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Este documento serve como base para as palestras e discussões do 
Workshop Perspectivas da Matriz Energética II - Fontes Térmicas1) 

Este é um documento de apoio ao 3º Workshop do projeto "A Energia na Cidade do Futuro", que tem como tema 
Perspectivas da Matriz Energética II - o papel das fontes térmicas na evolução do setor elétrico brasileiro 

Este workshop busca discorrer sobre o status atual das fontes geração de energia térmicas não 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 a partir da análise geral das fontes térmicas no país e no mundo e com um 
aprofundamento dos cenários e situação atual para 4 tecnologias específicas 

i. Gás (incluindo gás não convencional) 

ii. Carvão 

iii. Óleo Combustível 

iv. Nuclear 

1) Não renováveis 
 
Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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A importância das usinas termelétricas voltou à tona recentemente, 
após serem acionadas para complementar o fornecimento hidrelétrico 

Usinas termelétricas no Brasil 

 
Fonte: PDE 2021, Press clipping, Roland Berger Strategy Consultants 

"O meio ambiente diz que não se pode mais fazer grandes reservatórios, por 

causa da área de alagamento (...) Não tem milagre, o regime do Brasil vai ser 

sempre um regime que vai olhar as duas coisas" 

Presidente Dilma Rouseff, abril de 2013, sobre o crescimento da participação 

termelétrica na matriz brasileira 

Capacidade instalada [GW, 2011] Participação das termelétricas na matriz 

> Termelétricas correspondem hoje por cerca de 15% da capacidade elétrica 

instalada - incluindo nuclear 

> Embora o país seja líder na geração por renováveis, a falta de chuvas e 

investimentos em hidrelétricas força a contratação e o uso termelétricas 

– Contratadas para ficar em stand by no caso de alguma emergência no sistema 

elétrico, como períodos de seca 

> Uso de termelétricas afetam o caixa de empresas do setor 

– Distribuidoras arcam com maior parte dos custos imediatos das termelétricas 

– Repasse ao consumidor só pode ser feito após reajuste anual de tarifas 

aprovado pela ANEEL1) 

> Geração térmica inclui a queima de carvão, gás 

e óleo 

> Corresponde à segunda maior geração, atrás 

apenas da hidrelétrica 

1) ) Em 2013 o saldo da CVA foi amenizado via repasse da CDE às distribuidoras 

1 VISÃO GERAL 

12,6% 14,8%

70,8%

Outras renováveis 

Hidrelétrica 

Nuclear 

1,8% 

Térmica 
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Brasil se destaca pela baixa participação de termelétricas em 
comparação a outros países 

27% 

11% 

2% 

4% 

China 

Índia 

União 

Européia 

29% 

10% 

32% 22% 7% 24% 15% 

53% 

8% 26% 8% 

Estados 

Unidos 

2% 

26% 

5% 

8% 

2% 

83% 

Mundo 

31% 6% 39% 

Brasil 

32% 

67% 

1% 

3% 

4% 

14% 

Renováveis Carvão Óleo Gás Nuclear 

Capacidade instalada por fonte 

Capacidade elétrica instalada, 2010 [ % ] COMENTÁRIOS 

Fonte: WEO 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

> Brasil se destaca pela elevada participação de 

renováveis em detrimento de térmicas e nuclear 

> No nível mundial, termelétricas ainda possuem 

participação relevantes 

– Carvão e gás são as térmicas de maior destaque 

> Até 2030 carvão deverá  permanecer com maior 

participação que gás devido aos menores custos 

> Dependência de China e Índia em relação ao carvão 

compensam redução do carvão dos desenvolvidos 

1 VISÃO GERAL 
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Houve pouca contratação de gás natural nos leilões recentes – leilão 
"exclusivo" para térmicas em 2013 

31% 

3% 
17% 

12% 

38% 

2012 

302 
50% 50% 

2011 

2.559 

11% 

50% 

5% 

34% 

2010 

5.654 

81% 

16% 

3% 

2009 

764 

99% 

1% 

2008 

6.151 

24% 

10% 

4% 

46% 

16% 

2007 

5.355 

15% 
3% 

17% 

30% 

7% 

2006 

43% 
57% 

5% 

23% 

2005 

3.284 

2.786 

Hidrelétrica 

Eólica 

Biomassa 

Carvão 

Óleo Combustível e Diesel 

Gás Natural 

GNL 968 

2.877 

5.454 

1.752 

1.288 

3.088 

11.428 

∑  Fonte 

Próximos leilões de energia nova 

5º Leilão de Reserva (23/08/2013) 
> Eólica, início de suprimento em 01/09/2015 

e prazo de 20 anos 

16º Leilão de Energia Nova A-5 (29/08/2013) 
> Quantidade (30 anos): UHE 

> Disponibilidade (25 anos): termelétricas a 

carvão,a gás natural e a biomassa 

Resultados dos leilões de energia nova por ano de realização [MWm] 

Fonte: ANEEL; CCEE; Roland Berger Strategy Consultants 

1 VISÃO GERAL 
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Para o Sistema Interligado Nacional é esperado excedente de 
oferta para todos os anos até 2021 

> Excedente de oferta em todos os 

anos 

– Máximo de 5,4 GWm em 2017 

> Balanços consideram toda a garantia 

física à carga do sistema 

> Relação ente oferta e carga varia 

entre as regiões do SIN 

95 89 

2021 

75 
84 

90 

2020 

73 
82 

87 

2019 

86 
78 

83 

2018 

80 

2017 

77 

2016 

74 

2015 

71 

2014 

68 

2013 

67 

65 

2012 

62 

61 

Oferta Carga 

BALANÇO DE GARANTIAS FÍSICAS 1)– SIN [GWm] 

Fonte: PDE 2021; Roland Berger Strategy Consultants 

Avaliação das condições de atendimento no SIN 

COMENTÁRIOS 

1 VISÃO GERAL 

1) A versão utilizada pelo PDE para cálculo do balanço de garantias físicas não reproduz a lógica da operação  - nova versão que represente a aversão ao risco está  em teste 
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Na região Sul, o crescimento da carga prevista não é acompanhado 
pelo crescimento da oferta local, resultando em déficits 

> Déficit estrutural em todos os anos 

atingindo ~1,7 GWm em 2016 

> Investimento em transmissão pode 

não ser suficiente para garantir 

segurança no suprimento 

> Leilões regionais, por recomendação 

do ONS, podem ser oportunidade 

> Subsistema apresenta alta 

variabilidade das afluências, pouca 

capacidade de armazenamento e 

forte dependência de importação dos 

subsistema Sudeste/Centro-Oeste 

14.011
13.521

13.035
12.564

12.109
11.626

11.18110.791
10.41410.048

12% 

2015 

69% 

10% 
13% 

13% 

2014 

67% 

14% 13% 

66% 

2013 2016 

75% 

15% 15% 

64% 

14% 

11% 13% 

2012 2017 2018 2019 2020 2021 

15% 16% 

13% 13% 

16% 18% 20% 22% 
23% 

74% 73% 71% 71% 70% 

UHE UTE+UNE Outras Renováveis Carga 

BALANÇO DE GARANTIAS FÍSICAS – REGIÃO SUL [MWm] 

