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APRESENTAÇÃO 

O documento tem por objetivo apresentar as instruções para o cadastramento de 

empreendimentos hidrelétricos com vistas à obtenção de Habilitação Técnica para 

participação nos leilões de contratação de energia elétrica, para o Sistema Interligado 

Nacional - SIN, no Ambiente de Contratação Regulada – ACR. 
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1. Objetivo 

Estabelecer a forma de apresentação da documentação de empreendimentos hidrelétricos 

com vistas ao processo de Cadastramento e Habilitação Técnica do empreendimento na 

Empresa de Pesquisa Energética - EPE, atendendo ao disposto na Portaria MME nº 21/2008 

e demais normas legais e infralegais que regem esse processo. 

2. Aplicação 

Estas Instruções se aplicam aos empreendedores interessados em participar dos leilões de 

compra de energia proveniente de novos empreendimentos hidrelétricos (PCH e UHE). 

3. Diretrizes 

Estas instruções, com o propósito de dar maior transparência e celeridade ao processo de 

Cadastramento e Habilitação Técnica, estabelecem os requisitos para a apresentação dos 

projetos de empreendimentos hidrelétricos na EPE para fins de análise técnica. 

Vale salientar que considerando o disposto no parágrafo único do Art. 7º da portaria MME 

nº. 21/2008 caso a documentação do projeto não seja apresentada na forma requerida pela 

EPE, o empreendimento poderá não ser habilitado por razões de ordem formal. Destaque-se, 

em conformidade com o disposto na Portaria MME 331/2007, que não serão considerados 

documentos que tenham sido entregues com a finalidade de cadastramento em leilões 

anteriores ao ano de 2008. 

4. Da Solicitação do Cadastramento e Habilitação Técnica 

Os empreendedores que queiram propor a inclusão de aproveitamentos ou projetos nos 

Leilões de Energia Nova deverão requerer o Cadastramento e a Habilitação Técnica dos 

respectivos empreendimentos à Empresa de Pesquisa Energética – EPE dentro dos prazos 

estabelecidos na Portaria MME nº. 331, de 04 de dezembro de 2007, com alterações da 

Portaria nº 29, de 29 de janeiro de 2008. Para tanto, deverão ser seguidas as seguintes 

etapas: 
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a)  Primeira Etapa: os empreendedores devem inscrever cada um dos empreendimentos 

que queiram propor, por meio de um formulário eletrônico, disponibilizado na página da 

EPE para este fim. Após essa inscrição, será enviada ao empreendedor uma mensagem 

automática disponibilizando um “hiperlink” e senha para acesso ao preenchimento “On 

Line” da Ficha de Dados do empreendimento, a qual deverá ser preenchida 

criteriosamente, uma vez que este documento servirá de base para a habilitação técnica 

do empreendimento.  

b) Segunda Etapa: após a inscrição e preenchimento da Ficha de Dados (primeira etapa), 

o empreendedor deverá solicitar o Cadastramento e Habilitação Técnica por meio de um 

requerimento à Empresa de Pesquisa Energética – EPE, ao qual será anexado um 

conjunto de documentos em atendimento ao disposto no artigo 6º da Portaria MME nº. 

21/2008 e a estas instruções (Anexo I). Destacamos que não serão protocolados 

empreendimentos cujos processos sejam instruídos com a documentação incompleta, 

exceto para os documentos previstos no Artigo 14 da Portaria MME nº. 21/2008. 

5. Documentação Requerida 

5.1 Requerimento 

A solicitação de Cadastramento e Habilitação Técnica deverá ser formalizada por meio de 

requerimento à EPE (ver modelo no Anexo I) ao qual deverá ser anexado o conjunto de 

documentos conforme enquadramento do projeto na Portaria MME nº. 21/2008.  

5.2 Ficha de Dados 

A Ficha de Dados é um documento a ser preenchido “On Line”, devendo estar no estágio de 

finalizada, quando do requerimento do Cadastramento e Habilitação Técnica na EPE. Dessa 

forma, por estar esse documento disponível no sistema informatizado da EPE, não é 

necessária a sua entrega no ato do requerimento (o modelo da Ficha de Dados é 

apresentado no Anexo IV). Para maiores esclarecimentos quanto à consistência dos campos 

a serem preenchidos, no anexo V é apresentado um glossário para consulta. 

