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Leilão de Reserva contrata 1.505 MW de energia eólica para o ano de 2015 

 

Rio de Janeiro, 23/08/2013 

 

O Leilão de Energia de Reserva de 2013, realizado pelo Governo Federal nesta sexta-

feira (23), contratou 1.505 megawatts (MW) em novos projetos de parques eólicos. Um 

total de 66 empreendimentos de geração negociou a venda da energia elétrica a um 

preço médio final de R$ 110,51/MWh – equivalente a um deságio de 5,55% frente ao 

preço inicial de R$ 117/MWh. A produção que efetivamente será gerada pelos projetos 

somará 700,7 MWmédios. 

 

A movimentação financeira resultante dos Contratos de Energia de Reserva (CER) 

que serão firmados entre os geradores e a Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica – CCEE alcançará a cifra de R$ 13,087 bilhões. Os CERs serão na modalidade 

quantidade, com início de suprimento em 1º de setembro de 2015 e prazo de vinte anos. 

Os investimentos na construção dos parques eólicos somarão R$ 5,457 bilhões. 

 

 Leilão de Energia de Reserva / 2013 – resultado final: 

Estados 
Projetos 

contratados 

Potência 
instalada 

(MW) 

Garantia Física 
(MWmédios) 

Preço médio 
(R$/MWh) 

Bahia 28 567,8 247,6 107,04 
Ceará 6 113,2 48,5 115,9 
Pernambuco 7 191,7 94,7 116 
Piauí 14 420 224,3 109,97 
Rio Grande do Norte 7 132 58 111,82 
Rio Grande do Sul 4 80,5 27,6 114,93 

TOTAL 66 1.505,2 700,7 110,51 
 

Os 1.505 MW contratados equivalem a cerca de 25% da capacidade de escoamento 

de produção por meio das subestações às quais os parques eólicos estarão conectados, 

que totalizou 6.239 MW. A exigência de conexão na rede de transmissão foi adotada 
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neste certame com o objetivo de eliminar o risco de os empreendimentos ficarem prontos 

e não terem como despachar a eletricidade gerada no Sistema Interligado Nacional (SIN). 

 

Na avaliação do presidente da EPE, Mauricio Tolmasquim, o resultado do Leilão de 

Reserva foi muito positivo, com a contratação de quantidade expressiva de energia 

elétrica de origem renovável a um preço final competitivo. Durante entrevista concedida à 

imprensa ao final do Leilão, outro fato destacado por ele é a demanda que o certame 

acarretará na indústria nacional de equipamentos ligados ao setor eólico. 

 

“O resultado indica que haverá oferta de novos parques eólicos para ser contratada 

nos próximos leilões, dado o grande número de projetos habilitados e a capacidade não 

utilizada de conexão na rede de transmissão, da ordem de 75%. Existe espaço para a 

eólica crescer na matriz elétrica brasileira de forma sustentável”, observou Tolmasquim, 

que destacou ainda o reflexo positivo que a instalação dos parques eólicos tem no 

desenvolvimento social em estados como Piauí e Bahia. 
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