Fonte: PDE 2021; Roland Berger Strategy Consultants 

Avaliação das condições de atendimento da região Sul 

COMENTÁRIOS 

1 VISÃO GERAL 
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Já no subsistema do Nordeste, o balanço será positivo em todos os 
anos, com aumento de termelétricas e eólicas 

> Balanço positivo em todos os anos, 

embora decrescente 

> Sobreoferta advinda em parte  dos 

resultados dos leilões de 2007 e 2008 

– Usinas termelétricas e eólicas 

> Sobreofertas indicam necessidade de 

avaliação da concretização da 

expansão da oferta nos demais 

subsistemas 

–  Escoamento de excedentes de 

energia da região Nordeste 2014 

41% 40% 

2013 

41% 40% 

6% 

45% 43% 

2019 

54% 

45% 44% 

44% 

2018 

44% 

45% 43% 

42% 

2021 

62% 

35% 

9% 10% 

2020 

41% 

2017 2016 2015 

13% 

2012 

41% 

4% 

13% 14% 16% 16% 17% 

47% 46% 

UHE UTE+UNE Outras Renováveis Carga 

BALANÇO DE GARANTIAS FÍSICAS – REGIÃO NORDESTE [MWm] 

Fonte: PDE 2021; Roland Berger Strategy Consultants 

Avaliação das condições de atendimento da região Nordeste 

COMENTÁRIOS 

1 VISÃO GERAL 
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No subsistema no Norte, a operação da usina de Belo Monte será 
responsável pelo crescimento do superávit 

> Balanço positivo e crescente em todo 

o período 

> A partir de 2016  aparecem 

excedentes consideráveis, passíveis 

de serem exportados 

– Entrada em operação da casa de 

força principal de Belo Monte 

0% 

2013 

16% 

0% 

2015 

72% 

15% 

0% 

2014 

74% 

16% 
0% 

2016 

15% 

0% 

2018 

78% 

84% 

0% 

2017 

84% 

2012 

84% 
8% 1% 

26% 

22% 

84% 84% 

16% 

2021 

1% 

79% 

1% 

92% 

2020 

27% 

2019 

21% 

0% 

UHE Outras Renováveis UTE+UNE Carga 

BALANÇO DE GARANTIAS FÍSICAS – REGIÃO NORTE1) [MWm] 

Fonte: PDE 2021; Roland Berger Strategy Consultants 

Avaliação das condições de atendimento da região Norte 

COMENTÁRIOS 

1) Considera a disponibilidade da usina de Belo Monte, e a carga e as usinas de Manaus, Amapá e Boa Vista 

1 VISÃO GERAL 
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O crescimento das fontes térmicas na matriz irá desacelerar e dependerá 
da expansão das renováveis e da aprovação de políticas ambientais 

Visão  
geral 

Gás 

Óleo 
Combustível 

Carvão 

Visão geral do cenário base das térmicas 

Nuclear 

Status atual 

> Participação na capacidade 

instalada elétrica é de 17%  

Desafios1) 

> Pressões a favor de fontes 

menos poluentes 

Habilitadores1) 

> Alternativa às fontes renováveis 

intermitentes 

> Maturação das tecnologias 

> Menor crescimento dos reservatórios 

Cenário 20302) 

> CAGR entre 3,0 a 6,3% -

crescimento depende de 

reservatórios e políticas de 

emissão de CO2 

Tendência 

> Crescimento  impulsionado 

para complementar a 

geração hidrelétrica 

> Fortes barreiras de entrada 

> Players com atuação 

verticalizada 

> Vantagem de preço em relação ao 

óleo combustível 

> Grandes reservas de gás não 

convencional 

> CAGR entre 3,8 a 8,1% - 

maior participação na 

matriz futura 

> Baixa participação na 

geração elétrica, mas grande 

peso na demanda primária  

> Disponibilidade de reservas 

> Desenvolvimento de tecnologias 

menos poluentes  

> CAGR entre 0,0 a 1,45% - 

estabilização do 

crescimento após 2020 

> Baixa participação na 

capacidade instalada 

elétrica 

> Endereçamento de políticas a 

favor de fontes de baixa 

emissão 

> CAGR entre 2,0 a 4,7% - 

evolução atrelada às políticas 

sobre emissão de carbono 

> Baixo crescimento nos 

últimos anos devido ao 

incidente em Fukushima 

> Aceitação pública devido a 

impactos ambientais 

> Custos de financiamento 

> Pressões pela redução dos níveis 

de emissão GEE 

> Opção à intermitência das fontes 

renováveis 

> CAGR entre 3,5  a 5,6% - 

aumento da participação, 

apesar de incertezas 

1) Não exaustivo 2) Capacidade elétrica instalada, Limite mínimo  - WEO Current Policies Scenario; Limite máximo WEO 450 Scenario 
Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

> Possibilidade de maior oferta de 

óleos combustíveis devido à 

descoberta do pré-sal 

> Volatilidade de preços 

> Endereçamento de políticas a 

favor de fontes de baixa 

emissão 

1 VISÃO GERAL 
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Projeções da IEA e da EPE divergem quanto ao crescimento do gás 
natural na matriz elétrica - IEA supõe crescimento mais acelerado 

2,0 

(1,6%) 

2,8 

(2,3%) 

4,9 

(4,0%) 11,0 

(9,1%) 

15,9 

(13,1%) 

85,2 

(69,9%) 

∑ 122 GW ∑ 166 GW 

Crescimento de 

12 GW com gás 

Evolução da matriz elétrica brasileira 

3,0 

(1,8%) 

6,0 

(3,6%) 

8,0 

(4,8%) 23,0 

(13,9%) 

20,0 

(12,0%) 
106,0 

(63,9%) 

2020 

Fonte: WEO 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) PCH, Biomassa e Eólica 

1 

Nuclear 

Carvão  

Óleo 

Gás Natural 

Outras Renováveis1) 

Hidrelétricas 

∑ 216 GW 

43,0 

(19,8%) 

124,0 

(57,1%) 

4,0 

(1,8%) 

32,0 

(14,7%) 

8,0 

(3,7%) 

6,0 

(2,8%) 

2030 

Crescimento de 

20 GW com gás 

VISÃO GERAL 

3,4 

(1,9%) 

13,8 

(7,6%) 
3,2 

(1,8%) 

36,1 

(19,8%) 
116,8 

(64,1%) 

9,1 

(5,0%) 
Crescimento de 

 1,8 GW com gás 

∑ 182 GW 

2012 

WEO 2012 

PDE 2021 
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Gás natural deverá ganhar importância na matriz energética, mas 
barreiras de entrada limitam a participação no setor 

> Fonte não renovável com maior ganho 
esperado de participação na capacidade 
elétrica instalada brasileira 

Desafios e habilitadores 

Desafios 

> Disponibilidade de combustível e infra-
estrutura de transporte a preço competitivo 

> Flexibilidades contratuais para suprimento 
do combustivo (GSA), e.g. cláusulas take-
or-pay 

> Reservas concentradas em gás associado 
ao petróleo 

– Pouca flexibilidade de extração 

Tendência 

> Gás natural ganhará importância na 
matriz energética do Brasil, em diversos 
segmentos 

– Substituição de eletricidade por gás em 
processos de aquecimento (indústria) 

–  Grande potencial de co-geração 

> Previsões sobre oferta são divergentes 

– EPE prevê sobra, enquanto Petrobrás 
prevê déficit 

> Análises sobre o potencial brasileiro com 
gás não convencional ainda são incipientes  

> Que papel terá o gás não convencional na 
evolução do consumo de gás? 