Alertamos que as informações tais como: nome, endereço, telefone, e-mail, etc. declaradas 

no “Campo 1 – Identificação do Empreendedor” da Ficha de Dados serão utilizados pela EPE 

para comunicação com o empreendedor. 

Salienta-se que a Ficha de Dados é um documento que sintetiza os principais dados de um 
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empreendimento, portanto deverá ser totalmente preenchida em conformidade com as 

características do empreendimento hidrelétrico. 

Ressalta-se que, concluído o processo de análise técnica, a última versão da Ficha 

de Dados deverá se entregue na EPE, impressa, assinada pelo representante legal 

e com a firma reconhecida, quando do resgate do documento relativo a 

Habilitação Técnica.  

5.3 Estudo/Projeto 

Deverá ser apresentado, de acordo com a etapa de desenvolvimento do empreendimento, os 

estudos de viabilidade ou o projeto básico do aproveitamento, os quais deverão ser 

elaborados segundo as recomendações dispostas nas Instruções e Diretrizes vigentes: 

Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos, Eletrobrás/DNAEE-

1997 e Diretrizes para Estudos e Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas - 2000. Esses 

projetos, para participar dos leilões de energia nova, deverão estar aprovados na ANEEL. 

Os Estudos/Projetos, obrigatoriamente, deverão conter as informações das séries de vazões, 

em conformidade com as “Instruções para Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos 
Hidrelétricos, da Eletrobrás – DNAEE (1997)” e os esclarecimentos adicionais 
descritos a seguir: 

• Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCH 

Os dados necessários para cálculo de Garantia Física, deverão ser encaminhados em 

meio digital, no formato Excel. A série histórica de vazões médias mensais 

(contemplando quaisquer efeitos de usos consuntivos e operativos) deve abranger um 

período não inferior a 30 anos e deverá constar dos Anexos IA e IB. Cabe observar que a 

série de vazões será avaliada pelos órgãos competentes estando sujeita a possíveis 

alterações para sua validação definitiva. 

• Usinas Hidrelétricas - UHE 

No caso de Empreendimento com potência superior a 30 MW deverão ser enviados, em 

meio digital, no formato Excel, conforme Anexos IA e IB, as séries hidrológicas de 

vazões médias mensais contemplando o período de 1931 até 2 (dois) anos anteriores ao 

ano vigente, no mínimo, e estar compatível com as séries de vazões dos demais 

empreendimentos da cascata. Além das séries de vazões deverão ser informados, no 

mínimo, 5 (cinco) pontos da curva “vazão x nível de jusante”, situados entre a vazão 

mínima e a máxima do histórico de vazões naturais (Anexo III), bem como das curvas 
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“cota x área x volume” que deverão contemplar a faixa de deplecionamento do 

reservatório com pelo menos 5 (cinco) valores dentro desta faixa (Anexo II). 

5.4 Registro na ANEEL  

Deverá ser apresentada cópia autenticada do registro do empreendimento na ANEEL.  

5.5 Licença Ambiental 

Deverá ser apresentada cópia autenticada da Licença Ambiental, emitida pelo órgão 

competente, e compatível com a etapa do projeto. A Licença Ambiental, quando disponível, 

deverá estar válida na data do Cadastramento na EPE. 

Na Licença Ambiental deverá constar o nome do empreendimento, o nome do agente 

interessado, a potência instalada do projeto, a data de emissão e o prazo de validade. 

5.6 Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental 

Deverá ser apresentada cópia dos Estudos Ambientais, conforme requerido pelo órgão 

ambiental no processo de licenciamento ambiental, e de acordo com a etapa do projeto 

(Estudos de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio Ambiente - EIA/RIMA, 

Relatório Ambiental Simplificado, Relatório Ambiental Preliminar etc.). 

5.7 Outorga do Uso da Água 

Deverá ser apresentada cópia autenticada da Outorga de Uso da Água, emitida pelo órgão 

competente. A Outorga deverá estar válida na data do Cadastramento na EPE. 

5.8 Consulta de Acesso 

Deverá ser apresentada uma cópia autenticada da Consulta de Acesso à Rede Básica, ou à 

Rede de Distribuição, conforme o caso, e emitida há, no máximo, seis meses da data do 

Cadastramento na EPE. 

