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Legislação – Atendimento aos Sistemas Isolados (SI)

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 (Alterado pelo Decreto nº 9.047/2017)

Os agentes de distribuição de energia elétrica deverão submeter à aprovação do Ministério de Minas e 
Energia, anualmente, o planejamento do atendimento dos mercados nos Sistemas Isolados, para o horizonte 

de cinco anos

Portaria MME nº 67/2018

Até 30 de junho de cada ano, os agentes de distribuição deverão submeter ao Ministério de Minas e Energia, 
por intermédio da Empresa de Pesquisa Energética - EPE, proposta de planejamento aos seus mercados 

consumidores situados em Sistemas Isolados para o horizonte de cinco anos, a contar do ano subsequente



O Papel dos Agentes - Planejamento dos 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. 
Elaboração dos 
Editais. Fiscalização.

MINISTÉRIO DE

MINAS E ENERGIA



Planejamento do Atendimento aos Sistemas Isolados

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/sistemas-isolados

Disponível no site da EPE

Relatório de Planejamento do 

Atendimento aos Sistemas 

Isolados – Ciclo 2021



Planejamento dos Sistemas Isolados – Ciclo 2021

Aproximadamente      
3 milhões de 

consumidores

251 localidades 
isoladas 

atendidas por 9 
distribuidoras

O óleo diesel é a 
principal fonte de 

geração

Cerca de 0,6% do 
consumo nacional

Predominância do 
setor residencial

Ocupa 40% do 
território nacional

Alto índice de 
perdas

Baixa qualidade 
da energia

Principais Características



Planejamento dos Sistemas Isolados – Ciclo 2021

Análise do Mercado

A tendência de queda na projeção de carga para os próximos anos ocorre devido à
previsão de interligação de localidades ao SIN ao longo do horizonte, como é o caso da
Energisa Acre e Mato Grosso, Equatorial Pará e Petrobras Distribuidora.



Planejamento dos Sistemas Isolados – Ciclo 2021

Oferta de Geração

▪ O Relatório de Planejamento de 2021
mostra que ainda há grande
dependência pelo óleo diesel

▪ Para o ano de 2023, após a entrada em
operação das usinas contratadas
nos leilões de 2019 e 2021, espera-
se o aumento da participação das
outras fontes
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1,1% 1,0% 0,3%

60,7%

18,1%
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Óleo Diesel Gás Natural Biomassa PCH Fotovoltaica

2020 2023



Planejamento do Atendimento aos
Sistemas Isolados – Ciclo 2022



Instruções para Elaboração de Propostas de Planejamento

Documento disponível no site da EPE

Instruir a forma de envio e apresentação, à EPE, de
proposta de planejamento do atendimento de
mercados consumidores dos Sistemas Isolados,
elaborada pelos agentes de distribuição.

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/sistemas-isolados-planejamento-do-ciclo-2022

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/sistemas-isolados-planejamento-do-ciclo-2022


SASI – Sistema de Acompanhamento dos Sistemas Isolados

SASI - Sistema de Acompanhamento dos
Sistemas Isolados

Desenvolvido pela EPE com o objetivo de
automatizar e agilizar os processos de coleta e de
análise do planejamento das distribuidoras.

Guia Rápido: Acesso ao Sistema / Interface / Envio
do Dados / Planilha de Coleta / Lista de Localidades

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-
abertos/publicacoes/sistemas-isolados-planejamento-do-ciclo-2022

Documento disponível no site da EPE

https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/sistemas-isolados-planejamento-do-ciclo-2022


SASI – Dados de Planejamento – Ciclo 2022

➢ Algumas informações do Ciclo de Planejamento 2022 
já estão pré-preenchidas no SASI

Seção de Dados das Localidades Status

1_Aspectos Geográficos Preenchida

2_Mercado Anual_Projeções

Mercado Anual  - Informações Conexão     Não preenchida

Mercado Anual  - Informações Mercado     Não preenchida

3_Mercado Realizado_Histórico

Mercado Realizado - 2019 e 2020 Preenchida

Mercado Realizado - 2021 Não preenchida

4_Curva de Carga Não preenchida

5_Oferta Geração Preenchida

6_Balanço Não preenchida

7_Rede de distribuição Preenchida

8_Eficiência Energética Preenchida

✓ Todas as Seções de Dados pré-preenchidas devem ser validadas 
pelas Distribuidoras

✓ A Seção de Dados “Oferta de Geração” deve ser complementada 
com dados adicionais inseridos em 2022