> Quais são as principais barreiras para 
expansão do gás? Exploração, distribuição 
ou comercialização? 

43,0

23,0

9,0

8,1% 

2030 2020 2010 

Habilitadores 

> Vantagem de relação ao óleo combustível 
- Principal energético substituto  

> Perspectiva de possível aumento da oferta 
com o pré-sal  

> Gás não convencional  corresponde a 
4,2% das reservas mundiais 

– Majoritariamente no Centro-Sul, 
próximas ao centro de carga 

Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Com base nas projeções do World  Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 

Visão geral do cenário para gás 

Previsão de crescimento1)  [GW] 

CAGR não renováveis = 3,0% 

Questões provocativas 

2 GÁS NATURAL 
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Um dos desafios para a gestão do balanço do gás natural  é a 
previsibilidade quanto a geração termelétrica 

10,5 14,3 17,7

35,4

48,1
47,7

Esperada2) 

Adicional 1) 

2021 

65,4 

2016 

62,4 

2012 

45,9 

1) Corresponde à diferença entre a geração esperada a geração máxima, em função do uso de fontes termelétricas para atendimento a picos de demandas e situações de contingência 

2) Corresponde à quantidade esperada de gás a ser consumida em situações normais (ex. condições climáticas, sazonalidade, etc.) 

 

 

Demanda de gás natural para produção de energia elétrica [MM m3/dia] 

Fonte: EPE – PDE 2021 (Plano Decenal de Energia); Petrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

Comentários 

> Elevada incerteza sobre o despacho 
termelétrico gera alta volatilidade no real 
nível de consumo do combustível 

> Dependência da hidrologia e, no futuro, 
do regime dos ventos como principais 
fatores para incertezas 

> Custo elevado para prover infra-estrutura 
com demanda incerta causa um círculo 
vicioso que diminui a atratividade das 
termelétricas a Gás Natural 

2 GÁS NATURAL 
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Outro desafio é a capacidade de projeção da oferta de gás no país 
como demonstra a divergência das expectativas da EPE e Petrobrás 

Fonte: EPE – PDE 2020; Plano de Negócios Petrobras; Roland Berger 

Projeções de oferta e demanda de gás natural [bcm/ano] 
Estimativa de demanda de Gás Natural – EPE vs. Petrobras Oferta potencial com importação – EPE vs. Petrobrás 

70,0

53,0

51,3

2020 

68,0 

2015 

Petrobras EPE 

81,8

46,6
39,8

31,6

100,8

65,6

58,8

50,7

2020 2015 

Oferta Total - Petrobras 

Oferta Total - EPE 

Oferta Nacional - Petrobras 

Oferta Nacional - EPE 

2 GÁS NATURAL 
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Essas divergências impactam diretamente o balanço do gás natural – 
incertezas em relação à importação ou exportação 

COMENTÁRIOS 
30,830,4

27,0

19,4
16,2

12,6 11,811,3

8,0

0,3

-7,5
-5,8

-0,7

Balanço Petrobras 

Balanço EPE 

2020 

-9,2 

-4,1 
-2,4 

2015 

> Avaliação considera demanda máxima, 

isto é, despacho máximo de UTEs 

> EPE projeta potencial de exportação 

para o Brasil em 2020, se tornando 

superavitário na produção de gás natural 

entre 2016 e 2017  

> Petrobrás assume cenário oposto, 

deixando de ser incapaz de suprir 

demanda máxima, mesmo com 

importação 

> Visões opostas dificultam planejamento 

energético por parte das Geradoras 

> Indefinições sobre o pré-sal dificultam 

projeções externas a Petrobrás 

Fonte: EPE – PDE 2020; Plano de Negócios Petrobras; Roland Berger 

Balanço oferta e demanda de gás natural [bcm] – estimativas comparáveis em 2012 

10,7 GW 15,1 GW 

11,6 GW 11,6 GW EPE 

Petrobras 

UTEs Gás Natural 

Capacidade de 
importação 

Capacidade de 
exportação 

2 GÁS NATURAL 
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Reservas de gás natural brasileiras1) Localização das reservas totais, 2010 

95

75

166

385

49

Reservas 

comprovadas 

Reservas 

prováveis e 

possíveis 

cenário 

atual 

802 

417 

2010 

225 

59 

2009 

75 

26 

2008 

132 

57 

reservas 

em 2007 

370 

275 

1) Somente reservas que foram oficialmente reconhecidas pela ANP 

ES 

86,2 

RN 

12,5 

AL 

5,0 
SE 

5,7 

CE 

1,4 

RJ 

496,9 

AM 

94,5 

SP 

55,3 

BA 

39,8 

PR 

2,1 

SC 

2,7 

Desenvolvimento das reservas de gás da Petrobrás [bcm] 

Um dos fatores de incerteza é a questão do timing de exploração da 
disponibilidade das reservas nacionais (ex: incertezas sobre Pré-Sal) 

Fonte: BDEP; MME; ANP; Petrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

2 GÁS NATURAL 
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UPSTREAM (Produção) 

Visão Geral 

> Produção bruta de 65,9 Mm3/ano 

> Oferta de gás nacional líquida ao  

mercado de 33,8 Mm3/ano 

> Maior parte da extração ocorre na costa, 

principalmente no Rio de Janeiro 

> Petrobras é agente dominante 

> Novos entrantes investindo para entrada 

em operação comercial no futuro próximo 

MIDSTREAM (Transporte) DOWNSTREAM (Distribuição) 

Visão Geral 

> Rede de gasodutos brasileira: 7,327 km 

> Importação via gasoduto: 27 Mm3/ano 

de gás natural foram disponibilizados 

através do gasoduto Bolívia-Brasil 

> Importação via GNL: 1,6 Mm3/ano 

> Implementação futura do TRBA (Terminal 

de Regaiseficação da Bahia): 14 Mm3/ano 

Visão Geral 

> 47,7  Mm3/ano via distribuidoras locais 

> 11,3 Mm3/ano via Refinarias e FAFENS 

> 2,5 Mm3/ano via direto ao produtor 

> 27 distribuidoras locais 

 

 

Opera ambas plantas de 

regaiseficação 

33% market share 

26% market share 

15% market share 

10% market share 

7% market share 

Participação em 21 das 

27 distribuidoras 

Principais agentes 

Principais agentes Principais agentes 

Detém 63% da rede de 

transporte 

A grande influência da Petrobras na cadeia de produção, também, a 
torna uma variável chave para o entendimento e atuação no setor  

Fonte: MME – Boletim mensal de gás natural, jun/2012; Petrobras Relatório anual; Roland Berger Strategy Consultants 

Visão geral da cadeia de produção de gás natural, 2011 [Mm3/dia] 

