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Sobre a EPE – Empresa de Pesquisa Energética

Empresa pública federal vinculada ao 

Ministério de Minas e Energia

Desenvolvemos estudos e estatísticas 

energéticas para subsidiar a formulação, 

implementação e avaliação da política 

energética nacional

www.epe.gov.br
Integrante do Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) com direito a voto



CONTEXTUALIZAÇÃO



Baixa ocupação demográfica

Sistemas elétricos de pequeno 
porte

Principal fonte de geração 
térmica: óleo diesel

271 Localidades Isoladas – Ciclo 
2019

Única capital não interligada: 
Boa Vista

No de consumidores: 
aproximadamente 760 mil 

0,6 % do consumo 
brasileiro em 2019

Cerca de 40% do território 
nacional

Localizados 
predominantemente na 

Região Norte

Demanda reprimida

Histórico de carga oscilante

Predominância do 
segmento residencial

Características dos Sistemas Isolados



Legislação – Atendimento aos Sistemas Isolados

Lei nº 12.111/2009

As distribuidoras devem atender à totalidade dos seus mercados dos Sistemas Isolados por meio de 
licitação, na modalidade de concorrência ou leilão, a ser realizada, direta ou indiretamente, pela 

ANEEL, de acordo com diretrizes do MME.

Decreto nº 7.246/2010

A licitação terá como objeto três hipóteses, incluindo a aquisição de energia e potência elétrica de 
agente vendedor. Para participação na licitação, os agentes vendedores deverão apresentar 

propostas de solução de suprimento, que serão previamente habilitadas tecnicamente pela EPE

Portaria MME nº 67/2018

Requisitos indispensáveis à habilitação técnica: I - a conformidade com as diretrizes do MME; II - o 
cumprimento das Instruções da EPE; III - a demonstração da viabilidade técnica da proposta de 

Solução de Suprimento cadastrada;



Portaria MME nº 67/2018

Os agentes de distribuição deverão

submeter proposta de planejamento de

atendimento aos seus respectivos

mercados consumidores situados em

Sistemas Isolados.

Com base em avaliação técnica a ser

realizada pela EPE, o MME aprovará o

planejamento do atendimento aos Sistemas

Isolados de cada agente de distribuição.

Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados

http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatorio-de-planejamento-para-
atendimento-aos-sistemas-isolados-horizonte-2024-ciclo-2019

Disponível no site da EPE

Relatório de Planejamento para Atendimento aos 

Sistemas Isolados, Horizonte 2024 – Ciclo 2019

 Referência para as contratações previstas para o Leilão dos 
Sistemas Isolados 2021

http://epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/relatorio-de-planejamento-para-atendimento-aos-sistemas-isolados-horizonte-2024-ciclo-2019


O Papel dos Agentes nos 

Sistemas Isolados

DISTRIBUIDORAS
são responsáveis pela 

elaboração da 
proposta de 

planejamento de 
atendimento dos seus 
respectivos mercados 

consumidores 
situados nos Sistemas 

Isolados

EPE analisa e avalia 
tecnicamente a 

proposta de 
planejamento de 
atendimento aos 

mercados dos 
Sistemas Isolados

MME aprova o 
planejamento e, caso 
haja necessidade de 

expansão ou 
substituição da oferta 

existente, define 
diretrizes para 

realização de leilão.

EPE promove o 
cadastramento e o 

processo de 
habilitação técnica das 
propostas de solução 

de suprimento 
interessados em 

participar da licitação.

ANEEL realiza os 
leilões, direta ou 
indiretamente.

MINISTÉRIO DE

MINAS E ENERGIA



LEILÃO DOS SISTEMAS 

ISOLADOS DE 2021



Leilão dos Sistemas Isolados 2021

A partir do Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados – Ciclo 2019, e após adequações realizadas em conjunto com as
Distribuidoras, o MME publicou a Portaria MME nº 341/2020 com as Diretrizes do Leilão

Características Principais

 Início de Suprimento: Abril/2023

 As Soluções de Suprimento deverão atender
todas as localidades que compõem um
determinado Lote

 Prazos de Suprimento: 180 meses (gás
natural ou renováveis exclusivamente) ou 60
meses (outras fontes). Lotes com previsão
de interligação, observar os prazos
indicados na Portaria.

