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Este documento serve como base para as palestras e discussões do 
Workshop Perspectivas da Matriz Energética I - Fontes Renováveis 

Este é um documento de apoio ao 2º Workshop do projeto "A Energia na Cidade do Futuro", que tem como tema 
Perspectivas da Matriz Energética I - um olhar sobre as tendências e os desafios das fontes renováveis 

Este workshop busca discorrer sobre o status atual das fontes de geração de energia renováveis e seus possíveis 
cenários de evolução no Brasil e no Mundo 

Neste contexto, este documento reúne fatos, dados e conceitos relacionados aos tópicos do Workshop para permitir 
uma reflexão prévia e, assim, incentivar o debate durante a sessão 

O documento está estruturado em cinco capítulos, mais anexos, em linha com os temas das palestras do Workshop, 
da seguinte forma: 

Capítulo A: Motivação para o desenvolvimento das renováveis - o contexto político, social e econômico 

Capítulo B: Status atual - uma visão macro em relação ao estágio atual das energias renováveis no Brasil e no mundo 

Capítulo C: Incentivos  e desafios - principais modelos de incentivo e desafios aos investimentos em renováveis 

Capítulo D: Cenários futuros - diferentes visões do papel da energia renovável no Brasil e no mundo 

Capítulo E: Cenário base e questões - proposta de cenário base e questões para reflexão, a partir do cenário proposto 

Anexos - Bibliografia e referências 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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O documento foi estruturado em 5 partes - motivação das renováveis, 
status atual, incentivos e desafios, possíveis cenários e implicações 

Motivação para o 
desenvolvimento 
das renováveis 

> Contexto político- 
social, econômico e 
ambiental para o 
desenvolvimento das 
renováveis 

Status atual 

> Evolução recente das 
renováveis na matriz 
global e nacional 

Incentivos e 
desafios dos 

investimentos em 
renováveis 

> Principais desafios para 
o desenvolvimento das 
renováveis e seus 
habilitadores 

Cenários para 2030 

> Possíveis cenários de 
evolução das 
renováveis no Brasil e 
no Mundo 

Implicações para o 
setor 

> Questões para 
reflexão e 
aprofundamento nas 
palestras 

Estrutura do documento de apoio 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 
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For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

A. Motivação para o desenvolvimento das renováveis - o 
contexto político, social e econômico 



6 SAO-0180-05977 035 01 40-12.pptx 

O desenvolvimento das fontes renováveis faz parte da agenda de 
mudanças climáticas e é fomentado por diversas instituições 

1. O desenvolvimento das fontes renováveis faz parte da agenda de mudanças climáticas, uma das 7 mega-tendências 
identificadas para 2030  

2. Conforme discutido no workshop anterior, o tema de geração renovável está inserido dentro dos novos paradigmas de 
consumo, dada a tendência de maior consciência do impacto ambiental do uso de energia 

3. Apesar da "vocação" natural para renováveis, o Brasil enfrenta desafios relacionados à expansão da geração hídrica 
e diversificação do tipo de fontes 

4. O fomento às fontes renováveis de energia faz parte da agenda de importantes instituições globais, como no caso 
da ONU através do programa Sustainable Energy for All  

5. Outras instituições como REN 21, WWF e Greenpeace também buscam fomentar as fontes renováveis, através da 
produção de estudos, projeções de cenários futuros e advocacy junto a governos e sociedade civil 

6. Atualmente, a União Européia, dentro do plano 2020, possui metas claras de desenvolvimento da geração renovável  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

A 
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A partir de estudos e entrevistas com diversos especialistas 
identificamos 7 grandes tendências para o mundo em 2030

Tendências para 2030

CENÁRIO 2030

MUDANÇAS DEMOGRÁFICAS

Processo de urbanização

Crescimento da população

Sociedade em envelhecimento

GLOBALIZAÇÃO E NOVOS MERCADOS

Globalização em andamento

BRIC: as novas casas de força

Além do BRIC

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

Energia

Água

Outras commodities

DESAFIOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA

Aumento da emissão de CO2

Aquecimento Global

Ecossistema em risco

RESPONSABILIDADE GLOBAL COMPARTILHADA

Mudança para cooperação global

Crescimento de ONGs

Aumento da filantropia

SOCIEDADE DE CONHECIMENTO 
GLOBAL

Base do conhecimento

Diferenças entre gêneros

Guerra pelo talento

TECNOLOGIA DINÂMICA E INOVAÇÃO

Difusão tecnológica

Poder da inovação

Era da ciência da vida

T1

T2

T3

T4
T5

T6

T7

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants

1 O MUNDO/VIDA EM 2030

A mudança climática é uma das 7 mega-tendências para 2030 e um 
importante driver para desenvolvimento de fontes de energia limpa1) 

Trend Compendium 2030 e implicações para fontes de energia limpa 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Mudanças 
demográficas 

Globalização e novos 
mercados 

Escassez dos recursos 

O desafio da mudança 
climática 

Dinâmica tecnológica e 
inovação 

Sociedade global do 
conhecimento 

Compartilhando a 
responsabilidade global 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Pressão da Sociedade: 

fontes de energia limpa 

Resposta dos Governos: 

regulação e incentivos 

Ação da Indústria: 

desenvolvimento tecnológico 

A 1 

1) No Brasil já temos participação elevada por “vocação” (hídricas e etanol) e também pelo histórico de desenvolvimento do país 
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Dentro dos paradigmas de consumo identificamos a tendência de 
maior consciência do impacto ambiental do uso de energia 

Consciência do impacto 
ambiental do uso de energia 

Geração elétrica de fontes renováveis no 
mundo ['000 TWh] 

Relevância da eletricidade      
na vida/produção 

Interação entre consumidor , 
agentes de mercado/governo 

Eficiência na produção e 
consumo de energia 

Emissão de CO2 vs. geração de energia elétrica 
no mundo 

Penetração de tecnologias verdes nas 
residências nos Estados Unidos [%] 

2035 

9,8 

2020 

7,0 

2010 

4,2 

2000 

2,3 

Hidro 

Eólica 

Bioenergia 

Solar 

Outras 

2025 2030 

21,4 

2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 

33,8 

14,7 

28,2 

14,3 
12,5 

Energia gerada ['000 TWh] 

Emissão de CO2 [Gt] 

Painéis solares

Eólica

Bombas de calor geotérmico

Aquecimento termossolar

Painéis solares

Eólica

Bombas de calor geotérmico

Aquecimento termossolar

Painéis solares

Eólica

Bombas de calor geotérmico

Aquecimento termossolar

Reference
Extended Policies

2010

2020

2035

0 2 4 6 8 10

Energia renováveis dentro do contexto dos novos paradigmas de consumo 

Fonte: EPRI, IEA - World Energy Outlook 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

A 2 
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Apesar da "vocação" natural para renováveis, o país enfrenta desafios 
relacionados à expansão da geração hídrica e diversificação do tipo de fontes 

A 3 

Índia 

China 

Espanha 

Japão 

União Européia 

Estados Unidos 

Alemanha 

Reino Unido 2% 

18% 

13% 

35% 

12% 

5% 

13% 

25% 

20% 

Brasil 

Canada 

Chile 

1990 

94% 

62% 

54% 

Portugal 

33% 

19% 

11% 

8% 

11% 

21% 

2010 

18% 

15% 

54% 

43% 

61% 

85% 

Contexto das fontes renováveis no Brasil 

1) Países selecionados 2) Já regulamentada pela Aneel 
Fonte: Enerdata 2011, IEA 2012 - World Energy Outlook 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução da participação de geração renovável  no mundo1) [%] Comentários 

> Matriz elétrica brasileira desenvolveu-se ao longo do 
Século XX sustentada na construção de hidroelétricas 

> Embora a exploração do potencial hídrico remanescente 
seja prioritária na política energética nacional, uma 
mudança na matriz é inevitável dado: 

– Crescente demanda de energia elétrica 

– Menor capacidade de regularização dos reservatórios  

> Crescente necessidade de priorização a contratação de 
geração complementar à hídrica, sobretudo para geração 
no período seco do ano, como Eólica e Biomassa 

> Energia solar também tende a ganhar relevância, 
sobretudo fotovoltaica, como uma fonte de geração 
distribuída2)  

Países que apresentaram crescimento da participação de renováveis 
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O fomento as fontes renováveis de energia faz parte da agenda da 
ONU através do programa Sustainable Energy for All 

Metas e objetivos do Sustainable Energy for All (SEfA) 

Fonte: ONU, Roland Berger Strategy Consultants 

Exemplos de projetos relacionados aos objetivos do SEfA 

Luz para todos 
> Fornecimento de energia elétrica para a comunidade rural no Brasil que não dispõe 

desse serviço 
– Auxiliando os cidadãos a instalar sistemas de energia solar e biogás em suas 

casas, ao fornecer informação e equipamentos necessários para a instalação 
 
Solar Sister 
> Estratégia para prover eletricidade e oportunidades de trabalhos para mulheres no 

sudeste da área rural da África  
– A  organização treina mulheres das comunidades para venderem energia solar a 

preço acessível para sua rede de contatos 
– Com os lucros da operação, as mulheres melhoram suas condições econômicas e 

disseminam o uso da fonte limpa na região 
 
Hush Power Systems 
> Fornecimento de energia elétrica para a população Indiana que não tem acesso a 

esse serviço 
– Gaseificador projetado pela Husk Power para gerar eletricidade a um baixo custo 
– Utiliza casca de arroz,  juntamente com qualquer outro tipo de resíduos agrícolas, 

incluindo madeira  

A 4 
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Outras instituições como REN 21, WWF e Greenpeace também 
buscam fomentar as fontes renováveis  

REN 21 

> Publicação de estudos como o 

"Renewables – Global Status Report" e o 

"Global future reports"  

> Divulgação de políticas que aumentam o 

uso de energias renováveis nos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento 

WWF 

> Publicação do estudo "The Energy Report 

– 100% Renewable Energy by 2050"  

> Apresentação de um cenário para 2050, 

onde toda a energia utilizada no mundo 

seria provinda de fonte renováveis 

Greenpeace 

> Publicação anual de estudo entitulado 

"Energy Revolution" , contendo : 

– Cenários futuros de oferta de energia 

– Alternativas de financiamento e 

implementação de projetos 

 

Estratégia de instituições para incentivo a fontes renováveis [não exaustivo] 

Fonte: Renewable Energy Policy Network for the 21st Century; WWF; Greenpeace; Roland Berger Strategy Consultants 

A 5 



12 SAO-0180-05977 035 01 40-12.pptx 

Dentro do plano 2020 da União Européia há metas claras de 
desenvolvimento da geração renovável 

Metas e objetivos para energia renováveis para o plano 2020 

Fonte: European Comission - Statistical pocketbook 2012 ; Roland Berger Strategy Consultants 

Participação de energias renováveis no consumo final 
de energia em 2010 [%] 

Participação de energias renováveis no setor de 
transportes em 2010 [%] 
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Áustria 25 
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França 13 

Espanha 11 

Alemanha 8 

EU 11 

Meta para 2020  Meta interna para 2011/2012  Consumo de Energia Renovável em 2010 

3

5

5

6

5

6

5

Reino Unido 

Áustria 

Itália 

França 

Espanha 

Alemanha 

EU 

Meta para UE em 2020 
[20%] 

Meta para UE em 2020 
[10%] 

A 6 
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

B. Status atual - uma visão macro em relação ao estágio atual 
das energias renováveis no Brasil e no mundo 
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Atualmente 26% da capacidade instalada da matriz elétrica global 
provém de fontes renováveis, com Hídricas ainda sendo a principal 

1. Atualmente há 1,4 TW de capacidade instalada de geração renovável no mundo, o que representa 26% da matriz 
elétrica (capacidade instalada) - geração hídrica responsável por 76% do total das renováveis (capacidade instalada) 

2. O Brasil possui 72% de renovável em sua capacidade instalada, sendo as hidrelétricas responsáveis por 81% da 
geração de energia elétrica - - renováveis representam 87% da geração elétrica  

3. Países possuem foco tecnológico e modelos de financiamento distintos - China lidera volume de investimentos e 
Alemanha possuí modelo mais heterodoxo, focado na geração distribuída 

4. Apesar da evolução das fontes renováveis e sua crescente participação na matriz elétrica, as tecnologias apresentam 
estágios diferentes de maturidade 

i. A capacidade instalada global de hidroenergia é de ~1,03 TW, o que equivale a 76% da capacidade global das 
renováveis - o Brasil possui 84 GW de capacidade instalada 

ii. A produção de energia elétrica através de biomassa pode se dar através de diferentes processos, além da geração de 
energia por biocombustíveis – Brasil tem na cogeração a principal forma de geração de energia elétrica pela biomassa 

iii.A capacidade mundial de energia eólica cresceu significativamente, tendo sido impulsionada pelo aumento da 
demanda e incentivos - no Brasil, capacidade instalada teve crescimento de mais de 45% ao ano desde 2001 

iv.A geração solar apresentou um crescimento significativo com destaque para a tecnologia fotovoltaica e CSP - no Brasil 
investimentos nessas tecnologias são incipientes 

v. Outras fontes como geotermia, captação de energia das marés  possuem potencial em regiões específicas do mundo 
- resíduos urbanos justifica-se no caso brasileiro, pela questão de sustentabilidade urbana 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

B 
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A capacidade instalada global ainda é predominantemente não 
renovável – representam apenas 26%, majoritariamente por UHEs 

Capacidade instalada global em 2010 [GW] 

Hídrica 

Eólica 

Bioenergia 

Solar 

Capacidade instalada [GW] Principais fontes renováveis 

PCHs 

CSP PV 

Eólica onshore Eólica offshore 

Large Coastal  
and Inland 

Small  
Inland 

UHEs 

> Principal fonte de energia renovável consumida no mundo 

> Nos últimos anos vem perdendo espaço para eólicas e solar 

> Crescente participação como fonte energética 

> Cogeração é um dos principais modelos para geração de energia 
elétrica  

> Crescimento exponencial da capacidade instalada nos últimos anos 

> Grande oportunidade de exploração do potencial eólico offshore no 
Mundo - Brasil ainda possui grande potencial onshore a ser explorado 

> Tecnologia com crescimento acelerado, especialmente, na Europa e 
países da Ásia  

> PV e CSP são as principais tecnologias utilizadas 

Fonte: WEO 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

B 1 

Não renováveis 

CSP 

Solar PV 

Geotérmica 

Eólica 

Bioenergia 

Hídrica 

5.182 

74% 

0% 
1% 

0% 

4% 

1% 

20% 
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Em termos de geração, ~23% provem de fontes renováveis - pouca 
alteração desde 1990, apesar do crescimento das eólicas e bioenergia 

Visão Geral Visão por fonte renovável 

> Crescimento de ~100% da geração de energia por fontes renováveis 

> Maior diversificação tecnológica da matriz renovável 

> Aumento da energia renovável na geração 
elétrica de aproximadamente 3% ao ano 

> Apesar do crescimento das renováveis, 
participação na geração total permaneceu 
inalterada 

 

Status atual das fontes renováveis - geração elétrica por tipo de fonte [TWh] 

2010 4.207 82% 8% 8% 
2% 

1% 

1990 2.317 93% 
6% 

2% 

Hidro Eólica Bioenergia Geotérmica Solar PV CSP Oceânica 2010 

18.654 

77% 

23% 

1990 

9.806 

76% 

24% 

Label 

Não Renováveis 

Renováveis 

Fonte: WEO 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

B 1 



17 SAO-0180-05977 035 01 40-12.pptx 

A atual matriz elétrica brasileira possui mais de 131 GW  de 
capacidade instalada sendo 74% renovável - destaque para UHE 

Matriz elétrica brasileira em dez/2012 

Fonte: ANEEL - BIG, Roland Berger Strategy Consultants 

Empreendimentos em Operação 

N.° de Usinas [kW] [%] N.° de Usinas [kW] [%] Tipo 

Capacidade instalada Total 

Natural 

Processo 

64,48 

9,13 

1,28 

2,64 

3,23 

6,59 

0,95 

0,29 

0,06 

0,03 

1,53 

2,03 

1,56 

5,46 

2,17 

0,19 

0,07 

100 

84.779.094 

12.007.805 

1.683.663 

3.470.166 

4.250.647 

8.658.312 

1.246.222 

379.235 

74.388 

36.433 

2.007.000 

2.664.328 

2.044.538 

5.650.000 

2.250.000 

200.000 

70.000 

131.483.761 

1.056 

111 

39 

1.003 

34 

369 

14 

45 

19 

9 

2 

12 

93 

  

