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Leilão de Energia de Reserva negocia 2.379 MW de térmicas à biomassa 

 

Rio de Janeiro, 14/08/2008 

 

O Leilão de Energia de Reserva, realizado nesta quinta-feira (14/08) pelo 

Governo Federal, resultou na contratação de 2.379,40 MW para o sistema elétrico 

brasileiro a partir de 2009 e 2010. Um total de 31 usinas termelétricas movidas à 

biomassa (bagaço de cana-de-açúcar e capim elefante) negociou a venda de 

energia, a um preço final médio de R$ 58,84/MWh. No produto com início de 

geração em 2009, a potência contratada foi de 229,50 MW, enquanto no produto 

iniciado em 2010 a capacidade instalada vendida representa 2.149,90 MW. O 

volume financeiro que resultará ao final dos 15 anos de duração dos contratos 

chegará a R$ 10,723 bilhões.  

 

A contratação de energia de reserva para o Sistema Interligado Nacional (SIN) 

tem como objetivo aumentar a segurança e a garantia de fornecimento de energia 

elétrica ao país, a partir de empreendimentos movidos à biomassa que ainda não 

tenham entrado em operação comercial. Os contratos terão prazo de vigência de 15 

anos. Veja o quadro-resumo do Leilão: 

  Leilão de Energia de Reserva – quadro-resumo: 

Produto Quantidade Potência Preço de venda 
2009 3 usinas 229,50 MW R$ 60,86/MWh 
2010 28 usinas 2.149,90 MW R$ 58,71/MWh 

Total 31 usinas 2.379,40 MW R$ 58,84/MWh 
 

Em entrevista coletiva concedida à imprensa, o presidente da Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE, Mauricio Tolmasquim, classificou o resultado do Leilão 

de Energia de Reserva como um sucesso. “O Leilão contratou energia além da 

quantidade necessária para atender a demanda das empresas de distribuição e dos 

consumidores livres. Além disso, o Leilão de Reserva vai reduzir de maneira 

estrutural o preço da energia negociada no mercado livre”, explicou.  
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O presidente da EPE afirmou ainda que as diversas iniciativas tomadas pelo 

Governo Federal no sentido de proporcionar uma maior participação de usinas 

termelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar possibilitaram o resultado 

positivo do Leilão de Reserva. Entre elas está o desenvolvimento de subestações 

coletoras, que promoverão a conexão de usinas no Mato Grosso do Sul e em Goiás. 

Como muitas das centrais de bioeletricidade estão localizadas em pontos distantes 

das redes existentes, as estações coletoras permitirão a conexão de um conjunto de 

usinas localizadas em uma mesma área geográfica. A solução possibilitará a 

expansão da Rede Básica de forma racional, econômica e flexível. 

 

Na avaliação do secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio 

Zimmermann, o Leilão de Reserva representou um marco na relação entre os 

agentes do setor elétrico e as empresas do setor sucro-alcooleiro. “Há anos o setor 

elétrico tenta atrair a biomassa para a indústria de geração de energia elétrica. Acho 

que chegamos a um bom termo hoje”, comentou. A potência de 2.379,40 MW obtida 

ao final do Leilão de Energia de Reserva equivale a cerca de 80% da capacidade da 

hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira – que possui 3.300 MW de potência. 

 

O gerador que vendeu no Leilão poderá ofertar parcelas crescentes de energia 

nos três primeiros anos, de modo compatível com o cronograma da expansão da 

cultura da cana-de-açúcar. Desse modo, os vendedores do produto 2009 terão até 

2011 para agregar o montante total vendido. As usinas que negociaram no produto 

2010 terão até 2012 para entrar com o volume total vendido no SIN. 
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