2 GÁS NATURAL 

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.institutorenovacao.org/img/bahia_gas.png&imgrefurl=http://www.institutorenovacao.org/interna.php&usg=__qgalGZE2BZOYpvsodeGCixnlMYg=&h=129&w=140&sz=67&hl=pt-BR&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=EChB07G60bUw9M:&tbnh=86&tbnw=93&prev=/images?q=bahia+gas&um=1&hl=pt-BR&lr=&sa=N&tbs=isch:1
http://www.gaspetro.com.br/
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.seacex.com/media/fotos/gasNatural_logo.jpg&imgrefurl=http://ibericos.wordpress.com/2008/02/&usg=__JS1XGc1t1fvDRU9s1NXx0gVAb_E=&h=223&w=500&sz=18&hl=pt-BR&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=dAiMDfrSN600eM:&tbnh=58&tbnw=130&prev=/images?q=gasnatural&um=1&hl=pt-BR&lr=&tbs=isch:1
http://www.encorepersonnel.co.uk/eshot/jan_07/british_gas.jpg
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Essas incertezas trazem eventuais cenários de déficit que têm de ser resolvidos 
com importações - baixa margem no balanço, sem excedente estrutural  

Terminais e capacidades 

14

7

14

35

21

Total 2013E Ilha do 

Frade (BA)    

2013 

Capacidade 

operacional 

atual 

Pecém (CE) Baía de 

Guanabara 

(RJ) 

Rio de Janeiro 

Pecém 

Ilha do Frade 

Terminais de importação – Plantas de regaseificação Capacidade de importação – GNL [MM m3/dia] 
 

Fonte: Petrobras; Roland Berger Strategy Consultants 

2 GÁS NATURAL 
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Uma possível saída para  redução desses cenários de déficit  é a 
exploração de gás não convencional – país tem 10ª maior reserva 

Reservas brasileiras apresentam potencial de extração 

6.400

6.541

8.212

10.987

11.214

13.734

19.284

21.917

24.409

36.132

México 

Argentina 

EUA 

China 

Brasil1) 

Argélia 

Canada 

Líbia 

África do Sul 

Austrália 

Fonte: World Energy Outlook 2011; IEA; Valor Econômico; Roland Berger Strategy Consultants  

Reservas recuperáveis de gás não convencional 2)[Bilhões 
de m3] 

1) IEA considerou apenas potencial da Bacia do Paraná; 2) Shale gas 

> De acordo com a IEA, Brasil tem ~ 6.400 
bilhões de m3 de gás não convencional, o 
que corresponde a cerca de 4,2% das 
reservas mundiais 

> Análises sobre o real potencial do 
mercado brasileiro ainda são incipientes 

> Produção de gás não convencional  na 
Argentina pode diminuir consumo do gás 
boliviano, e, por consequência, aumentar 
volume disponível de gás vindo pelo 
Gasbol 

> A atenção do governo ao pré-sal pode ser 
um inibidor de investimentos 
governamentais ao gás não convencional 

COMENTÁRIOS 

1 GÁS NÃO CONVENCIONAL 2 
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Já existem experiências internacionais com gás não convencional, 
que tiveram diferentes resultados, nas quais o país pode se basear 

Exemplos de mercados de gás não convencional 

EUA França 

> País com as 2ª maiores reservas 
do  mundo ~24 tcm 

> Produção de 15,3 bcm em 2011 

> Produção diminui fortemente a 
necessidade de importação de 
GNL 

> Preços de Gás Natural foram 
fortemente pressionados pela 
produção de gás não convencional 

> Principais reservas estão em áreas 
privadas – diminuindo a influência 
do Estado 

 

> Uma das maiores reservas da 
Europa – 5 tcm1) 

> 05/2011 - Parlamento baniu a 
prática de "fracking" – método único, 
atualmente, de extração 

> 09/2012 – Presidente Hollande 
rejeitou a exploração de gás não 
convencional, definindo que seria a 
sua política até ao final do mandato: 

– Alto risco ambiental e para a 
saúde 

Fonte: Press clipping; US Energy Department; World Energy Outlook 2011; IEA; Roland Berger Strategy Consultants 

Argentina 

> 3º país com maior reservas – ~22 
tcm 

> Jazida Vaca Murta – potencial de  
~19,8 tcm 

> YPF necessita parceiros 
internacionais: 

– Financiamento  

– Expertise na extração de gás não 
convencional 

> Nacionalização da YPF 

– Cenário pouco atrativo para 
players internacionais 

– Risco país elevado 

> Players: YPF, Exxon Mobil Corp., 
Bridas Corp., Chevron Corp2) 

1) Potencial de reservas estimado pelo Departamento Americano de Energia; 2) Segundo o presidente da YPF estão perto de fechar contrato de parceria 

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 
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A viabilização da extração comercial de gás não convencional  pode 
pressionar para baixo preços de gás natural, como nos EUA 

Projeção de preço do gás natural1) [USD/MBtu] 

Mercado norte-americano  

> Recentes avanços tecnológicos estão viabilizando 
extração de gás não convencional  em escala 
comercial 

> EUA, Canadá e Austrália destacam-se atualmente 
na produção do gás não convencional, com 
custos de produção entre USD 3 e USD 7 por 
MBtu 

> Aumento da oferta, em especial no mercado 
norte-americano, exerce forte pressão para 
diminuição dos preços do gás natural 

 

Comentários 

    Impacto dessa redução dos preços nos EUA já   
viabilizou a  conversão de usinas termelétricas 
a carvão para gás natural 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Preço do 

gás natural 

Início produção em 
massa de gás não 
convencional 

1) Mercado norte-americano com referência 

Fonte: World Energy Outlook 2011; IEA; Valor Econômico; Roland Berger Strategy Consultants  

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 
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IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO1) DE GNL 

NOS EUA (MMcf) 

% do total 
em 2010 

CAGR 
2010/ 
2030 

37 

20 

34 

8 

-1.2% 

+6.2% 

+1.4% 

-2.6% 

100 1.9% TOTAL 

O desenvolvimento do gás não convencional também afetou os preços 
nos EUA dada a reversão das expectativas de importação de GNL 

PRODUÇÃO DE GÁS NOS EUA POR FONTE E PREVISÃO 

0
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bcf/d 

100,000 

90,000 

80,000 

70,000 

60,000 

50,000 

40,000 

30,000 

20,000 

10,000 

0 

MMcf 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 

Exportações GNL 

Importações GNL 

PREVISÃO 2011 

1) 31/12/2011 

Fonte: DOE; EIA; Wood Mackenzie; Roland Berger Strategy Consultants 

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 
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Porém, mesmo com o aumento da participação do gás não 
convencional, espera-se aumento de preços do gás natural 

79% 

5% 

5% 

10% 

2025 

4.375 

82% 

6% 

5% 

7% 

2020 2035 

83% 

6% 

5% 

6% 

2015 

3.825 

85% 

7% 

3% 

5% 

2008 

5.150 

88% 

8% 

2% 

3% 

76% 

4.150 

5% 
6% 

14% 

2030 

4.800 

3.130 

Convencional Tight Coalbed Methane Shale  

Projeção do crescimento da produção mundial de gás natural 
[Bilhões de m3] 

Fonte: IEA; Roland Berger Strategy Consultants 

Projeção de preço do gás natural1) [USD/MBtu] 

