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Leilão de fontes renováveis tem 14.529 MW e 478 usinas cadastrados na EPE 

 

Rio de Janeiro, 27/04/2010 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE efetuou o cadastramento de 478 

empreendimentos interessados em participar do Leilão de Energia de Reserva, que 

será realizado pelo Governo Federal no primeiro semestre deste ano com foco 

apenas na viabilização de fontes renováveis. As usinas inscritas somam 14.529 MW 

de potência instalada, gerando energia elétrica a partir de centrais eólicas, 

termelétricas movidas à biomassa (bagaço de cana-de-açúcar, resíduos de madeira 

e capim elefante) e pequenas centrais hidrelétricas.  

 

A fonte de energia que recebeu o maior número de projetos cadastrados na EPE 

é a eólica, com 399 parques de geração e um total de 10.569 MW de potência 

instalada. As térmicas à biomassa totalizaram, no processo de cadastramento, 61 

empreendimentos com 3.706 MW de capacidade instalada. Destes, a maior parte 

utiliza como fonte o bagaço da cana-de-açúcar. As pequenas centrais hidrelétricas, 

que se caracterizem por terem a potência limitada a 30 MW, representaram 18 

usinas no cadastramento para o Leilão de Reserva, equivalentes a 255 MW. 

 

Veja abaixo o resumo do processo de cadastramento na EPE. 

 

 Leilão de Reserva 2010 – empreendimentos cadastrados por fonte: 

FONTE USINAS OFERTA (MW) 
Eólica 399 10.569 
Biomassa – bagaço de cana 55 3.518 
Biomassa – resíduos de madeira 2 57 
Biomassa – capim elefante 4 131 
Pequenas Centrais Hidrelétricas 18 255 

Total 478 14529 
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Segundo o presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, o Leilão de Reserva 

voltado para fontes limpas, juntamente com o leilão de concessão da usina 

hidrelétrica de Belo Monte, permitirá que o país continue a atender seu 

abastecimento energético preferencialmente por fontes renováveis de energia.  

 

“É importante observar que tanto a fonte eólica quanto a biomassa da cana-de-

açúcar são complementares à geração hidrelétrica”, afirma Tolmasquim. 

 

Na análise do resultado final do cadastramento pelas unidades da federação, o 

Rio Grande do Norte foi o maior número de projetos cadastrados, sendo 133 

centrais eólicas (3.869 MW) e uma térmica à biomassa (48 MW). Outro estado com 

grande número de inscritos é o Ceará, com 106 parques eólicos (2.348 MW). 

 

  Leilão de Reserva 2010 – empreendimentos por estado / EÓLICOS: 

UF EMPREENDIMENTOS OFERTA (MW) 
Bahia 53 1.561 
Ceará 106 2.348 
Pernambuco 1 29 
Piauí 18 483 
Rio Grande do Norte 133 3.869 
Rio Grande do Sul 87 2.249 
Sergipe 1 30 

Total 399 10.569 
 

  Leilão de Reserva 2010 – empreendimentos por estado / BIOMASSA: 

UF EMPREENDIMENTOS OFERTA (MW) 
Alagoas 1 55 
Bahia 4 131 
Goiás 6 537 
Minas Gerais 7 330 
Mato Grosso do Sul 7 596 
Rio Grande do Norte 1 48 
Rondônia 1 24 
São Paulo 32 1.873 
Tocantins 2 113 

Total 61 3.706 
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  Leilão de Reserva 2010 – empreendimentos por estado / PCHs: 

UF EMPREENDIMENTOS OFERTA (MW) 
Goiás 1 11 
Minas Gerais 3 27 
Mato Grosso 1 21 
Pernambuco 1 8 
Paraná 1 19 
Rondônia 1 21 
Rio Grande do Sul 1 29 
Santa Catarina 8 94 
São Paulo 1 25 

Total 18 255 
 

O Leilão contará com três produtos para negociação de térmicas à biomassa, 

sendo um para entrega a partir de 2011, outro para início em 2012 e outro para 

2013. Os produtos de negociação de centrais eólicas e PCHs terão o início de 

fornecimento em 2013. A contratação de energia de reserva para o Sistema 

Interligado Nacional (SIN) tem o objetivo principal de aumentar a segurança e a 

garantia de fornecimento de energia elétrica ao país. 

 

Após a fase de cadastramento, a EPE analisará o projeto e a documentação 

entregue pelos empreendedores, à luz das normas técnicas e legais vigentes, e 

concederá a habilitação técnica aos empreendimentos que atendam aos critérios 

estabelecidos A habilitação técnica da EPE é um dos requisitos necessários à 

participação no Leilão.   

 

 

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 
 


