
 

 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 1 

PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS NO AMBIENTE 

DE CONTRATAÇÃO REGULADA 

Palavras-Chave: energia renovável, pequenas centrais hidrelétricas, leilão de energia 

Autores/as: 

Bárbara Gallo Navarrete [FT - UNICAMP] 

Prof.ª Dr.ª Ieda Geriberto Hidalgo [FT - UNICAMP] 

INTRODUÇÃO: 

A matriz de energia elétrica brasileira é predominantemente renovável e limpa, com 85% de sua 

composição sendo de fontes renováveis. Contudo, 60% da geração de energia do país é proveniente de 

usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte de energia limpa, a dependência desta para o 

abastecimento elétrico do país apresenta risco à sua segurança energética, devido às incertezas em 

relação ao volume de chuvas ao longo do ano.  

Diante desta problemática, aumentar a participação de fontes alternativas, renováveis e limpas 

na produção de energia elétrica é uma necessidade não só nacional, mas mundial. Dentre as alternativas 

disponíveis para aumentar a oferta de energia elétrica usando uma fonte limpa e renovável de energia, 

estão as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), que representam a quarta maior fonte renovável da 

matriz, gerando mais de 3% da energia elétrica do país (ANEEL, 2022).  

Além das questões ambientais e de segurança do sistema, existe a preocupação com a elevação 

do preço da energia. No Brasil, os principais órgãos relacionados à comercialização de energia elétrica 

são a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica 

(CCEE). O objetivo deste trabalho é avaliar a evolução das capacidades instaladas e dos custos de 

geração da energia para as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), no ambiente de contratação 

regulada, analisando as principais características dos leilões e apresentando sua evolução no cenário 

nacional. 

 

METODOLOGIA: 

1. Tendencias do Setor Elétrico 

O início da produção de energia elétrica no Brasil se deu na forma de PCHs, a partir de pequenas 

quedas d á́gua. Porém, com o rápido ritmo de inovações tecnológicas, o país começou a produzir 

energia em centrais hidrelétricas maiores, o que levou ao surgimento das usinas hidrelétricas e deixando 

as PCHs para as áreas isoladas do país. Foi somente na década de 90 que as PCHs voltaram a aparecer 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2 

de forma significativa no mercado nacional, devido a reestruturação que o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) 

passou naquela época (LEÃO, 2008).  

Além disso, o lançamento de programas de incentivo do Governo Federal contribuiu para o 

aumento da participação das PCHs no mercado de energia elétrica. Dois programas que obtiveram 

destaque foram: o Programa de Desenvolvimento e Comercialização de Energia Elétrica de Pequenas 

Centrais Hidrelétricas (PCH-COM) e o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica 

(Proinfa) (SOUSA, 2015). 

Com relação à capacidade elétrica geral instalada no país, o Brasil soma 179.223 MW de 

potência fiscalizada, de acordo com dados do sistema de informações de geração da ANEEL. Desse 

total em operação, 426 empreendimentos são de PCHs, com potência outorgada de mais de 5.555 MW 

(ANEEL, 2022).  

 

2. Revisão Bibliográfica 

Para a revisão bibliográfica, foi feita uma pesquisa no portal de periódicos da CAPES, utilizando 

os termos “leilão”, “pequenas centrais hidrelétricas” e “fontes renováveis”, através do filtro de artigos 

publicados nos últimos dez anos. Dentre os resultados obtidos, dois estudos foram os que mais se 

assemelham ao tema desta pesquisa, apesar de terem como foco uma fonte de energia diferente. 

No artigo de Pereira (2021) é analisada a evolução do setor solar fotovoltaico no Brasil. O autor 

concluiu que a tendência é de que os preços da fonte solar fiquem cada vez menores e que o caminho 

para desenvolvimento da fonte solar não é linear. 

Já o estudo realizado por Giorgetto (2012) teve como objetivo avaliar a tomada de decisão em 

investimentos no setor elétrico brasileiro. Os objetos de análise foram as usinas eólicas e as PCHs. O 

autor concluiu que o cenário do setor de energia elétrica da época era mais favorável aos 

empreendimentos baseados na tecnologia eólica, em comparação às PCHs.  

 

3. Sistemas de Geração de Energia de PCHs 

Em termos operacionais, as PCHs são unidades geradoras de energia elétrica que funcionam 

utilizando a força e velocidade da água. A energia mecânica da queda d'água é convertida em energia 

elétrica, através de turbinas/geradores. A eletricidade gerada corre até uma distribuidora de energia ou 

um grande consumidor (SOUSA, 2015). 

Como principais componentes de uma PCH, temos dezesseis itens. Portanto, são eles: 

reservatório, barragem, vertedouro, sistema de captação da água, desarenador, canal de adução, 

câmara de carga, conduto forçado, casa de força, turbinas, gerador, sistema auxiliar elétrico, subestação 

elevadora, sistema de água industrial, canal de fuga e linha de transmissão (JUNIOR, 2015). 