Projeções de evolução de volume e preço do gás natural 

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Reservas maiores 

que as esperadas 

Produtividade alta  

de gás não  

convencional 

Produtividade baixa  

de gás não 

convencional 

Cenário base 

1) Mercado norte-americano com referência 

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 
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No Brasil, as maiores reservas de gás não convencional  
identificadas concentram-se próximas ao centro de carga 

LOCALIZAÇÃO DAS RESERVAS 

Principais reservas identificadas estão na região da Bacia do Paraná 

Fonte: IEA; Valor Econômico; Brasil Econômico; World Energy Outlook 2011; Roland Berger Strategy Consultants 

Amazônica 

Tocantins  
Araguaia 

Atlântico  
NE Ocidental 

Atlântico  
NE Oriental 

Atlântico  
Leste 

Atlântico  
Sudeste 

Atlântico  
Sul 

Uruguai 

Paraguai 

Paraná 

Parnaíba 

> IEA  considera apenas o potencial da bacia do 
Paraná, mas cálculo preliminar da ANP indica 
volume recuperável nas bacias do São Francisco e 
do Parnaíba 

> Forte presença da Petrobras é barreira de entrada 
para novos players 

– Dependência da rede de transporte de 
distribuição da Petrobras para escoar produção 

– Incongruência entre a localização das reservas 
de gás não convencional e a malha de 
escoamento atual 

> Questões ambientais exigem marco regulatório 
específico e criação de legislação própria 

COMENTÁRIOS 

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 



25 SAO-0180-05977 035 01 40-23_v3.pptx 

A ANP já realizou 11 rodadas de licitações e anunciou um possível 
leilão focado em shale gas para 2s2013 

A 11ª Rodada teve ênfase na margem 

equatorial brasileira e em áreas terrestres 

maduras situadas nas regiões Sudeste, 

Norte e Nordeste 

289

53
2327

200

251

101

11 

(2013) 

10 

(2008) 

54 

130 

9 

(2007) 

117 

271 

7 

(2005) 

1.134 

6 

(2004) 

154 

913 

5 

(2003) 

908 

4 

(2002) 

21 

54 

3 

(2001) 

34 

2 

(2000) 

21 

1 

(1999) 

12 

Blocos Arrematados 

Blocos Licitados 

Fonte: ANP; Roland Berger Strategy Consultants 

Histórico das licitações de blocos exploratórios 

[#] de rodadas/ano 

0 300 600 900 

km 

Bacias sedimentares: 

Bacias principais: 

[m Km2]: 

38 

29 

~7,5 

Rodada 6 

Rodada 7 

Rodada 9 

Rodada 10 

Bacia sedimentar marítima 
Bacia sedimentar terrestre 

Rodada2 

Rodada 3 

Rodada 4 

Rodada 5 

Polígono Pré-sal (Lei nº 12 361/10) 

Campos em produção de desenvolvimento 

Embasamento 

LEGENDA 

TEXTO 

Rodada 11 

[%] em concessões:  

Empresas nacionais 

Empresas estrangeiras: 

4,5 

38 

39 

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 



26 SAO-0180-05977 035 01 40-23_v3.pptx 

Como a exploração do gás não convencional ainda está em fase 
inicial,  há vários riscos de mercado a serem avaliados  

Riscos do mercado de gás não convencional no Brasil 

> Dificuldade em monetizar o gás não convencional no Brasil, pelo controle de mercado da Petrobrás - em 
particular se a demanda de usinas térmicas não for suficiente para todo o gás não convencional disponível 

Controle 
Petrobras 

> Possibilidade do Governo vetar a exploração de gás não convencional por problemas ambientais 
– Semelhante ao caso Francês, no qual Governo impediu a exploração deste gás 
– Atualmente órgãos ambientais no Brasil têm grande poder de influência 

> Existência de risco regulatório por não existir ainda lei que legisle a exploração de gás não-convencional 

Ambiental e 
Regulatório 

> Devido às grandes incertezas dos reservatórios de gás não convencional e da sua exploração, não existe a 
possibilidade de garantir financiamentos iniciais do BNDES 

> É necessário financiamento próprio ou outros tipos de financiamento que podem encarecer os projetos 
Financiamento 

Fonte: Estadão; Valor Econômico; Roland Berger Strategy Consultants  

> Viabilidade econômica das reservas de gás não convencional ainda está sendo estudada - potencial das 
reservas está ainda por confirmar e capacidade de extração é ainda incerta 

> Economias de escala no início de produção serão baixas comparado com EUA 
> Inexistência de gasodutos em alguns dos locais das reservas de gás não convencional será um desafio para a 

distribuição 

Exploração das 
reservas e 
transmissão 

1 2 GÁS NÃO CONVENCIONAL 
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O desenvolvimento tecnológico no setor depende de alguns players 
com atuação internacional, dada a alta concentração do mercado 

Mercado da tecnologia da geração à gás 
Mercado de geração à gás, por tecnologia 

Turbinas de 
combustão 
industrial  

> Fabricantes mundiais detentores de tecnologia 
[não exaustivo] 

> Nenhum com fabricação no Brasil 

Caldeiras de 
recuperação de 

calor 

> Detentores de tecnologia não fabricam quase 
nada 

– Subcontratam partes de pressão em 
caldeirarias pesadas na Coréia, China, México 
etc 

– Fábricas brasileiras tem baixa participação por 
falta de tecnologia e impostos 

Caldeiras de 
queima 

> Fabricantes mundiais [não exaustivo] 

> Fabricação própria, com subcontratação de 
partes menos críticas 

> Tendência de joint venture em mercados 
crescentes 

> Em 2011, lançamento do Turbinator: 

– Desenvolvida para ser  eficiente e potente 
ao mesmo tempo 

– Versão para países que operam a 50 e 60 
hertz 

> Três tipos de turbina: 

– Aeroderivativas 

– Heavy Duty 

– Small Heavy Duty 

     General Electric 

Fonte: ABRAGET, GE, Roland Berger Strategy Consultants 

TECNOLOGIAS 2 2 
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Tendo em vista esse contexto, a evolução da tecnologia de geração 
a gás deverá endereçar alguns desafios para se desenvolver 

Desafios a serem superados para evolução das tecnologias de geração à gás 

> Demandas crescentes por maior 
eficiência 

> Mercado gerador de eletricidade cada 
vez mais competitivo 

> Busca de maior flexibilidade em termos 
de combustíveis utilizados 

> Variável chave para difusão dessa 
técnica de geração 

> Crescente preocupação com emissões 
de CO2 

> Surgimento de regulação mais severa e 
metas mais bem definidas 

> Exigência de manutenção da 
confiabilidade 

– Equipamentos submetidos a condições 
operacionais mais agressivas 

> Necessidade de redução da escala 
mínima atendida 

> Atendimento à crescente demanda por 
flexibilidade, sem elevação de custos 

Disponibilidade/ Confiabilidade 

Flexibilidade 

Meio ambiente 

Trade-off  eficiência vs. flexibilidade 

Escalas 

Eficiência 

Questões tecnológicas 

> Plantas convencionais flexíveis ou 
eficientes 

– Algumas podem alterar a potência 
para atender picos ou quedas  

– Outras se mantém constantes 
consumindo pouco gás natural, mas 
demoram para aumentar a velocidade 

Fonte: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, Roland Berger Strategy Consultants 

