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Leilão de energia eólica tem 10.000 MW habilitados pela EPE 

 

Rio de Janeiro, 26/11/2009 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE habilitou tecnicamente 339 projetos de 

geração eólica para o Leilão de Energia de Reserva que será realizado pelo 

Governo Federal no próximo dia 14 de dezembro, voltado exclusivamente para a 

contratação de energia elétrica gerada através dos ventos. Os empreendimentos 

somam capacidade instalada de 10.005 MW, o que corresponde a uma vez e meia a 

potência total do Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, composto pelas usinas 

hidrelétricas de Jirau (3.300 MW) e Santo Antônio (3.150 MW), em Rondônia. 

Na análise do conjunto de empreendimentos, os estados do Ceará e do Rio 

Grande do Norte detêm as maiores quantidades de projetos (213) e de potência 

instalada (6.144 MW) habilitados. Outro estado com grande volume de habilitações 

técnicas foi o Rio Grande do Sul. Veja abaixo o quadro-resumo de empreendimentos 

habilitados para o primeiro leilão de energia eólica do país: 

  Leilão de Energia de Reserva (Eólica) – habilitação técnica: 

PROJETOS POTÊNCIA (MW) 
ESTADO 

QUANTIDADE % QUANTIDADE % 

Bahia 36 10,6% 1.004 10,0% 

Ceará 108 31,9% 2.515 25,1% 

Espírito Santo 6 1,8% 153 1,5% 

Piauí 13 3,8% 336 3,4% 

Rio Grande do Norte 105 31,0% 3.629 36,3% 

Rio Grande do Sul 67 19,8% 2.238 22,4% 

Santa Catarina 2 0,6% 75 0,8% 

Sergipe 2 0,6% 54 0,5% 

Total Brasil 339 100%  10.005  100% 
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Na avaliação do presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, o sucesso deste 

primeiro leilão pode propiciar o maior aproveitamento do alto potencial de geração 

eólica do país. “A contratação de energia eólica, neste momento, reforça ainda mais 

a posição que o Brasil levará para a Conferência do Clima em Copenhague, de 

promover a manutenção do perfil altamente renovável da matriz energética 

brasileira”, afirma. 

 

O primeiro leilão de energia exclusivamente voltado para contratação de fonte 

eólica será realizado na modalidade de reserva, que se caracteriza pela contratação 

de um volume de energia além do que seria necessário para atender à demanda do 

mercado total do país. O preço inicial do leilão será de R$ 189/MWh. Os 

empreendimentos que ofertarem os maiores deságios sobre o preço inicial assinarão 

contratos de compra e venda de energia com 20 anos de duração, válidos a partir de 

1° de julho de 2012. 

 

 

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 
twitter.com/EPE_Brasil 
www.epe.gov.br 
 
 


