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23º Leilão de Energia Nova
Realização: 29/04/2016
Categoria: A-5

Análise
Pré-leilão

Análise
Pós-leilão

O documento em PDF encontra-se em anexo
(Esta análise foi distribuída às 17:00 do dia 29/04/2016)

No dia 29 de abril de 2016 foi realizado o “23º Leilão de Energia Nova”, ou “Leilão
001/2016”, que teve início às 10:00 e duração de aproximadamente três horas.
O leilão resultou na contratação de 528,87 MW de potência, equivalentes a 201,8
megawatts médios (MWmédios), ou 2.018 lotes de energia (0,1 MWmédio por lote).
Foram contratados três produtos:


“Produto

Quantidade”

–

Usina

Hidrelétrica

empreendimento “caso 01” do certame;

(UHE)

Santa

Branca,

único

empreendimentos hidrelétricos “caso

02”, com potência instalada igual ou inferior a 50 MW, incluindo Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs), ampliações de empreendimentos hidrelétricos
existentes e hidrelétricas oriundas de Sistema Isolado, que não haviam entrado
em operação comercial;


“Produto Disponibilidade termoelétrica a biomassa e carvão”; e



“Produto Disponibilidade termoelétrica a gás natural”
Figura 1 – Participação das fontes por Garantia Física contratada

Fonte: CCEE

2

Dos 528,87 MW de potência contratados neste leilão, 278,4 MW são provenientes de
novos empreendimentos.
Do total, 324,9 MW são oriundos das 20 PCHs e da UHE Santa Branca,
empreendimentos licitados como “Produto Quantidade”. No entanto, apenas 35,5% deste
produto correspondem a energia proveniente de novos projetos. Entre os empreendimentos
licitados nesta modalidade, 10 estão localizados no subsistema Sul e 11 no Sudeste/CentroOeste. O preço médio para a fonte hídrica foi de R$ 175,80 / MWh.
O “produto disponibilidade termelétrica a biomassa e carvão” comercializou um total
de 193,39 MW, dos quais 71,7% são provenientes de novos empreendimentos. Todas as sete
usinas licitadas estão localizadas no Sudeste/Centro-Oeste. A modalidade foi comercializada a
um preço médio de R$ 235,95 / MWh.
O “produto disponibilidade termelétrica a gás natural” adicionou 5,5 MW ao Sistema
Interligado Nacional (SIN), com apenas um empreendimento, localizado no Maranhão. A
energia proveniente da Usina Termelétrica (UTE) a gás natural foi vendida a R$ 258,00 /
MWh.
Não foram negociados projetos no “produto disponibilidade eólica”.
O preço médio do certame foi de R$ 198,59/MWh.
Figura 2 – Participação dos Subsistemas por Garantia Física contratada

Fonte: CCEE
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Tabela 1 - Resultado por Vendedor

Fonte: CCEE
(*) – Empreendimentos que já tinham outorga e/ou operação comercial
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Tabela 2 - Resultado por Comprador

Fonte: CCEE

O Instituto Acende Brasil acompanha os leilões regulados de energia elétrica no formato de
Análises Pré e Pós-leilões, disponíveis em http://www.acendebrasil.com.br > Observatório >
Análise de Leilões.

