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Leilão A-3/2008 possibilita excedente estrutural de oferta de energia em 2011 

 

Rio de Janeiro, 18/09/2008 

 

O resultado do Leilão de Energia Nova A-3/2008, realizado ontem (17/09) pelo 

Governo Federal, permitiu ao setor elétrico brasileiro sair de uma situação de leve 

déficit estrutural de oferta no ano de 2011, de 716 MW médios, para um quadro de 

razoável excedente de energia, de 400 MW médios – sem considerar o Leilão de 

Reserva realizado em agosto. Com isso, a oferta de energia prevista para entrar no 

Sistema Interligado Nacional – SIN até 2011 é mais que suficiente para atender aos 

mercados regulado (consumidores ligados às empresas distribuidoras) e livre 

(grandes consumidores). A avaliação é do presidente da Empresa de Pesquisa 

Energética – EPE, Mauricio Tolmasquim. 

 

Foram contratados no Leilão A-3/2008 1.076 MW médios de 10 usinas 

termelétricas, sendo duas movidas a gás natural liquefeito – GNL, totalizando 265 

MW médios, e o restante a óleo combustível, somando 811 MW médios. Com o 

resultado, contratou-se no leilão 11% a mais da demanda necessária para 

complementar o mercado de 2011, que era de 969 MW médios. A potência instalada 

agregada ao Sistema Interligado Nacional será de 1.935 MW. O preço médio da 

negociação ficou em R$ 128,42/MWh, e a movimentação financeira resultante dos 

contratos de compra e venda de energia (todos com 15 anos de duração) alcançará 

R$ 18,169 bilhões. 

 

De acordo com o presidente da EPE, o deságio obtido na disputa (14,38%) 

mostra que o sistema de competição introduzido no país está atendendo a contento 

um dos objetivos do Novo Modelo do Setor Elétrico, a modicidade tarifária. “Este 

deságio só foi possível graças ao grande número de empreendedores interessados 

em investir no setor elétrico brasileiro. Além disso, esse leilão traz outra boa notícia, 

que é a retomada em dos investimentos em termelétricas a gás natural, que se 

encontravam ausentes dos últimos leilões devido à restrição no fornecimento do 
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insumo no país”, avaliou Tolmasquim. A habilitação e a conseqüente participação de 

quaisquer tipos de usinas termelétricas nos leilões de energia estão condicionadas à 

comprovação do fornecimento de combustível. 

 

A alteração metodológica no cálculo da garantia física de usinas termelétricas a 

óleo combustível, que resultou em uma forte redução da quantidade de energia que 

poderia ser vendida no leilão, não inibiu a participação desses projetos no certame. 

“Isto demonstra o alto grau de competitividade de alguns desses investidores”, 

comentou o presidente da EPE. A alteração dessa metodologia teve como intuito 

trazer mais segurança ao sistema elétrico, a partir da redução da garantia física das 

usinas com custo variável mais alto. 

  Leilão de Energia A-3/2008 – quadro-resumo: 

Consórcio 
vendedor 

Usina Combustível UF 
Energia 

(MW méd.) 
Preço 

(R$/MWh) 

Agroenergia Jose de 
Alencar 

GNL CE 169 131,44 

Linhares Linhares GNL ES 96 130,00 

MC2 EB BA1 MC2 
Camaçari 1 

Óleo Combustível BA 102 125,85 

MC2 EB BA1 MC2 Catu Óleo Combustível BA 102 126,85 

MC2 EB BA2 MC2 Dias 
Davila 1 

Óleo Combustível BA 102 126,35 

MC2 EB BA2 MC2 Dias 
D’Ávila 2 

Óleo Combustível BA 102 125,35 

MC2 EB BA3 MC2 Senhor 
do Bonfim 

Óleo Combustível BA 102 127,84 

MC2 EC RS 
BA 

MC2 Feira 
de Santana 

Óleo Combustível BA 101 127,85 

Pernambuco IV Pernambuco 
IV 

Óleo Combustível PE 107 130,97 

Santa Rita de 
Cássia 

Santa Rita 
de Cassia 

Óleo Combustível PB 93 129,79 

Total 1.076 128,42 
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