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INTRODUÇÃO: 

Desde o início de sua utilização em atividades industriais, a energia elétrica é fundamental para 

o desenvolvimento econômico, expressado pelo constante crescimento de sua demanda. Atualmente, 

grande parte dessa demanda mundial é suprida por fontes de energia fóssil não renovável, as quais 

podem ocasionar problemas ambientais e econômicos, como a emissão de gases prejudiciais à saúde 

e ao meio ambiente e a escassez de recursos. 

A matriz de energia elétrica brasileira é predominantemente renovável. A fonte solar corresponde 

a 1,66% da oferta interna de energia elétrica, enquanto mais de 60% é proveniente de usinas 

hidrelétricas. Essa dependência da fonte hidráulica impõe um risco hidrológico ao sistema, onde em 

períodos de seca, devido à baixa geração, pode ocorrer o aumento do preço da energia e até ao 

racionamento e interrupção no fornecimento (EPE, 2021a). 

A comercialização de energia no Brasil é feita principalmente através da Câmara de 

Comercialização da Energia Elétrica (CCEE), sujeita à autorização, supervisão e regulação da Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). A ANEEL é uma autarquia federal autônoma cuja principal 

responsabilidade é regular e fiscalizar o Setor Elétrico Brasileiro (SEB) segundo a política determinada 

pelo Ministério de Minas e Energia (MME) (ANEEL, 2021; MME, 2021). 

No atual modelo do SEB, as relações comerciais são estabelecidas no Ambiente de Contratação 

Regulada (ACR), no Ambiente de Contratação Livre (ACL) e no Mercado de Curto Prazo (MCP). No 

ACR, as distribuidoras compram energia das geradoras através de leilões públicos para distribuição a 

consumidores cativos (ou regulados). Para o ACL, consumidores livres/especiais têm liberdade de 

negociar a energia diretamente com as geradoras. Já no MCP não existem contratos, a CCEE líquida e 

valora as diferenças entre os montantes de energia elétrica gerados, contratados e consumidos ao Preço 

de Liquidação das Diferenças (PLD) (CCEE, 2021). 
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Este estudo tem como objetivo apresentar a evolução das capacidades instaladas e dos custos 

relacionados a fonte solar fotovoltaica no ACR, dispondo dos resultados de todos os leilões em que essa 

fonte consta como produto. 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: 

1. Sistemas de geração solar fotovoltaica 

A geração solar por células fotoelétricas só é possível devido ao efeito fotovoltaico, que consiste 

na produção de corrente elétrica a partir da exposição de um material semicondutor à radiação emitida 

pelo sol. A conversão da energia ocorre em células fotovoltaica, que agrupadas formam um painel solar. 

Um sistema fotovoltaico utiliza diversos painéis em conjunto e gera eletricidade de maneira intermitente, 

variando de acordo com a incidência solar e condições climatéricas (BRITO & SILVA, 2006). 

2. Tendencias do SEB e potencial de geração solar no Brasil 

A pandemia da COVID-19 impactou o cenário socioeconômico nacional e mundial, e mesmo com 

a retomada após a vacinação, ainda existe certo grau de incerteza quanto ao ambiente econômico no 

Brasil. Porém, mesmo com o cenário atual, até 2031 espera-se um crescimento no consumo de 

eletricidade na rede elétrica de 3,5% ao ano (EPE, 2021b). 

A expansão de fontes solares no país vem ocorrendo de maneira acelerada. A capacidade 

instalada de energia solar fotovoltaica em 2015 foi de 21 MW, enquanto no ano de 2020 esse número 

saltou para 3.287 MW (EPE, 2021a). Ainda em 2020, somente a fonte solar por geração distribuída teve 

uma expansão em sua oferta de 2,5 GW, superando todas as demais fontes centralizadas (EPE, 2021b). 

O potencial brasileiro de geração fotovoltaica é grande quando comparado a alguns países 

europeus, devido à alta incidência solar presente em todo o seu território. A média mensal de irradiação 

solar nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste, quando comparada a países como Portugal e 

Espanha, é maior e menos variável. A região Norte possui uma irradiação média relativamente mais 

baixa que as anteriores, devido a nebulosidade frequente durante o ano. Já na região Sul, apesar de 

características de incidência solar similares aos países europeus, os meses de maior incidência 

coincidem com o período de maior consumo de energia elétrica, evidenciando o potencial da fonte 

fotovoltaica em suprir a demanda no período (PEREIRA et al., 2017).  

Além do potencial que a fonte solar apresenta em solo brasileiro, as políticas públicas também 

possuem um papel importante na inserção da geração fotovoltaica no país. Por exemplo, o Programa 

de Desenvolvimento Energéticos de Estados e Municípios (PRODEEM), possibilitou o começo da 

utilização desses sistemas no Brasil em 1994, incentivando o uso de fontes renováveis descentralizadas 

para levar energia elétrica a comunidades isoladas (PEREIRA, 2019). 

Outro exemplo é o Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica 

(ProGD), criado em 2015 pelo MME com o intuito de incentivar a geração distribuída de energia elétrica 

com base em fontes renováveis. Criando e expandindo linhas de crédito, financiando projetos, 
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incentivando a indústria de produção de equipamentos utilizados na geração distribuída e fomentando a 

capacitação de pessoas para atuarem na área (SILVA et al., 2018). 