Set/20 Out/20 Nov/20 Dez/20 Jan/21 Fev/21 Mar/21

17/09/20
MME publica 

Portaria 
nº 341/2020

04/12/20
Fim do 

Cadastramento das 
Soluções na EPE

16/10/20
EPE publica 

Instruções de 
Cadastramento

06/11/20
EPE Publica 

Informe de Preços 
de Referência

08/01/21
Limite para 

Declaração dos 
Param. Combust.

Fev/21
Publicação 

Sistemática e Edital 
pela ANEEL

Mar/21
Realização do 

Leilão dos 
Sistemas Isolados

Marcos Principais do Leilão



Leilão dos Sistemas Isolados 2021

Lote Município
Nome da localidade 

(Sistema Isolado)

Disponibilidade de 

potência requerida
Período previsto de suprimento

Previsão de 

interligação

Lote I

Acre

Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul 38.700 kW 24 meses Mar/2025

Feijó Feijó 4.923 kW 24 meses Mar/2025

Tarauacá Tarauacá 6.558 kW 24 meses Mar/2025

Lote II

Amazonas

Anamã Anamã 2.000 kW

180 meses (gás natural 

ou renováveis exclusivamente) ou 

60 meses (outras fontes)

Não há

Anori Anori 800 kW Não há

Caapiranga Caapiranga 530 kW Não há

Codajás Codajás 4.500 kW Não há

Novo Remanso Novo Remanso 877 kW Não há

Lote III

Pará

Anajás Anajás 2.709 kW 22 meses Jan/2025

Itaituba Água Branca 583 kW 40 meses Jul/2026

Itaituba Crepurizão 2.753 kW 40 meses Jul/2026

Faro Faro 1.329 kW 22 meses Jan/2025

Gurupá Gurupá 3.496 kW 38 meses Maio/2026

Jacareacanga Jacareacanga 3.245 kW 34 meses Jan/2026

Muaná Muaná 3.835 kW 22 meses Jan/2025

Porto de Moz Porto de Moz 3.012 kW 22 meses Jan/2025

São Sebastião da Boa Vista São Sebastião da Boa Vista 3.477 kW 22 meses Jan/2025

Terra Santa Terra Santa 4.983 kW 22 meses Jan/2025

Lote IV 

Rondônia

Chupinguaia Urucumacuã 520 kW 180 meses (gás natural ou 

renováveis exclusivamente) ou 60 

meses (outras fontes)

Não há

Alta Floresta D’Oeste Izidolândia 337 kW Não há

Lote V 

Roraima

Uiramutã Uiramutã 366 kW 180 meses (gás natural ou 

renováveis exclusivamente) ou 60 

meses (outras fontes)

Não há

Pacaraima Pacaraima 2.109 kW Não há

Amajarí Amajarí 2.060 kW Não há

Portaria MME nº 341/2020 - Detalhamento dos Lotes a Serem Ofertados no Leilão de Sistemas Isolados de 2021



REQUISITOS PARA A 
HABILITAÇÃO TÉCNICA



Padrões mais baixos de 
exigência:

● Maior competição

● Menor taxa de sucesso

● Menor credibilidade

Padrões mais altos de 
exigência:

● Prêmio no preço

● Maior taxa de sucesso

● Maior credibilidade

Benefícios decorrentes do processo de Habilitação Técnica

Incentiva a 
elaboração de 
bons projetos

Mitiga 
contratação de 

projetos 
incapazes de 

gerar a energia 
comercializada

Reduz a 
possibilidade de 

entrada de 
aventureiros nos 

leilões

Habilitação Técnica: Benefícios e Desafios

Diminui a 
incidência de 

problemas 
técnicos mais 

comuns

Diminui a 
incidência de 

problemas 
técnicos mais 

comuns



 Instruções para Elaboração e Apresentação de 
Propostas de Solução de Suprimento com vistas à 
participação nos Leilões para atendimento ao  
Sistemas Isolados (Instruções Gerais)

