverão requerer o Cadastramento e a
Habilitação Técnica das respectivas propostas
à Empresa de Pesquisa Energética – EPE,
encaminhando a Ficha de Dados constante do
Sistema
de
Acompanhamento
de
Empreendimentos de Geração de Energia –
AEGE e demais documentos, conforme
instruções e requisitos disponibilizados no
sítio eletrônico da EPE, na internet, no
endereço www.epe.gov.br.

§ 1º O prazo para cadastramento e entrega de
§ 1o O prazo para cadastramento e entrega de documentos será até as doze horas de 28 de
documentos será até as doze horas de 11 de fevereiro de 2019.
janeiro de 2019.

Considerando-se a exiguidade do prazo entre
a definição dos parâmetros do leilão e a data
de qualificação, considerando-se também que
os empreendedores dependem de terceiros
para a liberação de diversos documentos
previstos para a qualificação, assim como
também pelo período de final do ano e de
recesso na região, ficará difícil o
cumprimento do prazo para a qualificação.
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SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0 Instruções para Elaboração e Apresentação de
Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação nos Leilões para Atendimento aos Sistemas Isolados
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e
as respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos
e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018- r0 Instruções Complementares para Elaboração e
Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades
Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e
as respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos
e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: Palmaplan Agroindustrial Ltda.
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): Alexandre Adam Borba

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos,
os parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
- A segregação do produto potência de acordo
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
com a fonte de geração se faz necessária como
poderão ser apresentadas Soluções de
poderão ser apresentadas Soluções de
forma de estímulo à competitividade de
Suprimento para dois produtos distintos:
Suprimento para três produtos distintos:
Soluções de Suprimento a partir de fontes de
I – Produto Potência, no qual poderão participar I – Produto Potência Não Renovável, no qual energia limpa e renovável;
Soluções de Suprimento com capacidade
poderão participar Soluções de Suprimento com
de modulação de carga e flexibilidade para
capacidade de modulação de carga e
- Conforme a Nota Técnica 085/2018 item
operação variável, com prazo de suprimento de flexibilidade para operação variável, com prazo 4.5.9, foi identificada a “necessidade de
7 anos, para as quais o compromisso de entrega de suprimento de 7 anos, para as quais o
expansão da produção de energia por meio de
consiste em disponibilidade de potência, em
compromisso de entrega consiste em
fontes renováveis” pelo fato de que na região
MW, e a respectiva energia associada, em
disponibilidade de potência, em MW, e a
“há predominância de geração termelétrica a
MWh, caso necessária.
respectiva energia associada, em MWh, caso
óleo diesel, cara e emissora de gases de efeito
II – Produto Energia, no qual poderão participar necessária.
estufa (GEE)”. Essa diretriz está em
Soluções de Suprimento cujas fontes
II - Produto Potência Renovável, no qual
consonância com o disposto no art. 4º do
primárias sejam exclusivamente fontes
poderão participar Soluções de Suprimento
Decreto nº 7.426, de 2010, que determina que
renováveis, com prazo de suprimento de 15
cujas fontes primárias sejam fontes renováveis, “os agentes dos Sistemas Isolados e a ANEEL
anos, para as quais o compromisso de entrega com capacidade de modulação de carga e
deverão buscar a eficiência econômica e
consiste em produção anual de energia, em
flexibilidade para operação variável, com prazo energética, a mitigação de impactos ao meio
MWh.
de suprimento de 15 anos, para as quais o
ambiente e a utilização de recursos energéticos
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(...)
compromisso de entrega consiste em
§3º Os CCESIs para o Produto Potência
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
poderão ser prorrogados por até 3 anos, a
necessária.
critério
exclusivo da ANEEL, mantidas as condições de III – Produto Energia, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento cujas fontes
contratação.
primárias sejam exclusivamente fontes
renováveis, com prazo de suprimento de 15
anos, para as quais o compromisso de entrega
consiste em produção anual de energia, em
MWh.
(...)
§3º Os CCESIs para os Produtos Potência Não
Renovável e Renovável poderão ser
prorrogados por até 3 anos, a critério exclusivo
da ANEEL, mantidas as condições de
contratação.

locais, visando atingir a sustentabilidade
econômica da geração de energia elétrica.”
- A presente proposição visa estimular a
participação de Soluções de Suprimento que
alcancem o objetivo de substituição da matriz
existente, considerando que o esforço realizado
até o momento “não implicou a licitação de
empreendimentos distintos dos usuais projetos
de geração a óleo diesel. ” Ainda conforme NT
085/2018 “projetos alternativos foram
apresentados e habilitados; contudo, sem lograr
êxito nas licitações. ”