  

  

  

2.821 

 Hidro 

 Gás 

 Petróleo 

 Biomassa 

Nuclear 

Carvão Mineral 

Eólica 

Importação Paraguai 

Argentina 

Venezuela 

Uruguai 

Total 

Óleo Diesel 

Óleo Residual 

Bagaço de Cana 

Licor Negro 

Madeira 

Biogás 

Casca de Arroz 

Carvão Mineral 

1.056 

150 

1.037 

456 

2 

12 

93 

  

2.821 

84.779.094 

13.691.468 

7.720.813 

10.394.590 

2.007.000 

2.664.328 

2.044.538 

8.170.000 

131.483.761 

64,48 

10,41 

5,87 

7,91 

1,53 

2,03 

1,56 

6,21 

100 

B 2 
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Porém, nos últimos anos houve redução da participação das 
renováveis na capacidade instalada da matriz elétrica Brasileira 

Evolução da capacidade instalada brasileira [GW] 

Fonte: EPE 2012 - Anuário Estatístico de Eletricidade; ANEEL - BIG, Roland Berger Strategy Consultants 

68% 

26% 

3% 2% 

2009 

107 

71% 

24% 

3% 2% 1% 

2008 

103 

73% 

22% 

2% 2% 

2007 

100 

75% 

21% 

2% 2% 

2006 

96 

75% 

21% 

2% 2% 

2005 

93 

75% 

21% 

1% 2% 

2004 

91 

75% 

22% 

1% 2% 

2003 

86 

78% 

19% 

1% 2% 

2002 

80 

79% 

17% 
1% 2% 

2001 

75 

82% 

14% 

1% 
3% 

2011 

115 
3% 

68% 

1% 

27% 

2010 

113 

Termelétrica UHE1) Termonuclear PCH Solar Eólica 

1) Considera Itaipu nacional e CGH 

Comentários 

> Brasil apresenta matriz predominantemente 
renovável, sendo 72% da capacidade instalada 
oriunda de renováveis, em 2011 

> Energia hidrelétrica continua sendo a principal fonte, 
mas com perda de participação relativa quando 
analisamos a capacidade instalada 

> Apesar da baixa participação, energia eólica é a que 
mais cresceu no período, com CAGR de ~50% 

72% 74% 75% 76% 76% 76% 76% 78% 80% 83% 

Participação das renováveis na capacidade instalada total [%] 

B 2 

72% 
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Entretanto, a participação das renováveis geração de energia 
elétrica vemos que se manteve  constante nos últimos anos 

3% 
3% 1% 

2007 

445 

4% 
3% 3% 

1% 

3% 

84% 

7% 

78% 

1% 

5% 

6% 

80% 

2011 

533 

6% 
3% 

3% 
1% 

2010 

516 

6% 
3% 

3% 
2% 

2009 

463 

4% 
3% 3% 

1% 

80% 

4% 

84% 

4% 

83% 

2008 2006 

2% 

3% 
3% 

3% 2% 

463 

4% 

419 

Biomassa (III)1) Termelétrica Gás Natural Hidráulica (I) Derivados de Petróleo (II) Termonuclear Eólica Solar 

Fonte: EPE 2012 -Anuário Estatístico do Setor Elétrico, Roland Berger Strategy Consultants 

Geração elétrica por energético no Brasil [TWh]  

84,7% 88,9% 84,2% 88,1% 86,7% %  total das 
renováveis 
na geração 

87,0% 
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O Brasil pelo seu grande potencial hídrico, configura como um dos 
principais países produtores de energia limpa 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012 Global status report 2012; Roland Berger Strategy Consultants 

Ranking de países por capacidade instalada de fontes renováveis (2011) 

Capacidade 
de energia 
renovável (in-
cluindo 
hidrelétrica) 

China 

EUA 

Brasil 

Canadá 

Alemanha 

Capacidade 
de energia 
renovável 
(não incl. 
hidrelétrica) 

China 

EUA 

Alemanha 

Espanha 

Itália 

Capacidade 
de energia 
renovável per 
capita (não 
incl. hidrel.)1) 

Alemanha 

Espanha 

Itália 

EUA 

Japão 

Capacidade 
de energia de 
biomassa 

EUA 

Brasil 

Alemanha 

China 

Suécia 

Capacidade 
de energia 
geotérmica 

EUA 

Filipinas 

Indonésia 

México 

Itália 

Capacidade 
de energia 
hidrelétrica 

China 

Brasil 

EUA 

Canadá 

Rússia 

Capacidade 
de energia 
solar 
fotovoltaica 

Alemanha 

Itália 

Japão 

Espanha 

EUA 

Capacidade 
de energia 
solar 
fotovoltaica 
per capita 

Alemanha 

Itália 

Rep. Tcheca 

Bélgica 

Espanha 

Capacidade 
de energia 
eólica 

China 

EUA 

Alemanha 

Espanha 

Índia 

Capacidade 
de 
aquecimento 
solar2) 

China 

Turquia 

Alemanha 

Japão 

Brasil 

1 

2 

3 

4 

5 

1) Ranking per capita de capacidade de energia renovável considera apenas os países que estão entre os sete primeiros para a capacidade total instalada, não incluindo hidrelétrica 
2) Os rankings de aquecimento solar são referentes a 2010. São baseados na capacidade dos sistemas de vidro (excluindo os sistemas não vidrados para aquecimento de piscinas) 
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China lidera investimentos em renováveis - Alemanha possuí o 
modelo mais heterodoxo baseado em geração distribuída 

Investimento por país e tipo de tecnologia  Investimento por país e tipo de investimento 

Perfil do investimento global em renováveis USD bn, 2010 

Fonte: G20 Investment Powering Foward  - 2010; Roland Berger Strategy Consultants 
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Itália 
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Os investimentos em grandes projetos hídricos e a produção de biocombus-
tíveis colocam o Brasil em uma posição de destaque para essas fontes 

Ranking de países por produção adicional por fonte (2011) 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012 Global status report 2012; Roland Berger Strategy Consultants 

Comentários 

Investimento 
em nova 
capacidade 

China 

EUA 

Alemanha 

Itália 

Índia 

Capacidade 
hidrelétrica 

China 

Vietnã 

Brasil 

Índia 

Canadá 

Capacidade 
solar 
fotovoltaica 

Itália 

Alemanha 

China 

EUA 

França 

Capacidade 
eólica 

China 

EUA 

Índia 

Alemanha 

Reino 
Unido/Canadá 

Capacidade 
de 
aquecimento 
solar1) 

China 

Turquia 

Alemanha 

Índia 

Itália 

Produção de 
biodiesel 

EUA 

Alemanha 

Argentina 

Brasil 

França 

Produção de 
Etanol 

EUA 

Brasil 

China 

Canadá 

França 

1 

2 

3 

4 

5 

1) Os rankings de aquecimento solar são referentes a 2010. São baseados na capacidade dos sistemas de vidro (excluindo os sistemas não vidrados para aquecimento de piscinas) 

> Produção de Etanol no país ainda é 
destaque entre renováveis, porém 
país perdeu liderança para os EUA  

> Brasil não ocupa posição de destaque 
no ranking de produção adicional de 
fontes alternativas e.g. solar e eólica 

> Visando o aumento de produção 
adicional dessas fontes especialistas 
sugerem: 

– Criação de opções alternativas de 
investimento  

– Definição de tarifas atrativas  

– Isenções tributárias para as 
modalidades renováveis 
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13,6% 

Apesar da evolução das fontes renováveis no Brasil e no Mundo, as 
tecnologias estão em estágios diferentes de maturidade  

Hidráulica 

PCHs 

Energia dos 

oceanos 
Maré motriz Maré "Tidal" 

Geotérmica 

Hot Dry Rock Heat Pumps Flash Steam 

Solar 

CSP PV 

Tecnologia e principais variações tecnológicas 

Capacidade2) 

2010 [GW] 

Maturidade da 

tecnologia 

Crescimento anual 

até 20301) 

1.033 

38 

11 

0.3 

6,4% 

10,2% 

2,0% 

Eólica 

Eólica onshore Eólica offshore 

198 8,0% 

Bioenergia 

Large Coastal  
and Inland 

Gasification Small  
Inland 

72 5,4% 

Fonte: WEO 2012 - New Policies Scenario; Roland Berger Strategy Consultants 

UHEs 

1) CAGR calculado a partir do Cenário de New Policies do World Energy Outlook 2012 2) Capacidade instalada elétrica 
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Geração hidráulica e eólica ainda são as fontes renováveis mais 
competitivas 

Custo de capital [USD/kW] Custos de energia típicos [USD centavos/kW] 

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000

Biomassa2) 

Eólica - pequeno 
porte 

Eólica - offshre 

Eólica - onshore 

CSP 

Solar PV - escala 
utility 

Solar PV 

Oceânica 

Hidrelétrica - 
offgrid/ rural 

Hidrelétrica - grid-
based 

Geotérmica 

3.030 4.660 

6.100 2.100 

2.000 4.000 

3.500 1.175 

5.290 5.870 

2.480 3.270 

1.830 2.350 

4.500 10.500 

1.410 2.475 

3.760 5.870 

200 1.170 

3.000 6.000 

0 20 40 60

11,8 

17,6 

10,7 5,7 

5 10 

40 5 

21 28 

22 44 

20 37 

18,8 

5,2 16,5 

11,4 22,4 

15 20 

29 

Custos mínimos e máximos por fonte energética 

1) Incluí Biomass steam turbine CHP e Biogas CHP 2) Inclui Biomass Power Stoker boiler/steam turbine e Circulating fluidised bed 
Fonte: REN 21 - Global Report 2012, Roland Berger Strategy Consultants 
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Biomassa 1)(calor) 

7,9 

35,2 

Biomassa2) 

Eólica - pequeno 
porte 

Eólica - offshre 

Eólica - onshore 

CSP 

Solar PV - escala 
utility 

Solar PV 

Oceânica 

Hidrelétrica - 
offgrid/ rural 

Hidrelétrica - grid-
based 

Geotérmica 

Biomassa 1)(calor) 
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Detalhamento das características das fontes renováveis utilizadas 
na análise de custo e capacidade 

Geração de Energia Características Típicas Geração de Energia Características Típicas 

Biomassa 
Turbina caldeira/vapor 
Circulação de leito fluidificado 

Biomassa (biogás CHP) 
 

 
 
Geotérmica 
 
 
 
 
Hidrelétrica (grid-based) 
 
 
 
Hidrelétrica (off-grid/rural) 
 
 
 
Oceânica (tidal range) 
 
 

Tamanho da planta: 25–100 MW 
Eficiência de conversão : 27% 
Fator capacidade: 70–80% 
Tamanho da planta: 0,5-5 MW 

Fator de capacidade: ~80% 
Eficiência de conversão: 25% 

Tamanho da planta: 1–100 MW 

Tipos: ciclo binário, single-and double-
flash, vapor natural 
Fator capacidade: 60–90% 
 
Tamanho da planta: 1 MW–18.000+ MW 
Tipo da planta: reservatório, passagem 
Fator capacidade: 30–60% 
 
Capacidade da planta: 0.1–1,000 kW 
Tipo da planta: passagem, hidrocinética, 
armazenamento diurno 
 
Tamanho da planta: <1 to >250 MW 
Fator capacidade: 23–29% 
 

Solar PV (teto)  
 
 
Solar PV (solo, escala de utilities) 
 
 
Eólica (onshore) 
 
 
Eólica (offshore) 
 
 
 
Eólica (pequena escala) 
 
 
 
 
Solar Concentrada (CSP) 
 
 

Capacidade de pico: 3–5 kW 
(residencial); 100 kW (comercial); 
 
500 kW (industrial)  Eficiência de 
conversão: 12–20% 
 
Capacidade de pico 2.5–100 MW 
Eficiência de conversão: 15–27% 
 
Tamanho turbina: 1.5–3.5 MW 
Diâmetro: 60–110+ metros 
Fator capacidade: 20–40% 
 
Tamanho da turbina: 1.5–7.5 MW 
Diâmetro: 70–125 metros 
Fator capacidade: 35–45% 
Tamanho da turbina: até 100 kW 
 
Tipos: parabólica, torre, dish 
Tamanho da planta: 50–500 MW 
(parabólica), 50–300 MW (torre); 
Fator capacidade: 20–25% 
(parabólica); 40–50% (parabólica com 
seis horas armazenamento); 40–80% 
(torre 6–15 horas armazenamento) 

Características típicas de cada fonte renovável 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012, Global Status Report 2012, Roland Berger Strategy Consultants 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

B.1 Geração hidrelétrica 
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A capacidade global de produção de energia hidrelétrica é de  
~1 TW dos quais o Brasil representa ~ 9% dessa capacidade 

Capacidade global hídrica total ~1,03 TW, em 2010 

> O Brasil possui posição relevante da produção global de energia 
hidrelétrica 

> Países que tem mostrado rápido crescimento na produção 
hidrelétrica tem sido motivados pela expansão industrial e dos 
serviços elétricos para populações previamente não atendidas 

Capacidade adicional acrescentada em 2011, ~25 GW 

> China é líder de capacidade adicional de produção  ~ 12,3 GW    

> Regiões que possuem setores hidrelétricos maduros como Europa e 
América do Norte estão focando na modernização de plantas e no 
aumento da capacidade de armazenagem de energia  

Panorama global da energia hidrelétrica 

9%

21%

14%

OECD 

Brasil 

Outros países 

9% 

União Europeia 

4% 

China 

Índia 

44% 

Fonte: WEO 2012, REN 21 - Renewables 2012 Global Status Report 2012, Roland Berger  Strategy Consultants 

6%

25%

6%

Canada 

49% 

Índia 

Resto do Mundo 

Vietnam 

Brasil 

5% 

8% 

China 
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O Brasil tem na geração hidrelétrica sua principal fonte de eletricidade, 
porém tecnologia vem perdendo participação na matriz elétrica 

Capacidade instalada hídrica [GW] 

Fonte: Balanço Energético Nacional 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

Comentários 

> Apesar de ainda ser majoritária, hídricas 
perderam espaço para outras fontes 

> Expectativa de entrada de grandes projetos 
como Belo Monte, Santo Antonio e Jirau  

> Possível perda de espaço na matriz, com o 
desenvolvimento de projetos fio d'água 

Participação na capacidade total [%] 

2011 

82 

2010 

81 

2009 

79 

2008 

78 

2007 

77 

2006 

74 

2005 

71 

2004 

69 

2003 

68 

2002 

64 

2001 

62 

UHE PCH 

71% 73% 75% 76% 76% 76% 76% 78% 80% 83% 
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As maiores plantas de geração estão concentradas em alguns 
poucos estados brasileiros 

Maiores plantas geradoras (>1 GW) por capacidade, tecnologia e propriedade 2010 

Fonte: Enerdata nov/2012, ANEEL (Atlas de Energia Elétrica); Anuário Análise 2009; Roland Berger Strategy Consultants 

Eletronorte 

• Tucuruí I e II (PA) - 8,4 GW 

Chesf 

> Xingó (AL/SE) - 3,2 GW 

> Paulo Afonso IV (AL/BA) - 2,5 GW 

> Luiz Gonzaga (BA/PE) - 1,5 GW 

> Sobradinho (BA) - 1,1 GW 

Furnas 

> Santo Antônio (RO) - 3,2 GW 

> Itumbiara (GO/SP) - 2,3 GW 

> Marimbondo (MG/SP) - 1,4 GW 

> Serra da Mesa (GO) - 1,3 GW 

> Furnas (MG) - 1,2 GW 

> Estreito (MG/SP) - 1,1GW 

Itaipu binaciona 

> Itaipu Brasil (PR) - 7,0 GW 

Cemig 

> São Simão (GO/MG) - 1,7 GW 

> Emborcação (GO/MG) - 1,2 GW 

Tractebel 

> Itá (SC / RS) - 1,5 GW 

> Salto Santiago (PR) - 1,4 GW 

> Salto Osório (PR) - 1,1 GW 

> Estreito (RO) -1,1 

Petrobrás 

> Gov. Leonel Brizola (RJ) - 1,1 GW 

Copel 

> Gov. Bento Munhoz (PR) - 1,7 GW 

> Gov. Ney Braga (PR) - 1,3 GW 

> Gov. José Richa (PR) - 1,2 GW 
AES 

> Água Vermelha (MG/SP) - 1,4 GW 

1 a 4 GW Acima de 4 GW Capacidade Instalada 

Plantas em construção (UHEs)  