É possível calcular a energia produzida por uma determinada PCH através do uso de duas 

grandezas: o desnível e a vazão da água. O desnível é a medida vertical entre o nível do rio formado 

pela barragem e o nível mais baixo em que a água pode ser devolvida ao seu leito natural. A vazão é a 
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quantidade de água que escoa através das turbinas, em determinado período de tempo. Dessa forma, 

para calcularmos a energia produzida, utilizamos a seguinte fórmula: 

Ph =ρ . h . Q . g . η 

onde Ph é a potência hidráulica em Watts, ρ é a densidade do fluido (1000 kg/m3), h é o desnível 

hidráulico em metros, Q é a vazão disponível em m³/s, g é a aceleração da gravidade ( 9,81 m/s2) e η é 

o rendimento referente ao conjunto gerador, dado em porcentagem (Energês, 2020). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

A partir dos resultados consolidados dos 

leilões, disponíveis no site da CCEE, foi possível 

reunir os dados dos mesmos envolvendo as 

PCHs, dos anos de 2005 à 2021, apresentados 

na Tabela 1.  

A Tabela 1 mostra que os leilões utilizados 

para a contratação de energia de PCH, nos 

últimos anos, são: Leilão de Energia Nova (LEN), 

Leilão de Fontes Alternativas (LFA) e Leilão de 

Energia Reserva (LER). Além disso, a Tabela 1 

apresenta qual foi a potência contratada, em MW, 

em cada leilão e quais foram seus valores, em 

R$/MWh. 

Em relação aos valores, a alta dos preços 

começou no ano de 2015, ultrapassando os R$/MWh 

200,00. O pico do preço de energia contratada ocorreu no ano de 2019, atingindo o valor médio de 

R$/MWh 231,63 no 30° LEN. 

Foi compilado, também através 

dos dados disponibilizados no site da 

CCEE, a quantidade de potência 

contratada em cada sub-região 

brasileira, para as PCHs, de 2005 à 

2021, como demonstra o Gráfico 1. Nota-

se que a sub-região que apresentou 

maior quantidade de energia contratada 

foi a Sudeste, seguida da Sul e com a 

Nordeste em terceiro lugar. A região 

Tabela 1 – Resumo dos leilões de PCHs, de 2005 à 2021. 
Fonte: Adaptado de CCEE, 2022. 

F 

Gráfico 1 – Potência contratada nos leilões de PCHs, por sub-regiões 
do Brasil. 

Fonte: a autora. 
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Ano Leilão
Potência Contratada 

(MW)
Valor (R$/MWh)

2005 01ºLEN                      1.488,000                      99,95 

2006 02ºLEN                      4.328,100                    124,81 

2007 01ºLFA                      1.735,190                    134,99 

2009 08ºLEN                         180,000                    144,00 

02ºLFA                      1.414,000                    146,47 

03ºLER                           30,500                    131,59 

10ºLEN                      2.133,000                    154,11 

16ºLEN                      5.898,442                    127,15 

18ºLEN                    10.771,495                    137,30 

2014 20ºLEN 1.667,440                     161,97                   

21ºLEN 4.272,580                     204,32                   

22ºLEN 1.852,900                     204,98                   

10ºLER 164,424                        228,18                   

23ºLEN 1.840,608                     185,10                   

25ºLEN 70,000                          182,05                   

26ºLEN 3.475,625                     218,91                   

27ºLEN 587,503                        197,97                   

28ºLEN 1.834,716                     195,05                   

29ºLEN 162,618                        198,90                   

30ºLEN 2.282,760                     231,63                   

33ºLEN 105,750                        219,00                   

34ºLEN 54,040                          206,28                   
2021

2010

2013

2015

2016

2017

2018

2019
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Norte esteve presente apenas em 2015, com uma quantidade de potência contratada tão irrelevante que 

nem é possível de se observar no Gráfico 1. 

A fim de se obter uma melhor visualização da evolução da quantidade de potência contratada, 

em MW, ao longo dos anos, nos leilões contemplando as PCHs, foi feito um gráfico de linhas com os 

valores obtidos na Tabela 1 a respeito destas, como mostra o Gráfico 2.  

Desta forma, fica nítido que as quantidades mais altas de potência contratada vinda das PCHs 

ocorreu em 2013 e em 2015, 

ultrapassando 16000 MW no primeiro 

ano e 6000 MW no segundo. O ano 

de 2015 foi seguido de um declínio 

em 2016, em que a quantidade de 

potência contratada voltou à faixa dos 

2000 MW.  Em 2021 foi constatada a 

menor quantidade de energia 

contratada, quando comparada com 

os últimos anos, não atingindo nem 

200 MW.  

 

CONCLUSÕES: 

A partir da análise dos dados, percebe-se que, apesar do Brasil ser um país extremamente 

dependente de hidrelétricas, as PCHs recebem pouco incentivo do governo brasileiro. Grande parte da 

energia hídrica do país vem das Usinas Hidrelétricas (UHE), com pouco destaque para as PCHs. 

O avanço dos níveis de contratação de energia vinda das PCHs acontece de forma muito 

irregular, com picos nas quantidades desta contratadas seguidas de declínios. Observa-se, contudo, 

que, nos últimos 5 anos, o potencial das PCHs vem apenas diminuindo. Surge, portanto, uma 

necessidade de maior participação governamental para a promoção da inclusão das PCHs na 

diversificação da matriz elétrica brasileira, através da revisão de legislações, criação de programas e leis 

de incentivo à essa fonte. 

Apesar do seu baixo crescimento, as PCHs representam a quarta maior fonte renovável da matriz 

elétrica do Brasil. Atualmente, as PCHs somam mais de 5 GW de capacidade instalada, com potencial 

de 1,6 GW em construção e a construir, o que representa um potencial de crescimento para a fonte 

(ANEEL, 2022). Contudo, ainda torna-se necessário um incentivo do governo para que tais construções 

sejam feitas e mais possam vir a ser planejadas. 
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