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Regulamentação prevê
a busca por eficiência
econômica e 
energética, mitigação
de impactos
ambientais, além do 
uso de recursos locais…

“Art. 4o No cumprimento das disposições e
atribuições previstas neste Decreto, os agentes
dos Sistemas Isolados e a ANEEL deverão buscar a
eficiência econômica e energética, a mitigação de
impactos ao meio ambiente e a utilização de
recursos energéticos locais, visando atingir a
sustentabilidade econômica da geração de energia
elétrica.”

Regulamenta a Lei no 12.111, de 9 de

dezembro de 2009, que dispõe sobre o serviço

de energia elétrica dos Sistemas Isolados, as

instalações de transmissão de interligações
internacionais no Sistema Interligado Nacional -

SIN, e dá outras providências.

DECRETO Nº 7.246, DE 28 DE JULHO DE 2010

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Lei/L12111.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.246-2010?OpenDocument
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Grande potencial de conversão do fornecimento de energia a 
óleo diesel por gás natural ...

...que passa por estrutura complexa para atendimento, com 
grandes desafios

258 sistemas que atendem quase 3 milhões de habitantes
Amazonas e Roraima representam 67% da capacidade instalada 

dos Sistemas Isolados

Sistemas Isolados
Distribuição das Localidades

i Distância e dispersão 
das localidades

ii
Tamanho da demanda e 
escala de projetos

iii
Liquefação

iv
Transporte e logística

v
Infraestrutura fluvial e 
rodoviária

vi
Estocagem de GNL

vii
Regaseificação em 
pequena escala

Fonte: EPE, 2020

...No entanto, apesar do grande potencial de melhoria no fornecimento de 
energia local, há diversas barreiras que precisam ser superadas

vii
CAPEX mais elevado do 
que projetos existentes
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• Prazo de suprimento dos contratos

• Ausência de previsibilidade nos LSI

• Capex/ Opex do óleo mais barato

• Usinas á óleo são mais simples para operar

Regulação do 
Leilão

Solução 
Tecnológica

• Desenvolvimento de solução em pequena 
escala a gás natural

• Piloto de pequena escala em avaliação pela Eneva (P&D)

• Favorecem a manutenção do parque atual em detrimento de 
novas tecnologias

• 15 anos mesmo em localidades com previsão de interligação 
incentivam limpeza da matriz existente com novas fontes

• Critérios atuais atribuíram a competitividade inexistente ao 
diesel, levando o leilão a uma decisão sub-ótima

• Indexação do Diesel

• Benefício Fiscal para o Diesel (Atem)

• Possibilidade de reutilizar máquinas

• Fator de capacidade baixo e exigências de 
sobre instalação

Principais reflexões pós Leilão dos Sistemas Isolados 2021
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