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Mercado das distribuidoras de energia para 2012 está 99,7% contratado 

 

São Paulo, 27/08/2009 

 

O Leilão de Energia Nova A-3/2009, realizado nesta quinta-feira (27) pelo 

Governo Federal, propiciou o atendimento de 99,7% da demanda de energia elétrica 

das empresas de distribuição para 2012. Neste ano, as distribuidoras já têm 

garantidas, através da energia contratada nos Leilões de Energia A-5/2007 e A-

3/2009, um total de 2.323 MW médios, volume apenas 140 MW médios inferior à 

demanda total colocada para contratação nos dois certames. Essa diferença deverá 

ser complementada com a entrada em operação das primeiras máquinas da usina 

hidrelétricas de Santo Antônio, que começarão a gerar energia já em 2012. 

 

Na avaliação do presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, a cobertura de 

praticamente 100% do mercado consumidor cativo para o ano de 2012 representa o 

bom momento que vive o setor elétrico brasileiro. Se somados os mercados cativo 

(distribuidoras) e livre (grandes consumidores), há para 2012 um excedente de 

3.325 MW médios. A demanda plenamente atendida propicia, segundo ele, que se 

contrate energia a preços mais baixos para o consumidor. Além disso, o quadro 

excedente permite selecionar as fontes mais atrativas, do ponto de vista do custo e 

da qualidade da energia. 

 

“Neste Leilão A-3, o Governo optou por reduzir o Custo Variável Unitário (CVU) 

das termelétricas movidas a óleo combustível, eliminando-as da competição. No 

caso das térmicas a gás natural, é fundamental reduzir a parcela fixa constante do 

contrato de venda deste combustível”, explicou Tolmasquim, em entrevista coletiva 

concedida após o Leilão. 

 

No Leilão de Energia A-3/2009, foram negociados 11 MW médios a partir de dois 

empreendimentos de geração: a PCH Rio Bonito negociou 1 MW médio ao preço 
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teto de R$ 144/MWh, enquanto a UTE Codora, movida a biomassa de cana-de-

açúcar, vendeu 10 MW médios a R$ 144,60/MWh – o preço inicial para fonte térmica 

era de R$ 146/MWh. A energia total transacionada no leilão, entre as duas usinas 

vendedoras e as distribuidoras compradoras, somará 1.577,9 GWh, a um valor total 

de R$ 228,014 milhões. As distribuidoras compradoras foram: Celg Distribuição, 

CPFL Paulista, CPFL Piratininga, Elektro, Eletroacre, ESDE, Manaus e RGE. 

 

A energia proveniente da PCH Rio Bonito será transacionada através de 

Contratos de Comercialização de Energia em Ambiente Regulado (CCEAR) na 

modalidade quantidade de energia, com duração de 30 anos. Já a energia 

proveniente da UTE Codora será objeto de CCEAR na modalidade por 

disponibilidade de energia, com duração de 15 anos. 
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