Na Consulta de Acesso a ser encaminhada previamente à EPE para emissão de Parecer, no 

caso de empreendimentos com entrada em operação em prazo superior a três anos, deverão 

ser anexados os estudos elétricos desenvolvidos pelo empreendedor, para definir a conexão 

solicitada, os quais devem contemplar, no mínimo, a análise do sistema em regime 

permanente (Estudos de Fluxo de Potência), indicando os impactos no sistema receptor. 
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5.9 Cronograma Físico 

Deverá ser apresentado o cronograma de implantação do aproveitamento hidrelétrico, 

destacando as atividades de obtenção das Licenças Ambientais, do projeto executivo, das 

obras civis, da fabricação dos equipamentos, da montagem eletromecânica, do enchimento 

do reservatório, do comissionamento e dos testes, bem como das datas de entrada em 

operação comercial das unidades geradoras para atender o suprimento de energia 

estabelecida no Leilão. 

5.10 Orçamento 

Deverá ser apresentado o orçamento segundo o modelo recomendado nas Instruções para 

Estudos de Viabilidade de Aproveitamentos Hidrelétricos (abril de 1997) e nas Diretrizes para 

Estudos e Projetos de Pequenas Centrais Hidrelétricas (janeiro de 2000), conforme o caso. 

Obrigatoriamente, a data base de referência do orçamento deverá ser o mês de dezembro 

do ano anterior ao do leilão para o qual foi requerido o cadastramento e Habilitação Técnica. 

6. Requisitos Gerais da Documentação 

Os requerimentos do Cadastramento e Habilitação Técnica de empreendimentos hidrelétricos 

devem satisfazer as seguintes condições relativas à documentação a ser apresentada: 

a) A documentação deve ser apresentada em português, em todas as suas partes e 

componentes, inclusive desenhos. 

b) Os projetos devem ser apresentados devidamente encapados com material resistente e 

devidamente identificados com os dados do empreendimento a que se refere. 

c) Deverá ser adotado o Sistema Internacional de Unidades. 

d) Mapas e plantas de localização do empreendimento devem ser apresentados em escalas 

apropriadas, que permitam a identificação clara de todos os seus elementos, 

abrangendo o local da usina e o de sua área de influência, com obstáculos, benfeitorias 

e outros detalhes imprescindíveis a uma perfeita identificação da localização da unidade 

e sua inserção na região. 

e) Reduções ou ampliações de desenhos, mapas, plantas e gráficos apresentados devem 

ter suas escalas devidamente ajustadas. 

f) Os documentos assinados devem ter as firmas reconhecidas e as cópias de documentos 
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certificadores (atestados etc.) deverão ser autenticadas. 

g) Deverá ser apresentada uma cópia impressa da documentação requerida (salvo a Ficha 

de Dados que será preenchida On-Line pelo requerente), bem como, um CD contendo 

os respectivos arquivos digitalizados. O CD deverá ser identificado com o nome do 

empreendimento (UHE/PCH). 

7. Habilitação Técnica 

Concluído o processo de análise técnica do empreendimento e estando o mesmo adequado, 

a EPE expedirá a “HABILITAÇÃO TÉCNICA”. Esse documento terá a finalidade de indicar o 

empreendimento para compor a lista de referência, a ser aprovada pelo Ministério de Minas 

e Energia - MME, com vistas à participação no leilão para o qual foi requerido o 

Cadastramento e Habilitação Técnica. As informações constantes da Ficha de Dados, parte 

integrante da Habilitação Técnica, constituem os dados do empreendimento a ser 

implantado, não podendo sofrer alteração sem a prévia aprovação do MME, ouvida a EPE. 

A habilitação técnica de um empreendimento não implicará, em qualquer hipótese, 

responsabilidade ou vinculação à EPE, inclusive no tocante a obrigações cíveis, comerciais e 

administrativas resultantes do processo de licitação de outorga, a prazos, riscos de 

engenharia e ambientais, dentre outros. 

A “HABILITAÇÃO TÉCNICA” será entregue na sede da EPE mediante a entrega da última 

versão da Ficha de Dados, assinada pelo representante legal e com a firma reconhecida. O 

recebimento desse documento poderá ser feito por qualquer pessoa mediante uma 

autorização, com firma reconhecida, do representante legal. 
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ANEXO I - Modelo para Requerimento de Cadastramento e Habilitação 
Técnica de Empreendimentos Hidrelétricos 

 
(Papel timbrado da empresa solicitante) 

(local e data) 
 
 

À EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA – EPE 

Avenida Rio Branco Nº. 1, 11º Andar. 