3. Os leilões de energia solar fotovoltaica 

O estudo realizado por Viana e Ramos (2018) apresenta os resultados do 6º LER, o primeiro 

leilão em larga escala para projetos de energia solar fotovoltaica, que resultou em 31 novas usinas 

elétricas. Os autores concluíram que a partir dos resultados positivos obtidos no leilão, com uma 

estrutura reguladora adequada e leilões projetados apropriadamente, é possível atrair investidores e 

fomentar a competitividade da energia solar fotovoltaica na geração por usinas de pequena escala. 

No artigo de Pereira (2021) é analisada a evolução do setor solar fotovoltaico no Brasil por meio 

do planejamento do setor elétrico. São apresentados resultados de alguns leilões envolvendo a fonte 

solar e a evolução da capacidade instalada, assim como modelos que preveem como pode ser o 

crescimento da fonte até 2030. O autor concluiu que a partir de um mix de fontes, armazenamento e 

hibridização com energia eólica, a tendência é de que os preços da fonte solar fiquem ainda menores e 

que diferente dos modelos de crescimento previstos pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), o 

caminho para desenvolvimento da fonte solar não é linear e possui desafios tecnológicos, financeiros e 

regulatórios. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

O resultado de todos os leilões de 

energia realizados, são disponibilizados 

anualmente através do site da CCEE. A 

Tabela 1 apresenta o resumo de todos os 

leilões por região entre os anos de 2014 e o 

primeiro semestre de 2022, onde foi 

negociada a fonte solar.  

 As regiões com maior presença de 

usinas solares também possuem o maior 

potencial de geração, com exceção da região 

Centro-oeste, como descrito por Pereira et al. (2017). 

As regiões Nordeste e Sudeste se destacam entre as 

demais, com a maior potência  total das usinas nos 

leilões. Porém, entre as duas a de maior concentração 

é a região Nordeste. 

Tabela 1 – Resultado dos leilões com participação da fonte solar 
fotovoltaica. Fonte: Autor 

Região

Ano de 

realização do 

leilão

Leilão Contratos
Potência total 

das usinas (MW)

Preço de venda 

médio  

(R$/MWh)

07ºLER 1 5,00 297

08ºLER 3 90,00 298,16

2021 01ºPCS 2 10,50 345

2014 06ºLER 18 519,66 213,77

24 678,80 302,48

08ºLER 20 564,34 297,69

2017 25ºLEN 119 3493,00 145,58

2018 27ºLEN 374 10588,55 118,02

29ºLEN 10 327,40 64,99

30ºLEN 99 4770,00 84,35

33ºLEN 15 507,90 122,96

34ºLEN 15 200,00 136,75

35ºLEN 20 781,18 167,23

2022 36ºLEN 15 498,18 178,34

Centro-oeste 06ºLER 1 10,00 220

2014 06ºLER 12 360,00 217,81

07ºLER 5 150,00 298,58

08ºLER 10 275,00 296,5

2017 25ºLEN 21 525,00 145,88

2018 27ºLEN 102 2887,96 118,2

2019 29ºLEN 2 80,00 73,6

2021 35ºLEN 80 400,80 166,31

Norte

Nordeste

Sudeste

07ºLER

2015

2015

2021

2014

2019

2015

Figura 1 – Evolução da potência total acumulada das usinas 

solares. Fonte: Autor 
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  A Figura 1 apresenta a evolução da potência total das usinas com destaque para a região 

Nordeste. Entre o ano de 2021 e o primeiro semestre 

de 2022 é possível observar que o crescimento de 

usinas solares desacelerou. Esse fenômeno pode 

estar atrelado ao aumento no preço de venda médio 

por Megawatt-hora que voltou a aumentar no ano de 

2021, como apresentado na Figura 2. 

 Esse aumento ocorreu em um período de 

incerteza econômica devido à pandemia da COVID-

19 como relatado pela EPE (2021b). No primeiro 

semestre de 2022, apesar do valor mais alto já é 

apresentada uma tendência de queda. 

CONCLUSÕES: 

A partir dos resultados apresentados pode-se concluir que apesar da recente queda no ritmo de 

crescimento da fonte solar no Brasil, houve um aumento considerável da potência acumulada contratada 

nos leilões do ACR antes da pandemia da COVID-19.  

O Nordeste se destaca entre as demais regiões do país, representando a maior parte dos 

contratos realizados nos leilões e apresentando um crescimento acelerado da potência acumulada 

desde 2014. Esse crescimento pode ser justificado pelo potencial de geração da região como 

apresentado por Pereira et al. (2017). 

Devido ao atual cenário econômico Brasileiro o preço de venda da fonte aumentou 

consideravelmente no ano de 2021. Em momentos como esse é evidenciada a necessidade de políticas 

públicas de incentivo à fonte, para que se mantenha uma taxa acelerada de crescimento. Pois mesmo 

com o aumento significativo, a energia solar ainda corresponde a uma pequena fração da matriz de 

energia elétrica brasileira. 
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