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Leilão de Energia Nova A-3/2007 supera demanda para 2010 

 

São Paulo, 26/07/2007 

 

O Leilão de Energia de Novos Empreendimentos A-3/2007, realizado nesta 

quinta-feira (26 de julho) pelo Governo Federal, resultou na contratação de 1.304 

MW médios para o ano de 2010. O montante equivale ao acréscimo de 1.781,8 MW 

de potência de novas usinas ao Sistema Interligado Nacional.  

 

A energia total negociada superou a demanda projetada pelas empresas 

distribuidoras, totalizando um atendimento de 101,8% do mercado de distribuição. 

Venderam energia 12 termelétricas movidas a óleo combustível (veja a relação na 

página seguinte), que firmarão contratos de comercialização de 15 anos de duração 

com as 36 distribuidoras que participaram do certame.   

 

Além da previsão de mercado feita inicialmente pelas distribuidoras, o volume de 

energia negociado no Leilão cobre um montante de 254 MW médios relativos à 

contratação da termelétrica de Jacuí (RS) efetuada em 2005, mas que foi adjudicada 

em decisão recente da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel.  

 

Volume negociado = 1.304 MW médios (energia), ou 1.781,8 MW (potência) 

Atendimento = 101,8% da demanda de mercado das distribuidoras 

Preço médio negociado = R$ 134,67 por MWh 

Movimentação financeira = R$ 23,09 bilhões 

 

De acordo com avaliação do presidente da Empresa de Pesquisa Energética – 

EPE, Mauricio Tolmasquim, o resultado do Leilão de Energia A-3/2007 foi 

amplamente positivo, dado ao fato de que mais de 100% da demanda apresentada 

foi atendida.  
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“O Leilão foi um sucesso incontestável. Contratamos mais que o necessário, 

incluindo aí o volume da usina de Jacuí que ficaria descontratado. Se somarmos 

essa contratação de agora com o volume negociado no Leilão de Energia de Fontes 

Alternativas, realizado em junho último, foram contratados 2.420 MW de novas 

usinas para 2010. Com isso, o nível de risco de déficit ficará dentro do limite de 5%, 

patamar considerado aceitável pelo setor”, afirmou Tolmasquim. 

 

O presidente da EPE destacou ainda que, dada à competição no processo de 

venda da energia, o preço médio final ficou abaixo dos R$ 140 por MWh. Essa 

redução da tarifa média também foi motivada pelo pacote de incentivos do Programa 

de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção de usinas geradoras, que 

inclui redução do PIS/Cofins e novas condições de financiamento pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 

Vendedor Empreendimento 
Energia 

contratada 
(MW médios) 

Preço 
(R$/MWh) 

Região 

Borborema Campina Grande 119 132,83 NE 
Global Global I 105 135,90 NE 
Global Global II 109 135,90 NE 
Sobral Nova Olinda 120 136,00 N 
Sobral Tocantinópolis 120 135,90 N 
SouthBahia Itapebi 103 133,60 NE 
SouthBahia Monte Pascoal 104 132,80 NE 
Termocabo Termocabo 38 134,80 NE 
Termomanaus Termonordeste 123 135,97 NE 
Termomanaus Termoparaiba 123 135,92 NE 
Thermes Maracanau I 119 133,13 NE 
WBR Viana 121 133,21 SE 
 

 

Para mais informações: 
 
Oldon Machado 
Assessor de Comunicação e Imprensa 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
(21) 3512-3157 / (21) 8877-4378 
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www.epe.gov.br 


