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Leilão de energia para 2012 tem 14.362 MW inscritos na EPE 

 

Rio de Janeiro, 02/06/2009 

 

O Leilão de Energia Nova A-3/2009, que será realizado pelo Governo Federal no 

próximo dia 27 de agosto e que tem como objetivo contratar energia para atender ao 

mercado consumidor a partir do ano de 2012, obteve, ao final da fase preliminar de 

cadastramento de empreendimentos, um total de 119 usinas inscritas. Os projetos 

somam potência instalada de 14.362 MW em sete diferentes tipos de fontes de 

geração. A fase de cadastramento de projetos interessados em participar do Leilão 

de Energia A-3/2009 se encerrou ontem na Empresa de Pesquisa Energética – EPE. 

 

O principal destaque ao final do cadastramento foi o número de usinas 

termelétricas movidas a gás natural que se inscreveram na EPE: 54 

empreendimentos, totalizando uma capacidade instalada de 11.344 MW (veja os 

quadros-resumo do cadastramento na página 2). Na avaliação do presidente da 

EPE, Mauricio Tolmasquim, o forte interesse das usinas a gás no Leilão é um fato 

positivo, na medida em que impacta na redução da oferta de empreendimentos a 

óleo combustível – geralmente mais caros e com maior nível de emissão de gás 

carbônico. 

 

“Em se tratando de um Leilão característico para termelétricas, em função dos 

três anos de prazo para construção e início de operação, temos agora um conjunto 

de usinas de melhor qualidade. Esse movimento em direção à redução do impacto 

ambiental será intensificado no Leilão A-5/2009, para 2014, a partir de uma oferta 

maior de hidrelétricas em lugar de termelétricas”, destaca o presidente da EPE. O 

cadastramento indica também um aumento de pequenas centrais hidrelétricas 

(PCHs), cujas inscrições somaram 31 empreendimentos com potência de 390 MW.  

 

O Leilão de Energia A-3/2009 terá como objetivo atender ao mercado das 

distribuidoras de energia elétrica, que participarão como compradoras. Essas 
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empresas firmarão contratos com os empreendedores que obtiverem êxito na 

negociação, com 15 anos de vigência a partir de 2012. A EPE passa agora a 

analisar a documentação enviada pelos cadastrados, no processo de Habilitação 

Técnica. 

 

 Leilão de Energia A-3/2009 – empreendimentos cadastrados (por fonte): 

FONTE USINAS OFERTA (MW) 
Hidrelétricas (repotenciação) 2 20 
PCHs 31 390 
Térmicas – Bagaço de cana 20 995 
Térmicas – Outras biomassas 3 93 
Térmicas – Gás de processo 1 42 
Térmicas – Gás natural 54 11.344 
Térmicas – Óleo combustível B1 8 1.477 

TOTAL 119 14.362 
 

 Leilão de Energia A-3/2009 – termelétricas cadastradas (por UF):  

UF USINAS OFERTA (MW) 
Alagoas 6 1.191 
Bahia 10 1.742 
Espírito Santo 21 4.258 
Goiás 4 246 
Mato Grosso do Sul 2 137 
Minas Gerais 3 256 
Paraíba 3 570 
Pernambuco 10 1.905 
Rio de Janeiro 9 1.902 
Rio Grande do Norte 1 270 
São Paulo 15 1.101 
Sergipe 2 374 

TOTAL 86 13.951 
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