Ciclos de Análise do SASI



SASI – Formas de Envio dos Dados de Planejamento

➢ OPÇÃO 1: Edição dos Campos Diretamente no Sistema SASI

✓ Necessidade de edição específica do campo

✓ Maior utilização nas guias do SASI com correções pontuais

✓ Possibilidade de validar as Seções que já estão preenchidas clicando em “Salvar Dados”



SASI – Formas de Envio dos Dados de Planejamento

➢ OPÇÃO 2: Carregamento das Informações via Planilha de Planejamento do SASI

✓ Passo1: Exportar as planilhas pré-preenchidas do Ciclo 2022 (por distribuidora ou por localidade)

✓ Passo 2: Preencher os campos vazios referentes ao Ciclo 2022 e atualizar/corrigir os demais campos 

Exportação de todas as planilhas da Distribuidora Exportação de planilhas individuais por localidade



SASI – Formas de Envio dos Dados de Planejamento

➢ OPÇÃO 2: Carregamento das Informações via Planilha de Planejamento do SASI

✓ Passo 3: Realizar o carregamento das planilhas atualizadas no SASI

❖ Uma planilha por localidade (arquivo com nome da localidade)

❖ Permitida a carga de mais de uma planilha por vez

❖ Log de Carregamento com dados de inconsistências

Carregamento das Planilhas Preenchidas



Planilha de Planejamento – Aba Controle de Dados

✓ O carregamento da planilha é importante para validar as informações 
pré-preenchidas para o Ciclo 2022



Planilha Planejamento – Aba 1_Aspectos Geográficos



Planilha Planejamento – Aba 2_Mercado Anual Projeções 

ONS envia para a 

EPE os dados de 

2022 e 2023

Distribuidoras 

devem informar 

para a EPE as 

projeções de   

2024 a 2032

Importante as 

informações 

enviadas ao ONS 

e EPE estarem 

coerentes



Planilha Planejamento – Aba 3_Mercado Realizado

➢ Informações dos Últimos 3 anos

✓ 2019 e 2020 – Informações já estão pré-preenchidas
✓ 2021 – Informações a serem preenchidas



• Os crescimentos e reduções de consumo, carga, perdas e demanda maiores 
que 20% deverão ser justificados;

• As previsões de Perdas não deverão apresentar valores negativos;

• As previsões do Fator de Carga não deverão ser maiores que 100%;

• O valor do suprimento informado não deverá ser diferente do total das 
localidades supridas. 

Análise Dados de Mercado – Critérios Gerais Considerados



Valores horários de 

demanda máxima 

(kW) verificados no 

ano anterior (2021)

Planilha Planejamento – Aba 4_Curva de Carga



Planilha Planejamento – Aba 5_Oferta de Geração

➢ Campos novos incluídos: CEG, Classificação da Máquina (Principal ou Reserva) e Potência Contratada;

➢ Não é necessário informar uma máquina por linha, podendo ser agrupadas caso tenham as mesmas características 
(potência unitária, datas, situação);



Sem fórmulas! Entrada de dados para fontes que não seja térmica

Planilha Planejamento – Aba 6_Balanço



Planilha Planejamento – Aba 6_Balanço

Campo “Reserva (KW)” foi movido para a Seção Oferta de Geração



Item 7.3 – Descrição das 

Instalações

Informar nível de tensão, 

capacidade transformadora 

e localização da subestação, 

além de possibilidade de 

expansão da rede

Planilha Planejamento – Aba 7_Rede de Distribuição



Planilha Planejamento – Aba 8_Eficiência Energética



SASI - Verificações do Carregamento das Planilhas

Erros de Carregamento

Podem impedir o envio das 

informações

Exemplo: Nome de Arquivo Incorreto

Log de Carga de Dados

Não impede o carregamento dos 

dados mas indica informações 

incompletas

Exemplo: Curva de Carga



➢Compatibilidade entre as informações enviadas para a EPE e ONS

➢Nível de perdas nas localidades (casos com perdas muito elevadas precisarão apresentar 
justificativas);

➢Documentos (Instruções, Guia SASI e Planilha) disponibilizados em www.epe.gov.br

➢Sistema SASI https://isolados.epe.gov.br aberto para envio de dados até 30/06/2022 

➢Necessidade de atualizar os usuários do Sistema SASI na EPE sistema.isolado@epe.gov.br

➢Relatório de Planejamento – Ciclo 2022 será publicado até 15/12/2022 (Portaria MME nº 32/2021)

Considerações Finais

http://www.epe.gov.br/
https://isolados-hml.epe.gov.br/
mailto:sistema.isolado@epe.gov.br


www.epe.gov.br

Obrigado

Dúvidas e sugestões?

sistema.isolado@epe.gov.br

http://www.epe.gov.br/pt