- A falta de êxito nas contratações se deve
principalmente à diferença de competitividade
entre empreendimentos já instalados e os
desejados novos empreendimentos de energia
renovável, em especial pela não consideração
dos benefícios adicionais da revigoração da
matriz nos preços de lance. Além disso, o prazo
de vigência de 15 anos seria o tempo mínimo
necessário para a amortização de investimentos
em soluções de fornecimento a partir de fontes
renováveis, conforme disposto no item 4.5.11
da NT 085/2018;
Art 9º (...) § 1º Para ambos produtos, o início Art 9º (...) § 1º Para ambos produtos, o início Esta proposição visa antecipar o benefício da
do suprimento de energia elétrica ocorrerá em do suprimento de energia elétrica ocorrerá em substituição da matriz energética atual em todos
1º de janeiro de 2021, devendo os respectivos 1º de janeiro de 2021, sendo que as vendedoras os seus aspectos (redução de preço, redução de
contratos permitirem a antecipação do início da que negociarem energia no leilão poderão
emissão de gases de efeito estufa, geração de
entrada em operação comercial das Soluções de antecipar a entrada em operação de suas
empregos em função de novos
Suprimento.
Soluções de Suprimento, desde que os sistemas empreendimentos, estímulo à agricultura
familiar, entre outros).
de transmissão ou de distribuição associados
estejam disponíveis na data antecipada de
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entrada em operação.
§ 2º Os CCESIs a serem negociados no Leilão § 2º Os CCESIs a serem negociados no Leilão Adequação do texto em função de sugestão
para Suprimento a Boa Vista e Localidades
para Suprimento a Boa Vista e Localidades
anterior
Conectadas, de 2018, deverão prever que as
Conectadas, de 2018, deverão prever que as
componentes da remuneração das Soluções de componentes da remuneração das Soluções de
Suprimento:
Suprimento:
I – para o Produto Potência, sejam definidas em I – para o Produto Potência Não Renovável,
sejam definidas em receita fixa, em R$/ano, e
receita fixa, em R$/ano, e custo variável,
custo variável, em R$/MWh;
em R$/MWh;
II – para o Produto Energia, sejam definidas a II - para o Produto Potência Renovável, sejam
definidas em receita fixa, em R$/ano, e custo
partir do preço da energia efetivamente
variável, em R$/MWh;
entregue, em R$/MWh.
III – para o Produto Energia, sejam definidas a
partir do preço da energia efetivamente
entregue, em R$/MWh.
Art. 12. Para fins de classificação dos lances
Art. 12. Para fins de classificação dos lances
com base na margem remanescente de
com base na margem remanescente de
escoamento de que trata o art. 11, serão
escoamento de que trata o art. 11, serão
considerados:
considerados:
I – no caso das Soluções de Suprimento
I – no caso das Soluções de Suprimento
habilitadas para o Produto Potência, a potência habilitadas para o Produto Potência Não
nominal, em MW, desprezando-se eventual
Renovável e para o Produto Potência
capacidade instalada suplementar de que trata o Renovável, a potência nominal, em MW,
art. 7º; e
desprezando-se eventual capacidade instalada
II – no caso das Soluções de Suprimento
suplementar de que trata o art. 7º; e
habilitadas para o Produto Energia, que
II – no caso das Soluções de Suprimento
disponham ou não de tecnologias de
habilitadas para o Produto Energia, que
armazenamento de energia, a potência nominal, disponham ou não de tecnologias de
em MW.
armazenamento de energia, a potência nominal,
Parágrafo único. Para fins de classificação de em MW.
Soluções de Suprimento por meio da
Parágrafo único. Para fins de classificação de
capacidade remanescente para fins de
Soluções de Suprimento por meio da
escoamento de geração, de que trata o art. 11, a capacidade remanescente para fins de

A priorização da habilitação dos Produtos
Potência decorre da necessidade de
confiabilidade do abastecimento da região. Sem
colocar em risco a questão da confiabilidade do
abastecimento, sugere-se a priorização das
energias renováveis com foco nas prioridades
determinadas no Decreto nº 7.426, de 2010 e na
NT 085/2018.
Esta ordem de priorização visa garantir a
captura do benefício da substituição da matriz
energética atual em aspectos relevantes do
ponto de vista socioeconômico e ambiental,
com evidentes externalidades positivas. Além
da redução de emissão de gases de efeito estufa,
os benefícios sociais incluem a fixação do
trabalhador no campo, geração de novos
empregos em regiões de baixo
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sistemática deverá priorizar as Soluções
habilitadas para o Produto Potência,
independentemente do valor de lance.

escoamento de geração, de que trata o art. 11, a
sistemática deverá priorizar, independente do
valor de lance, nesta ordem:
i)
as Soluções habilitadas para o
Produto Potência Renovável;
ii)
as Soluções habilitadas para o
Produto Potência Não Renovável;
iii)
as Soluções habilitadas para o
Produto Energia.
Art. 13. Os empreendedores poderão modificar Art. 13. Os empreendedores poderão modificar
as características técnicas da Solução de
as características técnicas da Solução de
Suprimento, inclusive quanto ao combustível Suprimento, inclusive quanto ao combustível
principal no caso da Solução de Suprimento
principal no caso da Solução de Suprimento
contratada no Produto Potência, após a
contratada no Produto Potência, após a
assinatura do CCESI, desde que as
assinatura do CCESI, desde que as
modificações:
modificações:
I – não comprometam os compromissos de
Inclusão de inciso com renumeração dos
entrega de potência e de energia associada ou posteriores
I – Não impliquem na alteração do Produto
entrega de energia, a depender do produto,
pactuados contratualmente, para o atendimento cadastrado, no caso do Produto Potência
aos mercados consumidores do Sistema Isolado Renovável;
Boa Vista e localidades conectadas;
II – não comprometam os compromissos de
entrega de potência e de energia associada ou
entrega de energia, a depender do produto,
pactuados contratualmente, para o atendimento
aos mercados consumidores do Sistema Isolado
Boa Vista e localidades conectadas;
(...)

desenvolvimento, estímulo à agricultura
familiar, com geração de renda e
desenvolvimento microeconômico.

Adequação do dispositivo em função da
proposta de priorização de energia renovável.
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Considerando o interesse público de ter fornecimento estável, econômico e sustentável, sugerimos que seja mantido o modelo de
contratação por leilão, atendendo assim o aspecto econômico. Para atendimento aos aspectos estabilidade e sustentabilidade, sem
prejuízo ao econômico, propomos avaliar leilão único, em que a responsabilidade do proponente seja pelo atendimento à carga,
garantindo estabilidade, com decisão de despacho a seu critério, e que exista meta e incentivo às fontes renováveis, através de
penalidades ou bônus. Ainda, para alcançar os melhores resultados, tornam-se necessárias plantas renováveis de maior porte, que
somente se justificam quanto a retorno de investimento para períodos de contrato mais amplos como 20 ou 25 anos. Adicionalmente,
deve ser tratada a responsabilidade pela ampliação da capacidade do sistema de distribuição, de forma a comportar maiores fluxos de
potência para permitir o aproveitamento dos recursos energéticos locais.

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição ou Cidadão: Siemens Ltda
Nome do Representante da Instituição (se aplicável):

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DE PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos,
os parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de
inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:

Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
deverá ser apresentada uma única Solução de
Suprimento Energético contemplando também
I – Produto Potência, no qual poderão um sistema de operação e despacho automático
por um período de contrato de 20 anos.
participar Soluções de Suprimento com
capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com
prazo de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

Considerando que o modelo proposto prevê a
entrada de energia somente em pontos do
sistema de distribuição que tenham capacidade
de escoamento disponível, e que temos leilões
distintos para potência e energia, torna-se
necessário sistema de operação e despacho
autônomo abrangendo qualquer localidade
contemplada no certame, e ainda as instalações
existentes, de forma a garantir estabilidade,
minimizar custos e maximizar uso de
renováveis.