TECNOLOGIAS 2 2 
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É esperado que o consumo de gás natural para a cogeração continue 
a ter um forte crescimento até 2021 – qual o seu verdadeiro potencial? 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants; MME; PDE 

COMENTÁRIOS 

> A Cogeração tem benefícios como limitar 
a dependência da rede elétrica, 
economizar na conta de energia ou vender 
energia na rede 

– Cogeração Qualificada tem os mesmos 
incentivos na TUST/TUSD que as 
fontes renováveis (Eólica, Biomassa e 
PCH) 

> Utilizada especialmente em indústrias 
que geram muito vapor (e.g. papel e 
celulose, química, têxtil e agroalimentar) 

– Eficiência combinada de ~85% 

> Prevalecem os sistemas de turbinas a 
gás sobre outras instalações de 
cogeração – sistema favorável ao gás 
natural 

2,5

1,9

1,4

1,11,1
0,9

+7% 

+17% 

2021e 2016e 2012e 2011 2010 2009 

Evolução e previsão do consumo de gás natural para Cogeração (bcm) 

COGERAÇÃO 2 3 



30 SAO-0180-05977 035 01 40-23_v3.pptx 

Só no Estado de São Paulo o potencial de cogeração estimado é 
de 7,0 bcm – destacadamente nas indústrias Química e de Ferro 

DISTRIBUÇÃO  POR SEGMENTO DA INDÚSTRIA (bcm) COMENTÁRIOS 

> A indústria química possui o maior 
potencial para cogeração, 
aproximadamente 2 bcm 
 

> O desafio principal é a concorrência 
com a biomassa (70% da cogeração 
do Estado de SP) 
 

> A expectativa é que setores 
atípicos, como Shopping Centers, 
Edifícios Corporativos, Hotéis, 
Supermercados e Hospitais, 
avancem no uso da cogeração 

Potencial de cogeração do Estado de São Paulo por segmento da indústria 

31%

6%

6%
11%

Química 

11% 

28% 

Ferro gusa 

Papel e Celulose Alumínio 

6% 

Supermercados 

Cimento 

Outros 1) 

∑  7,0 

1) Inclui Têxtil, Citros, Frigorífico, Shoppings, Aminoácidos, Madeira, Pneus, Cerâmica, Hospitais, Bebidas, Massas e Biscoitos, Laticínios, Óleos, Hotéis, Edif. Corporativos 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants; Cogen 

COGERAÇÃO 2 3 
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Aumento da oferta devido ao pré-sal será o fator de maior impacto no 
mercado de petróleo - impacto para o setor elétrico ainda é incerto 

> Crescimento se estabelece após 2020 - 
baixa participação na capacidade elétrica 

Desafios e habilitadores 

Desafios 

> Alta volatilidade de preços 

> Endereçamento de políticas a favor de 
fontes de baixa emissão 

> Alto custo de geração elétrica a partir do 
petróleo 

> ... 

Tendência 

> Brasil deverá ser o país com crescimento 
mais acelerado fora do Oriente Médio 

> Participação da fonte na matriz elétrica 
deverá diminuir 

> Grande crescimento da produção de 
petróleo devido ao pré-sal 

– Evolução da fonte está articulada com a 
demanda para fins de transporte 

– Impactos na geração elétrica não 
deverão ser tão fortes 

> ... 

> Quais os impactos do aumento da oferta 
de petróleo para a geração elétrica? 

> Ainda haverá espaço para geração a óleo 
combustível/diesel em larga escala no 
sistema interligado nacional? 

8,08,0

6,0

1,4% 

2030 2020 2010 

Habilitadores 

> Aumento da oferta pela bacia do pré-sal, 
definida pelo Novo Marco Regulatório2) 

> ... 

Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Com base nas projeções do World  Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 2)Lei n° 12.351/2010 

Visão geral do cenário para petróleo 

Previsão de crescimento1)  [GW] 

CAGR não renováveis = 3,0% 

Questões provocativas 

3 ÓLEO COMBUSTÍVEL 
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Políticas de incentivo a fontes com baixa emissão de carbono 
desaceleram o crescimento do carvão  

> Crescimento depende da força de políticas 
a favor de fontes de baixa emissão e 
inovações tecnológicas 

Desafios e habilitadores 

Desafios 

> Adequação à legislação ambiental com 
elevado nível de exigência devido a 
pressões ambientais 

> Aceitação pública devido ao grande 
impacto ambiental 

Tendência 

> Fonte deverá permanecer com baixa 
participação na matriz elétrica 

– Participação poderá cair para até 1,56% 

> ... 

> Tendo em vista os impactos ambientais e a 
pressão por redução na emissão de CO2, qual 
o limite para a expansão do carvão?  

> Qual deverá ser o papel do carvão na geração 
de energia elétrica dada a evolução das fontes 
intermitentes e da disponibilidade de gás? 

4,0

6,0

2,0

3,5% 

2030 2020 2010 

Habilitadores 

> Disponibilidade de reservas 

> Desenvolvimento de tecnologias menos 
poluentes (coal clean energy e CCS) 

> Fonte é uma opção à intermitência 

> ... 

Fonte: CPFL, IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Com base nas projeções do World  Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 

Visão geral do cenário para carvão 

Previsão de crescimento1)  [GW] 

CAGR não renováveis = 3,0% 

Questões provocativas 

4 CARVÃO 
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As maiores reservas brasileiras de carvão mineral estão 
concentradas na região sul - total de ~3 TW de potência 

Usinas termelétricas brasileiras em operação e em construção 

Fonte: ANEEL - Banco de Informações de Geração, Atlas de Energia Elétrica no Brasil, Roland Berger Strategy Consultants 

COMENTÁRIOS 

> Maioria das reservas brasileiras estão 
localizadas na região Sul  

– Estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Paraná 

> Novas térmicas devem se situar próximas às 
minas devido à característica do carvão 
nacional 

– Carvão com elevado conteúdo de inertes, o 
que não justifica seu transporte 

> Maioria das usinas utiliza carvão nacional, 
exceto as localizadas próximas a portos com 
estrutura à recepção e transporte do carvão 
importado 

4 CARVÃO 
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Usinas de carvão serão forçadas a se modernizarem para atender à 
resolução da ANEEL que demanda maior eficiência 

Óleo combustível/ 

diesel 

Carvão 

Gás natural 

Nuclear 

21,6 

10,0 

(46,3%) 

2,4 

(11,1%) 

3,0 

(13,9%) 

6,2 

(28,7%) 

Investimentos em expansão da geração termelétrica 
[2012-2021, R$ BLN] 

> Expectativa de grandes investimentos para 
modernização das plantas atuais 

> Resolução 500/2012 determinou prazo até 2016 para 
aumento da eficiência de usinas de carvão 

– Usinas deverão aumentar eficiência para continuar 
tendo 100% da despesa custeada 

– Grau de eficiência depende da potência da usina: 

- 25% para potência de até 50 MW 

- 30% para potência de até 150 MW 

- 35% para potência maior que 150 MW 

> Empresas do setor aguardam definições do governo 
antes de começarem a investir, e.g. forma de 
comercialização da energia extra 

> Investimento em novas usinas de carvão corresponderão 
a 11% do investimento total em termelétricas 

