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Leilão de Energia Nova A-5/2007 contrata 110% da demanda prevista para 2012 

 

São Paulo, 16/10/2007 

 

O Leilão de Energia de Novos Empreendimentos A-5/2007, realizado pelo 

Governo Federal nesta terça-feira, 16 de outubro, promoveu a contratação de um 

montante de 2.312 MW médios para o suprimento do mercado brasileiro a partir do 

ano de 2012. O volume representa 110% da demanda prevista pelas empresas de 

distribuição para daqui a cinco anos, o que equivale dizer que todo mercado 

nacional está contratado com cinco anos de antecedência. 

 

Negociaram energia 10 empreendimentos, sendo cinco hidrelétricos e cinco 

termelétricos – estes movidos a carvão mineral, gás natural liquefeito e óleo 

combustível (veja o quadro-resumo dos vendedores na página 3). As usinas 

hidrelétricas, que assinarão contratos de 30 anos de duração com as 31 

distribuidoras compradoras, negociaram energia elétrica a um preço médio de R$ 

129,14 por MWh. Já as termelétricas, que terão contratos com vigência de 15 anos, 

obtiveram um preço médio final de R$ 128,37 por MWh. 

 

Volume negociado = 2.312 MW médios, ou 4.353 MW de potência instalada 

Atendimento = 110% da demanda de mercado das distribuidoras 

Preço médio geral negociado = R$ 128,33 por MWh 

Movimentação financeira = R$ 51,24 bilhões 

 

De acordo com avaliação do ministro interino de Minas e Energia, Nelson 

Hubner, o resultado do Leilão de Energia Nova A-5/2007 foi bastante satisfatório, na 

medida em que todas as usinas hidrelétricas pré-qualificadas para participar do 

certame conseguiram negociar energia, e também pelo fato de que o preço final das 

usinas termelétricas ficou muito abaixo do preço-teto inicial, de R$ 141 por MWh. “O 

Leilão teve ao todo 52 rodadas, e isso certamente contribuiu para o decremento do 

preço verificado ao final do processo de licitação”, ressaltou o ministro.  
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Para o presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Mauricio 

Tolmasquim, o processo de venda através da competição pelo menor preço 

(deságio) foi o fator preponderante para que o valor final fosse reduzido de forma tão 

significativa. Um dos elementos que aumentaram a redução do valor de venda para 

as fontes de origem térmica, segundo ele, foi a participação de empreendimentos 

que utilizam o gás natural liquefeito (GNL).  

 

“O fato de o GNL ter competido fez, naturalmente, com que outras fontes 

baixassem suas ofertas. As termelétricas a carvão, por exemplo, venderam a um 

preço baratíssimo, muito inferior a todas as nossas previsões”, disse o presidente da 

EPE em entrevista coletiva à imprensa em São Paulo, após o término do Leilão. Ele 

frisou ainda que a queda nos preços terá efeitos diretos para o consumidor final, 

através das tarifas de energia elétrica. 

 

 

Para mais informações: 
 
Oldon Machado 
Assessor de Comunicação e Imprensa 
Empresa de Pesquisa Energética – EPE 
(21) 3512-3157 / (21) 9943-9394 
oldon.machado@epe.gov.br 
www.epe.gov.br 
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Quadro-resumo das empresas vendedores no Leilão A-5/2007 

 

Empreendimento Vendedor 
Combustível/ 

Rio 

Energia 
contrata
da (MW 
médios) 

Preço 
(R$/MWh) 

UF 

UTE MPX MPX Carvão 615 125,95 CE 
UTE 
Termomaranhão 

Diferencial Energia Carvão 315 128,95 MA 

UTE Santa Cruz 
Nova (unid. 1 e 2) 

Furnas Centrais 
Elétricas 

GNL 351 129,34 RJ 

UTE Maracanaú II Thermes Participações Óleo Comb. 51 130,95 CE 

UTE Suape II 

Consórcio MPE, BR 
Distribuidora, Ellobras, 
Genrent Participações, 
Genpower Energy 
Participações 

Óleo Comb. 265 131,49 PE 

UHE Estreito Suez Energy South 
America Participações 

Tocantins 256 126,57 MA/
TO 

UHE Foz do 
Chapecó 

Consórcio Energético 
Foz do Chapecó 

Uruguai 259 131,49 RS/
SC 

UHE Funil Cemig G e T Grande 43 125,90 MG 
UHE São 
Domingos 

Eletrosul Centrais 
Elétricas 

Verde 36 126,57 MS 

UHE Serra do 
Facão 

Consórcio GEFAC 
(Alcoa, Companhia 
Brasileira de Alumínio – 
CBA, Companhia de 
Cimento Itambé e DME 
Energética) 

São Marcos 121 131,49 GO 

   2.312   
 

 


