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EPE divulga número de cadastrados para leilões de energia em 2008 

 

São Paulo, 03/04/2008 

 

 A Empresa de Pesquisa Energética – EPE concluiu o processo de 

cadastramento de usinas interessadas em participar dos Leilões de Comercialização 

de Novos Empreendimentos de Energia Elétrica que ocorrerão este ano, para 

contratação com vistas ao atendimento do mercado nacional nos anos de 2011 (A-3) 

e 2013 (A-5). O total de unidades inscritas superou as expectativas iniciais, e 

demonstra o interesse dos investidores em participar ativamente do processo de 

expansão de mercado brasileiro de eletricidade. 

 

“É uma clara sinalização que investir no setor de geração de energia elétrica, 

hoje, é um ótimo negócio para o empresário. Isso só reforça a posição de que o país 

terá uma oferta garantida nos próximos anos”, afirmou o presidente da EPE, 

Mauricio Tolmasquim, ao anunciar os dados do processo de cadastramento nesta 

quinta-feira, 3 de abril, em São Paulo. O Leilão de Energia Nova para 2011 está 

marcado para o dia 17 de junho, enquanto o Leilão de Energia para 2013 está 

agendado para 17 de julho. 

 

Para o Leilão de Enegia A-3 foram cadastrados 369 empreendimentos, somando 

uma potência instalada de 41.134 MW. Já para o Leilão A-5 foram totalizadas 260 

inscrições, que representam uma capacidade de geração de 39.468 MW. Desses 

totais, 190 empreendimentos (com potência de 22.951 MW) se inscreveram para os 

dois processos de comercialização. Foram cadastradas usinas do tipo: hidrelétricas 

(UHE), pequenas centrais hidrelétricas (PCH), eólicas (EOL), termelétricas a óleo 

combustível (UTE/OC), termelétricas a gás natural (UTE/GN), termelétricas a bagaço 

de cana-de-açúcar (UTE/BCA), termelétricas a carvão nacional (UTE/CN), 

termelétricas a carvão importado (UTE/CI) e térmicas movidas a outros tipos de 

combustíveis. Veja o quadro-resumo de empreendimentos cadastrados abaixo. 
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A-3 A-5 A-3 e A-5 
Empreend. 

Cadastra. Pot. (MW) Cadastra. Pot. (MW) Cadastra. Pot. (MW) 

UHE - - 3 480 - - 

PCH 11 156 5 59 2 49 

EOL 63 3.600 29 1.601 22 1.336 

UTE/OC b1 174 29.632 117 20.718 95 16.575 

UTE/GN 6 1.674 19 5.780 4 1.300 

UTE/BCA 98 5.271 67 3.804 61 3.445 

UTE/CN - - 2 1.192 - - 

UTE/CI - - 8 4.850 - - 

UTE/outros 17 803 10 985 6 245 

Totais 369 41.134 260 39.468 190 22.951 

 

Leilão de Jirau 

 

Participando de evento promovido pela Câmara Americana de Comécio, o 

presidente da EPE apresentou também os dados gerais do projeto de otimização da 

usina hidrelétrica de Jirau, no rio Madeira, com licitação prevista para o dia 9 de 

maio. A redução total advinda da otimização promovida pela EPE ficou em 

aproximadamente R$ 3,9 bilhões. O custo total (direto e indireto) de construção do 

empreendimento de 3.300 MW de potência passou de R$ 12,6 bilhões – valor este 

estimado nos estudos de viabilidade efetuados em parceria por Furnas Centrais 

Elétricas e Construtora Norberto Odebrecht – para R$ 8,7 bilhões. 
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