Jirau (RO), Sto. Antônio (RO), Belo Monte (PA), Teles Pires (MT)  

 

AM 

AC 

RO 

PA 

RR AP 

MT 

TO 

MA 
CE 

PI 

BA 

MS 

RS 

SC 

PR 

SP 

GO 

MG 
ES 

RJ 

RN 

PB 

PE 

AL 

SE 

CESP 

> Ilha Solteira (MS/SP) - 3,4 GW 

> Jupiá (MS/SP) - 1,6 GW 

> Porto Primavera (MS/SP) - 1,5 GW 
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Há ~21 GW de energia hídrica a ser contratada nos próximos anos, 
totalizando ~ R$ 80 bn em investimentos até 2017 

Fonte: EPE 2012; Roland Berger Strategy Consultants 

Hidrelétricas a contratar em leilões - 2013 a 2017 

Previsão 
de leilão 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

Potência 
total 
[MW] 

1.407 

7.241 

3.249 

1.117 

8.407 

Investi-
mento 
total  
[R$ bi] 

6,2 

24,4 

12,4 

5,3 

31,5 

Total 21.421 79,8 

São Manoel - 700 MW (Rio Teles Pires) 
Sinop - 400 MW (Rio Teles Pires) 
Ercilândia - 97 MW (Rio Piquiri) 
Davinópolis -74 MW (Rio Paranaíba) 
Apertados - 136 MW (Rio Piquiri) 

PREVISÃO DE LEILÃO 

Tabajara - 350 MW (Rio Ji-Paraná) 
S. Luiz Tapajós - 6.133 MW (Rio Tapajós) 
Água Limpa - 380 MW (Rio das Mortes) 
Foz do Piquiri -101 MW (Rio Piquiri) 
Comissário - 105 MW (Rio Piquiri) 
Paranhos - 63 MW (Rio Chapim) 
Telêmaco Borba -109 MW (Rio Tibagi) 

Jatobá - 2.336 MW (Rio Tapajós) 
Castanheira -192 MW (Rio Arinos) 
Itapiranga - 721 MW (Rio Uruguai) 

Bem Querer - 709 MW (Rio Branco) 
Torixoréu - 408 MW (Rio Araguaia) 

Prainha - 792 MW (Rio Aripuanâ) 
S. Simão Alto - 3.509 MW (Rio Juruena) 
Marabá - 2.160 MW (Rio Tocantins) 
Salto Augusto - 1.461 MW (Rio Juruena) 
Riacho Seco - 276 MW (Rio São Francisco) 
Pompeu - 209 MW (Rio São Francisco) 
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Atualmente, as PCHs vem sofrendo perda de competitividade, 
resultado de fatores internos e externos ao próprio setor 

5.600
6.100

4.800

4.200

+10% 

2011 2010 2009 2008 

22

32Equip 

Outros 

Const 46 

Visão da instalação de PCHs 
Estrutura de custos  

da instalação [%] Custo de instalação [R$/kW] 

Fonte: ABRAGEL; Valor Econômico, Wind Technologies Market Report 2011; CCEE; Roland Berger Strategy Consultants 

> O ciclo de vida tecnológico das PCHs é maduro e 

melhorias a nível de produtividade e eficiência têm surgido 

nos últimos anos de forma reduzida 

> Parte significativa dos custos de instalação das PCHs são 

referentes à construção – elevação nos preços da 

construção civil é um dos responsáveis pela perda de 

competitividade 

> Diferenças nas condições de financiamento e falta de 

isonomia tributária em relação às usinas eólicas e de 

biomassa são fortes entraves para a competitividade 

> Crise na Europa atraiu fabricantes de equipamentos 

eólicos para o Brasil, aumentando a competitividade 

dessa fonte em detrimento das PCHs 

COMENTÁRIOS 
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UHEs têm riscos operacionais baixos, mas devido ao seu tamanho, 
todos os riscos de custos da construção são alavancados 

UHEs – Modelo de negócios 

Fonte: Press research; Entrevistas com especialistas; Roland Berger Strategy Consultants 

> Preços mais baratos de venda em leilões em comparação a outras fontes - nenhum 
procedimento especial para grandes hidrelétricas [em comparação com fonte de energia 
alternativa] 

> Nenhum desconto nas tarifas  

> Contratos de longo prazo com alta previsibilidade de preços  devido à longa fase de 
desenvolvimento de investimento - interessante para os grandes grupos industriais com 
alta demanda de energia 

> Custos de construção é um dos principais riscos de planejamento: poucas empresas 
conseguem agir de acordo com os requisitos de licitação para a construção e pode se 
beneficiar de acordos de conluio entre si - a construção, muitas vezes grande 
impulsionador de Capex com alto impacto bottom-line 

> Nível especial de fiscalização pelos órgãos ambientais, ONGs e opinião pública envolve 
um alto risco de atraso - intensificada através de futuras fontes de energia alternativas e 
potencial de capacidade instalada futura limitada de grandes hidrelétricas 

 

 

DESTAQUES DRIVERS DE RECEITA  

Peculiaridades hidráulicas de acordo com local 
da planta 
> preços de leilão para energia gerada [MWh] - 

acesso através de diferentes leilões de energia 
renovável 

Preços no mercado livre 
> acordos bilaterais– para clientes ( consumo de 

500 KW) que optem pelo sistema livre 
> Preços favoráveis do mercado local 
> –  com alto poder de barganha 

Depreciação do CAPEX 

> Equipamento eletromecânico [20-30%]: 

turbinas, geradores, barragens 

> Trabalhos de construção [40-50%] 

> Linha de transmissão, os investimentos 

socioambientais, aquisição de terrenos 

 

 

 

CUSTOS 
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PCHs operam com riscos ambientais reduzidos em comparação a 
grandes projetos - retorno dependente das condições hidrológicas  

PCHs – Modelo de negócios 

Fonte: ANEEL; IstoÉ; cerpch; Roland Berger Strategy Consultant 

DESTAQUES DRIVERS DE RECEITA  

Peculiaridades hidráulicas de acordo com local 
da planta 
Preços no mercado regulado 
> preços de leilão para energia gerada [MWh] - 

acesso através de diferentes leilões de energia 
renovável 

Preços nos mercado livre 
> Acordos bilaterais– para clientes ( consumo de 

500 KW) que optem pelo sistema livre 
> Preços favoráveis do mercado local 

CUSTOS 

Descontos nas tarifas  

> O pagamento pelo uso da rede de transmissão e de distribuição vem com pelo menos 

50% de desconto [TUST, TUSD] 

 

Mitigação dos riscos 

> Riscos ambientais significativamente baixos em comparação com UHEs, tendo um 

menor volume total de investimento - Inferior a R$ 150 m 

> Os riscos hidrológicos podem ser compartilhados com todas as usinas hidrelétricas 

interligadas através de um Mecanismo de Realocação de Energia 

 

Isenções de taxas 

> Não há processo de licitação para a construção, portanto, pagamentos especiais para o 

uso de bem público [UBP] devem ser feitos durante o período de exploração 

> Não há pagamento para o Estado para compensar o uso de recursos hídricos para 

geração de eletricidade [royalties de áreas alagadas] 

 

> Depreciação do CAPEX 
– Equipamentos permanentes (turbinas, gerado-

res, comportas, válvulas..) 
– Serviços de construção para hidráulicos, ele-

mentos, barragens, etc 
> Custos operacionais 
> Tarifas de transmissão: TUST, TUSD 
> Taxas regulatórias: TFSEE 
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Photos
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

B.2. Biomassa 
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A biomassa e resíduos sólidos podem ser utilizados para geração 
de energia, fabricação de ração animal, bioquímicos e biomateriais 

Possíveis utilização da biomassa 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012 Global status report 2012,  Global Energy Assessment  (GEA),  Greenpeace – Energy Revolution, Roland Berger  Strategy Consultants   

MATÉRIA PRIMA 
DA BIOMASSA 
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CONSUMO DA  
BIOMASSA 

USO ENERGÉTICO 

USO NÃO ENERGÉTICO 

> Biomassa utilizada tradicionalmente 

na produção de ração animal, 

bioquímicos, bio-materiais e outros 

> Atualmente, possui relevante papel 

na geração de energia renovável no 

mundo 

> A  utilização da biomassa para 

geração de energia ocorre, por 

exemplo,  através do 

desenvolvimento de biodiesel ou 

através do aquecimento de caldeiras 

> No Brasil, o principal modelo 

utilizado para geração de 

eletricidade é o de co-geração 

– Escala de geração energia pelo 

Etanol é muito superior em 

relação a co-geração 

Combustível  
transportes 

BIOENERGIA 
TRADICIONAL 

Cozimento 

Aquecimento 
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Heat and/or Power Rotas de Conversão2) Biomassa1) Calor e/ou energia 

A geração de energia elétrica pela biomassa pode se dar através de 
diferentes matérias-primas e processos 

Fonte: Global Energy Assessment 2012, Roland Berger  Strategy Consultants 

1) Partes da matéria-prima pode ser usada em outras rotas. 2) Cada rota também pode fazer co-produtos. 3) Upgrading de biomassa inclui processo de densificação. 4) 
Processo de digestão anaeróbica para vários gases que podem ser transformados em biometano, essencialmente metano, o maior componente do gás natural. 5) Pode ser 
outras rotas de processo térmico como liquefação.  

Combustíveis gasosos 

Combustíveis liquidos Oleaginosos 

(Colza, Girassol, Soja etc.) 

Óleo residual, Gordura animal 

Cultura de açúcar e fécula 

Biomassa Lignocellulosica 

(Madeira, Palha, Cultura energética, Resíduo 
Sólido Municipal etc.) 

Resíduo Sólido Municipal Biodegradável, 

Esgoto, Chorume, Resíduos molhados 
(Agrícola e alimentar) Macroalgas 

Microorganismos fotossintéticos, 

e.g. Microalgas e Bactérias 

(Upgrading de biomassa3)) + 

Combustão 

Transesterificação ou Hidrogenação 

(Hidrólise) + Fermentação 

ou Processo Microbial  

Gaseificação 

(+ Processo Secundário)4) 

Pirólise5) 

(+ Processo Secundário) 

Digestão Anaeróbica 

(+ Biogás Upgrading) 

Outras Rotas Biológicas/Químicas 

Rotas Bio-Fotoquímicas 

Biodiesel 

Etanol, Butanol, Hidrocarbonos 

Diesel / Diesel Sintético Renovável 

Metanol, Etanol, Alcoóis 

Outros combustíveis e Aditivos 

Biometano 

DME, Hidrogênio 
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Além da geração de energia elétrica, a biomassa pode ser 
aproveitada para geração de energia através de biodiesel e etanol 

Comentários 

> Nos últimos anos, a produção de etanol e biodiesel 

apresentou crescimento devido à:  

– Políticas regulatórias de incentivo à produção de 

biocombustíveis em mais de 46 países 

– Planos e metas para aumentar a 

produção/utilização de energia renováveis no 

mundo  

– Uso crescente de biocombustíveis nos países 

emergentes (e.g. carros flex) 

> Em 2011, os EUA foram os líderes em produção 

de etanol, enquanto o Brasil ocupou a 2ª posição 

> Os EUA  também lideraram a produção de 

biodiesel em 2011 – Brasil ocupa a 4ª posição, 

atrás de Alemanha e Argentina 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012 Global status report 2012,  Global Energy Assessment  (GEA),  Greenpeace – Energy Revolution, Roland Berger  Strategy Consultants   

Evolução da produção de biocombustíveis no mundo, 2000-2011 
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Produção mundial de Etanol e Biodiesel, 2000-2011 [bn Litros] 
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No Brasil produção de etanol cresceu, porém ainda há desafios 
para o aumento significativo da capacidade de produção 

Produção de etanol anidro e hidratado [MM m3] 

Fonte: ANP 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

Comentários 

> Oscilação nos últimos anos e queda em 2011, 
devido a problemas climáticos e aumento do 
preço do açúcar 

> Em abril/2013 governo anunciou pacote de 
estímulo ao setor com desonerações fiscais e 
investimentos no setor e infraestrutura logística 15 

16 

2005 2004 

18 

2009 

26 

2008 

28 

2010 

23 

2011 2007 

27 

23 

2006 

13 
14 

2002 2003 
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No país, a produção de biomassa está centrada na produção de 
cana de açúcar no Centro-Sul - responsável por 90% da produção 

Fonte:  COGEN; NIPE-Unicamp; IBGE; CTC; Unica; Roland Berger Strategy Consultants 

Cadeia produtiva da biomassa 

Produção de cana de açúcar 

Cana de açúcar 

Palha Colmo 

Bagaço Líquidos 

Açúcar Biodiesel Etanol Plásticos Bioeletricidade 

Tecnologia em desenvolvimento 

Tecnologia Madura 

Cana de açúcar – mapa da produção 
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Quando analisado a utilização de biomassa para geração de 
eletricidade percebe-se a complementaridade com hidrelétricas 

Biomassa – Modelo de negócios 

Fonte: Unica; Cogen; Roland Berger Strategy Consultants 

> Complementaridades sazonais em relação ao padrão de chuvas trazem 

maior segurança energética ao sistema, mesmo que marginal 

> Produção previsível através de integração no processamento de cana-

de-açúcar, gerando segurança no planejamento e baixo risco de 

produção 

> Volumes baixos/médios de projeto garantem um curto processo de 

implementação, apoiado por processo fácil de desenvolvimento 

> Localização pode ser escolhida próxima de redes de transmissão / 

estações de carga, com consequente redução de custos de conexão e 

riscos operacionais 

> Contribuição para redução de emissões 

 

DESTAQUES DRIVERS DE RECEITA  

Disponibilidade de Biomassa 

Mercado regulado 

> preços de leilão para energia gerada 

[MWh] - acesso através de diferentes 

leilões de energia renovável 

Mercado livre 

> Acordo bilateral 

> Preço no mercado local 

> Material: valor de resíduo de biomassa 

disponível – garantia contratual de entrega 

> Capex: tecnologia aplicada à produção de 

energia: produção de co-geração, extração-

condensação 

CUSTOS 
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Houve uma evolução significativa da bioeletricidade - expectativa 
de 10 GW de capacidade instalada até 2017  

Fonte: EPE 2012; Roland Berger Strategy Consultants 

Desenvolvimento da Bioeletricidade no Brasil – Capacidade instalada [MW] 

9.1859.0859.0359.0358.936
8.0817.874

6.822

4.969

3.910

2.5902.584
1.755

2017 2016 2015 2014 2013 2006 2005 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

EM OPERAÇÃO E CONTRATADA 

A contratar nos leilões 2013 a 2017 

Total previsto 

3.160 MW 

Investimento 

6,9 R$ bilhões 
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Assim como na evolução da exportação de bioeletricidade para o 
sistema - SP que representa ~65% da eletricidade exportada  
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129 

8.774

5.869

4.406

3.208

1.2531.103

2008 2009 2010 2005 2006 2007 

Evolução exportação de Bioeletricidade 2005-2010 - GWh 

Brasil 

SP 

Nº geradores 

432 

182 

Geradores 
que exportam 

129 

70 

% 

30% 

38% 

Fonte: Cogen, Unica, MME, Roland Berger Strategy Consultants 
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O etanol de 2ª geração é uma das possíveis tecnologias para expansão da 
produção de biocombustíveis - maior competição com geração de eletricidade 

Fonte: G1; Roland Berger Strategy Consultants 
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BIOMASSA 
No começo, serão 
usados bagaço e 
palha de cana-de-
açúcar. Uma 
espécie mais 
eficiente de cana 
está em 
desenvolvimento 