II – Produto Energia, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento cujas fontes
primárias sejam exclusivamente fontes
renováveis, com prazo de suprimento de 15
anos, para as quais o compromisso de entrega
consiste em produção anual de energia, em
MWh.
Art. 5º Para as Soluções de Suprimento que Art. 5º Para as Soluções de Suprimento que Considerando que a logística para transporte na
contenham empreendimentos termelétricos, contenham empreendimentos termelétricos, região pode ser desfavorável a tráfegos
deverá ser comprovada a disponibilidade de deverá ser comprovada a disponibilidade de intensos, sugerimos que o tema seja tratado no
combustível para a operação contínua, combustível para a operação contínua, edital, de forma que a segurança logística de
conforme instruções e requisitos de que trata o conforme instruções e requisitos de que trata o livre acesso a vias públicas, de responsabilidade
art. 3º.
art. 3º considerando que tal disponibilidade não do poder público, não signifique risco aos
esteja relacionada à impossibilidade de acesso
proponentes.
ao local por força maior.
§4º Os CCESIs do Produto Potência deverão §4º Os CCESIs do leilão de Suprimento Entendemos que somente a partir do resultado
prever que a geração de energia a ser entregue Energético deverão prever que a geração de do leilão de energia renovável, e da constatação
dependerá dos demais recursos energéticos energia a ser entregue dependerá dos demais da intermitência da fonte selecionada, será
disponíveis para o suprimento a Boa Vista e recursos energéticos disponíveis para o determinada a quantidade de energia a ser
localidades conectadas, ficando alocado ao suprimento a Boa Vista e localidades entregue pelo proponente do leilão de potência,
empreendedor o risco da incerteza de despacho conectadas, ficando alocado ao empreendedor o de forma a atender a carga com segurança
de sua Solução de Suprimento.
risco da incerteza de despacho de sua Solução

de Suprimento Energético desde que para operacional e estabilidade, mesmo embora o
transporte de combustíveis as vias estejam compromisso seja para despacho contínuo,
livres para o deslocamento.
podendo levar a quantidade significativa de
combustível a ser transportado.

ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição: SoEnergy Sistemas Internacionais de Energia SA
Nome do Representante da Instituição: Marcelo Varlese
Assunto: Minuta de portaria que estabelece as diretrizes para realização de Leilão com vistas a
aquisição de energia e potência para garantir o suprimento do mercado consumidor de Boa
Vista e Localidades Conectadas, no Estado de Roraima.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONTRIBUIÇÃO 1: Para soluções do produto POTÊNCIA, a sugestão é aumentar o prazo
contratual para 10 anos.
JUSTIFICATIVA: Com um prazo contratual maior, os empreendedores terão condições de
ofertar tarifas mais baixas.

CONTRIBUIÇÃO 2: Faz-se necessária a definição clara da quantidade de capacidade instalada,
em MW, a ser contratada para o produto POTÊNCIA, assim como a quantidade estimada de
capacidade instalada, em MW, ou da quantidade anual de energia em MWh a ser gerada do
produto ENERGIA.
JUSTIFICATIVA: O prévio conhecimento dessas informações é fundamental para que os
empreendedores possam definir as soluções técnicas que trarão o melhor custo benefício para
os empreendimentos, e consequentemente tarifas mais baixas.

CONTRIBUIÇÃO 3: Definição de um despacho mínimo garantido para soluções do produto
POTÊNCIA.
JUSTIFICATIVA: Com a definição de um despacho mínimo para as soluções do produto
POTÊNCIA, torna-se possível o desenvolvimento de soluções com tarifas mais baixas, como por
exemplo o GNL.

CONTRIBUIÇÃO 4: A sugestão é permitir a utilização de equipamentos usados, revisados
conforme manual do fabricante, para soluções do produto POTÊNCIA.
JUSTIFICATIVA: Possibilidade dos empreendedores ofertarem tarifas mais baixas.

CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: Sunlution Soluções em Geração de Energia Ltda.
Nome do Representante da Instituição: Luiz Piauhylino Monteiro Filho
Contato: (61) 99981-7720

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas

Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as
respectivas páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos
quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.

Texto proposto pelo MME
4.1.1 Direito de Usar ou Dispor
dos Terrenos Associados
As “Instruções para Elaboração e
Apresentação de Propostas de
Solução de Suprimento com
vistas à participação nos Leilões
para atendimento aos Sistemas
Isolados” já trazem os requisitos
de comprovação do direito de uso
dos terrenos associados a

Item/Pág.

Item 4.1.1. Direito de Usar
ou Dispor dos Terrenos
Associados da Nota Técnica
nº EPE-DEE-RE-086/2018r0
Pag. 7

Texto proposto pela
Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

“4.1.1. Direito de Usar ou Dispor
Através da Portaria Nº 425 de 8 de Outubro de 2018,
dos Terrenos Associados
o Ministério das Minas de Energia abriu Consulta
Pública que teve como escopo divulgar, dentre
As “Instruções para Elaboração e
outros documentos, a Nota Técnica nº EPE-DEE-REApresentação de Propostas de 086/2018-r0 de 28 de setembro de 2018, que trata
Solução de Suprimento com vistas de "Instruções complementares para Elaboração e
à participação nos Leilões para Apresentação de Propostas de Solução de
atendimento
aos
Sistemas Suprimento com vistas à participação no Leilão para
Isolados” já trazem os requisitos de Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas",
prevista no inciso III de seu artigo 1º.
comprovação do direito de uso dos
terrenos
associados
a

empreendimentos a biomassa,
biocombustíveis e CGHs.
Adicionalmente, para o Leilão de
Boa Vista, essa comprovação
deverá ser atendida por todas as
fontes e tecnologias.
Deverá ser apresentada a prova
do direito de usar ou dispor do
local a ser destinado à
implantação
do
empreendimento, por meio da
matrícula do Registro Geral de
Imóveis - RGI. A data da emissão
da Certidão do RGI não pode
exceder a 30 (trinta) dias da data
de
cadastramento
do
empreendimento na EPE. Na
hipótese de o imóvel ser de
propriedade de terceiro (não
responsável pela solicitação da
Habilitação Técnica), deve ser
apresentada, conforme o caso, a
Promessa de Compra e Venda ou
o Contrato3 que vincule o uso e
disposição do local a ser
destinado ao empreendimento
(ex.: Contrato de Locação,
Arrendamento, Comodato, etc.)
celebrado entre o proprietário do
imóvel e o agente interessado,

