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Habilitação final para leilão de energia com vistas a 2011 totaliza 193 usinas 

 

Rio de Janeiro, 29/08/2008 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE finalizou o processo de Habilitação 

Técnica para o Leilão de Energia A-3/2008, que ocorrerá em 17 de setembro. Com 

o adiamento da licitação – prevista anteriormente para acontecer no dia 19 de 

agosto – o total de projetos de geração aptos a aportar garantias financeiras 

para participar do negócio aumentou de 171 para 193 usinas. A capacidade 

instalada soma agora 20.632,8 MW, enquanto o volume real de energia a ser 

colocado à venda – chamado de garantia física – representa 10.126,3 MW médios. 

 

Entre os empreendimentos habilitados estão centrais eólicas, usinas 

termelétricas movidas a bagaço de cana-de-açúcar e outras formas de biomassa, 

térmicas a gás natural, a gás natural regaseificado (proveniente de GNL) e térmicas 

a óleo combustível. As geradoras que utilizam o bagaço de cana totalizam 49 

habilitações – 18 empreendimentos que haviam sido habilitados inicialmente foram 

retirados por terem negociado energia no Leilão de Reserva, ocorrido no dia 14 de 

agosto. A maior quantidade de habilitações técnicas concedidas pela EPE foi para 

as usinas a óleo combustível: 86 empreendimentos, com 15.016,7 MW. 

  Leilão de Energia A-3/2008 – quadro de usinas habilitadas (por fonte): 

FONTE USINAS OFERTA (MW) GAR. FÍS. (MWMÉD) 

Eólica 49 2.578,8 893,7 

Bagaço de cana-de-açúcar 49 2.217,4 890,9 

Outras biomassas 6 250,0 205,9 

Gás regaseificado (GNL) 2 504,0 272,0 

Gás natural 1 65,9 33,1 

Óleo combustível 86 15.016,7 7.830,7 

Total 193 20.632,8 10.126,3 
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Na análise geográfica, 16 estados tiveram centrais geradoras habilitadas para o 

Leilão de Energia A-3/2008. São Paulo obteve um total de 35 habilitações, 

equivalente a 1.278,6 MW em potência instalada e 555,9 MW médios em energia. 

Entretanto, o estado com maior oferta de energia habilitada para o Leilão é 

Pernambuco, com 22 empreendimentos representando uma capacidade de 4.121,2 

MW e uma garantia física de 2.110,0 MW médios. 

  Leilão de Energia A-3/2008 – quadro de usinas habilitadas (por estado):  

UF USINAS OFERTA (MW) GARANTIA FÍSICA (MWMÉD) 

Alagoas 9 1.517,2 803,5 

Bahia 20 3.097,7 1.716,6 

Ceará 22 1.800,8 893,7 

Espírito Santo 14 2.462,4 1.206,4 

Goiás 5 381,0 141,5 

Maranhão 1 176,0 103,6 

Mato Grosso do Sul 3 302,0 99,2 

Minas Gerais 5 210,8 81,7 

Paraíba 8 1.343,6 662,3 

Pernambuco 22 4.121,2 2.110,0 

Piauí 3 212,0 146,3 

Rio Grande do Norte 23 2.576,6 1.066,3 

Rio Grande do Sul 17 752,1 299,1 

Santa Catarina 4 120,0 89,2 

São Paulo 35 1.278,6 555,9 

Sergipe 2 280,8 151,0 

Total 193 20.632,8 10.126,3 

 

A relação completa dos de empreendimentos habilitados tecnicamente para o 

Leilão de Energia A-3/2008 está disponível no site da EPE, no endereço eletrônico 

http://www.epe.gov.br/Lists/LeilaoA32008/Leilao.aspx. 
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Segundo o presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, o grande número de usinas 

habilitadas para o Leilão de 2011 demonstra o interesse dos empreendedores em 

realizar investimentos no setor elétrico brasileiro. “A capacidade instalada que foi 

habilitada pela EPE corresponde a mais de três vezes a potência do Complexo 

Hidrelétrico do Rio Madeira, ou o equivalente a uma vez e meia a capacidade da 

usina hidrelétrica de Itaipu. É um volume suficiente para garantir a oferta de energia 

elétrica necessária para sustentar o crescimento econômico e social do país”, afirma. 

 

O Leilão de Energia A-3/2008 será realizado através da rede mundial de 

computadores, e terá como objetivo atender ao mercado das empresas 

distribuidoras de energia elétrica – que participarão como compradoras – a partir de 

2011. Essas empresas firmarão Contratos de Comercialização de Energia em 

Ambiente Regulado (CCEAR) com os empreendedores que obtiverem êxito na 

negociação. Os CCEAR, válidos a partir de 2011, terão vigência de 15 anos. 

 

 

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 
www.epe.gov.br 
 


