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EPE habilita 377 parques, somando 8.999 MW, para leilão de energia eólica 

 

Rio de Janeiro, 14/08/2013 

 

O Leilão de Energia de Reserva de 2013, que será promovido pelo Governo 

Federal no próximo dia 23 de agosto para a contratação apenas de usinas eólicas, 

tem um total de 377 empreendimentos habilitados tecnicamente pela Empresa de 

Pesquisa Energética – EPE. Os projetos de novos parques de geração através do 

vento somam capacidade de 8.999 megawatts (MW). Os futuros empreendimentos 

abrangem um total de oito estados (ver tabela abaixo). 

 

O preço inicial da energia será de R$ 117,00/MWh (cento e dezessete reais por 

megawatt-hora). Os empreendedores que ofertarem o menor preço de venda da 

energia firmarão Contratos de Energia de Reserva (CER) na modalidade 

quantidade, com início de suprimento em 1º de setembro de 2015 e prazo de vinte 

anos.  

 

 Leilão de Reserva/2013 – resumo da habilitação técnica: 

Estado N° de projetos Potência (MW) 
Bahia 123 2.920 
Ceará 63 1.487 
Maranhão 2 58 
Paraíba 9 264 
Pernambuco 14 371 
Piauí 31 913 
Rio Grande do Norte 41 980 
Rio Grande do Sul 94 2.006 

TOTAL 377 8.999 
 
 

Na avaliação do presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, o grande número de 

projetos habilitados para o Leilão de Reserva, que totaliza quase 9 mil MW de 

capacidade instalada, garante mais uma vez que haja uma competição acirrada. 
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Ele lembra que foi introduzida para este certame uma regra que aumenta o rigor 

no cálculo da energia que cada empreendimento poderá negociar. Pelo novo 

procedimento, haverá apenas 10% de probabilidade de o parque produzir menos 

energia do que a quantidade vendida no Leilão. A regra visa aumentar o grau de 

confiabilidade da fonte eólica para o setor elétrico brasileiro. 

 

“Neste Leilão, a contratação dos parques de geração de energia eólica estará 

condicionada à garantia de conexão junto à rede de transmissão. Isso elimina o risco 

de os empreendimentos ficarem prontos e não terem como escoar a eletricidade 

gerada”, observa Tolmasquim. 

 

 
 
Para mais informações: 
 
Oldon Machado 
Comunicação e Imprensa 
(21) 3512-3157 / (21) 9943-9394 
oldon.machado@epe.gov.br 
facebook.com/EPE.Brasil 
twitter.com/EPE_Brasil 
www.epe.gov.br 
 