empreendimentos a
biomassa, Referida Consulta Pública busca recepcionar
contribuições para aprimoramento dos documentos
biocombustíveis e CGHs.
elencados no artigo 1º da referida Portaria
no 425/2018, dentre os quais a citada Nota Técnica
Adicionalmente, para o Leilão de
nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, de 28 de setembro de
Boa Vista, essa comprovação 2018.
deverá ser atendida por todas as
fontes e tecnologias.
A presente contribuição tem por objetivo ampliar o
universo de possíveis concorrentes no Leilão para
Deverá ser apresentada a prova do Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas,
direito de usar ou dispor do local a de 2018, propondo alterações na Nota Técnica nº
EPE-DEE-RE-086/2018-r0, mais especificamente em
ser destinado à implantação do
seu item 4.1.1. Direito de Usar ou Dispor dos
empreendimento, por meio da Terrenos Associados, a luz das tecnologias hoje
matrícula do Registro Geral de disponíveis do mercado, em especial, a possibilidade
Imóveis - RGI. A data da emissão de geração energia fotovoltaica a partir de
da Certidão do RGI não pode estruturas flutuantes implantadas em superfícies de
exceder a 30 (trinta) dias da data aguas em reservatórios, açudes, lagos, etc.
de
cadastramento
do
Diz referido item 4.1.1. Direito de Usar ou Dispor
empreendimento na EPE. Na
dos Terrenos Associados, que:
hipótese de o imóvel ser de
propriedade de terceiro (não
“4.1.1. Direito de Usar ou Dispor dos
responsável pela solicitação da
Terrenos Associados
Habilitação Técnica), deve ser
As “Instruções para Elaboração e
apresentada, conforme o caso, a
Apresentação de Propostas de
Promessa de Compra e Venda ou o
Solução de Suprimento com vistas à
Contrato que vincule o uso e
participação nos Leilões para
disposição do local a ser destinado
atendimento aos Sistemas Isolados”
ao empreendimento (ex.: Contrato
já trazem os requisitos de
comprovação do direito de uso dos
de
Locação,
Arrendamento,
terrenos
associados
a
Comodato, etc.) celebrado entre o
empreendimentos
a
biomassa,
proprietário do imóvel e o agente
biocombustíveis e CGHs.
interessado, devendo ser anexada
cópia da certidão do RGI,

devendo ser anexada cópia da
certidão do RGI, comprovando a
propriedade do imóvel, devendo
dela constar, obrigatoriamente,
a averbação do respectivo
instrumento contratual, seja ele
promessa de compra e venda,
contrato de locação, contrato de
arrendamento, entre outros,
incluindo-se as eventuais cessões
de direitos e obrigações ou
aditivos contratuais celebrados
até a data da emissão do RGI.
No caso de recusa, devidamente
comprovada, da averbação do
instrumento contratual por parte
do cartório do RGI, deve ser
comprovado o registro do
instrumento contratual junto ao
Cartório
de
Títulos
e
Documentos.
O contrato deve assegurar o
direito de usar ou dispor do
imóvel durante todo o prazo de
suprimento de energia previsto
na norma aplicável ao respectivo
leilão.
No caso de promessa de compra
e venda de imóvel envolvido em

comprovando a propriedade do
imóvel, devendo dela constar,
obrigatoriamente, a averbação do
respectivo instrumento contratual,
seja ele promessa de compra e
venda, contrato de locação,
contrato de arrendamento, entre
outros, incluindo-se as eventuais
cessões de direitos e obrigações ou
aditivos contratuais celebrados até
a data da emissão do RGI.
No caso de recusa, devidamente
comprovada, da averbação do
instrumento contratual por parte
do cartório do RGI, deve ser
comprovado o registro do
instrumento contratual junto ao
Cartório de Títulos e Documentos.
O contrato deve assegurar o direito
de usar ou dispor do imóvel
durante todo o prazo de
suprimento de energia previsto na
norma aplicável ao respectivo
leilão.
No caso de promessa de compra e
venda de imóvel envolvido em
processo de inventário, far-se-á
obrigatória a outorga do juízo
competente
autorizando
a

Adicionalmente, para o Leilão de Boa
Vista, essa comprovação deverá ser
atendida por todas as fontes e
tecnologias.”
Mais adiante, referido item 4.1.1. ainda determina
que “Deverá ser apresentada a prova do direito de
usar ou dispor do local a ser destinado à implantação
do empreendimento, por meio da matrícula do
Registro Geral de Imóveis - RGI. A data da emissão
da Certidão do RGI não pode exceder a 30 (trinta)
dias da data de cadastramento do empreendimento
na EPE. Na hipótese de o imóvel ser de propriedade
de terceiro (não responsável pela solicitação da
Habilitação Técnica), deve ser apresentada,
conforme o caso, a Promessa de Compra e Venda ou
o Contrato que vincule o uso e disposição do local a
ser destinado ao empreendimento (ex.: Contrato de
Locação, Arrendamento, Comodato, etc.) celebrado
entre o proprietário do imóvel e o agente
interessado, devendo ser anexada cópia da certidão
do RGI, comprovando a propriedade do imóvel,
devendo dela constar, obrigatoriamente, a
averbação do respectivo instrumento contratual,
seja ele promessa de compra e venda, contrato de
locação, contrato de arrendamento, entre outros,
incluindo-se as eventuais cessões de direitos e
obrigações ou aditivos contratuais celebrados até a
data da emissão do RGI.”
Percebe-se que no item 4.1.1, sobre “Direito de Usar
ou Dispor dos Terrenos Associados” da Nota Técnica
nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, uma evidente
incongruência jurídica e técnica, data máxima
vênia, que acaba por restringir a possibilidade
implantação de estruturas flutuantes de geração de
energia fotovoltaica em superfícies de águas.

processo de inventário, far-se-á
obrigatória a outorga do juízo
competente
autorizando
a
celebração do negócio jurídico,
na forma da lei. No caso de
outros instrumentos contratuais
para uso de imóvel envolvido em
processo de inventário, o negócio
jurídico deverá ser celebrado pelo
inventariante,
que
deverá
apresentar a prova dessa
qualidade.
As certidões de RGI deverão
conter
obrigatoriamente
a
averbação
do
georreferenciamento do imóvel,
executado de acordo com Norma
Técnica específica para tal
finalidade.
O
georreferenciamento
deverá
trazer a descrição de toda a área
a que se referir matrícula
apresentada.
Toda documentação referente
ao direito de usar ou dispor do
local a ser destinado à
implantação do
empreendimento deverá ser
apresentada e anexada à
proposta de solução de

celebração do negócio jurídico, na
forma da lei. No caso de outros
instrumentos contratuais para uso
de imóvel envolvido em processo
de inventário, o negócio jurídico
deverá ser celebrado pelo
inventariante,
que
deverá
apresentar
a prova dessa
qualidade.

