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Diretrizes para realização do Leilão de Compra de Energia Elétrica Proveniente de Novos 

Empreendimentos de Geração – Energia Nova “A-5” 

O Ministério de Minas e Energia publicou, no Diário Oficial da União do dia 05 de maio de 2021, a 

Portaria Normativa nº 10, que estabelece as Diretrizes para a realização do Leilão de Compra de 

Energia Elétrica Proveniente de Novos Empreendimentos de Geração, denominado Leilão de Energia 

Nova “A-5”, de 2021. O Leilão deverá ser realizado em 30 de setembro de 2021. 

A Portaria define os procedimentos a serem realizados pelos empreendedores que pretendem propor 

a inclusão de projetos de geração no Leilão. Estabelece, também, que o prazo para cadastramento e 

entrega de documentos será distinto de acordo com a fonte de energia. Caberá à Aneel elaborar o 

Edital e adotar as medidas necessárias para a promoção do Leilão; o início do suprimento de energia 

ocorrerá em 1º de janeiro de 2026. O documento completo, com maiores informações, pode ser 

acessado por meio desse link. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Aprovação do Sistema de Informações Energéticas do Brasil – SIE Brasil 

O Ministério de Minas e Energia publicou, no DOU do dia 06 de maio de 2021, a Portaria Normativa nº 

12, que aprova o Sistema de Informações Energéticas do Brasil – SIE Brasil. O Sistema tem como 

objetivo o gerenciamento e disseminação de informações de oferta e demanda de energia, instalações 

energéticas, recursos e reservas, preços de energéticos, equipamentos de consumo, produção 

industrial, eficiência, demografia, economia, emissões de partículas e prospectiva, além de 

informações legais e documentais.  

A Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético deverá coordenar e dar sequência ao 

processo de aperfeiçoamento das metodologias, dos critérios e dos procedimentos adotados para a 

atualização das informações disponibilizadas. O documento completo pode ser acessado nesse link. 

Esta Portaria entra em vigor em 1º de junho de 2021. 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-10-de-30-de-abril-de-2021-317910168
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-12-de-3-de-maio-de-2021-318277368

