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EPE habilita 96 usinas termelétricas à biomassa para Leilão de Reserva 

 

Rio de Janeiro, 04/08/2008 

 

A Empresa de Pesquisa Energética – EPE habilitou tecnicamente 96 usinas 

termelétricas movidas à biomassa (bagaço de cana-de-açúcar e rejeitos avícolas) 

para o Leilão de Energia de Reserva, que será realizado pelo Governo Federal no 

próximo dia 14 de agosto. Os empreendimentos somam capacidade instalada de 

5.234,6 MW. O volume real de energia que pode ser colocado para negociação na 

licitação – chamado no jargão técnico de garantia física – totaliza 2.101,6 MW 

médios. O Leilão de Reserva contará com dois produtos para negociação, sendo um 

para entrega a partir de 2009 e outro para início de entrega em 2010. 

  Leilão de Reserva – quadro-resumo de usinas habilitadas: 

UF USINAS OFERTA (MW) GARANTIA FÍSICA (MWMÉD) 
Alagoas  1 45 12,6 
Goiás 15 1.158,1 427 
Minas Gerais 12 696,9 270 
Mato Grosso do Sul 7 458,7 154,7 

Mato Grosso 1 72,7 27 
Piauí 2 60 52,8 
Santa Catarina 4 120 102,6 
São Paulo 54 2.623,2 1.054,9 

Total 96 5.234,6 2.101,6 
 

 A relação dos empreendimentos habilitados tecnicamente pela EPE está 

disponível no endereço http://www.epe.gov.br/Lists/LeilaoFA2008/Leilao.aspx. 

 

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 acrescentarão garantia física ao SIN e que ainda 

não tenham entrado em operação comercial. Os contratos do Leilão de Energia de 
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Reserva serão realizados na modalidade disponibilidade de energia, com prazo de 

vigência de 15 anos. 

 

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. Estão entre as ações desenvolvidas: 

 

• 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;  

• 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 

em uma mesma área geográfica. A solução possibilitará a expansão da Rede Básica 

de forma racional, econômica e flexível; 

• Elaborar estudos de conexão 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. 

 

 

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 