O mercado nacional de Energia conta com a
tecnologia “Solução Hídrica Solar Flutuante”, que
permite a geração de energia fotovoltaica a partir de
flutuadores implantados em lâmina d’agua, com
eficiência, atratividade comercial e aptidão a
concorrência a ser realizada no Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas,
de 2018.

Exemplo disso é que, neste momento, as empresas
CHESF e ELETRONORTE estão promovendo a
As certidões de RGI deverão conter
instalação de duas unidades geradoras nas represas
obrigatoriamente a averbação do da hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, e na de
georreferenciamento do imóvel, Balbina, no Amazonas.
executado de acordo com Norma
Técnica específica para tal Também, o Governo do Estado do Ceará lançou
finalidade. O georreferenciamento Edital para elaboração de PMI (Procedimento de
deverá trazer a descrição de toda a Manifestação de Interesse) para PPP (Participação
Pública Privada) para o aproveitamento de áreas do
área a que se referir matrícula
Canal Adutor Castanhão-RMF, para geração de
apresentada.
energia fotovoltaica em flutuadores: 45 MWp.
Ainda, considerando que mercado
nacional conta com tecnologia
apta a geração de energia elétrica
a
partir
de
flutuadores
implantados em superfície de água
com painéis fotovoltaicos, as
exigências presentes neste item
4.1.1. se restringirão a demonstrar
a outorga do uso da superfície da
água pelo gestor, titular ou
detentor do domínio sobre o
reservatório, lago, açude ou

A instalação de Sistema Fotovoltaico Flutuante em
represas e lagos oferece os seguintes benefícios:
a) Geração de energia elétrica limpa em locais
próximos aos centros de carga;
b) Compatível com geração de energia elétrica
hibrida com outros tipos de fontes;
c) Reduz em até 70% a evaporação da água na área
sombreada pela ilha FV;
d) Mínimo impacto ambiental, compatível para lagos
de água potável e preserva o ecossistema existente;
e) Desempenho superior, da ordem de 12%, na
produção de energia elétrica comparado aos
sistemas solares em solo;

suprimento, conforme modelo
anexo.

qualquer outra forma de acúmulo
d’agua que permita o uso desta
tecnologia, fazendo uso de
instrumentos e/ou documentos
que se valham para atestar a
legitimidade e capacidade para
franquear a outorga.

f) Menor custo de instalação e manutenção;
g) Configuração da ilha FV customizável em função
das características geográficas e de uso do lago;
h) Permite a ampliação da capacidade instalada;
i) Permite a utilização de estruturas elétricas
existentes para conexão e envio do fluxo de energia
gerado;
j) Vida útil mínima 20 anos;
k) Apresenta alta resistência à influência climática Toda documentação referente ao resiste ventos da até 210 km/h (=58.3m/s) e ondas
direito de usar ou dispor do local a de 1,5m, conforme testes no túnel de vento do
laboratório aeroespacial francês, Onera;
ser destinado à implantação do
l) Possibilita múltiplas opções de ancoragem que
empreendimento deverá ser
será customizável em função das características de
apresentada e anexada à
cada projeto (profundidade, variação de nível
proposta de solução de
d’água, etc.);
m) 100% (cem por cento) dos componentes são de
suprimento, conforme modelo
fabricação nacional.
anexo.
Portanto, as exigências presentes no item 4.1.1.
Direito de Usar ou Dispor dos Terrenos
Associados da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE086/2018-r0, ao imporem apresentação de
documentação específica, afastam a possibilidade
de uso desta tecnologia e consequentemente
frustram a vontade constitucional de garantir o mais
amplo acesso de licitantes, maculando o caráter
competitivo do certame. E isto deve ser
absolutamente repelido pela Administração Pública.
É verdade que, segundo o disposto no artigo 37, XXI,
da Constituição Federal, os processos licitatórios
deverão permitir "as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do
cumprimento das obrigações", mas tão somente
aquelas indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações. O que não é a hipótese da exigência

excessiva presente no item 4.1.1. Direito de Usar ou
Dispor dos Terrenos Associados da Nota Técnica nº
EPE-DEE-RE-086/2018-r0, em descompasso com as
possíveis tecnologias de geração de energia elétrica
disponíveis no mercado.
Com efeito, a Administração não pode fazer uso da
prerrogativa prevista no artigo 37, XXI da CF/88 para
restringir a participação de concorrentes no certame
que detêm tecnologias aptas a atenderem e
garantirem o cumprimento de obrigações
eventualmente assumidas.
Segundo ressalta MARÇAL JUSTEN FILHO, "Vale
insistir acerca da inconstitucionalidade de exigências
excessivas, (...) Essa competência discricionária não
pode ser utilizada para frustrar a vontade
constitucional de garantir o mais amplo acesso de
licitantes, tal como já exposto acima. A
Administração apenas está autorizada a estabelecer
exigências aptas a evidenciar a execução anterior de
objeto similar. Vale dizer, sequer se autoriza a
exigência de objeto idêntico" (Comentários à Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, 12. ed., São
Paulo: Dialética, 2008, p. 431).
Ademais, na lição de DORA MARIA DE OLIVEIRA
RAMOS, "não pode a Administração, em nenhuma
hipótese, fazer exigências que frustrem o caráter
competitivo do certame. Assim, se a fixação de
quantitativos em parâmetros de tal forma elevados
reduzir drasticamente o universo de licitantes,
dirigindo a licitação a um único participante ou a um
universo extremamente reduzido deles, ilegal será a
exigência, por violação ao art. 3o, § 1o, I, da Lei nº
8.666/93" (Temas Polêmicos sobre Licitações e
Contratos, Malheiros, 4a ed., 2000, p. 139).