BIOMASSA 

LOGÍSTICA 

FERMENTAÇÃO 
Os açúcares são transformados 
em etanol pela ação de 
microrganismos geneticamente 
modificados (leveduras) 

LINGINA 
Embora não seja aproveitada na 
produção da etanol, pode ser usada na 
geração de energia 

DESTILAÇÃO 
Processo de 
purificação do etanol, 
tornando-o próprio 
para uso. Ao final, ele 
será idêntico ao 
tradicional 

LOGÍSTICA 

PRÉ-TRATAMENTO 
A matéria-prima entra no reator e 
sua estrutura é rompida, dando 
acesso às fibras de celulose e 
hemicelulose 

HIDRÓLISE ENZIMÁTICA 
Enzimas atuam como 
catalisadores na quebra das fibras 
de celulose em açúcares mais 
simples de serem fermentados 

DISTRIBUIÇÃO 
O etanol de segunda 
geração sai da 
indústria e é levado 
aos postos de 
combustível 

Do Campo ao Tanque 
1 

2 

3 

4 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

B.3. Geração Eólica 
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A capacidade mundial de energia eólica cresceu significativamente, 
tendo sido impulsionada pelo aumento da demanda e incentivos 

121

74

48

31

17
106

CAGR +28% 

2011 

238 

2010 

198 

2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 

> Crescimento de 28% a.a. nos últimos 15 anos impulsionado 
por: 

– Incentivos governamentais (e.g.: condições atraentes de 
financiamento de plantas e equipamentos, FIT1)) 

– Aumento da capacidade dos aerogeradores 

– Aumento da utilização de turbinas de pequena escala na 
produção de energia eólica em áreas rurais, mesmo que 
marginal 

– Crescimento da demanda por essa modalidade energética 

> Entre 2005 e 2009 competitividade das eólicas foi afetada 
devido ao aumento de preço de produção - resultado da maior 
demanda por turbinas e elevação no preço do aço 

> Expansão recente  incentivada pela queda nos preços das 
turbinas tornando a geração de energia eólica mais competitiva 
no mercado  

> Em 2011, a produção de energia eólica no mundo foi liderada 
pela China, seguida pelos EUA, Alemanha e Espanha 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012 Global status report 2012,  Global Energy Assessment  (GEA),  Greenpeace – Energy Revolution, Roland Berger  Strategy Consultants  

1) Feed-in-tariffs 

Evolução recente da geração eólica no mundo 

Comentários Capacidade mundial total de energia eólica [GW] 
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Apesar do aumento da capacidade instalada, estudos indicam que 
há potencial para melhorias tecnológicas 

Área Técnica 

Conceitos de torres avançada 

Avanços Potenciais  

> Torres mais altas em locais difíceis 
> Novos materiais e/ou processos 
> Estruturas/fundações avançadas 
> Self-erecting, inicial ou para serviço 

Produção Elétrica Anual por kW 
kW (%) 

+11/+11/+11 

Custo de Investimento na 
turbina por kW (%) 

+8/+12/+20 

Incrementos a partir da base (Melhor/Esperado/Mínimo)1) 

> Material avançado 
> Melhorias no design estrutural-aéreo 
> Controles ativos 
> Controles passivos 
> Maior velocidade de ponta / menor acústica 

> Redução das perdas da lâmina 
> Sensores tolerantes a danos 
> Sistemas de controle robustos 
> Manutenção de prognóstico 

> Menos estágios de engrenagem ou direct drive 
> Geradores de média/baixa velocidade 
> Tipos de redutores distribuídos 
> Geradores de imã -permanente  
> Equipamento de média voltagem 
> Avançados perfis de dentes de engrenagem 
> Novos tipos de circuitos  
> Novos aparelhos de semicondutores 
> Novos materiais (GaAs, SiC) 

> Desing incremental e sustentável e melhorias 
nos processos 

> Manufatura de grande escala 
> Redução da carga  

Rotores avançados (maiores) +35/+25/+10 -6/-3/+3 

Redução das perdas de energia e 
melhora da disponibilidade 

+7/+5/0 0/0/0 

Trações avançadas  
(Redutores e Geradores, e Potência 
eletrônica) 

+8/+4/0 -11/-6/+1 

Curva de aprendizado 0/0/0 -27/-13/-3 

Totais +61/+45/+21 -36/-10/+21 

Fonte: Global Energy Assessment 2012, Roland Berger  Strategy Consultants 

1) A base para as estimativas foi um sistema de turbinas dos Estados Unidos em 2002. Já houve grandes melhorias no fator capacidade desde 2002, de um pouco mais de 30% para quase 35%, enquanto 
custos de investimento aumentaram devido ao aumento do custo das commodities em conjunto com a queda no valor do dólar americano. Portanto, trabalhando com uma base de 2008, um aumento da 
capacidade mais modesto pode ser esperado, mas os 10% de redução do custo do investimento ainda são possíveis, se não conservadores, particularmente pela base mais elevada de 2008. A tabela 
não considera nenhuma mudança no design da turbina eólia (e.g., turbinas de lâminas duplas). 
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No Brasil houve um aumento significativo da capacidade de geração 
eólica a partir da sua maior contratação 

Evolução da capacidade instalada eólica [MW]  

Fonte: EPE 2012 - Anuário Estatístico do Setor Elétrico, ANEEL - BIG, Roland Berger Strategy Consultants 

Comentários 

> PROINFA auxiliou a viabilização de projetos a 
partir de financiamento com melhores 
condições  

> Viabilização de projetos pela contratação de 
energia em leilões de fontes alternativas deram 
impulso as eólicas no país, a partir de 2009 

> Em 2010, projetos de geração foram 
viabilizados no ACR através do leilão de fontes 
alternativas - início de operação em 2013 

> Atualmente, há um grande potencial de 
crescimento da geração via mercado livre 
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8.5448.261
7.578

6.550

3.887

1.860
1.404

1.040
60241424723729

2005 2006 2007 2012 2014 2011 2013 2017 2009 2008 2010 2016 2015 

EM OPERAÇÃO E CONTRATADA 

A contratar nos leilões 2013 a 2017 

Total previsto 

5.720 MW 

Investimento 

23,8 R$ bilhões 
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Entretanto, grande parte desse potencial ainda está inexplorado - 
apenas 1% do potencial eólico é aproveitado 

Mapa eólico brasileiro e potenciais regionais 

Fonte: CRESESB; Roland Berger Strategy Consultants  

Total 

144 

60 

CO 

3 

N 

13 

10 

S 

23 

5 

SE 

30 

9 

NE 

75 

36 

Norte 

12,8 GW 

26,4 TWh / ano 

Nordeste 

75,0 GW 

144,3 TWh / ano 

Centro-Oeste 

3,1 GW 

5,4 TWh / ano 

Sul 

22,8 GW 

41,1 TWh / ano 

Sudeste 

29,7 GW 

54,9 TWh / ano 
Elevado 

potencial 

(> 7,5 m/s) 

POTENCIAL EÓLICO BRASILEIRO 

> Potencial eólico total de 143,5 GW1) (ou 272,2 TWh/ano) 

> Potencial chega a mais de 300 GW se considerado turbinas 

de 100 metros de altura 

> Até o momento, apenas 5,7% deste potencial tem sido 

explorado 

> Metodologia : Ventos > 7 m/s;  Torres elevadas  (50 m)  

DISTRIBUIÇÃO DE POTENCIAL REGIONAL BRASILEIRO [%] 

1) O potencial off-shore não é considerado nesse total 
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Photos

Use only photos of consistent style that are 
in line with the Roland Berger Corporate 
Design. The Graphics Operators will be 
pleased to help you select them.

for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

B.4. Solar 
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A tecnologia de geração de energia solar passou por vários avanços 
nos últimos anos - destaque para o crescimento de PV Filme Fino 

1980s 1990s 2005 2007 

> Geração de 
energia: 

– Na rede: 
85% 

– Fora da 
rede: 15% 

 

> Térmica solar 

> Geração 
distribuída 

> Geração com 
escala de 
MW  

1950s/60s 

> Primeira célula de silício 
fotovoltaica (1954) 

> Aplicação 
majoritariamente 
espacial 

> EUR 1,377/W 

> Primeira usina de 
PV com escala de MW, 
CA (1982) 

> Fim de período com 
capacidade de 21 MW 

> Incentivo ao crescimento 
acelerado na Alemanha e Japão 

> Redução de custo 

> Aquecimento solar deslancha 

> Fim do período com capacidade 
de 1 GW 

> Primeira célula -
UoDelaware (1980) 

> Preços abaixo da PV 
Silício (1980) e rápida 
adoção 

> 5% do 
mercado Solar / 
PV total, 
declinando 

> 8% e com 
crescimento  

> Novos materiais 
e técnicas 

> Inovação com 
impactos signifi-
cativos no custo 

1970s 

> Solar One (US) e Thermis 
(FR) 

> Torres de energia, 
parabólicos e pratos 

PV Silício 

PV Filme Fino 

Além do 
Filme Fino 

CSP  
2º Ciclo 

CSP  
1º Ciclo 

APLICAÇÕES 

"Ondas" solares 

Fonte: US Department of Energy; Nanosolar; Roland Berger  Strategy Consultants 

B 4.iv 



51 SAO-0180-05977 035 01 40-12.pptx 

A geração fotovoltaica e CSP são as principais tecnologias da 
energia solar e ambas vem crescendo ao longo dos anos 

Fotovoltaica 1995-2011 [GW]* 

> A  crescente evolução da capacidade mundial Fotovoltáica foi 
impactada, principalmente, por 2 fatores: 

– Aumento do preço do petróleo que tornou a modalides FV mais 
competitiva  

– Incentivos governamentais e tarifários ( FIT1)) 

Energia termo solar (CSP) 1984-2011 [GW]* 

> O crescimento da capacidade mundial de CSP foi impulsionado por : 

– Estabelecimento de joint ventures para fortalecer presença no 
mercado 

– Parcerias entre desenvolvedores de tecnologia e contratantes de 
EPC2) e.g.: Desertec  

Evolução da capacidade instalada mundial de geração solar por tecnologia 

Fonte: *REN 21 - Renewables 2012 Global Status Report ,  Global Energy Assessment  (GEA),  Greenpeace – Energy Revolution, Roland Berger  Strategy Consultants   

70,0

40,0

15,715,7
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1,30 
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0,35 0,35 
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0,35 0,35 
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1) Feed in Tariffs; 2) Engineering, procurement , construction *) Dados retirados no estudo REN 21 Renewables 2012 - Global Status Report 
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PV Silício PV Filme Fino 

CSP 

> Tecnologia mais estabelecida 

> Representa 85% do mercado 

> Eficiência entre 14-16% 

> Início de operação comercial 

> 7% do mercado – capacidade 

elevada, mas ainda em fase de 

teste 

> 3 principais tecnologias: torre 

solar, concentrador parabólico e 

solar dish 

> Tecnologia em desenvolvimento 

> Representa 8% do mercado 

> Requer apenas 0,5% do silício do PV 

tradicional, mas eficiência de 6 a 

12%  

> 3 tecnologias: Silício Amorfo; Cobre, 

Índio, Gálio e Selênio; Cádmio-Telúrio 

A geração Fotovoltaica vem ganhando terreno, mas ainda não há 
definição da tecnologia vencedora 

Fonte: Deutsch Bank, Roland Berger Strategy Consultants 

Beyond Thin Film 
> Em fase de desenvolvimento 

> Tecnologias independentes 

de silício 

> Implicações comerciais e 

capacidade de produção em 

escala incertas 

> Eficiência de 7 a 30% 
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Mapa da radiação brasileira anual (kWh/ m2) 

> Índice de irradiação no Nordeste brasileiro 
comparável ao das melhores regiões do mundo 
(Desertos do Sudão e Mojave) 
 

> Índice de irradiação médio no Brasil muito superior ao 
da Alemanha (1,1kWh/m²) 

POTENCIAL 

4,55 

5,25 

6,65 

3,15 

O Brasil possui elevado potencial para instalação de usinas de 
geração com base em tecnologia solar 

Potencial brasileiro para a tecnologia solar 
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E, em função dos altos custos das tarifas BT no Brasil, em algumas 
regiões a energia solar fica próxima de ser economicamente viável 

LCOE > 90% da tarifa de energia 75% da tarifa < LCOE < 90% da tarifa de energia 
1) Levelized Cost Of Energy = 0,3977 R$/KWh - EPIA 2010 2) Tarifa B1 -Residencial 14/05/2013 
Fonte: EPIA 2010: Unlocking the sunbelt, Aneel 2013, Roland Berger Strategy Consultants 

Cenário atual 
Viabilidade de investimentos em solar com base no LCOE1) 

B 4.iv 
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LCOE < 75% da tarifa de energia 

>  AMPLA  

>  ELETROACRE  

>  CEMAR  

>  EMG  

>  CEMIG-D  

>  CELTINS  

>  CEMAT  

>  CERON  
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>  ESE  
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>  CELPE  
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>  COELBA  

>  ELEKTRO  
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>  FORCEL  
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>  EBO  
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>  CEA  
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Entretanto, o Brasil está muito atrás dos países como Alemanha e 
China, apesar de se localizar na região do Sunbelt 

Fonte: Market studies, PV News, EPIA, Roland Berger Strategy Consultants 

Capacidade instalada (PV) 2010 [GWp] 

0,02

1,21

2,07

2,65

4,00

5,17

6,91

7,78

8,30

16,36

32,41

China 

Itália 

Alemanha 

India 

Rep. Tcheca 

Bélgica 

Brasil 

França 

Espanha 

Japão 

EUA 

Grande potencial de crescimento 

Mercado de células fotovoltaicas 

Irradiação no sunbelt vs. top 10 mercados PV 20091) 

1) Para sistemas maiores que 1 MWp; Taxa de performance de 85 2) Capacidade instalada  
acumulada 2009  3) Demanda de eletricidade 2007 

Top 10 mercados PV 
20091)  

Selected countries in 
Sunbelt 

Itália 

China 

Espanha 

Coreia do Sul 

Japão 

Estados Unidos 

França 

República Tcheca 

Bélgica 

Alemanha 

Horas 

operantes2)  

KWh/KWp  

2,000 

1,600 

1,200 

800 

Índia 

África do Sul 

Chile 

Egito 

Brasil 

China 

Austrália 

Indonésia 

Radiação média no Sunbelt 
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Além da geração de energia, a fonte solar é utilizada para o 
aquecimento de água por mais de 200 MM de residências 

Capacidade adicionada de aquecimento solar, 2010* Capacidade de aquecimento solar total,  2010* 

Atualmente, mais de 200 milhões de residências utilizam esse tipo de tecnologia para aquecimento da água. 