Perspectivas de investimento para usinas de carvão - construção e modernização 

Investimentos em modernização das usinas de carvão 

Fonte: Associação Brasileira de Carvão Mineral, Roland Berger Strategy Consultants 

4 CARVÃO 
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Devido ao elevado grau poluente das termelétricas, diversas 
tecnologias de redução de emissões estão sendo desenvolvidas 

Tecnologias para geração de eletricidade pelo carvão - Clean coal technologies 

Fonte: Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, Roland Berger Strategy Consultants 

Tecnologias 

1 Carvão pulverizado 2 

Usinas supercríticas e ultra supercríticas 4 

Combustão com leito fluidizado 

3 Gaseificação Integrada com Ciclo Combinado 
(IGCC) 

> Tecnologia comercial que permite queima de carvões de 
baixa qualidade 

– Corresponde a cerca de 90% da capacidade mundial 

> Considerada tecnologia de queima limpa quando 
complementada por sistemas de controle de NOx, 
dessulfurização de gases e remoção de partículas 

> Caldeiras operam com níveis de temperaturas e pressão 
mais altas que as termelétricas convencionais 

– Resulta em alta eficiência de conversão energética e 
menos emissões de poluentes 

> Dois tipos de tecnologia: 

– À pressão atmosférica (AFBC) 

- Permite queima em temperaturas menores, reduzindo 
emissão de NOx 

– Com pressurização 

- Baseada em uma configuração AFB em ciclo combinado 

> Combinação das tecnologias de gaseificação do carvão e 
tecnologia da turbina à gás em ciclo combinado 

> Carvão não é aquecido diretamente, mas sim em um vaso 
pressurizado (gaseificador) 

4 CARVÃO 
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Nos últimos anos vem se desenvolvendo a tecnologia de captura de 
carbono, aplicável em usinas à carvão e à gás 

Captura de carbono (CCGS) e potencial no Brasil 

Descrição 

Procedimento 

> Captura de emissões gasosas provenientes das 

usina termelétricas a carvão e a gás 

> Armazenagem em reservatórios naturais da 

crosta terrestre 

Status da tecnologia  da captura de carbono 

> Três tipo de tecnologia para captura 

– Sistema de captura pré-combustão 

– Sistema de captura pós-combustão 

– Combustão Oxyfuel 

> Ainda necessitam de investimento em P&D para 

se tornarem menos custosas 

I. CAPTURA 

> Procedimento simples, já realizado em dutos de 

alta pressão 

II. TRANSPORTE 

> Três estruturas geológicas potenciais 

– Formações salinas profundas 

– Campos de petróleo e gás exauridos 

– Camadas de carvão 

III. ESTOCAGEM 

Fonte: Análise do potencial técnico geológico de CO2 - COSTA (2009), Roland Berger Strategy Consultants 

Oportunidades de armazenamento no Brasil 

> De todas as bacias, apenas algumas apresentam bons 

potenciais para aplicação da tecnologia CCGS 

– Campos, Santos, Recôncavo, Solimões e Paraná 

4 CARVÃO 
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A importância da captura de carbono reside em ela ser uma opção 
para a redução das emissões de CO2 provenientes de termelétricas 

Capacidade anual adicional necessária para  redução 
de 50% de emissões - setor elétrico 

> Crescente reconhecimento de que desenvolvimento tecnológico deverá ser parte da solução para mudança climática 

– Especialmente importante para carvão devido ao crescimento da fonte em grandes economias  

> Única tecnologia disponível atualmente que permite cortes profundo de emissão de CO2  

> Tecnologia poderá contribuir com até 19% das reduções de emissão global de CO2 até 2050 

Relevância da captura de carbono para geração termelétrica 

Principais tecnologias para redução de emissões 

Fonte: IEA, World Coal Association, Roland Berger Strategy Consultants 

4 CARVÃO 

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

CCGS 19% 

Renováveis 17% 

Nuclear 6% 
Geração energética eficiente e  
alteração de combustível 5% 

Alteração de  
combustível final 15% 

Combustível final e  
eficiência elétrica 38% 
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Apesar do crescimento do carvão na matriz elétrica, a tendência no 
longo prazo é a perda de participação para outras renováveis 

4,0

6,0

2,0

3,5% 

2030 2020 2010 

Evolução do carvão na capacidade instalada elétrica brasileira 

1) Com base nas projeções do World  Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 

Fonte: IEA 2012, Sociedade Brasileira de Planejamento Energético, Roland Berger Strategy Consultants 

Previsão de crescimento do carvão1)  [GW] 
 

Barreiras à expansão do carvão 

> Maior desafio consiste na redução dos 

impactos ambientais 

– Queima de combustíveis fósseis é 

responsável por cerca de um terço 

das emissões totais 

> Tentativa de endereçar esse desafio se 

dá pelo desenvolvimento de clean coal 

technologies 

– Maior parte ainda não foi aplicada a 

depende de ganhos de escala para 

serem viáveis 
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A conclusão de Angra 3 aumentará a capacidade nuclear instalada 
no Brasil, mas a participação na matriz permanecerá baixa 

> Acidentes nucleares, baixo preço de 
carvão e necessidade de atuação 
governamental freiam expectativa de 
crescimento 

Desafios e habilitadores 

Desafios 

> Desenvolvimento limitado, a depender 
de aceitação pública, restrições 
energéticas, custos elevados e 
financiamento disponível 

> Obtenção de licenças ambientais 

> Alta rejeição popular 

Tendência 

> Aumento da capacidade instalada no 
Brasil 

– Conclusão de Angra 3 prevista para 
2016 

> Participação na matriz total permanecerá 
reduzida 

> Globalmente, crescimento da fonte será 
impacto negativamente pelo acidente de 
Fukushima 

> ... 

> A energia nuclear é economicamente 
competitiva, em comparação às 
alternativas locais: hídrica, gás...? 

> A energia nuclear é uma necessidade na 
matriz? Há questões políticas que 
influenciarão a expansão dessa fonte?  

6,0

3,0

2,0

5,6% 

2030 2020 2010 

Habilitadores 

> Pressões pela redução dos níveis de 
emissão de gases de efeito estufa 

> Opção à intermitência das fontes 
renováveis 

Fonte: IEA 2012, EPE 2012, Roland Berger Strategy Consultants 

1) Com base nas projeções do World  Energy Outlook 2012 - New Policies Scenarios 

Visão geral do cenário para nuclear 

Previsão de crescimento1)  [GW] 

CAGR não renováveis = 3,0% 

Questões provocativas 

5 NUCLEAR 
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Avanços na segurança nuclear não são esperados, apesar das inúmeras questões levantadas por Fukushima 

> Testes de stress levarão a melhorias das bases instaladas em tópicos específicos (combustíveis, acesso a uma segunda fonte 
de refrigeração, …) 

> Novas plantas irão se concentrar em designs mais seguros e caros, como a geração III+ 

> A chamada renascença nuclear foi 
sobreestimada, e apenas 250 dos 539 
projetos de plantas nucleares poderiam 
ser considerados sérios 

> Muitos projetos não tem credibilidade 
suficiente seja por financiamento, 
maturidade industrial ou estabilidade 
política 

> Crescimento ainda é razoável com CAGR 
de 1,8% a 3,1% durante o período de 20 
anos 