Apresentam requisitos técnicos e documentais a serem 
observados no processo de habilitação técnica

 Instruções para Elaboração e Apresentação de 
Propostas de Solução de Suprimento com vistas à 
participação no Leilão para Suprimento aos Sistemas 
Isolados de 2021 (Instruções Específicas)

Apresentam requisitos técnicos específicos e 
informações das localidades (acesso, pontos de 
conexão, curvas de carga, etc) para dimensionamento 
das Soluções de Suprimento

Leilão SI 2021 – Documentos Publicados pela EPE

FAQ – Perguntas Frequentes

Principais dúvidas sobre 
cadastramento, habilitação, 
documentação e regras do 
Leilão SI 2021

IT de Formulação do Preço 
de Referência

Apresenta metodologia de 
ordenação econômica dos 
empreendimentos e custo 
dos combustíveis 

Todos os documentos do Leilão estão disponíveis em:  https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021

https://www.epe.gov.br/pt/leiloes-de-energia/leiloes/leilao-dos-sistemas-isolados-2021


Leilão SI 2021 – Requisitos e Documentação para Habilitação Técnica

Documentos necessários à apresentação para cada fonte energética
Demais Requisitos a serem apresentados:

• Comprovação de Disponibilidade de Recursos 
Energéticos

• Estimativa da Produção de Energia

• Orçamento Detalhado

Pontos de Atenção:

• A Licença Ambiental não será exigida para fins de 
Habilitação Técnica na EPE. O Edital definirá o 
prazo de entrega.

• A documentação deverá ser apresentada em 
formato digital via upload no sistema AEGE. Não 
é necessário entregar nenhum  documento 
físico/digital no escritório da EPE

Importante: Para Biomassa e Biocombustíveis devem ser apresentadas apenas a 
comprovação do direito de usar e dispor dos terrenos associados (terreno para 
produção da biomassa/biocombustível)



Conforme Portaria MME nº 341/2020, desde que atendidos ao todos os requisitos, as Soluções de Suprimento poderão

considerar o uso misto de fontes e de tecnologias, inclusive soluções de armazenamento de energia.

O detalhamento dos Requisitos para fins de habilitação técnica estão disponíveis nas Instruções publicadas pela EPE

Requisitos Gerais:
• Cada proposta de solução de suprimento deverá considerar o atendimento a um único lote.
• As soluções de suprimento devem atender a todas as localidades que compõem um determinado lote, sob pena de inabilitação.
• O gerador deve sempre ter capacidade disponível para atender toda a carga a qualquer instante, de forma que não haja desatendimento

Requisito de Potência:
• Não serão habilitadas pela EPE as Soluções de Suprimento cuja disponibilidade de potência (Pdmax) das centrais geradoras seja inferior à

disponibilidade de potência requerida (Preq) da respectiva localidade.

Comprovação de Disponibilidade de Recursos Energéticos:
• Cabe ao interessado dispor de reserva de combustível (tancagem ou estoque). A reserva de combustível deve ser suficiente para garantir

a operação contínua da capacidade máxima (exceto reserva) da solução de suprimento, durante sete dias consecutivos.
• As usinas deverão ter capacidade de modulação de carga e flexibilidade, visando à segurança operativa do sistema. As soluções de

suprimento devem necessariamente ter inflexibilidade nula e ser capazes de atender à demanda instantânea do sistema.

Unidades Geradoras Reservas:
• Deverão ser observados os critérios para dimensionamento as máquinas reservas a serem consideradas para as localidades de cada Lote.

Leilão SI 2021 – Requisitos e Documentação para Habilitação Técnica



PROCESSO DE CADASTRAMENTO 
DAS SOLUÇÕES DE SUPRIMENTO



Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Conforme Portaria MME nº 341/2020: Os empreendedores interessados em apresentar 
propostas de Solução de Suprimento para o Leilão deverão requerer o Cadastramento e a 

Habilitação Técnica à EPE. 