 No Brasil, a 2ª etapa do projeto Minha Casa, Minha Vida prevê a instalação de painéis em 100% das casas contratadas pelo governo federal 

Visão geral do termo-solar no Brasil e no mundo 

Fonte:  *REN 21 - Renewables 2012 Global status report 2012, Ministério do Planejamento, Roland Berger  Strategy Consultants 
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Existem diversas formas de captação da energia dos oceanos 
sendo as principais delas o aproveitamento de ondas e marés 

Fonte: ANEEL, Ocean Energy Systems Annual Report 2011; Media clippings; Roland Berger Strategy Consultants 

• Primeiras pesquisas científicas na década de 1940, 
no Japão 

• Maiores instalações na França (La Rance, 1967) e na 
Coréia do Sul (Sihwa, 2011) 

• Está em projeto uma usina 1320 MW na Coréia do 
Sul, com investimentos previstos de USD 3,4 bi 
(inauguração esperada dm 2017) 

• A primeira iniciativa no Brasil, da Tractebel junto à 
UFRJ, terá custo de R$ 14,4M para gerar 50kW 

Projetos 

Conceito 

• Aproveitamento das marés, ondas, correntes marítimas,  
energia térmica e gradientes de salinidade  

• Pode ser utilizado para geração de energia ou para 
outros fins, como bombeamento de água 

Energia das ondas e marés 

Canadá 
20 MW +  
5 MW* (maré) 

EUA 
60 kW* (maré) 
150 kW (ondas) 

França 
240 MW (maré) 

Portugal 
400 kW + 300 kW* (ondas) 

Reino Unido 
5 MW + 2 MW* (maré) 
2 MW + 2 MW* (ondas) 

Noruega 
200 kW (maré) 

Suécia 
150 kW + 1000 kW* 
(onda) 

Dinamarca 
250 kW (onda) 

Japão 
15 kW* (maré) 

Espanha 
296 kW + 225 kW* 
(ondas) 

China 
4 MW + 4 MW* (maré) 
190 kW + 2.4 MW* (ondas) 

Coréia 
254 MW (maré) 

Nova Zelândia 
4kW + 20 kW* 
(ondas) 

B 4.v ENERGIA DAS ONDAS e MARÉS 
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A geração de energia geotérmica consiste no aproveitamento do 
calor do magma e das rochas terrestres 

Fonte: Geothermal Energy Association; Roland Berger Strategy Consultants 

Energia geotérmica 

Conceito 

• Aproveitamento do calor do magma terrestre, 
limitada a proximidade de hotspots às redes 

• A nova estratégia é criar reservatórios artificiais por 
meio de fratura hidráulica de rochas subterrâneas 

Panorama atual e expectativa de produção futura por região 

• A capacidade global de geração geotérmica é de 11224 MW 

• A tecnologia ainda é muito restrita a regiões com alta incidência 
de gêiseres 

• O Brasil não tem nenhuma usina de energia geotérmica instalada 

África e Oriente Médio 

Ásia (em desenvolvimento) 

Índia e China 

Outros 

OCDE Pacífico 

OCDE Europa 

OCDE América do Norte 
Participação na geração global [%] 

B 4.v GEOTÉRMICA 
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Energia a partir de resíduos sólidos ainda encontra-se em estágio 
inicial e deve ser aprimorada nos próximos anos  

> Biogás: 2 projetos consolidados nos aterros 
Bandeirantes e São João (SP), pela Biogás Energia 
Ambiental S.A. 

– UTE Bandeirantes : capacidade 20MW (170 GWh) 

– UTE São João: capacidade 23MW (200 GWh) 

> Asja: usina em Belo Horizonte (MG) de 4MW e em 
Urberlândia (MG) com potência instalada de 1,4MWh 

> Alt-Lix: projeto de biofermentador da Coppe-UFRJ 
para decomposição de matéria orgânica 

Conceito 

> Pirólise1) de resíduos sólidos para geração de energia 

> Resíduos sólidos de diferentes tipos: lixo municipal, 
madeira, óleos residuais, bagaço de cana e esterco 

> Tratamento térmico pode reduzir em até 90% o volume 
do lixo de aterros 

> Tecnologia ainda é pouco competitiva comercialmente 

Fonte: Canal Energia; Roland Berger Strategy Consultants 

Resíduos sólidos 

Projetos 

RESÍDUOS SÓLIDOS 

1) Decomposição via altas temperaturas 

B 4.v 
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decides on the usage of this disclaimer.
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Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 
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Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"
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→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

C. Incentivos  e desafios - principais modelos de incentivo e 
desafios aos investimentos em renováveis 
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Há 5 fatores críticos para a mitigação dos riscos e obstáculos ao 
investimentos em fontes renováveis 

1. Os investimentos em renováveis apresentam diferentes fatores de risco ao longo de seu desenvolvimento - 
regulatório, mercado, financeiro e de negócio 

2. O desenvolvimento adequado de tecnologias verdes, como geração renovável, depende da existência de 5 fatores 
críticos 

– Fator crítico 1: Existência de políticas governamentais claras, estáveis e de longo prazo  

– Fator crítico 2: Incentivos para P&D, induzindo o desenvolvimento de tecnologias e processos  

– Fator crítico 3: Disponibilidade de capital para encorajar o desenvolvimento e o uso de tecnologias limpas  

– Fator crítico 4: Adoção de tecnologias limpas, incentivando a criação e ampliação do mercado doméstico  

– Fator crítico 5: Incentivos para o desenvolvimento de uma cadeia de valor forte e para a criação de novos projetos  

3. No Brasil, há 6 principais alavancas para que o governo incentive/possa incentivar o desenvolvimento de renováveis  

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

C 
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A avaliação dos riscos/desafios e incentivos as renováveis foi 
estruturada em 3 blocos de conteúdo 

Riscos 

> Levantamento dos principais riscos 
e desafios relacionados ao 
investimento em renováveis 

Fatores Críticos de Sucesso 

> Principais incentivos para o 
desenvolvimento de renováveis no 
Brasil e no Mundo 

Situação atual do Brasil 

> Enquadramento jurídico atual e de 
incentivos para as fontes renováveis 

73Storyboard_v6.pptxFonte: Clean Economy, Living Planet - The Race to the Top of Global Clean Energy Technology Manufacturing, Roland Berger Strategy Consultants

Estudo mostrou a existência de 5 fatores críticos para o adequado 
desenvolvimento de tecnologias verdes como a geração renovável

ATRAVÉS DESTE ESTUDO, IDENTIFICAMOS 
5 FATORES CRÍTICOS

Políticas governamentais

Incentivos à inovação e P&D

Disponibilidade de capital

Adoção de tecnologias limpas

Incentivo ao estabelecimento de 
cadeias de valor robustas

> 3ª edição do estudo

> Acompanhamento do setor desde 2008

> Comparação de países e regiões

> Identificação de fatores sucesso

Fatores críticos do mercado de energia limpa

69Storyboard_v6.pptx

Os investimentos em renováveis apresentam diferentes fatores de 
risco ao longo de seu desenvolvimento

Regulatório

> Alterações adversas na legislação e regulação 
do setor

> Intervenções governamentais nas modalidades 
tarifárias  

Financeiro

Construção

Operacional

> Utilização inadequada de dívida (alto nível de 
alavancagem)

– Exposição á volatilidade da taxa de juros

– Necessidade de novo financiamento com 
condições menos atrativas)

> Atrasos nas entregas das etapas

> Erros de engenharia ou projetos

> Projetos de custos elevados

> Falhas nos equipamentos

> Escassez dos recursos primários de geração 
(eg. ventos, calor, radiação)

Desenvolvimento

> Identificação de terrenos 

> Processo de aprovação e de 
licenciamento

> Aquisição de terras

> Planejamento técnico

Construção

> Financiamento

> Aquisição de equipamentos

> Engenharia

> Construção

> Comissionamento

Construção

> Operação

> Manutenção

> Refinanciamento

> Renovação/Repotenciação

Riscos do investimento em renováveis

Fonte: Greenpeace - Energy Revolution 2012

Principais riscos do investimento em renováveis Riscos por estágio do investimento

82Storyboard_v6.pptx

No Brasil, além do desconto na TUSD, há 5 principais alavancas em que o 
governo incentiva/pode incentivar o desenvolvimento de renováveis

Fonte: Solarbuzz 2011; BDNES, BNB, Press clipping; Roland Berger Strategy Consultants

1) Em tramitação
2) REIDI: Regime Especial de Incentivos par o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 3) Até 70% do custo total do projeto

ATUAIS E POSSÍVEIS INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS

DESCONTO NA TUSD INCENTIVO AO P&D POLÍTICA INDUSTRIAL

LEILÕES POR FONTE ENERGÉTICA INCENTIVOS FISCAIS FINANCIAMENTO PÚBLICO

> Modelo semelhante aos aplicados para 
outras energias renováveis

– 50% a 100% na tarifa do fio

> Incentivo a desenvolvimento de projetos 
solarias via verba de P&D

> Promoção de projetos em conjunto com 
universidades, órgãos de pesquisa (EPE, 
CEPEL) e empresas do setor

> Fomento a entrada de fabricantes 
estrangeiros de placas solares e/ou 
desenvolvimento de industria nacional

> Tema com elevado grau de polêmica entre 
os agentes do Setor Elétrico

> Teoricamente, incentivariam a composição 
da matriz energética conforme necessidade 
e potenciais de cada região

– Competição entre empreendimentos de 
mesma fonte energética acentua 
eficiência relativa entre projetos

> Projeto de lei 2562/111) poderão deduzir do 
IR, até o ano de 2020, parte das despesas 
com a aquisição de bens e serviços 
necessários ao uso de energia solar 

> MPX utiliza incentivos do REIDI2) nos 
empreendimentos solares  

> BNDES: através do BNDES Finem banco  
financia empreendimentos de valor superior 
a R$ 10 milhões3)

> Fundo de Incentivo à Energia Solar (FIES) 
que tem um orçamento de R $ 10 milhões 
pra investimentos em instalações de 
geração de energia solar no estado do 
Ceará

> Banco do Nordeste FNE Verde: voltado para 
geração de energia por fontes renováveis

Estrutura do capítulo 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

C 

1 2 3 
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Os investimentos em renováveis apresentam diferentes fatores de 
risco ao longo de seu desenvolvimento 

Regulatório 

> Alterações adversas na legislação e regulação 
do setor 

> Intervenções governamentais nas modalidades 
tarifárias   

Financeiro 

Construção 

Operacional 

> Utilização inadequada de dívida (alto nível de 
alavancagem) 
– Exposição á volatilidade da taxa de juros 
– Necessidade de novo financiamento com 

condições menos atrativas) 

> Atrasos nas entregas das etapas 
> Erros de engenharia ou projetos 
> Projetos de custos elevados 

> Falhas nos equipamentos 
> Viabilidade da rede de transmissão 
> Escassez dos recursos primários de geração 

(eg. ventos, calor, radiação) 

Desenvolvimento 

> Identificação do terreno  

> Processo de aprovação e de 
licenciamento 

> Aquisição de terras 

> Planejamento técnico 

Construção 

> Financiamento 

> Aquisição de equipamentos 

> Engenharia 

> Construção 

> Comissionamento 

Operação 

> Operação 

> Manutenção 

> Refinanciamento 

> Renovação/Repotenciação 

Riscos do investimento em renováveis 

Fonte: Greenpeace - Energy Revolution 2012; Roland Berger  Strategy Consultants 

Principais riscos do investimento em renováveis Riscos por estágio do investimento 

C 1 

Técnico 
> Maturidade da tecnologia investida 
> Variação do custo de investimento com o 

desenvolvimento da tecnologia 
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Grandes projetos de UHEs como Teles Pires tem um grande prazo 
de desenvolvimento trazendo riscos aos investidores 

Fonte: Press Research; entrevistas com especialistas; Roland Berger Strategy Consultants 

Inventário Viabilidade Licitação Projeto Construção Operação 
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O projeto de Belo Monte, que demorou 20 anos para obter seu plano de viabi-
lidade, é outro exemplo – reprojetos e ações legais são principais responsáveis  
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ações legais do Ministério Público 
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Inventário Viabilidade Licitação Projeto Construção Operação 
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Fonte: Press Research; entrevistas com especialistas; Roland Berger Strategy Consultants 

Grandes hidrelétricas – processo de desenvolvimento 
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Estudo mostrou a existência de 5 fatores críticos para o adequado 
desenvolvimento de tecnologias verdes como a geração renovável 

ATRAVÉS DESTE ESTUDO, IDENTIFICAMOS 
5 FATORES CRÍTICOS 

Políticas governamentais 

Incentivos à inovação e P&D 

Disponibilidade de capital 

Adoção de tecnologias limpas 

Incentivo ao estabelecimento de  
cadeias de valor robustas 

> 3ª edição do estudo 

> Acompanhamento do setor desde 2008 

> Comparação de países e regiões 

> Identificação de fatores sucesso 

Fatores críticos do mercado de energia limpa 
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> Estratégias de longo prazo  
desenvolvidas, incentivando: 

– Aumento da parcela de energia 
renovável na matriz energética 

– Incentivo ao desenvolvimento da 
indústria local 

– Redução das dependências de 
combustíveis fósseis e importação 
de energia 

> Desde 19701) tem um plano para o desenvolvimento 
de bioetanol  

> Meta de utilização de 136 bi de litros de 
biocombustíveis2) em 2022 

1) Incentivados pela crise econômica de 1970; 2) Com até 85% de etanol em sua composição 

> Desde 19701) há um plano estratégico e incentivos 
para a redução da dependência de energia fóssil e 
para o desenvolvimento do mercado de energia limpa 

> Colocou o desenvolvimento de energia renovável em 
sua lista de prioridades que, por exemplo, define que 
30% das lâmpadas deverão ser de LED até 2015 

> Governo criou o Proálcool em 1975, criando 
condições para ocuparmos na vanguarda do setor 

Fator crítico 1: Existência de políticas governamentais claras, 
estáveis e de longo prazo 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Políticas  governamentais 
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Países estão em estágio diferente de incentivo e fomentação as 
energias renováveis 
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INCENTIVOS FISCAIS 
FINANCIAMENTO 
PÚBLICO 

PAÍSES 
SELECIONADOS 

Austrália 

Áustria 

Bélgica 

Brasil 

França 

Alemanha 

Holanda 

Portugal 

Reino Unido 

EUA 

Chile 

China 

Colômbia 

Índia 

Rússia 

1) 

1) 

1) 1) 1) 1) 1) 1) 1) 

1) Política estadual / província; 2) Imposto sobre valor agregado 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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Um dos incentivos comuns a adoção de tecnologias renováveis são 
as tarifas feed in  

> Modalidades de FIT1) variam de acordo 
com o custo de tecnologia demandada, 
disponibilidade de recursos e 
dimensão/tipo de instalação 

> As tarifas mais baixas tendem a se 
concentrar nas modalidades 
energéticas mais maduras como a 
eólica e hidrelétrica 

> Já as tarifas mais altas são para 
tecnologias incipientes como solares 
<30 kW de capacidade 

> A manutenção da FIT1) de longo prazo 
depende de revisão periódica e re-
fixação das taxas conforme a evolução 
da tecnologia e do mercado 

 

Níveis de feed-in tariffs para renováveis, países selecionados - 2011/12 

1) Feed in tariff 

Fonte: REN 21 - Renewables 2012 Global status report, Roland Berger  Strategy Consultants 

0 20 40 60 80

US cents/kWh 

Pequena Eólica 
(<100 kW) 

Eólica on-shore 

Eólica offshore 

Geotérmica 

Biomassa 

Biogás 

Hidror 

Oceânica 

Solar PV 
(< 30kW or non-  
differentiated) 

Solar PV 
(> 30 kW) 
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1) BIPV = Building integrated PV      2) BAPV = Building applied PV     3) Incluindo Córsega  4) Como no caso da Espanha 

França 

Feed-in tariff 
• BIPV:1) EUR 0.60/kWh 
• Outros continentais: EUR 0.33/kWh 
• Outros  além-mar:2) EUR 0.44/kWh 
• Market cap: capacidade pico instalada  

x 1,500 horas carga completa (além-mar:  
x 1,800), após EUR 0.05/kWh 

Espanha 

Feed-in tariff 
• Roof-top: EUR 0.32-0.34/kWh, max. 

tamanho 2 MW, cap de 267 MW (2009), 295 
MW (2010), e 325 MW (2011) 

• Ground-mounted: EUR 0.32/kWh, max. 
tamanho 10 MW, cap of 233 MW (2009), 207 
MW (2010) e 162 MW (2011) 

Alemanha 

Feed-in tariff 
• Roof-top: EUR 0.33-0.43/kWh, degressividade 

8-10%, >1 MW: 25% em 2009 
• Ground-mounted: EUR 0.32/kWh, 

degressividade 9-10% 
• BIPV:1)  eliminação do bônus  
• Corredores de crescimento: redução adicional 

de tarifas em 1 p.p.se crescimento da 
capacidade excede 15% 

• Market cap: nenhum 

Itália 

Feed-in tariff 
• BIPV:1) EUR 0.43-0.48/kWh 
• BAPV:3) EUR 0.39-0.43/kWh 
• Não-integrada: EUR 0.35-0.39/kWh 
• 8% degressividade anual 
• Prêmio adicional de 5% em alguns casos  
• Market cap: 1,200 MW; todas as plantas que 

entrarem em atividade até 14 meses após cap 
(proprietários públicos: 24 meses) recebe tarifa 
fixa e prêmio 

Grécia 

Feed-in tariff 
• Mainland grid: EUR 0.40-0.45/kWh,  
• Autonomous island grids: EUR 0.45-

0.50/kWh 
• Degressividade anual de 2% (para 2010) e 

10.5% (para 2011) 

Na Europa, esse instrumento foi utilizado para o incentivo a energia  
solar  - com a crise, houve uma reversão dessas políticas de incentivos4)  

Sistema de incentivo por país - 2010 

Fonte: Solar Buzz 2010, EPIA, Roland Berger  Strategy Consultants 
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Fator crítico 2: Incentivos para P&D, induzindo o desenvolvimento 
de tecnologias e processos 

> Investimentos e foco em P&D como 
parte do plano estratégico dos países: 

– Buscar posição de vanguarda nos 
diversos temas  

– Gerar riqueza e empregos para o 
país, auxiliando no pagamento dos 
pesados investimentos realizados 

> Criação do Laboratório Nacional de Energia 
Renovável, para auxiliar na criação de processos 
eficientes de produção de etanol 

> Esforços focados em pesquisas aplicadas para o 
desenvolvimento de tecnologia própria para geração 
de energia solar e eólica 

> Estabelecimento de parcerias para o aprimoramento 
das tecnologias de energia eólica, atraindo grandes 
investidores e empresas deste segmento 

> Desenvolvimento da tecnologia de motores flex  
(3% álcool em 2003 e 92% flex em 2009) 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Desenvolvimento tecnológico 
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Fonte do  
investimento 

Fator crítico 3: Disponibilidade de capital para encorajar o 
desenvolvimento e o uso de tecnologias limpas 

> Empresas precisam de muito capital 
para aprimorarem seus processos e 
desenvolverem novos produtos 

> Mercado criou "ferramentas" 
específicas para cada etapa do 
desenvolvimento destas tecnologias 

> Acesso a crédito através de bancos nacionais 
possibilitam investimento em inovação e aumento da 
capacidade produtiva das empresas de energia solar 

> IPOs tem se tornando uma forma atraente de 
captação de investimentos para o setor 

> Estabelecimento de agência de crédito de exportação 
para dar garantia a empréstimos  de longo prazo 
feitos por empresas de tecnologia limpa a seus 
clientes 

> Indústria de Venture Capital  com grande número de 
fundos com alvo no setor de tecnologia limpa e com 
capacidade de apoiar o desenvolvimento das 
empresas 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Estágio do desenvolv. 

