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Contratação no Leilão de Reserva totaliza 1.218,1 MW, através de 41 usinas 

 

São Paulo, 18/08/2011 

 

O Leilão de Energia de Reserva de 2011, realizado pelo Governo Federal nesta 

quinta-feira (18), contratou 1.218,1 megawatts (MW) de potência instalada em 

projetos de parques eólicos e de termelétricas à biomassa (bagaço de cana-de-

açúcar e resíduos de madeira). Um total de 41 empreendimentos negociou a venda 

da energia a um preço médio final de R$ 99,61/MWh – deságio de 31,8% em 

relação ao preço inicial de R$ 146/MWh. 

 

A produção que efetivamente será gerada pelos projetos soma 589,3 MWmédios, 

sendo 428,8 MWmédios de eólica e 169,5 MWmédios de biomassa. A 

movimentação financeira nos contratos de compra e venda entre geradores e a 

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, com prazos de duração de 

20 anos, alcançará a cifra de R$ 8 bilhões, enquanto os investimentos na construção 

das usinas devem chegar a R$ 3,2 bilhões. 

 

Na divisão por região geográfica, o Nordeste respondeu por 60% do montante 

total contratado, o Sudeste representou 20%, o Sul ficou com 11% e o Centro-Oeste 

com 9%. Veja abaixo o quadro com os resultados do Leilão de Reserva de 2011. 

 

 Leilão de Energia de Reserva / 2011 – resultado final: 

Fonte 
Projetos 

contratados 
Potência 

instalada (MW) 
Garantia Física 

(MWmédios) 
Preço médio 

(R$/MWh) 
Eólica 34 861,1 428,8 99,54 
Biomassa 7 357 169,5 100,40 

TOTAL 41 1.218,1 589,3 99,61 
 

O Leilão de Reserva contratou um estoque de geração de energia elétrica além 

do montante necessário para atender à demanda dos consumidores. O objetivo é 
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aumentar a segurança e a garantia de fornecimento de eletricidade no país. Os 

projetos de eólica e biomassa contratados terão que iniciar a operação em 1° de 

julho de 2014. No caso das térmicas à biomassa, alguns projetos poderão começar 

a gerar um ano depois desse prazo. 

 

Consolidação – Leilões A-3 e de Reserva 

 

Na consolidação dos resultados do Leilão de Energia A-3, realizado no dia 17, e 

do Leilão de Reserva de 2011, a negociação entre todas as fontes participantes 

totalizou 3.962,7 MW (com garantia física de produção de 2.284,4 MWmédios), 

resultantes da contratação de 92 projetos de geração de eletricidade. Os 

investimentos totais devem chegar a R$ 11,2 bilhões. Veja abaixo a tabela com a 

consolidação dos resultados dos Leilões A-3 e de Reserva de 2011.  

 

 Leilões de Energia A-3 e de Reserva / 2011 – resultado final: 

Fonte 
Projetos 

contratados 
Potência 

instalada (MW) 
Garantia Física 

(MWmédios) 
Eólica 78 1.928,8 913 
Biomassa 11 554,8 261,2 
Hídrica 1 450 209,3 
Gás natural 2 1.029,1 900,9 

TOTAL 92 3.962,7 2.284,4 
 

Na avaliação do presidente da Empresa de Pesquisa Energética – EPE, Mauricio 

Tolmasquim, os primeiros leilões de energia realizados em 2011 possibilitaram a 

quebra de dois paradigmas importantes. Um deles é a viabilidade da competição de 

mercado entre as fontes eólica e gás natural – algo inédito em termos internacionais. 

 

Outro ponto a ser destacado, segundo Tolmasquim, é a redução contínua dos 

preços dos projetos eólicos. “O fato de as eólicas terem sido contratadas a um preço 

médio final de dois dígitos, inferiores a R$ 100 o MWh, é a materialização de algo 

impensável até pouco tempo atrás. Isso é fruto da competição promovida pelos 

leilões”, observou o presidente da EPE.   
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A relação de empreendimentos que negociaram nos Leilões de Energia A-3 e 

Reserva de 2011 está disponível no website da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica – CCEE (www.ccee.org.br). 

 

 

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 
 