Cep: 20090-003 Rio de Janeiro - RJ 

Diretoria de Estudos de Energia Elétrica 

 

At : José Carlos de Miranda Farias 

Diretor de Estudos de Energia Elétrica 

 

Assunto: Cadastramento e Habilitação Técnica da PCH {ou UHE} (nome) para Leilão 
de Energia Elétrica 2008 (identificar o leilão, se de Energia de Reserva, A-3 
ou A-5). 

 

A (nome da razão social da entidade), com CNPJ nº. (informar o nº.), localizada à (informar o 
endereço, município, CEP e UF) vem, por meio de seu representante legal, requerer de V.Sª. o 
Cadastramento e a Habilitação Técnica do empreendimento hidrelétrico (informar o nome da 
usina), com a finalidade de participar do leilão de compra de energia elétrica a ser realizado no 
dia (informar a data do leilão), conforme estabelecido na Portaria MME nº. 331, de 04 de 
dezembro de 2007. 

Em atendimento às INSTRUÇÕES PARA O CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO TÉCNICA DE 
EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS, disponibilizada na página da EPE, informamos que a 
Ficha de Dados – FD foi devidamente preenchida (sistema On Line) e, estamos anexando à 
presente solicitação, uma via dos documentos abaixo relacionados: 

 
Anexo 1 – Estudo/Projeto 
Anexo 2 – Registro na ANEEL   
Anexo 3 – Licença Ambiental   
Anexo 4 - Estudos Ambientais 
Anexo 5 – Outorga do Uso da Água   
Anexo 6 – Consulta de Acesso  
Anexo 7 – Cronograma Físico da Implantação 
Anexo 8 – Orçamento 
Anexo 9 – CD contendo toda documentação digitalizada 
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Alem disso, informamos que o Responsável junto à EPE pelo envio e recebimento de 
informações e/ou correspondências, bem como, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem 
necessários, será a pessoa a seguir qualificada: 

 

 

Nome: 

Endereço: 

Telefone: 

Celular: 

Fax: 

E-mail: 
 

Atenciosamente, 
 

__________________________________ 
(representante Técnico) 

(cargo) 
 

 

 

 



14 Instruções para Cadastramento  de Empreendimentos Hidrelétricos 

 
 

  
 
 

Ministério de Minas e Energia 
 

ANEXO IA - Série de Vazões Naturais Afluentes no Local da Barragem 

ANEXO IB - Série de Vazões Consuntivas 

ANEXO II - Pontos da Curva COTA X ÁREA X VOLUME 

ANEXO III - Pontos da Curva VAZÃO X NÍVEL DE JUSANTE 

Link para o arquivo xls com os anexos IA, IB, II e III 

http://arquivos.epe.gov.br/dee/leilao/anexos.xls 

 

ANEXO IV - Ficha de Dados da UHE/PCH 

 
O link abaixo mostra o modelo da Ficha de Dados de UHE/PCH  

disponibilizada para preenchimento online. 
 

http://arquivos.epe.gov.br/dee/leilao/modelodefichadedadosuhepch.pdf  
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Ampliação Potência adicional a ser instalada na usina em decorrência da agregação de novas unidades
geradoras.

Áreas Inundadas no N.A. Máx. 
Maximorum

Área da planta à montante do barramento, limitada pelo nível d’água máximo maximorum.

Áreas Inundadas no N.A. Máx. 
Normal

Área da planta à montante do barramento, limitada pelo nível d’água máximo normal.

Áreas Inundadas no N.A. Mín. 
Normal

Área da planta à montante do barramento, limitada pelo nível d’água mínimo normal.

Comprimento Total da Casa de 
Força

Medida da estrutura no sentido transversal ao fluxo.

Comprimento Total da 
Tomada D’Água

Medida da estrutura no sentido transversal ao fluxo.

Energia Firme
Energia gerada no período crítico do sistema em estudo. Entende-se como período crítico do
sistema, o período em que os reservatórios do sistema, partindo do NA máximo (cheios) e sem
reenchimentos totais ou intermediários, sejam deplecionados ao máximo.

Evaporação Líquida Diferença entre a evaporação do reservatório e a evapotranspiração real estimada para a área.