Venture 

capital 

Private 

equity 

Mercado  

de ações 

Apoio do Governo 

Riscos 

Disponibilidade de capital 
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Fator crítico 4: Adoção de tecnologias limpas, incentivando a 
criação e ampliação do mercado doméstico 

> Criação de incentivos para adoção de 
tecnologia limpa e produtos verdes 

> Incentivos a criação de mercados para 
produtos verdes, por parte da indústria 
e consumidores 

> Adoção de energia verde através da implantação de 
equipamentos de energias renováveis 

– Investimento individual de cidadãos e comunidades 
locais em turbinas eólicas 

 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

Adoção de tecnologias limpas 
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Criação/expansão 
do mercado 

Ganho de 
escala 

Redução 
de custos 

Fator crítico 5: Incentivos para o desenvolvimento de uma cadeia 
de valor forte e para a criação de novos projetos 

> Ganho de escala e redução de custos 
através de uma cadeia de valor forte 

> Redefinição da indústria de energia eólica offshore  

– Verticalização da cadeia de valor 

– Modelo de cooperação entre desenvolvedores de 
projeto, fornecedor de turbina e instalador 

> Governo chinês definiu o crescimento de grandes 
empresas  de tecnologia limpa como prioridade i.e.: 

– Expectativa de que principais produtores de poli-
silício alcancem capacidade 50 mil toneladas ano 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS 

> Estabelecimento de cadeias de valor 
que sejam competitivas globalmente 

Incentivos para desenvolvimento de uma cadeia de valor forte 
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No Brasil, há 6 principais alavancas em que o governo 
incentiva/pode incentivar o desenvolvimento de renováveis 

Fonte: Solarbuzz 2011; BDNES, BNB, Press clipping; Roland Berger Strategy Consultants 

1) Em tramitação 
2) REIDI: Regime Especial de Incentivos par o Desenvolvimento da Infra-Estrutura 3) Até 70% do custo total do projeto 

ATUAIS E POSSÍVEIS INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS 

DESCONTO NA TUSD/TUST INCENTIVO AO P&D POLÍTICA INDUSTRIAL 

LEILÕES POR FONTE ENERGÉTICA INCENTIVOS FISCAIS FINANCIAMENTO PÚBLICO 

> Desconto na tarifa de uso do sistema de 
transmissão e distribuição 

> Atualmente descontos são de 50% a 100% 
na tarifa do fio  

> Desconto para clientes especiais - maior 
atratividade de viabilização no mercado livre 

> Incentivo a desenvolvimento de projetos 
solarias via verba de P&D 

> Promoção de projetos em conjunto com 
universidades, órgãos de pesquisa (EPE, 
CEPEL) e empresas do setor 

> Fomento a entrada de fabricantes 
estrangeiros e/ou desenvolvimento de 
industria nacional 

> Tema com elevado grau de polêmica entre 
os agentes do Setor Elétrico 

> Teoricamente, incentivariam a composição 
da matriz energética conforme necessidade 
e potenciais de cada região 

– Competição entre empreendimentos de 
mesma fonte energética acentua 
eficiência relativa entre projetos 

> Projeto de lei 2562/111) poderão deduzir do 
IR, até o ano de 2020, parte das despesas 
com a aquisição de bens e serviços 
necessários ao uso de energia solar  

> MPX utiliza incentivos do REIDI2) nos 
empreendimentos em renováveis como 
usina solar 

> BNDES: através do BNDES Finem banco  
financia empreendimentos de valor superior a 
R$ 10 milhões3) 

> Fundo de Incentivo à Energia Solar (FIES) 
que tem um orçamento de R $ 10 milhões pra 
investimentos em instalações de geração de 
energia solar no estado do Ceará 

> Banco do Nordeste FNE Verde: voltado para 
geração de energia por fontes renováveis 
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Fontes alternativas como PCHs, eólicas e biomassa possuem 
incentivos fiscais no país 

Fonte: ANEEL, CONFAZ, Entrevistas, Roland Berger Strategy Consultants 

BIO3) 

> Todos os bens 
de capital 

0 

1) Alíquota depende do estado e não do equipamento 2) Entre 2006-2009 havia isenção de II, hoje somente aerogeradores de pot. > 1,5MW podem ser importados 3) Foram 
considerados incentivos fiscais do Estado de SP 4) Estimativa com base no impacto dos impostos nos custos de instalação médios dos empreendimentos 

> Caldeiras e 
turbinas à vapor 14 > Caldeiras 0 

> Turbinas à vapor 5 

Nível de impostos pagos por cada fonte [%] 

PCH 

EOL 

ICMS 

> Turbinas e 
equip. 
hidráulicos 

2-181) 

> Aerogeradores, 
torres e pás 

0 

II 

> Aerogeradores, 
torres e pás 2) 14 

14 > Turbinas 
hidráulicas 

IPI 

> Turbinas e 
geradores 

0 

> Equip. 
hidromecânicos 

5 

> Aerogeradores, 
torres e pás 

0 

Impacto no custos 
com o fim dos 
benefícios fiscais 4) 

+3% 

+10% 

+10% 
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As eólicas são a fonte de energia mais beneficiada por descontos 
fiscais e programas regionais de financiamento 

Fonte: ANEEL, CONFAZ; Press Clipping; SUDAM; SUDENE; Roland Berger Strategy Consultants 

Incentivos oferecidos para diferentes fontes alternativas  

Incentivos fiscais e programas regionais para fontes renováveis 

ICMS 

TUSD / TUST 

IR 

IPI 
100% 

aerogeradores, 

torres e pás 

100% 

turbinas e  

geradores 

100% 

caldeiras 

 

50%-100% 50%-100% 50%-100% 

100% 

aerogeradores, 

torres e pás 
✗  
 

100% 

Todos os bens de 

capital 

Redução de 

encargos/ 

tarifas 

Programas regionais de incentivos fiscais e 
financiamentos 

SUDAM 

SUDENE 

1) Exceto Subestação (15,8%)   2) Sobre todos bens de capital; 3) Fundo de Desenvolvimento do Nordeste; 4) Fundo de Desenvolvimento da Amazônia 

BIOMASSA EÓLICA PCH 

25%-75% 

> Financiamento a projetos 
através do FDNE3) 

SUDENE SUDAM 

> Financiamento a projetos 
através do FDA4) 

> 72% da potência energética do 
NE foi beneficiada pelo programa 

> 20% da potência de PCHs da 
região foi beneficiada pelo 
programa 

75% 

Financiamento Financiamento 
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O desenvolvimento de linhas de crédito como o PROINFA são 
fundamentais para o incentivo as fontes renováveis 

Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica (PROINFA) 

 

> Aumentar a participação das fontes alternativas - 

eólica, biomassa e PCH na matriz energética 

> Fomentar a indústria de base dessas fontes, estabele-

cendo um índice de nacionalização mínimo de 60% 

 

OBJETIVO 

DESCRIÇÃO RESULTADOS 

> BNDES  é principal agente financiador 

> Suporte de instituições como Banco Nacional do Nordeste 

e  Caixa Econômica Federal nas operações 

> Participação máxima do BNDES: 80% 

> Taxa de juros: TJLP + 2,0 - 3,5% a.a. 

FONTES DE 

FINANCIA-

MENTO 

CONDIÇÕES 

DE FINAN- 

CIAMENTO 

BENEFÍCIOS 
> Carência de até 6 meses após a entrada em operação 

> Prazo de amortização de até 12 anos 

2012 

2,3 

2011 

2,1 2,1 

2010 

1,7 
2,0 

2009 

1,3 
1,7 

Realizado Previsto 

Custeio da contratação [R$ bi] 

2.8742.6772.712
2.425 2.627

2.352
1.879

2012 2011 2010 2009 

Energia Contratada [MW] 

Fonte: BNDES, Plano Anual do PROINFA (2009,2010,2011,2012), Roland Berger Strategy Consultants 
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Requisitos legais de grandes hidrelétricas têm um foco claro em 
mitigar impactos ambientais 

> Autorizações e Licenças: De acordo com a lei n º 6.938/1981 

art. 10, as licenças ambientais são necessárias para qualquer 

atividade com potencial de degradação ambiental que utiliza 

recursos naturais – CONAMA1) estabelece as licenças 

necessárias pela Resolução n º 237/1997 

 

> Licença de Instalação: necessária para iniciar a construção 

– projeto e programa ambiental 

– autorização para remoção de fauna e flora 

 

> Licença operacional: necessária para início legal da operação 

– verificação de todas as licenças e autorizações prévias 

– comprovação da adequação de todas as restrições 

ambientais 

> De acordo com a lei n º 10.847/2004, EPE2) (agência 

governamental) é responsável pela obtenção da Licença Prévia 

e as etapas anteriores necessárias: avaliação do potencial do 

rio, estudos sócio-ambientais; audiência pública e aprovação da 

ANEEL nessas etapas 

> A proposta só ocorre após EIA3) e RIMA4) estarem completos, 

então as restrições ambientais estarão claras 

> De acordo com a lei n º 10.650/2003, toda a informação 

ambiental de grandes hidrelétricas devem ser divulgados 

publicamente 

> Financiamento governamental oferece linhas de financiamento 

atrativas para projetos de geração de energia 
– BNDES 

– SUDENE5) 

 

Fonte: Goldman Sachs; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultant 

UHEs – enquadramento legal 

Exigências e restrições Incentivos 

1) Conselho nacional do meio ambiente; 2) Empresa de pesquisa energética; 3) Estudo de impacto ambiental 

4) Relatório de impacto ambiental 5) Superintendência de desenvolvimento do Nordeste;  
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Os requisitos legais das PCHs são mais complexos do que os de 
biomassa e eólica, porém, mais simples do que os de  UHEs 
 

> Autorizações 

– As leis são mais complexas do que a biomassa e a eólica, mas muito 
mais simples do que grandes hidrelétricas 

– Estudos de viabilidade da ANEEL exigem autorização prévia 

– Aprovação prévia da ANEEL é necessária para as medidas tomadas 
para modificar e expandir os parques eólicos, transferir ativos, 
instalações a terceiros ou ceder os direitos decorrentes das 
autorizações 

> Licenças 

– Licença ambiental é necessária para estudos prévios, instalação inicial 
e operação do projeto, bem como qualquer expansão -  licenças 
emitidas precisam ser renovadasSubsídios e aprovação de ANA1) e 
IPHAN2) são necessários antes do início da construção 

– Para projetos com  impacto ambiental regional ou realizados em áreas 
de interesse, ou de propriedade do governo federal, o poder de emitir 
licenças é do IBAMA1) - em outros casos, a agência reguladora em nível 
estadual é responsável por analisar e emitir as licenças ambientais 

> Autorizações da ANEEL e licenças ambientais podem levar até 
2 anos 

> Compensação fiscal 

– Descontos nas tarifas de T & D 

> Financiamento governamental oferece linhas de financiamento 
atrativas para projetos de geração de energia 

– BNDES 

– SUDENE4) 

– BNB5) 

> Os projetos não são leiloados - A autorização é concedida para o 
desenvolvedor do projeto 

> Leilões de venda de energia exclusivos para energia alternativa 
(PCHs, eólica e biomassa) 

 

Fonte: Goldman Sachs; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultant 

PCHs – enquadramento legal 

Exigências e restrições Incentivos 

1) Agência nacional de águas 2) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 3) Instituto brasileiro do meio ambiente e e dos recursos naturais renováveis;  

4) Superintendência de desenvolvimento do Nordeste; 5) Banco do Nordeste do Brasil 
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Biomassa tem enquadramento legal similar ao da energia eólica, 
com a adição de restrições relativas às plantações de cana 

> Plantações de cana-de-açúcar 
– Plantio moderno de cana vem substituindo modelo tradicional, que não 

respeitava leis trabalhistas básicas; procuradores do Ministério do 

Trabalho aumentarão fiscalização das condições de trabalho   

– Áreas não comerciais protegidas como reservas ambientais 

> Autorizações 
– Reguladas pela Resolução No. 112/99 da ANEEL, estão entre as mais 

simples e rápidas 

– Estudos de viabilidade não requerem autorização prévia da ANEEL 

– Autorização prévia da ANEEL é necessária para modificar e expandir 

parques eólicos, transferir os ativos ou instalações a terceiros ou 

atribuir direitos decorrentes das autorizações 

> Licenças 
– Licença ambiental é necessária tanto para projetos greenfield quanto 

para expansões, com prazos definidos para renovação periódica 

– Em projetos com impacto ambiental regional ou realizados em áreas de 

interesse ou de  propriedade do governo federal, a permissão para 

emitir licenças é concedida ao IBAMA1) - Em outros casos, agência 

reguladora estadual é responsável pela análise e emissão de licenças  

 

> Estímulos fiscais  
– Estado de São Paulo isentou o  ICMS2) para bens de capital utilizados 

em cogeração de bioeletricidade [SP Decreto n º 57.042/2011] 

– Benefícios fiscais para produção de equipamentos 

– Descontos em tarifas deT & D, estabelecidos no art.26 da Lei n º 9,427 / 

1996, Resolução n ° 219/2003 e Resolução n ° 77/2004 

 

> Linhas de financiamento governamental atrativas para projetos 

de geração de energia 
– BNDES 

– SUDENE3) 

– BNB4) 

 

> Projetos não são leiloados – Autorização é concedida para o 

desenvolvedor do projeto 

> Leilões de venda de energia exclusivos para energias 

alternativas (PCH, Eólica, Biomassa) 

Fonte: Goldman Sachs; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultant 

1)Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis               2) Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

3) Superintendência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste                                    4) Banco do Nordeste do Brasil 

Biomassa – enquadramento legal 

Exigências e restrições Incentivos 

C 3 
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Eólicas possuem diversos incentivos para compensar os riscos e 
estimular fontes de energia renováveis 