O prazo para o protocolo dos pedidos de Cadastramento, com a respectiva entrega de 
documentos, será até às 12 horas de 4 de dezembro de 2020.

Fluxo do Processo de Cadastramento de Projetos no Sistema AEGE

Vídeo Explicativo sobre o Processo de Cadastramento: https://youtu.be/Xro8DFVQlu8

https://youtu.be/Xro8DFVQlu8


Para empresas que ainda não possuem cadastro no Sistema

AEGE, o primeiro passo deverá ser o preenchimento do formulário

de adesão, localizado no endereço abaixo:

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

Após avaliação das informações pela EPE, o empreendedor

receberá login e senha para acesso ao Sistema.

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 1 – Adesão ao Sistema AEGE

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


O usuário deve acessar o Sistema AEGE em https://aege-empreendedor.epe.gov.br

Posteriormente deve o usuário deve passar o mouse sobre a opção “Empreendimentos” e clicar na fonte desejada:

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 2 – Criação da Ficha de Dados de um Projeto no AEGE

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


Na sequência deve-se clicar no botão incluir:

Nesse momento, deverá obrigatoriamente ser

preenchido o campo “Nome do Empreendimento”:

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 2 – Criação da Ficha de Dados de um Projeto no AEGE



No caso de UTE, também deve ser informado o

combustível a ser utilizado, na subguia “Ciclo / Combustível”:

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 2 – Criação da Ficha de Dados de um Projeto no AEGE



Após criada a ficha do projeto no Sistema AEGE e preenchida as informações do nome e combustível, o passo

seguinte será a inscrição desse projeto no Leilão.

O usuário deverá clicar na opção “Inscrição” e, em seguida, selecionar na lista o projeto desejado

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 3 – Inscrição do projeto recém criado no AEGE para Participação no Leilão



Após clicar em “Editar”, o usuário deve definir o Representante Legal e selecionar o Leilão SI/2021:

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 3 – Inscrição do projeto recém criado no AEGE para Participação no Leilão



Ao selecionar o Leilão SI/2021, o sistema apresentará na tela a informação abaixo

Para prosseguir, o empreendedor deve marcar a opção “SIM, estou de acordo” e clicar em “Salvar”.

Os próximos passos serão o preenchimento dos demais campos da ficha de dados e o upload dos documentos

necessários com vistas à habilitação técnica dos projetos que compõem a solução de suprimento.

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 3 – Inscrição do projeto recém criado no AEGE para Participação no Leilão



Para o Leilão SI/2021, foram criados novos campos específicos na ficha de dados. Três deles estão na guia

“Empreendimento” e são de vital importância para este certame.

Eles estarão disponíveis para preenchimento após a inscrição.

“Solução(ões)”                  “Lote / Localidade”                “Outra(s) Localidade(s)”

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento



Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Lote 1 – ACRE

Cruzeiro do Sul

Feijó

Tarauacá

Solução de Suprimento 
ALPHA

UTE Tucano

UTE Arara  

UTE Carcará

Cenário 1 - Cada localidade é atendida por uma Central Geradora



Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Solução de Suprimento 
ALPHA