Sobre a Matéria, o Tribunal de Contas da
União assentou entendimento, já pacificado, no
sentido de condenar a prática de excessivo
detalhamento, não permitindo que competidores
sejam alijados do certame, de forma a prejudicar a
busca pela proposta mais vantajosa. Vejamos:
[ACÓRDÃO]
1.5. Determinação:
1.5.1 [...] que se abstenha de
incluir
nos
instrumentos
convocatórios
excessivo
detalhamento do objeto, de
modo a evitar o direcionamento
da licitação ou a restrição de seu
caráter competitivo, justificando
e fundamentando quaisquer
especificações ou condições que
restrinjam o universo de possíveis
fornecedores dos bens ou
prestadores do serviço objeto do
certame” (TCU - AC-1589-11/091 Sessão: 14/04/09 Grupo:
0 Classe: 0 Relator: Ministro
VALMIR CAMPELO - Tomada e
Prestação de Contas - Iniciativa
Própria).
ACORDAM os Ministros do
Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão da 1a
Câmara, diante das razões
expostas pelo Relator, em:
“[...] 9.4.2. nos termos do art. 2o
da
Resolução
Senac
n.
845/2006, abstenha-se
de

incluir
nos
instrumentos
convocatórios
excessivo
detalhamento do objeto, de
modo a evitar o direcionamento
da licitação ou a restrição de seu
caráter competitivo, justificando
e fundamentando quaisquer
especificações ou condições que
restrinjam o universo de possíveis
fornecedores dos bens ou
prestadores do serviço objeto do
certame”. (TCU
- AC-150816/07-1 Sessão:
29/05/07 Grupo: I Classe:
II Relator: Ministro MARCOS
BEMQUERER - Tomada e
Prestação de Contas - Iniciativa
Própria)
ACORDAM [...] em:
[...]
fazer
as
seguintes
determinações [...]:
1.3. ao Serviço Nacional de
Aprendizagem
Industrial
'
Departamento Regional do Acre
que:
[...]
1.3.6.6.
especifique,
nos
respectivos
instrumentos
convocatórios, em relação ao
objeto, apenas as
características indispensáveis às
necessidades da entidade,
justificando adequadamente e
por escrito, nos casos em que se
exigir
o
atendimento
a
peculiaridades extremas do

produto ou gênero a ser
adquirido [...]” (TCU - AC-003001/08-1 Sessão:
29/01/08 Grupo: 0 Classe:
0 Relator: Ministro MARCOS
BEMQUERER - Tomada e
Prestação de Contas - Iniciativa
Própria).
ACORDAM (...) em:
(...)
“9.3. determinar à Fundação
Nacional
de
Saúde
Coordenação
Regional
em
Roraima que:
(...)
9.3.16. no que se refere à
operacionalização de certames
licitatórios, realizados pela
FNS/CR/RR:
(...)
9.3.16.9. não inclua no edital
dos
futuros
processos
licitatórios detalhamento do
objeto
com condições
que
restrinjam a isonomia e a
competividade do certame,
cumprindo o disposto no art. 3º,
caput, e § 1º da Lei nº 8.666/93
c/c o art. 37, inciso XXI, da
Constituição
Federal;” (TCU
- AC-1105-23/04-2 Sessão:
24/06/04 Grupo: II Classe:
III Relator: Ministro LINCOLN
MAGALHÃES DA ROCHA).
[ACÓRDÃO]

“9.2. determinar, em caráter
preventivo, à Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e
Administração do Ministério do
Esporte - Spoa/ME, que:
9.2.1. procure planejar melhor
suas licitações, de modo a
somente lançar edital após haver
certeza quanto às especificações
dos bens a serem adquiridos em
face das reais necessidades que
motivaram a intenção de
contratá-los, a fim de evitar
riscos de aquisição de bens com
especificações
excessivas,
desnecessárias e que causem
injustificada
elevação
dos
custos, mormente quando há
alternativas que privilegiem o
atendimento às demandas desse
órgão e de seus programas sem
perder de vista o princípio da
economicidade,
evitando-se,
assim, situações como a
verificada no Pregão 52/2009,
cuja especificação culminou na
estimativa de preço tão elevada
que necessitou ser revogado para
o lançamento de novo certame
com redução do preço estimado
em setenta por cento;” (TCU
- AC-1711-12/10-2 Sessão:
20/04/10 Grupo: II Classe:
VI Relator: Ministro AUGUSTO
SHERMAN
CAVALCANTI
–
Fiscalização)

[DECISÃO]
“[...]
8.2. determinar à Fundação
Nacional de Saúde que:
8.2.1. na elaboração dos atos
convocatórios das licitações
destinadas à locação de
máquinas
de
reprografia,
descreva seu objeto de forma
clara e sucinta, de forma a evitar
a preferência de marca e a
inclusão
de
elementos
restritivos
ao
caráter
competitivo, em consonância
com o inciso I, do § 1º, do art. 3º,
da Lei nº 8.666/93;
8.2.2. oriente as Comissões de
Licitação
no
sentido
de
que, constatada
pela
consultoria Jurídica qualquer
falha nos termos das minutas de
editais que não possam ser por
elas
sanadas,
sejam
os
processos devolvidos ao setor
competente, visando a sua
solução;
8.2.3.. quando da realização de
licitações, promova a necessária
pesquisa de mercado, em
observância ao preceito contido
no inciso IV, do art. 43, da Lei nº
8.666/93; [...]” (TCU - DC-083239/00-P Sessão:
04/10/00 Grupo: II Classe:
VII Relator: Ministro ADHEMAR
PALADINI GHISI – Fiscalização)

ACORDAM os Ministros do
Tribunal de Contas da União,
reunidos em sessão do Tribunal
Pleno, diante das razões
expostas pelo relator, em:
“[...]
9.2.determinar à Secretaria de
Estado da Educação e Cultura da
Paraíba que nas próximas
licitações que venha a realizar,
envolvendo recursos públicos
federais:
[...]
9.2.2. observe, relativamente à
especificação do objeto licitado,
o disposto nos arts. 3º, 14 e 40,
inciso I, da Lei nº 8.666/93,
evitando
detalhamento
excessivo e desnecessário dos
bens, que possam restringir a
competitividade e a isonomia do
certame;” (TCU
- AC-080825/03-P Sessão:
02/07/03 Grupo: I Classe:
VII Relator: Ministro BENJAMIN
ZYMLER – Fiscalização)
Por tudo quanto exposto, a presente contribuição
tem por objetivo ampliar a exigência, hoje restritiva,
prevista no item 4.1.1. Direito de Usar ou Dispor
dos Terrenos Associados da Nota Técnica nº EPEDEE-RE-086/2018-r0, de forma a garantir
participação de tecnologia que permita a
implantação de estruturas flutuantes de geração de
energia fotovoltaica em superfícies de água,
admitindo a apresentação de documentos que
possam atestar a outorga ou autorização de uso das

laminas ou superfícies d’agua para este fim ou
instrumentos e documentos que o valham para
atestar a legitimidade do uso da superfície d’agua,
para com isso permitir maior competitividade e
isonomia entre os pretensos concorrentes do Leilão
para aquisição de energia e potência elétrica,
denominado "Leilão para Suprimento a Boa Vista e
Localidades Conectadas, de 2018".