> Autorizações 
– Regulamentado pela Resolução ANEEL n º 112/99, o processo de 

autorização de energia eólica é um dos mais simples e mais rápidos no 

setor de energia 

– Autorizações para parques eólicos são válidos por 30 anos, podendo ser 

prorrogado a critério da ANEEL 

– Os estudos de viabilidade da ANEEL para parques eólicos não exigem 

autorização prévia 

– Aprovação prévia da ANEEL é necessária para as medidas tomadas para 

modificar e expandir os parques eólicos, transferir ativos ou instalações a 

terceiros ou ceder os direitos decorrentes das autorizações 

> Licenças 
– As licenças ambientais são necessárias tanto para a instalação inicial e 

operação do projeto quanto para qualquer expansão, e as licenças 

emitidas precisam ser renovadas periodicamente 

– Para projetos com  impacto ambiental regional ou realizados em áreas de 

interesse, ou de propriedade do governo federal, o poder de emitir 

licenças é do IBAMA1) - em outros casos, a agência reguladora em nível 

estadual é responsável por analisar e emitir as licenças ambientais 

> Compensação fiscal 
– Benefícios fiscais à produção de equipamentos 

– Descontos nas tarifas de T & D 

 

 

> Financiamento governamental oferece linhas de financiamento 

atrativas para projetos de geração de energia 
– BNDES 

– SUDENE1) 

– BNB2) 

 

> Os projetos não são leiloados - A autorização é concedida para o 

desenvolvedor do projeto 

> Leilões de venda de energia exclusivos para energia alternativa 

(PCHs, Eólica e Biomassa) 

Fonte: Goldman Sachs; ANEEL; Roland Berger Strategy Consultant 

Eólicas – enquadramento legal 

Exigências e restrições Incentivos 

C 3 

1) Superintendência Nacional de Desenvolvimento do Nordeste ; 2) Banco do Nordeste do Brasil 
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D. Cenários futuros - diferentes visões do papel da energia 
renovável no Brasil e no mundo 
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Os cenários de evolução das fontes renováveis para o futuro são distintos, 
com estimativas de participação das renováveis entre 13% a 71% em 2030 

1. Especialistas divergem em relação à futura participação das fontes renováveis na matriz elétrica - estudos vão de 
cenários conservadores com participação de 13%, até cenários otimistas em que a participação chega a 71% em 2030 

2. Nesses cenários, a participação da renováveis crescerá tanto na geração de energia elétrica como no transporte e 
aquecimento - estima se investimento global entre USD 300  a 1.800 bn ao ano  

3. Além das divergências em relação a evolução das fontes renováveis em geral, a evolução por tipo de tecnologia se 
dará de maneira distinta, segundo os cenários analisados 

i. A energia hídrica perderá participação na matriz energética renovável brasileira, embora se mantenha como 
principal fonte - PDE prevê a expansão de grandes hidrelétricas principalmente na região Norte 

ii. Para as PCH, a EPE projeta crescimento superior a 50% da capacidade instalada até 2021 

iii.Crescimento da energia eólica será o mais significativo entre as renováveis, chegando a 27,3% na previsão do PDE 

iv.Projeção de crescimento para bioenergia mais otimistas é feita pelo PDE, que  prevê um crescimento anual de 4,5% 
até 2021 

v. A energia solar deve crescer cerca de 11%, atingindo participação de 4% na matriz até 2030, segundo o World 
Energy Outlook 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

D 
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Diferentes instituições desenvolveram cenários para a energia reno-
vável no futuro, estimando participação entre 13% a 71% em 2030 

Fonte: REN 21 2013, WEO 2012, Greenpeace 2012, Roland Berger Strategy Consultants 
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O cenário construído pelo Greenpeace se baseia num mundo com 
avanço da geração descentralizada e crescimento de renováveis 

Capacidade elétrica instalada [GW] Principais visões do cenário 

> O cenário Energy  [R]evolution projeta o caminho 
necessário para a redução de CO2 e eliminação de 
energia nuclear 

> O alcance do cenário projetado se baseia em 5 princípios 

– Implementação de soluções renováveis, especialmente 
através de sistemas de energia descentralizados 

– Respeito aos limites naturais do meio ambiente 

– Eliminação gradual das fontes de energia não-
sustentáveis 

– Promoção da equidade na utilização dos recursos 

– Desvinculação do crescimento econômico ao consumo 
de combustíveis fósseis 

4.908 

2030 

10.406 

2020 

7.425 

2015 

6.105 

2009 

Fonte: Greenpeace – Energy [R]evolution 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução de energia elétrica renovável no cenário de Energy [R]evolution 

Participação de renováveis na geração total [%] 

25% 
35% 

50% 

71% 

Hidrogênio Eólica 

PV 

Hídrica 

Nuclear 

Solar 

Fósseis Biomassa 

Geotérmica 

Oceânica 
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Evolução de energia renovável para o Brasil no cenário de Energy [R]evolution 

Para o Brasil, o Greenpeace espera que 90% da energia seja 
proveniente de fontes renováveis, com grande participação de eólicas 

Capacidade elétrica instalada de renováveis [GW] Principais visões do cenário 

70 

2010 

124 

2020 

100 

2040 

178 

2030 2050 

286 

Eólica 

Hídrica 

Biomassa 

Painéis Fotovoltaicos 

Energia Oceânica 

Geotérmica 

Fonte: Greenpeace – Energy [R]evolution 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

> O cenário Energy  [R]evolution prevê eliminação da 
geração de eletricidade a partir de óleo combustível, 
carvão e nuclear 

> Assumem alto investimento da iniciativa privada, 
incentivados pelo maior interesse do consumidor e apoio 
governamental as energias renováveis 

> Para uma introdução equilibrada das tecnologias 
renováveis, o Greenpeace aponta medidas como   

– Fim da tecnologia nuclear e de combustíveis fósseis 
para eletricidade 

– Crescimento da participação da biomassa, 
acompanhada de salvaguardas ambientais 

– Energia eólica como renovável de maior expansão 

– Aumento considerável da eficiência energética 

D 1 
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O cenário Ecofys construído pela WWF visa ter uma matriz 100% 
renovável até 2050 

> Redução da oferta de energia devido ao aumento da 
eficiência 

– Redução de 15% da demanda de energia em 2050 

> Substituição de fontes tradicionais por fontes 
renováveis 

> Uso de energia elétrica em substituição a combustíveis 
sólidos e líquidos - eletrificação do consumo energético 

> Economia de quase  EUR 4 trilhões1) por ano devido a 
eficiência energética e redução dos custos de 
combustíveis 

Evolução da matriz energética pelo cenário Ecofys 

1) Em comparação a um cenário Business as Usual 

Fonte: WWF 2011, Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução da oferta de energia  Principais visões do cenário Ecofys 

D 1 
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Esse cenário se baseia numa matriz com um mix diverso de fontes 
renováveis para substituição do carvão, fósseis e nuclear 

Evolução esperada da matriz energética Comentários 

> Em 2050, participação de combustíveis 
fósseis se torna mínima 

> Principais fontes serão eólica, solar, 
biomassa e hídrica  

> Uso de bioenergia – biocombustíveis e 
biomassa sólida, apenas na ausência de 
outras renováveis 

Energia final [EJ/a] 

Nuclear 

Carvão 

Gás natural 

Óleo 

Bio: Algas 

Bio: Culturas 

Bio: Comp. Fellings 

Bio: Tradicional 

Bio: Resid&usado 

Hidrelétrica 

Geo: Calor 

Geo: Eletricidade 

Solar: Termal 

Conc. solar: Calor 

Conc. solar: Power 

Fotovoltaica 

Ondas e marés 

Eólica: Off-shore 

Eólica: On-shore 

Mix da matriz de energia prevista pela WWF 

D 1 

Fonte: WWF 2011, Roland Berger Strategy Consultants 
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> O cenário New Policies  pressupõe a manutenção das 
políticas existentes e das recém anunciadas 

> Objetiva realizar um benchmark sobre os potenciais  e os 
limites de desenvolvimentos recentes em políticas 
climáticas e energéticas 

> Prevê crescimento mais acelerado de renováveis do que   
combustíveis fósseis 

– Combustíveis fósseis permanecem sendo principal 
fonte 

 

O cenário New Policies da IEA prevê crescimento das fontes 
renováveis, mas ainda papel importante dos combustíveis fósseis  

2030 2020 

7.162 

2015 

6.347 

2010 

5.182 

8.587 

CSP 

Geothermal Oil 

Marine Nuclear 

Solar PV 

Bioenergy 

Coal 

Gas 

Hydro 

Wind 

Fonte: WEO 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

Evolução da capacidade elétrica pelo cenário New Policies 

Participação de renováveis [%] 

26% 
29% 

33% 

38% 

Evolução esperada da capacidade elétrica [GW] Principais visões do cenário 
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O cenário 450 da IEA é mais agressivo e prevê crescimento mais 
acelerado de renováveis 

Evolução esperada da capacidade elétrica [GW] Principais visões do cenário 

> O cenário 450 estabelece uma trajetória consistente com 
50% de chance  de limitar o aumento da temperatura 
global em 2oC 

> Crescimento da demanda primária de energia em 16% 
entre 2010 e 2030 

> Entre os combustíveis fósseis, gás natural ganha 
relevância devido à maior disponibilidade e menor 
emissões 

> Crescimento acelerado de fontes de baixa emissão de 
carbono, em especial para geração elétrica 

– Principais fontes serão eólica, hídrica e nuclear 

Fonte: WEO 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

2035 

9.512 

2030 

8.590 

2020 

7.048 

2010 

5.182 

Oil 

Bioenergy 

CSP Marine 

Geothermal Gas 

Hydro 

Wind 

Coal 

Solar PV 

Nuclear 

Participação de renováveis[%] 

26% 

36% 
49% 

54% 

Evolução da capacidade elétrica pelo cenário 450 
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Já o cenário do PDE para o Brasil espera uma evolução no uso de 
renováveis com manutenção de hídrica como principal fonte 

Evolução esperada da capacidade elétrica [GW] Principais visões do cenário 

163 

2021 

138 

2012 

122 

182 

2014 2018 

Urânio 

Carvão 

Hidro Gás Natural 

Óleo Outras Renováveis 

Gás de processo 

> Utiliza um cenário econômico de referência com as  
premissas 

– Crescimento lento de desenvolvidos e acelerados de 
emergentes 

– Forte intervenção,a fim de evitar contágio da crise 
financeira 

– Cenário positivo de crescimento para o Brasil 

> Aumento do consumo final de energia, total e per capita 

> Crescimento da participação de outras renováveis 

– Biomassa,  PCH e eólica 

> Queda da participação dos derivados de petróleo devido 
a penetração do etanol 

Fonte: PDE 2021, Roland Berger Strategy Consultants 

Participação de renováveis[%] 

83% 

80% 

83% 

84% 

Evolução da capacidade elétrica pelo cenário do PDE 
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Em todos os cenários, a participação da renováveis crescerá tanto 
na geração de energia elétrica como no transporte e aquecimento 

Fonte: PDE 2021, REN 21 2013, Roland Berger Strategy Consultants 

Cenários 

> Plano Decenal Expansão 2021 

> ExxonMobil Outlook for Energy: a view to 2040 (2012) 

> BP Energy Outlook 2030 

> World Energy Outlook (2012) – "New Policies" 

> World Energy Outlook (2012) – "450" 

> Greenpeace (2012) Energy [R]evolution 

> IEA Energy Technology Perspectives (2012) - "2DS" 

> GEA Global Energy Assessment (2012) 

> IEA Energy Technology Perspectives (2012) – "2DS High Renewables" 

> Greenpeace (2012) Energy [R]evolution 

> WWF (2011) Ecofys Energy Scenario 

Ano 

2021 

2040 

2030 

2035 

2035 

2030 

2050 

2050 

2050 

2050 

2050 

Eletricidade 

84% 

16% 

25% 

31% 

48% 

61% 

57% 

62% 

71% 

94% 

100% 

Calor 

- 

- 

- 

14% 

19% 

51% 

- 

- 

- 

91% 

85% 

Transporte 

- 

- 

7% 

6% 

14% 

17% 

39% 

30% 

- 

72% 

100% 

Participação setorial de energia renovável em cenários globais recentes 
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As instituições estimam um investimento global anual entre USD 
300  a 1.800 bn ao ano 

Fonte: REN 21 2013, WEO 2012, Greenpeace 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

300

460

800

1.120

1.140

1.800Greenpeace - Cenário [R]evolution 

Greenpeace - Cenário de referência 

WEO - 4501) 

GEA 

Bloomberg New Energy Finance 

WEO - New Policies 

1) Assumindo que o gasto extra do cenário 450 é 100% revertido em energia renovável 

Investimento anual em energia renovável previsto por diferentes instituições 

Investimento anual em renováveis [bn USD] > Especialistas acreditam que os investimentos 
virão de diversas origens como: 

– Seguradoras, fundos de pensão, utilities, 
companhias de petróleo, fundos estrangeiros, 
bancos e financiamento público 

> Investimentos  em fonte eólica ganham espaço 
em detrimento de hídrica  

> Novos modelos de negócio irão surgir, incluindo 

– Terceirização de serviços de energia 

– Joint ownership entre comunidade e 
cooperativa  

– Preços flexíveis baseados no tempo de uso 
medido por smart meters 

Investimentos e novo modelo de negócios 

D 2 
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Maioria dos cenários aposta no crescimento expressivo da participação da energia eólica e solar na matriz 
energética - Cenário [R]evolution do Greenpeace é o mais agressivo 

As fontes renováveis terão evolução distintas para os cenários 
identificados  

Cenário 

WEO 2012 - New Policies1) 

WEO 2012 - 450 

Bloomberg New Energy Finance 

Greenpeace - Cenário de Referência 

Greenpeace - Cenário [R]evolution 

Hídrica 
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Eólica 
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Solar PV 
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1.2002) 
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219 

Geo- 
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40 

51 

30 

24 

714 

Oceânica 

15 

10 

- 

4 

176 

Capacidade elétrica em 2030 [GW] 

1) 2035; 2) Inclui Solar PV e CSP 

Fonte: WEO 2012, REN21, , Greenpeace, Roland Berger Strategy Consultants 
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A energia hídrica perderá participação na matriz energética 
renovável brasileira, embora se mantenha como principal fonte 

Hídrica 

Capacidade instalada [GW] Estudo CAGR (fonte) 
CAGR 
(renováveis) 

Comentários 

WEO - New Policies 
Scenario  

 

WEO - 450 
Scenario 

 

PDE 20212) 

1) Dados do PDE 2021 de 2012 e 2021; 2)   CAGR 2021-2012 

1,6% 

 

 

1,6 % 

 

 

3,2% 

2,3% 

 

 

2,4% 

 

 

4,6% 

Fonte: WEO 2012, PDE 2021, Roland Berger Strategy Consultants 
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2035 2030 20201) 20101) 

PDE 2021 

WEO - 450 

WEO - New Policies 

> Apesar de continuar sendo a principal fonte de energia não 

renovável, a participação da energia hídrica na matriz diminui 

> Devido ao menor impacto ambiental quando comparada às 

UHE, PCH desempenham um papel importante na expansão 

hidroelétrica renovável nos próximos anos 
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O PDE prevê a expansão de grandes hidrelétricas principalmente 
na região Norte 

Fonte: PDE 2021; Roland Berger Strategy Consultants 
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Expansão hidrelétrica planejada por região [GW]   Expansão hidrelétrica – status atual  [GW] 
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Os cinco projetos planejados >1 GW estão localizados no 
Norte/Nordeste e representam 79% do volume total 

Maiores hidrelétricas 
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Fonte: PDE2021; Roland Berger Strategy Consultants 
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Para as PCH, a EPE projeta crescimento superior a 50% da 
capacidade  instalada até 2021 

7,1

5,4

4,6

+54% 

2021E 2016E 2011 

COMENTÁRIOS 

Capacidade instalada em PCH – Brasil [GW] 

Expansão projetada para PCH 

> Devido ao menor impacto 

ambiental quando comparada às 

UHE, PCH desempenham um 

papel importante na expansão 

hidroelétrica renovável 

> Incentivos fiscais para 

equipamentos de PCH (ICMS e 

IPI) são menores do que os 

fornecidos a Biomassa e Eólicas 

dificultando competitividade 

> Visão EPE é otimista para PCH 

quando comparada a análise de 

mercado 

 

Fonte: EPE; Roland Berger Strategy Consultants 
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Crescimento da energia eólica será o mais significativo entre as 
renováveis, chegando a 27,3% na previsão do PDE 

