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EPE cadastra 118 empreendimentos para Leilão de Energia de Reserva 

 

Rio de Janeiro, 21/02/2008 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE efetuou o cadastramento de 118 

empreendimentos interessados em participar do Leilão de Energia de Reserva, que 

será promovido pelo Governo Federal no dia 30 de abril. Todas as usinas inscritas 

geram energia elétrica térmica a partir de biomassa (bagaço e palha de cana-de-

açúcar e resíduos vegetais). Os 118 empreendimentos cadastrados estão 

localizados nas seguintes unidades de federação: 

 

  Leilão de Reserva – quadro-resumo de cadastrados: 

UF EMPREENDIMENTOS OFERTA (MW) 
Alagoas  1 45 
Bahia 1 30 
Goiás 20 1.665 
Minas Gerais 15 834 
Mato Grosso do Sul 10 803 
Mato Grosso 1 72 
Piauí 2 60 
Santa Catarina 4 120 
São Paulo 64 4.182 

Total 118 7.811 

 

O Leilão contará com dois produtos para negociação, sendo um para entrega a 

partir de 2009 e outro para início de entrega em 2010. A EPE cadastrou um volume 

de oferta de 6.711 MW para o produto com início de entrega em 2010, e outro 

montante de 1.869 MW para o produto com fornecimento a partir de 2009. 

Entretanto, a efetiva oferta para o Leilão de Energia de Reserva ficou em 7.811 MW, 

na medida em que 21 dos 118 empreendimentos se cadastraram duas vezes, 

ofertando um total de 769 MW para ambos os produtos. Veja abaixo: 

 

                        (Total)            (2010)            (2009)      (2009 e 2010)   
7.811 MW  =  6.711 MW  +  1.869 MW  -  769 MW 
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Os contratos do Leilão serão realizados na modalidade de disponibilidade de 

energia, com prazo de vigência de 15 anos. A contratação de energia de reserva 

para o Sistema Interligado Nacional (SIN) tem o objetivo principal de aumentar a 

segurança e a garantia de fornecimento de energia elétrica ao país. O Leilão 

contratará energia de reserva apenas de empreendimentos geradores que 

acrescentem garantia física ao SIN e que ainda não tenham entrado em operação 

comercial. 

 

Além de organizar o Leilão, o Governo Federal tomou uma série de medidas no 

sentido de criar condições para que um grande número de usinas termelétricas 

movidas à biomassa de cana-de-açúcar pudesse participar do processo e, 

conseqüentemente, ser incorporado ao SIN. Entre as principais ações desenvolvidas 

estão: 

 

• Autorizar a participação de empreendimentos de bioeletricidade existentes no 

Leilão de Energia de Reserva, com a parte que representa efetiva expansão da 

capacidade existente; 

• Autorizar o gerador a ofertar parcelas crescentes de energia de sua unidade 

geradora nos três primeiros anos, de modo compatível com o cronograma da 

expansão da cultura da cana-de-açúcar; 

• Agilizar os procedimentos para a emissão da Licença Prévia (LP) para os 

empreendimentos que poderão ser habilitados no estado de São Paulo, a partir da 

adoção de procedimento especial junto a SMA/Cetesb (“fast track”);  

• Para os demais estados, efetuar contatos, pela União da Indústria da Cana-

de-Açúcar – Única, com as respectivas Secretarias de Meio Ambiente, a fim de 

viabilizar procedimentos para possibilitar maior oferta de bioeletricidade;  

• Aplicar o conceito de subestação coletora para promover a conexão de usinas 

no Mato Grosso do Sul e em Goiás. Como as centrais de bioeletricidade “greenfield” 

estão localizadas, em muitos casos, em pontos muito distantes das redes existentes, 

as estações coletoras permitirão a conexão de um conjunto de usinas localizadas 
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em uma mesma área geográfica. A solução possibilitará a expansão da Rede Básica 

de forma racional, econômica e flexível; 

• Elaborar estudos de conexão, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico – 

ONS, visando ao escoamento da energia gerada em São Paulo, cuja geração é 

plenamente absorvida pela carga. Tecnicamente, isto caracteriza um ambiente de 

geração local, em que a conexão das usinas pode ser feita diretamente à rede de 

distribuição existente. Em termos práticos, afasta a necessidade de obras adicionais 

na rede básica. 

 

Após a fase de cadastramento, a EPE analisará o projeto e a documentação 

entregue pelos empreendedores, à luz das normas técnicas e legais vigentes, e 

concederá a habilitação técnica aos empreendimentos que atendam aos requisitos 

estabelecidos A habilitação técnica da EPE é um dos requisitos necessários a 

participação no Leilão.   

 

 

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 