Largura dos Blocos das 
Unidades da Casa de Força

Medida no sentido do Fluxo.

Modalidade da Licença 
Ambiental

Informar se o empreendimento dispõe de LICENÇA PRÉVIA, OU DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO OU
LICENÇA DE OPERAÇÃO.

NA Máximo Maximorum de 
Montante

Nível de água, no reservatório (junto a barragem), correspondente à vazão de projeto do
vertedouro.

NA Máximo Normal de 
Montante

Nível de água máximo no reservatório, junto ao barramento, para fins de operação normal da
usina, definido através dos estudos energéticos, correspondendo ao nível que limita a parte
superior do volume útil.

NA Mínimo Normal de 
Montante

Nível de água mínimo do reservatório, junto ao barramento para fins de operação normal da usina,
definido através dos estudos energéticos, correspondendo ao nível que limita a parte inferior do
volume útil.

Nível Excepcional de Jusante Nível de água no canal de fuga correspondente à vazão defluente máxima de projeto.

Nível Máximo Normal de 
Jusante

Nível de água a jusante da casa de força para a vazão correspondente ao somatório dos
engolimentos máximos de todas as turbinas, sem considerar a influência da vazão vertida.

Nível Mínimo Normal de 
Jusante

Nível de água, no canal de fuga, correspondente ao engolimento mínimo de uma turbina, com
vazão vertida nula.

PCH
Empreendimentos hidrelétricos com potência superior a 1.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW,
com área total de reservatório igual ou inferior a 3,0 km², serão considerados como
aproveitamentos com características de pequenas centrais hidrelétricas.

Perímetro do Reservatório Comprimento da linha limite da área do reservatório no Nível Máximo Normal.

Potência Instalada:

Caso de Empreendimento Existente: Somatório das potências elétricas ativas nominais das
unidades geradoras existentes.
Caso de Empreendimento Novo: Potência Autorizada pela ANEEL. Somatório das potências
elétricas ativas nominais das unidades geradoras com previsão de implantação.

Potência para Habilitação Potência informada pelo empreendedor para Habilitação Técnica do empreendimento.

Potência Unitária Nominal do 
Gerador

Produto da potência elétrica aparente nominal (em kVA) pelo fator de potência nominal do gerador
elétrico, considerado o regime de operação contínuo e as condições nominais de operação.

Queda Bruta Queda correspondente à diferença entre o NA máximo normal de montante e o NA normal de
jusante.

Queda Líquida de Projeto Queda líquida para a qual a turbina opera com o rendimento máximo.

Queda Líquida de Referência Queda líquida para a qual a turbina, com o seu distribuidor na abertura máxima, fornece a potência
nominal do gerador.

Registro na ANEEL Informar o número do Despacho da ANEEL que efetiva como ativo o registro para a realização do
Projeto do Empreendimento.

Repotenciação Potência adicional a ser instalada na usina em decorrência do aumento da potência de unidades
geradoras existentes.

Situação do Empreendimento Informar a fase (Projeto, Construção ou Operação). Se outorgado (Concessão ou Autorização)
informar o número da Resolução ANEEL ou Portaria MME correspondente.

Situação do Projeto na ANEEL Informar a fase (Viabilidade ou Básico) e a situação atual na ANEEL (Registrado, Aceito para
Análise ou Aprovado) com o número do Despacho correspondente.

Submergência (com uma 
máquina em operação)

Considerada como a diferença entre as elevações do nível d'água no canal de fuga (com somente
uma máquina operando na condição nominal) e a linha de centro do distribuidor da Turbina.

Taxa de Indisponibilidade 
Forçada (TEIF)

Taxa equivalente de indisponibilidade forçada: percentual de um período de tempo em que a usina
não está apta a operar, devido à ocorrência de falha ou interrupção de emergência em condições
não programadas.

Tensão Nominal do Gerador Tensão de Placa da Unidade.
Vazão Sanitária e/ou 
Remanescente

Parcela da vazão afluente ao reservatório desviada a montante da casa de força, com retorno a
calha principal, a jusante do barramento,  para atendimento às exigências ambientais diversas.

Vazão Unitária Nominal Vazão de Placa da Turbina.

GLOSSÁRIO PARA FICHA DE DADOS

ANEXO V - Glossário da UHE/PCH 

 

 