Eólica 

Capacidade instalada [GW] Estudo CAGR (fonte) 
CAGR 
(renováveis) 

Comentários 

WEO - New Policies 
Scenario  

 

WEO - 450 
Scenario 

 

PDE 20212) 

15

13

9

1

17

15
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1
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1

2030 2035 20201) 20101) 

WEO - 450 

WEO - New Policies 

PDE 2021 

11,4% 

 

 

12,0 % 

 

 

27,3% 

Fonte: WEO 2012, PDE 2021, Roland Berger Strategy Consultants 

> Trajetória crescente de competitividade nos leilões dos 

últimos anos mostram fôlego das eólicas e facilitam 

crescimento 

> Por não emitirem CO2 na produção de energia, as eólicas 

são foco na estratégia brasileira para redução de emissões 

de GEE 

> Observou-se um avanço institucional significativo no que diz 

respeito a licenciamentos ambientais  

D 3.iii 

1) Dados do PDE 2021 de 2012 e 2021; 2)   CAGR 2021-2012 

2,3% 

 

 

2,4% 

 

 

4,6% 
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Projeção de crescimento para bioenergia mais otimista é feita pelo 
PDE, que  prevê um crescimento anual de 5,6% 

Bioenergia 

Capacidade instalada [GW] Estudo CAGR (fonte) 
CAGR 
(renováveis) 

Comentários 

WEO - New Policies 
Scenario  

 

WEO - 450 
Scenario 

 

PDE 2021 

1111

9

5

12
11

9

5

13

8

2035 2030 20201) 20101) 

WEO - New Policies 

PDE 2021 

WEO - 450 

3,2% 

 

 

3,6% 

 

 

5,6% 

> Brasil se destaca no cenário mundial como principal produtor 

de cana-de-açúcar e o setor sucroalcooleiro 

> Aumento dos incentivos governamentais ao setor e 

desenvolvimento tecnológico podem incentivar ao crescimento 

de até 6% a.a  

> Modernização e renovação de instalações de cogeração e 

investimentos greenfields são as principais estratégias de 

expansão 

Fonte: WEO 2012, PDE 2021, Roland Berger Strategy Consultants 

D 3.iv 

1) Dados do PDE 2021 de 2012 e 2021, referentes a biomassa; 2)   CAGR 2021-2012 

2,3% 

 

 

2,4% 

 

 

4,6% 
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Já a energia solar deve crescer cerca de 11%, atingindo 
participação de 4% na matriz 

Solar 

Capacidade instalada [GW] Estudo CAGR1) (fonte) 
CAGR 
(renováveis) 

Comentários 

WEO - New Policies 
Scenario  

 

WEO - 450 
Scenario 

 

PDE 2021 

10

7

2

11

8

3

2035 2010 2030 2020 

WEO - New Policies 

WEO - 450 

11,3% 

 

 

9,0% 

 

 

- 

Fonte: WEO 2012, PDE 2021, Roland Berger Strategy Consultants 

> No Brasil a energia solar tem elevado potencial para sua 

conversão em energia elétrica devido à elevada irradiação 

global média anual  

> Apesar da queda acentuada nos últimos anos, os custos 

dessa tecnologia ainda são elevados e não permitem sua 

utilização em volume significativo 

D 3.v 

1) Dados do PDE 2021 de 2012 e 2021, referentes a biomassa; 2)   Para WEO: CAGR 2035-2020 e para PDE: CAGR 2021-2012 

2,3% 

 

 

2,4% 

 

 

4,6% 
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

E. Cenário base e questões - proposta de cenário base e 
questões para reflexão, a partir do cenário proposto 
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Quais serão os impactos nas redes de Distribuição? 

Novo 

NOVAS TECNOLO- 

GIAS DE GERAÇÃO 

 
> Desenvolvimento de 

novas tecnologias / 
fontes na Geração 

– Eólica 

– Solar 

– CCS1) 

– Geotérmica 

– Resíduos sólidos 

> Desenho de novas 
tecnologias de  
storage 

 

Exemplos: 

> Redes em malha (não ponto-a-ponto) com transporte bi-direcional 
de energia e dados 

> Capacidade de responder rapidamente a variações na geração e 
consumo 

– Maior presença de elementos ativos (inteligentes) na rede 

– Elevada capacidade de adaptação e reconfiguração 

> Menores custos de operação e redução de perdas técnicas 

> Informações em tempo real orientando planejamento da manutenção 
e expansão da rede 

> Oferta de novos serviços (ex.: rede de dados, pontos de 
abastecimento para veículos elétricos) 

> Desenvolvimento de cidades sustentáveis – green cities 

A maior participação das fontes renováveis é um dos vetores de 
transformação do setor 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1) Carbon Capture and Storage 

Transformação do contexto do setor elétrico 

Mudanças regulatórias 

NOVAS FORMAS DE 
CONSUMO 

 

> Geração distribuída 

> Termostato inteligente 

> Baterias para 
armazenamento de 
energia renovável 

> Medidores inteligentes 

 

 

E 
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Construímos um cenário base para o Brasil a partir de uma visão geral e 
por tipo de tecnologia - análise do status atual, desafios e habilitadores 

Visão  
geral 

Hídricas 

Bioenergia 

Eólica 

Visão geral do cenário base de renováveis  

Solar 

Fontes 
incipientes1) 

Status atual 

> Participação das  renováveis 

na geração manteve se 

constante 

Desafios2) 

> Licenças ambientais, custo 

de investimento, 

intermitência das fontes 

Habilitadores2) 

> Incentivos fiscais e 

financeiros, viabilização no 

ACL... 

Cenário 2030 

> CAGR entre 3,9 a 4,5% -

dado atual participação de 

renováveis 

Tendência 

> Corresponde por 83%  

da geração 

> Licenças ambientais, 

atrasos em obras, 

localização do potencial 

> Facilidade na obtenção de 

licenças, políticas voltadas 

para PCHs 

> CAGR entre 2,7 a 3,2% -

menor crescimento entre 

as renováveis 

> Focada em biocombustíveis - 

baixo aproveitamento do 

potencial para cogeração 

> Baixa produtividade das 

caldeiras, alta dependência 

da safra, sazonalidade 

> Financiamento para 

investimento em caldeiras 

e EE3) 

> CAGR entre 5,4 a 5,6% -

crescimento focado em 

biocombustíveis 

> Crescimento acelerado  

~ 50% a.a. -  grande 

potencial inexplorado 

> Custos com conexão a rede, 

garantia do suprimento 

> Desenvolvimento de 

cadeia e tecnologia 

nacional 

> CAGR entre 19,8 a 27,3% - 

fonte será base para 

expansão de renováveis 

> Fonte incipiente - 

investimentos em projetos 

piloto 

> Inexistência de cadeia 

nacional e custo de 

investimento ainda elevado  

> Incentivo a geração 

distribuída, leilão por 

fontes, política industrial 

> CAGR entre 19,0 a 11,3% - 

fonte será pilar da geração 

distribuída 

> Fontes sem viabilidade 

comercial no país 

> Baixo potencial no país 

(resíduos urbanos é exceção) 

> Incentivo a inovação e P&D, 

e regulação e.g.  

lei de resíduos 

> Baixo crescimento,  

focado em resíduos sólidos 

1) Oceânica, geotérmica e outras 2) Não exaustivo 3) Eficiência Energética 
Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

E 
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Além das possíveis transformações na distribuição, a maior participação das 
renováveis traz questões a serem endereçadas nesse e nos próximos WS 

> Haverá crescimento da geração distribuída, da figura do prosumer e de micro-grids com a expansão de 
fontes renováveis, como a energia solar? 

> Quais são os desafios para os agentes do sistema nesse novo cenário de matriz energética? 

> Qual será o posicionamento do governo em relação as fontes renováveis vs. fontes fósseis e nuclear? 

> Como o setor irá atender a necessidade de investimento na rede e em telecomunicações para gerir e 
monitorar novo modelo de geração - descentralizado e bidirecional? 

> Como mitigar o risco de fontes da maior participação de fontes intermitentes como eólica e solar? Como 
se dará a evolução das tecnologias de armazenamento? 

> Quais os impactos ambientais (positivos e negativos) da maior participação de renováveis? 

> Quais os novos modelos de negócio que surgem para Utilities e.g. desenvolvimento conjunto com 
construtoras de prédios com painéis fotovoltaicos? 

> Haverá uma transformação do ambiente de negócios com a entrada de novos players na cadeia 
(fornecedores) e possíveis concorrentes de soluções para geração renovável? 

> Redução dos custos de investimento com o aumento da escala produtiva e possível movimento para 
miniaturização das tecnologias e.g. minieólica 

Questões e reflexões relacionadas aos cenários de renováveis 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Questões  Workshop a ser aprofundado 

E 
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

It's character 

impact! 
that creates 
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Design. The Graphics Operators will be 
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for German billed projects w ith increased risk of 
liability

The Project Manager/the person in charge 

decides on the usage of this disclaimer.

Set Disclaimer (RB Ribbon → Text → Set 

Disclaimer) creates the disclaimer slide at the end 

of the document:
• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – E

• Legal note – Copyright GmbH – Disclaimer – G

Disclaimer

Information

Cover slide
basis lay out 
"Cov er Page"

Photo with band

Chapter slide
basis lay out
"Title Slide"

w/o Photo

Last slide
basis lay out
"Last Slide"

For convenience you will find the bands and 
a selection of consistent pictures in the 
library"Temp_Series-01_Premium"

→ Create a new slide with the correct layout

→ Open the library browser and choose the 
library "Temp_Series-01_Premium"

→ Insert the image you need and send to 
back

→ Reposition the text placeholder to the right 
place on the band

Anexo 1 - Referências bibliográficas 
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Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Geração elétrica de fontes renováveis no 
mundo ['000 TWh] 

> Emissão de CO2 vs. geração de energia no 
mundo 
 

> Capacidade instalada total global em 2010 
[GW] 

> Status atual das fontes renováveis - 
geração elétrica por tipo de fonte [TWh] 

> Evolução da capacidade instalada brasileira 
[GW] 

> Geração elétrica por energético no Brasil 
[TWh] 

> Perfil do investimento global em renováveis 
USD bn, 2010 

> Capacidade e Maturidade das fontes 
renováveis 

> Custos mínimos e máximos por fonte 
energética 

Pág. 

> 09 
 

> 09 
 
 

> 15 
 

> 16 
 

> 18 
 

> 19 
 

> 21 
 

> 23 
 

> 24 

Instituição 

> IEA 
 

> IEA 
 
 

> IEA 
 

> IEA 
 

> EPE 
 

> EPE 
 

> European Biofuels 
 

> IEA 
 

> REN 21 

Fonte 

> World Energy Outlook 2012 
 

> World Energy Outlook 2012 
 
 

> World Energy Outlook 2012 
 

> World Energy Outlook 2012 
 

> Anuário Estatístico de eletricidade 2012 
 

> Anuário Estatístico de eletricidade 2012 
 

> G20 Investment Powering Forward  - 
2010 

> World Energy Outlook 2012 
 

> Renewable - Global Status Report 2012 

 

Motivação 
para o 
desenvolvi-
mento das 
renováveis 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Status  
Atual 
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela Pág. Instituição Fonte 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Status  
Atual -  
Hidrelétrica 

> Capacidade global hídrica total ~1,03 TW, 
em 2010 

> Capacidade instalada hídrica [GW] 

> Visão PCH - Estrutura de custos da 
instalação [%] 

> Visão PCH - Custo de instalação [R$/kW] 
 

> Produção mundial de Etanol e Biodiesel, 
2000-2011 [bn Litros] 

 

 
 

> Produção de etanol anidro e hidratado [MM 
m3] 

> Desenvolvimento de bioletericidade no 
Brasil 

> Evolução da exportação de bioletricidade 
2005-2010 [GW] 

 

 

> 27 
 

> 28 

> 31 
 

> 31 
 

> 37 

 

 
 
 

> 38 
 

> 41 
 

> 42 

> IEA 
 

> ANEEL 

> Abragel 
 

> Abragel 
 

> REN 21 

> Greenpeace 

> International Institute 
for Applied Systems 
Analysis 

> ANP 
 

> EPE 
 

> Cogen 

> Unica 

> MME 

> World Energy Outlook 2012 
 

> BIG - Banco de Informações de Geração 

> n.d. 
 

> n.d. 
 

> Renewable - Global Status Report 2012 

> Energy [R]evolution 

> Global Energy Assessment 
 
 

> ANP 2012 
 

> Anuário estatístico de eletricidade 2012 
 

> n.d. 

> n.d. 

> n.d. 

Status  
Atual -  
Biomassa 
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Capacidade mundial total de energia eólica 
[GW] 

> Evolução da capacidade instalada eólica 
brasileira [MW]  

> Evolução da capacidade instalada mundial 
de geração solar por tecnologia 

> Mercado de células fotovoltaicas 

> Capacidade adicionada de aquecimento 
solar, 2010 

> Capacidade de aquecimento solar total,  
2010 

> Panorama atual e expectativa de produção 
futura por região 
 

> Níveis de feed-in tariffs para tecnologias 
energéticas renováveis, países 
selecionados 

 

Pág. 

> 45 
 

> 47 
 

> 51 
 

> 59 

> 60 
 

> 60 
 

> 63 
 
 

> 74 

Instituição 

> REN 21 
 

> ANEEL 
 

> REN 21 
 

> EPIA 

> REN 21 
 

> REN 21 
 

> GEA 
 
 

> REN 21 

Fonte 

> Renewable - Global Status Report 2012 
 

> BIG - Banco de Informações de Geração 
 

> Renewable - Global Status Report 2012 
 

> Market Assessment 

> Renewable - Global Status Report 2012 
 

> Renewable - Global Status Report 2012 
 

> Global Energy Assessment 2012 
 
 

> Renewable - Global Status Report 2012 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Status  
Atual - 
Eólica 

Status  
Atual - Solar 

Incentivos e 
desafios 

Status Atual 
- Fontes 
Incipientes 
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Participação da energia renovável no mix 
de energia para diferentes cenários [%] 
 
 

> Greenpeace - Capacidade elétrica instalada 
[GW] 

> Greenpeace, Brasil - Capacidade elétrica 
instalada de renováveis [GW] 

> WWF - Evolução da oferta de energia  

> WWF - Evolução esperada da matriz 
energética 

> WEO, New Policies - Evolução esperada da 
capacidade elétrica [GW] 

> WEO, 450 - Evolução esperada da 
capacidade elétrica [GW] 

> PDE - Evolução esperada da capacidade 
elétrica [GW] 

> Investimento anual em renováveis [bn USD] 

 

 

Pág. Instituição 

> REN 21 

> IEA 

> Greenpeace 

> Greenpeace 
 

> Greenpeace 
 

> WWF 

> WWF 
 

> IEA 
 

> IEA 
 

> EPE 
 

> IEA 

> REN 21 

> Greenpeace 

Fonte 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Cenários 
Futuros 

> Renewable - Global Status Report 2012 

> World Energy Outlook 2012  

> Energy [R]evolution 

> Energy [R]evolution 
 

> Energy [R]evolution 
 

> The Energy Report 2011 

> The Energy Report 2011 
 

> World Energy Outlook 2012  
 

> World Energy Outlook 2012  
 

> PDE 2021 
 

> World Energy Outlook 2012 

> Renewable - Global Status Report 2012 

> Energy [R]evolution 

> 90 

 

 

> 91 
 

> 92 
 

> 93 

> 94 
 

> 95 
 

> 95 
 

> 97 
 

> 99 
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Referência de dados 

Capítulo Gráfico/Tabela 

> Capacidade instalada [GW] - hídrica 
 

> Expansão hidrelétrica – status atual  [GW] 

> Capacidade instalada em PCH – Brasil 
[GW] 

> Capacidade instalada [GW] - eólica 

 

> Capacidade instalada [GW] - bioenergia 
 

> Capacidade instalada [GW] - solar 
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> EPE 

> EPE 
 

> EPE 

> IEA 

> EPE 

> IEA 

> EPE 

> IEA 
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Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Cenários 
Futuros 
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> World Enery Outlook 2012 
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> PDE 2021 

> World Enery Outlook 2012 

> PDE 2021 

> World Enery Outlook 2012 
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> World Enery Outlook 2012 
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