MODELO PARA ENVIO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018
Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018.
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.
Nome da Instituição ou Cidadão: Fernando Ricci Pinto
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): NA
SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À MINUTA DA PORTARIA
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentadas e justificadas, mencionando-se os artigos, os parágrafos e os incisos a que
se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer dispositivo.

Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão

Art 4º Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:

Art 4º Não serão habilitadas tecnicamente pela
EPE propostas de Solução de Suprimento:

Garantir estabilidade dinâmica ao sistema local
para os casos de rede alterada e flexibilidade
operacional.

I — cadastradas em desacordo com as diretrizes
definidas na Portaria MME n° 67, de 2018, e
nesta Portaria;

I — cadastradas em desacordo com as diretrizes
definidas na Portaria MME n° 67, de 2018, e
nesta Portaria;

II — que não cumprirem as instruções de
cadastramento e os requisitos para habilitação
técnica disponibilizados na pagina da EPE, na
internet, no endereço www.epe.gov.br;

II — que não cumprirem as instruções de
cadastramento e os requisitos para habilitação
técnica disponibilizados na pagina da EPE, na
internet, no endereço www.epe.gov.br;

III — cujo barramento candidato, de que trata o
art. 11°, § 2°, inciso I, desta Portaria, tenha
capacidade remanescente para escoamento de
geração inferior aos montantes apurados nos
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.

III — cujo barramento candidato, de que trata o
art. 11°, § 2°, inciso I, desta Portaria, tenha
capacidade remanescente para escoamento de
geração inferior aos montantes apurados nos
termos dos arts. 11 e 12 desta Portaria.

IV – cujas unidades geradoras possuam
constante de inércia que não atenda às
especificações do ONS.
V – que não sejam bi-combustível.
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Nome da Instituição ou Cidadão: Fernando Ricci Pinto
Nome do Representante da Instituição (se aplicável): NA
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Texto proposto pelo MME

Texto proposto pela Instituição/Cidadão

Art. 6° Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:

Art. 6° Para o Leilão para Suprimento a Boa
Vista e Localidades Conectadas, de 2018,
poderão ser apresentadas Soluções de
Suprimento para dois produtos distintos:

I — Produto Potencia, no qual poderão
participar Soluções de Suprimento com
capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com prazo
de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potencia, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

I — Produto Potencia, no qual poderão também
participar Soluções de Suprimento compostas
por unidades geradoras já utilizadas, com
capacidade de modulação de carga e
flexibilidade para operação variável, com prazo
de suprimento de 7 anos, para as quais o
compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potencia, em MW, e a
respectiva energia associada, em MWh, caso
necessária.

Justificativa para a proposta da
Instituição/Cidadão
A utilização de unidades geradoras já utilizadas é
uma forma de assegurar modicidade tarifária a um
contrato de apenas 7 anos de duração. Maior
flexibilidade operacional para o caso de perda da
unidade geradora de maior potência.

Para este caso, requer-se que a capacidade de
geração, sem a unidade geradora de maior
potência, seja de no mínimo 45 MW.
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CONTRIBUIÇÕES PARA A CONSULTA PÚBLICA Nº 60/2018

Título: Consulta Pública acerca das diretrizes para realização do “Leilão para Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas", de 2018. Diretrizes para o
Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de Boa Vista e Localidades Conectadas
Ato de instauração: Portaria nº 425, de 8 de outubro de 2018.

Nome da Instituição ou Cidadão: Voltalia Energia do Brasil LTDA. – VDB
Nome do Representante da Instituição (se aplicável):
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Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os artigos, os
parágrafos e os incisos a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando envolverem sugestões de inclusão ou
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Justificativa para a proposta da
Texto proposto pelo MME
Texto proposto pela Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista Art. 6º Para o Leilão para Suprimento a Boa Vista A integração de várias fontes de energia será
e Localidades Conectadas, de 2018,
e Localidades Conectadas, de 2018,
benéfica para a rede, assim como para o preço
poderão ser apresentadas Soluções de
poderão ser apresentadas Soluções de
final da energia. O sistema híbrido será melhor
Suprimento para dois produtos distintos:
Suprimento para dois produtos distintos:
para garantir uma qualidade alta da energia com
I – Produto Potência, no qual poderão participar
I – Produto Potência, no qual poderão participar
bastante inércia e a frequência certa e, ao mesmo
Soluções de Suprimento com capacidade
Soluções de Suprimento com capacidade
tempo, garantir que a penetração de energia
de modulação de carga e flexibilidade para
de modulação de carga e flexibilidade para
renovável seja maior, economizando muito mais
operação variável, com prazo de suprimento de 7 operação variável, com prazo de suprimento de 7 combustível e, consequentemente, reduzindo o
anos, para as
15 anos, para as
custo
de
energia.

Energia do Brasil Ltda.
quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia
associada, em MWh, caso necessária.
II – Produto Energia, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento cujas fontes
primárias sejam exclusivamente fontes
renováveis, com prazo de suprimento de 15 anos,
para as quais o
compromisso de entrega consiste em produção
anual de energia, em MWh.

quais o compromisso de entrega consiste em
disponibilidade de potência, em MW, e a
respectiva energia
associada, em MWh, caso necessária.
II – Produto Energia, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento cujas fontes
primárias sejam exclusivamente fontes
renováveis, com prazo de suprimento de 15 anos,
para as quais o
compromisso de entrega consiste em produção
anual de energia, em MWh
III – Produto Híbrido, no qual poderão participar
Soluções de Suprimento com capacidade de
modulação de carga e flexibilidade para operação
variável, com prazo de suprimento de 15 anos,
devendo fornecer um mínimo de 25% de energia
provinda de fonte renovável.

