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26º Leilão de Energia Nova (A-6)
Realização: 20/12/2017
Categoria: A-6

Análise
Pré-leilão

Análise
Pós-leilão

(Esta análise foi distribuída às 19:00 do dia 20/12/2017)

No dia 20 de dezembro de 2017 foi realizado o “26º Leilão de Energia Nova A-6”, ou
“Leilão 005/2017”, voltado à contratação de energia de novos empreendimentos de geração
a partir de fontes hidrelétrica, eólica e termelétricas a carvão, biomassa e gás natural em
ciclo combinado. O certame teve início às 09h00 e duração de pouco mais de duas horas.
O leilão resultou na contratação de 3.841,6 MW de potência, equivalentes a 2.736,6
megawatts médios (MWmédios) de Energia Contratada. Considerando que atualmente a
matriz elétrica possui cerca de 156,4 GW, a contratação deste certame promoverá uma
expansão de aproximadamente 2,5% da base instalada atual.
O preço médio do certame foi de R$ 189,45/MWh e a energia contratada foi
distribuída entre os seguintes produtos:


Produto “por quantidade” - Empreendimentos hidrelétricos caso 02 (PCHs, UHEs
com potência instalada de até 50 MW, e ampliações de PCHs e UHEs existentes);



Produto “por disponibilidade” de fonte termoelétrica a carvão e a biomassa com
Custo Variável Unitário (CVU) igual ou diferente de zero;



Produto “por disponibilidade” de fonte termoelétrica a gás natural em ciclo
combinado; e


Dos

Produto “por disponibilidade” de fonte eólica.
2.736,93

MWmédios

contratados

neste

leilão,

1.870,9

MWmédios

são

provenientes de dois empreendimentos termelétricos a gás natural, situados no Rio de
Janeiro. O preço médio das termelétricas a gás natural foi de R$ 213,46/MWh.
O produto “por disponibilidade” de fonte eólica comercializou 691,8 MWmédios de
energia proveniente de 49 empreendimentos. Os projetos acrescentarão 1.386,63 MW ao
SIN. O preço médio do produto eólico foi de R$ 98,62/MWh.
O produto “por disponibilidade” de termelétricas a biomassa e a carvão resultou na
contratação de seis empreendimentos, todos eles a biomassa, pois não foi comercializada
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energia de empreendimentos a carvão. Os projetos desta categoria venderam 102,6
MWmédios, e agregarão 177,05 MW de potência ao Sistema Interligado Nacional (SIN). O
preço médio para o produto foi de R$ 216,82/MWh.
O produto “por quantidade” de hidrelétricas caso 02 licitou seis Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs), que juntas somarão 76,53 MW ao SIN. O montante de energia
comercializado foi de 71,3 MWmédios. O preço médio para estas hidrelétricas ficou em R$
219,20/MWh.
Figura 1 – Participação das Fontes por Energia Contratada

Fonte: CCEE

Figura 2 – Participação dos Subsistemas na Energia Contratada

Fonte: CCEE

3

Tabela 1 - Resultado por Vendedor

Fonte: CCEE
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A Companhia Energética de Minas Gerais de Distribuição (Cemig-D) foi a distribuidora
com maior contratação no certame, tendo arrematado 9,6% da energia licitada.
Figura 3 – Participação das Distribuidoras na Contratação

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.

