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Leilão de energia para suprimento em 2015 contrata 2.120 MW de duas hidrelétricas 

 

São Paulo, 17/12/2010 

 

O Leilão de Energia A-5/2010, promovido nesta sexta-feira pelo Governo Federal com 

o objetivo de suprir a demanda de eletricidade do país no ano de 2015, contratou uma 

potência instalada de 2.120 megawatts (MW) a partir de duas usinas hidrelétricas 

negociadas no certame – Teles Pires e Santo Antônio do Jari. O preço médio de venda 

ficou em R$ 67,31/MWh, e o investimento na construção das hidrelétricas é estimado R$ 

4,8 bilhões, sendo R$ 3,3 bilhões para a usina de Teles Pires e R$ 1,5 bilhão para Santo 

Antônio do Jari. 

 

A hidrelétrica de Teles Pires, maior projeto em disputa, foi arrematada pelo Consórcio 

Teles Pires Energia Eficiente – formado por Furnas (24,5%), Eletrosul (24,5%), 

Neoenergia (50,1%) e Odebrecht (0,9%). O preço de venda ficou em R$ 58,35/MWh, 

equivalente a um deságio de 32,9% sobre o preço inicial de R$ 87/MWh. O 

empreendimento terá potência instalada de 1.820 MW e será construído no rio Teles 

Pires, no estado de Mato Grosso. Veja abaixo o resumo geral do leilão: 

 

  Leilão de Energia A-5/2010 – Resumo do resultado final: 

Usina Vencedor Rio / UF 
Potência 

(MW) 

Energia 
contratada 

(MWmédios) 

Preço de 
venda 

(R$/MW) 

Teles Pires 
Consórcio Teles 

Pires Energia 
Eficiente 

Teles Pires / MT 1.820 778 58,35 

S. Antônio 
do Jari 

Consórcio Amapá 
Energia Jari / AP 300 190 104 

TOTAL 2.120 968 67,31 

 

Participaram como compradores 28 distribuidoras de energia elétrica, que assinarão 

com os empreendedores dos projetos contratos de compra e venda de energia de 30 

anos de duração, válidos a partir de 2015 – quando os projetos entrarão em operação. O 
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volume financeiro desses contratos chegará a R$ 17,3 bilhões no período. Em quantidade 

de energia, a contratação de 968 MWmédios ficou 136 MWmédios aquém da demanda 

total apresentada pelas distribuidoras. Este volume de energia não contratado deverá ser 

absorvido no Leilão A-3 a se realizar no ano de 2012. 

 

Em entrevista coletiva concedida após o evento, o presidente da Empresa de 

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

Leilão realizado hoje, a totalidade da energia elétrica contratada no ano de 2010 – 17.050 

MW – é de origem renovável. Outro destaque, apontou ele, se deu com o preço final da 

usina de Teles Pires, de R$ 58,35/MWh. O valor, segundo ele, é o mais barato entre 

todos os empreendimentos hidrelétricos já negociados nos leilões de energia nova. 

 

“O leilão de Teles Pires é, particularmente, um marco para a EPE, pois é a primeira 

usina estudada pela empresa que vai a leilão. É um resultado evidente do trabalho de 

planejamento energético retomado pela instituição”, disse Tolmasquim. Para ele, os 

números do leilão reforçam o alcance dos três pilares estabelecidos no Novo Modelo do 

Setor Elétrico, implementado em 2004: segurança do abastecimento, modicidade tarifária 

e manutenção da renovabilidade da matriz energética.  
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