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1. Conteúdo do TDSE

Estrutura do TDSE

Contexto

Regulamentação dos leilões do SISOL

Sugestões de aprimoramentos regulatórios

Análise de soluções alternativas de geração 
para os SISOL



2. Avanços nos resultados sob a Portaria MME Nº 67/2018



• Maior previsibilidade dos leilões; Portaria Normativa Nº 32/GM/MME de 20/12/2021

• Período de tempo maior para elaboração da solução tecnológica;

• Maior atenção na precificação do óleo diesel;

• Maior prazo de contratação para soluções renováveis;

• Maior prazo de contratação para soluções renováveis mesmo com interligação;

• Inserção de soluções híbridas a óleo diesel;

• Continuação da contratação da fonte a gás após a interligação.

3. Sugestões de aprimoramentos regulatórios

Sugestões advindas dos webinars

 NOTA TÉCNICA Nº 149/2021/DPE/SPE aborda e aprofunda a discussão sobre algumas destas sugestões



Simulações indicativas

A seção das simulação tem como objetivo geral apresentar uma avaliação comparativa de propostas de
suprimento de energia alternativas às soluções diesel pura, levando em consideração aspectos técnicos,
econômicos e ambientais. Na simulação as propostas de hibridização foram avaliadas para uma localidade
específica, que possui, hoje, potência instalada maior que 5 MW. Destaca-se que para cada alternativa
foram realizadas variações da capacidade instalada de geração fotovoltaica e baterias. O quadro 1
apresenta as alternativas simuladas.

4. Análise de soluções alternativas de geração para os sistemas isolados



 Viável para ambos os 
preços de diesel

 Viável para apenas um 
preço de diesel

 Inviável

Legenda

4. Análise de soluções alternativas de geração para os sistemas isolados



 GN+FV é viável para ambos os 
preços de GN

 GN viável comparado ao Diesel

 Inviável compara ao GN, mas viável 
comparado ao Diesel

 Inviável

Legenda

4. Soluções alternativas de geração para os sistemas isolados



5. Considerações finais

A consulta pública é uma iniciativa importante. O SISOL necessita de

inovações regulatórias capazes de balancear os objetivos de

descarbonização, desenvolvimento sustentável, segurança aos investidores

e equilíbrio da CCC.
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