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Projetos de térmicas a gás para Leilão A-3 de 2011 totalizam 10.871 MW 

Oferta empata com a capacidade de energia eólica inscrita para os certames 

 

Rio de Janeiro, 23/05/2011 

  

A Empresa Pesquisa Energética – EPE concluiu todo o processo de inscrição 

para os Leilões de Reserva e A-3 de 2011. Com a finalização do prazo de 

cadastramento para empreendimentos termelétricos movidos a gás natural, no 

último dia 19 de maio, foram contabilizados 30 projetos deste tipo, somando 10.871 

MW de capacidade instalada. Até o dia 4 de maio, quando se encerrou o prazo de 

cadastramento para as outras fontes, a EPE havia registrado parcialmente o registro 

de 16 térmicas a gás, com capacidade de 6.642 MW. 

       

 Leilão A-3 / 2011 – cadastramento de termelétricas a gás (por UF): 

UF PROJETOS OFERTA (MW) 

Alagoas 5 1.309 

Bahia 2 698 

Espírito Santo 4 678 

Maranhão 3 1.204 

Mato Grosso do Sul 1 127 

Minas Gerais 1 400 

Paraná 1 99 

Pernambuco 5 1.473 

Rio de Janeiro 4 2.222 

Rio Grande do Norte 1 123 

Rio Grande do Sul 1 1.467 

São Paulo 2 1.071 

TOTAL 30 10.871 
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Após o encerramento dos prazos de inscrição para todas as fontes, a EPE 

contabiliza no geral 582 empreendimentos cadastrados, entre usinas hidrelétricas 

(incluindo pequenas centrais hidrelétricas), centrais eólicas e termelétricas movidas 

à biomassa e a gás natural. A oferta total desses projetos é de 27.561 MW de 

potência instalada, volume que extrapolou todas as expectativas anteriores ao início 

do prazo de cadastramento. 

 

 Leilões de Reserva e A-3 / 2011 – resumo do cadastramento (por fonte): 

FONTE PROJETOS OFERTA (MW) 

Hidrelétrica (ampliação) 1 450 

Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs 41 725 

Eólicas 429 10.935 

Termelétricas à biomassa 81 4.580 

Termelétricas a gás natural 30 10.871 

TOTAL 582 27.561 

 

O Leilão de Reserva será exclusivamente voltado para as fontes eólica e 

biomassa, enquanto o Leilão A-3 será aberto a todas as outras fontes cadastradas. 

Os dois leilões serão realizados pelo Governo Federal no mês de julho, em data 

ainda a ser definida. O objetivo dos certames é contratar energia elétrica para suprir 

o crescimento do mercado do Sistema Interligado Nacional – SIN no ano de 2014. 

 

 

Para mais informações: 
 
Oldon Machado 
Assessoria de Comunicação e Imprensa 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
(21) 3512-3157 / (21) 9943-9394 
oldon.machado@epe.gov.br 
twitter.com/EPE_Brasil 
www.epe.gov.br 
 