Permitir um produto híbrido significa que os
desenvolvedores podem otimizar o custo de
energia por momentos com ou sem energia
renovável, permitindo o investimento em
motores mais eficientes com menor consumo em
vez de só ter motores com tempo de resposta
mais curta e um consumo mais alto.
As fontes renováveis, baterias e geradores
maiores com um consumo especifico mais baixo,
que induzam a eficiência econômica e energética,
a valoração do meio ambiente, bem como a
utilização de recursos energéticos locais, irão
requerer elevado capex inicial para garantir a
viabilidade dos projetos. Em contrapartida, as
soluções existentes utilizando grupos geradores
movidos a combustível fóssil já se encontram
instaladas
e
com
investimentos
depreciados/amortizados, e em muitos casos, não
irão requerer o mesmo nível de capex inicial.
A fim de não punir os investimentos em soluções
de economia de combustível com uma tarifa fixa
alta, mas um custo variável muito menor, propõese a extensão do prazo dos CCESIs para o produto
potência de sete para no mínimo quinze anos, de
forma que este Leilão para contratação de energia
e de potência, com vistas ao atendimento aos
mercados consumidores situados em Boa Vista e
Localidades
Conectadas
garanta
a
competitividade para fomentar a redução do uso
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de geração à óleo diesel, cara e poluente, no
atendimento à região.

Não há.

Não há.

Visando a eficiência e redução do consumo de
combustíveis, deve ser previsto o consumo
máximo de Litros/MWh para o produto Potência.
Atualmente no Sistema Isolado de Roraima,
Previsão de consumo máximo de Diesel por MWh
existem grupos geradores com consumo de cerca
gerado.
de 300l/MWh. Atualmente existem opções mais
eficientes para a Geração a Diesel, podendo
reduzir em cerca de 20% o consumo de
combustível.
Para melhorar a concorrência e reduzir o preço
final das energias renováveis, recomenda-se
publicar a quantidade de fontes renováveis que
serão concedidas no leilão (MWh anuais). Essas
informações ajudarão os desenvolvedores a
aumentar a concorrência concentrando-se na
solução correta e na otimização dessa solução.
Essa informação também reduzira os custos de
preparação do leilão, evitando gastos
Previsão de contratação de energias renováveis.
desnecessários na preparação de múltiplos
projetos a serem cadastrados (arrendamentos a
serem negociados, licenças previas, etc..) no caso
de ausência de informação da energia requerida
e então impossibilidade de dimensionar o projeto
(5MWp, 10 MWp, 20 MWp, 50MWp..?).
Recomenda-se liberar a penetração planejada de
energia renovável na rede em energia e potência
para que o produto potência possa permitir o
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investimento em motores maiores e com maior
economia de combustível.

Não há.

Constrained-off

Não há.

Garantia contratual

Previsão de remuneração, já em contrato, para as
fontes renováveis devido a uma possível restrição
de geração. Essa restrição pode ocorrer por
desligamentos inesperados da rede de
transmissão devido a uma estabilidade da
localidade. Desta forma, o empreendedor deverá
ter em seu contrato a previsibilidade de tal
possibilidade de perda. Para aferir tais dados, o
empreendedor disponibilizará a geração
esperada dentro do período de desligamento,
com base nos dados
solarimétricos/anemométricos de referência de
seu projeto. Após esta disponibilização o
ONS/ANEEL irão homologar tais valores e o
empreendedor será remunerado conforme
contrato.
Atualmente os CCESIs preveem a apresentação,
por parte do comprador de um Contrato de
Constituição de Garantia – CCG. Porém, muitas
Distribuidoras não conseguem realizar tal aporte,
devido a suas condições financeiras. Para
viabilizar o financiamento do projeto e a
segurança do empreendedor é sugerido a
apresentação de uma Garantia Rolante, com
vigência de três meses, por parte da
Distribuidora, além do CCG.

Energia do Brasil Ltda.

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0
Instruções para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação nos Leilões para Atendimento aos Sistemas
Isolados
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as respectivas
páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-023/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando
envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão

SÍNTESE DAS CONTRIBUIÇÕES À NOTA TÉCNICA Nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0
Instruções Complementares para Elaboração e Apresentação de Propostas de Solução de Suprimento com vistas à Participação no Leilão para
Suprimento a Boa Vista e Localidades Conectadas
Importante: Os comentários e as sugestões referentes às contribuições deverão ser fundamentados e justificados, mencionando-se os itens e as respectivas
páginas da Nota Técnica nº EPE-DEE-RE-086/2018-r0, a que se referem, devendo ser acompanhados de textos alternativos e substitutivos quando
envolverem sugestões de inclusão ou alteração, parcial ou total, de qualquer item da referida Nota Técnica.
Texto proposto pela
Justificativa para a proposta da
Texto proposto pela EPE
Item/Pág.
Instituição/Cidadão
Instituição/Cidadão
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Wärtsilä Brasil Ltda.

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2018.

Ministério de Minas e Energia (MME)
Comentários à Consulta Pública 060/2018 - Consulta Pública de Normativo que Estabelece as
Diretrizes para o Leilão para Suprimento aos Sistemas Isolados de Boa Vista e Localidades
Conectadas.

A Wärtsilä Brasil Ltda. congratula o MME pela iniciativa da Consulta Pública e reconhece a
importância do Leilão para o suprimento de energia elétrica a Boavista/RR e localidades
conectadas.
A possibilidade de geração no Produto Potência através de qualquer fonte de combustível (gasoso
ou líquido) é fator de extrema relevância já que favorece a modicidade tarifária e segurança
operativa do sistema.
Seguem abaixo nossas contribuições:
• Comentários a minuta de portaria que estabelece as diretrizes para o Leilão com vistas a
aquisição de energia e potência para garantir o suprimento do mercado consumidor de
Boa Vista e Localidades Conectadas Decreto que altera o decreto 6353 de 16/01/2008:
Art. 6º
I – Sugerimos o aumento do prazo de suprimento de 7 anos para 15 anos visando uma maior
competitividade dos projetos de geração resultando positivamente na redução da tarifa paga pelo
consumidor. Caso a a interligação da linha de transmissão Manaus – Boa Vista ocorra dentro do
prazo esperado, o Produto Potência pouco comprometerá o valor final da tarifa, haja vista o
pequeno impacto da receita fixa se comparada ao custo do combustível (CVU).

§ 3º - Considerando que sugerimos o aumento do prazo contratual no Art. 6º / I, não faz-se

necessária a prorrogação do CCESI para o Produto Potência.

Wärtsilä Brasil Ltda.
Rua Visconde de Inhaúma,83 - 13º andar – Centro
Cep.: 20.091-007 – Rio de Janeiro – RJ – Brasil
Tel.: + 55 21 2206 2500
www.wartsila.com

Wärtsilä Brasil Ltda.

No momento não há comentários adicionais. Mais uma vez, agradecemos a atenção e colocamonos a disposição deste órgão para qualquer esclarecimento sobre estas sugestões.

Atenciosamente,

Jorge Alcaide
Diretor Regional, Brasil
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