UTE Tucano

UTE Arara  

UTE Carcará

Cenário 1 - Cada localidade é atendida por uma Central Geradora

ALPHA

ALPHA

ALPHA

TUCANO

ARARA

CARCARÁ

Lote I-Acre/Cruzeiro do Sul

Lote I-Acre/Feijó

Lote I-Acre/Tarauacá



Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Lote 1 – ACRE

Cruzeiro do Sul

Feijó

Tarauacá

Solução de Suprimento 
BETA

UTE Tucano

UTE Arara  

UTE Carcará

Cenário 2 - Alguma localidade é atendida por mais de uma Central Geradora

UFV Gavião

Empreendimentos Distintos ou 
Empreendimento Híbrido



Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Solução de Suprimento 
BETA

UTE Tucano

UTE Arara  

UTE Carcará

Cenário 2 - Alguma localidade é atendida por mais de uma Central Geradora

UFV Gavião

BETA

TUCANO

ARARA

Lote I-Acre/Cruzeiro do Sul

Lote I-Acre/Feijó

CARCARÁ

Lote I-Acre/Tarauacá

GAVIÃO

Lote I-Acre/Tarauacá

BETA

BETA

BETA



Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Lote 1 – ACRE

Cruzeiro do Sul

Feijó

Tarauacá

Solução de Suprimento 
GAMA

UTE Tucano

UTE Arara  

Cenário 3 - Uma Central Geradora atende mais de uma localidade



Solução de Suprimento 
GAMA

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

GAMA

GAMA

TUCANO

ARARA

Lote I-Acre/Cruzeiro do Sul

Lote I-Acre/Feijó

Cenário 3 - Uma Central Geradora atende mais de uma localidade

UTE Tucano

UTE Arara  Tarauacá



Solução de Suprimento 
DELTA

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Lote 1 – ACRE

Cruzeiro do Sul

Feijó

Tarauacá

Solução de Suprimento 
ALPHA

UTE Tucano

UTE Arara  

UTE Carcará

Cenário 4 - Empreendedor deseja cadastrar mais de uma Solução para o mesmo Lote

UTE Tucano

UTE Arara  

UFV Sabiá
c/ Armazenam.

Para o processo de Habilitação na EPE será permitido o cadastramento de mais de uma Solução por Lote. Contudo é importante verificar a regra a ser estabelecida 
no Edital para fins de participação dessas Soluções no Leilão.



Solução de Suprimento 
DELTA

Processo de Cadastramento das Soluções de Suprimento

Passo 4 – Preenchimento dos Campos específicos das Soluções de Suprimento

Solução de Suprimento 
ALPHA

UTE Tucano

UTE Arara  

UTE Carcará

Cenário 4 - Empreendedor deseja cadastrar mais e uma Solução para o mesmo Lote

UTE Tucano

UTE Arara  

UFV Sabiá
c/ Armazenam.

ALPHA e DELTA

TUCANO

ARARA

Lote I-Acre/Cruzeiro do Sul

Lote I-Acre/Feijó

CARCARÁ

Lote I-Acre/Tarauacá

SABIÁ

Lote I-Acre/Tarauacá

ALPHA

DELTA

ALPHA  e DELTA



Para fazer o upload dos documentos,

deve-se clicar em “Arquivos” e seguir

as instruções na tela. Poderá ser

anexado um arquivo em formato “ZIP”

com toda a documentação ou um

arquivo por vez.

Upload dos Arquivos no Sistema AEGE



Como saber se a Solução de Suprimento foi Cadastrada na EPE?

 Após a realização dos passos indicados anteriormente, a EPE avaliará a documentação carregada no Sistema 
AEGE, bem como o preenchimento dos campos de cada Projeto que compõe a Solução de Suprimento

 Caso as informações estejam em conformidade com o definido nas Instruções da EPE, a Solução de 
Suprimento será cadastrada e o empreendedor será notificado por e-mail



 As principais regras e prazos do Leilão estão definidos na Portaria MME nº 341/2020. Portanto,
apenas o MME tem a prerrogativa de alterá-los;

 As Informações disponibilizadas sobre as localidades foram obtidas junto às Distribuidoras;

 Importante consultar os documentos publicados pela EPE para cadastramento e habilitação técnica;

 Durante o período de análise técnica a EPE poderá solicitar ajustes e complementações dos dados
cadastrados no Sistema ou na documentação apresentada;

 Em caso de dúvidas: aege@epe.gov.br ou sistema.isolado@epe.gov.br

Considerações Finais

mailto:aege@epe.gov.br
mailto:sistema.isolado@epe.gov.br


sistema.isolado@epe.gov.br

aege@epe.gov.br

OBRIGADO!

Dúvidas:


