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Leilão de energia para 2014 contrata 51 usinas, somando 2.744 MW 

 

São Paulo, 17/08/2011 

 

O Leilão de Energia A-3 de 2011, voltado para o atendimento ao mercado 

consumidor brasileiro em 2014, resultou na comercialização de 2.744,6 megawatts 

(MW) de nova capacidade ao sistema elétrico brasileiro, que será gerada pelas 51 

usinas contratadas – a serem viabilizadas nos próximos três anos. Do total 

contratado, 62% são oriundos de fontes renováveis (hídrica, eólica e biomassa) e 

38% de fonte fóssil (gás natural). 

 

Realizado nesta quarta-feira (17) através da internet, a licitação obteve um preço 

médio de R$ 102,07/MWh ao seu final – equivalente a um deságio de 26,6%. A 

movimentação financeira nos contratos de compra e venda entre geradores e 

distribuidores, cujos prazos variam entre 20 e 30 anos, alcançará a cifra de R$ 29,14 

bilhões. Já os investimentos na construção das usinas devem chegar a R$ 6,5 

bilhões. 

 

Em capacidade de geração, o Leilão foi amplamente dominado pelas usinas 

eólicas e de gás natural. As primeiras totalizaram, ao final da negociação, 44 

projetos, somando 1.067 MW. Os dois projetos termelétricos a gás natural somam 

1.029 MW. Já as usinas movidas a biomassa somaram 197 MW. A hidrelétrica de 

Jirau negociou 450 MW. Veja abaixo o quadro resumo do Leilão A-3/2011. 

 

 Leilão de Energia A-3 / 2011 – resultado final: 

Fonte 
Projetos 

contratados 
Potência 

instalada (MW) 
Garantia Física 

(MWmédios) 
Preço médio 

(R$/MWh) 
Eólica 44 1.067,7 484,2 99,58 
Biomassa 4 197,8 91,7 102,41 
Hídrica 1 450 209,3 102 
Gás natur. 2 1.029,1 900,9 103,26 

TOTAL 51 2.744,6 1.686,1 102,07 
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Foram contemplados com os empreendimentos negociados os estados da Bahia 

(266 MW), Ceará (104 MW), Maranhão (499 MW), Minas Gerais (40 MW), Mato 

Grosso do Sul (98 MW), Pernambuco (78 MW), Piauí (76 MW), Rio de Janeiro (530 

MW), Rio Grande do Norte (53 MW), Rio Grande do Sul (492 MW), Rondônia (450 

MW) e São Paulo (60 MW). 

 

Em entrevista coletiva concedida ao final do Leilão, o presidente da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, Mauricio Tolmasquim, afirmou que o resultado do 

processo de contratação foi amplamente positivo, já que não houve o domínio de 

uma única fonte na composição final do mix de contratação. A distribuição das 

usinas contratadas entre os vários estados do país foi outro aspecto destacado por 

Tolmasquim. 

 

“Do ponto de vista do consumidor, o resultado foi o melhor possível, pois há a 

garantia que ele estará comprando a energia mais barata possível. Basta observar 

que os preços médios de venda das fontes eólica, biomassa e gás natural foram os 

menores entre todos os leilões já realizados até hoje”, avaliou o presidente da EPE. 
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