> Em última instância, novas plantas são as 
mais impactadas, com mais de 82% dos 
projetos atrasados em 2 ou mais anos no 
pior cenário 

> Em um cenário de baixa, o impacto nas 
plantas instaladas é limitado a 36 
encerramentos e 66 recusas de  expansão 
do ciclo de vida 

> Afinidade dos países com energia nuclear 
depende da aceitação pública, restrições 
energéticas, custos e capacidade de 
financiamento 

> Em um cenário de baixa, 4 grandes 
países irão passar por encerramentos: 
Alemanha, Itália, Espanha e Suécia 

> 4 países aspirantes poderão reduzir a 
base instalada em mais de 25%, 
concentrando ainda mais o mercado: 
Índia, Japão, Ucrânia e Reino Unido 

Com o aumento da demanda, o uso da capacidade nuclear 
permanece na agenda – mas apenas para alguns países 

Antes do acidente em Fukushima, o  
crescimento da capacidade nuclear seria 
de 3,1% a.a, de 372 GWe em 2010 para 685 
GWe em 2030, movido pela renovação de 
plantas e aumento da demanda 

Em 2030, a capacidade nuclear global 
alcançará  de 544 a 634 GWe (dependendo 
do cenário), uma queda de 7% a 21% em 
comparação ao que seria sem Fukushima 

Até lá, prevemos um mercado nuclear 
concentrado em um número limitado de 
países 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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2030 

685 GWe 

2010 

372 GWe 

CAGR  2010  2030 

135 
113 

134 123 

47

118 

5293

80

5

Capacidade em GW elétrico 

AMÉRICA DO NORTE 

AMÉRICA DO SUL 

EUROPA OCIDENTAL ÁSIA ORIENTAL 

ÁFRICA 

MUNDO EUROPA ORIENTAL 

ORIENTE MÉDIO  
& ÁSIA DO SUL 

80

203 

+1,0% +4,7% +0,4% +4,8% +3,1% 

+5,6% +4,7% +14,9% 

Antes do acidente em Fukushima, a capacidade nuclear iria crescer 
em 3,1% a.a., de 372 GWe em 2010 para 685 GWe em 2030 

Fonte: Reapresentação de dados  públicos, Análise Roland Berger 
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Chamada renascença nuclear foi superestimada -  
Problemas devido à falta de financiamento, baixa maturidade industrial ou instabilidade política 

AMÉRICA EUROPA ÁSIA E ORIENTE MÉDIO 

5

6

2

3

2

5

14

20

61

0

2

1

2

0

4

10

9

42

África do Sul 

Eslováquia 

Rep. Techa 

Bulgária 

Egito 

România 

Reino  

Unido 

Ucrânia 

Fed. Russa 

2

4

5

5

6

6

14

49

1

2

2

2

2

5

4

39

Paquistão 

Emirados 

Árabes 

Unidos 

Tailândia 

Indonésia 

Jordânia 

Coreia do Sul 

Vietna 

ìndia 

China – 

 Mainland 156 
209 

1

3

4

7

8

30

0

1

2

2

2

15

Venezuela 

Chile 

Brasil 

Canadá 

México 

Estados 

Unidos 

Não há reapresentação de dados para : Argentina 
 

Não há reapresentação de dados para: Itália, Bielorrússia, 
Polônia, Suíça, Finlândia, Hungria, Lituânia, França, 
Holanda e Eslovênia 

Não há reapresentação de dados para: Japão, Malásia, 
Arábia Saudita, Kuwait, Armênia, Irã e Turquia 

 Todos os projetos  Projetos considerados sérios, após análise Roland Berger 

Apenas 250 dos 539 projetos de plantas nucleares anunciados 
antes de Fukushima podem ser considerados sérios 

Fonte: Reapresentação de dados públicos, Análise Roland Berger 
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544

634

685

Low High Pre  

130 133 135 

82

113 
134 

92
105 118 

169 
190 

203 

-16% -39% -11% -22% -6% -17% -7% -20% 

Fukushima 

799

-1% -1% 

255

63
8080

0% -22% 0% -60% 0% -21% 

Capacity in GW electric, by 2030  Pre Fukushima  Low scenario post Fukushima  High scenario post Fukushima 

Em 2030, a capacidade nuclear irá cair entre 7% e 21% em 
comparação com o que teria sido antes de Fukushima 

Fonte: Base dados nuclear Roland Berger  

AMÉRICA DO NORTE 

AMÉRICA DO SUL 

EUROPA OCIDENTAL ÁSIA ORIENTAL 

ÁFRICA 

MUNDO EUROPA ORIENTAL 

ORIENTE MÉDIO  
& ÁSIA DO SUL 
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Impacto em PLANTAS INSTALADAS limitado a 36 encerramentos 
antecipados, e um máximo de 66 recusas de extensão de ciclo de 
vida 

Forte impacto em NOVAS PLANTAS: 53% a 82% de projetos 
cancelados, congelados ou atrasados em mais de 2 anos 

36

66

36

Sem impacto 

Extensão  

não concedidas 

Enceramentos  

antecipados 

Baixo 

444 

342 

(77%) 

Alto 

444 

407 

(92%) 

1 

[# reatores] 

68

242 

Em construção 

Anunciados ou  

planejados 

Projetos 

2010 

310 

50

3
51

Sem impacto 

Atraso < 2 anos 

Atraso >  

2 anos 

Congelados 2030 

Cancelados 

Baixo 

310 

57 

(18%) 

142 

10 

Alto 

310 

145 

(47%) 

143 

9 
10 

[# reatores] 

444 

Operando 

em 2010 
Ciclo de vida típico: 40 anos. Extensão típica: 20 anos adicionais 

O impacto de Fukushima será limitado em plantas instaladas e forte 
em novas plantas, com atrasos e cancelamentos 

Fonte: Base dados nuclear Roland Berger  
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> A energia nuclear é amplamente aceita pela opinião pública e 
política? 

> A fonte nuclear é uma necessidade na matriz energética? 
– Elevada demanda energética 
– Distância das metas de redução de CO2 
– Falta de acesso a fontes alternativas 

> A energia nuclear é economicamente competitiva em 
comparação a alternativas locais: gás não convencional, 
hídrica...? 

> O país consegue financiar a energia nuclear (déficit 
público, PIB alto)? 

     Afinidade nuclear  Falta de afinidade nuclear 

PAÍSES NUCLEARES 

Grande 

> Plantas instaladas significantes 

> Forte apoio político 

> Geralmente sediam OEMs1) 

> Sem questões financeiras 

específicas 

USA, Canadá, França, 

Rússia, Reino Unido, 

Bélgica, China, Japão, 

Coréia do Norte, Índia 

> Plantas instaladas pequenas 

> Forte apoio político 

> Capacidade financeira menor Aspirante 

Brasil, México, África do 

Sul, Ucrânia, Finlândia, 

Bulgária, Romênia, 

Hungria, Argentina, 

Paquistão 

Encerra-

mento 

> Falta de apoio político ou da 

opinião pública 

> Moratória em plantas novas ou 

encerramento de energia nuclear 

Alemanha, Suécia, 

Espanha, Suíça, Holanda 

PAÍSES SEM NENHUMA PLANTA NUCLEAR 

Cuba, Venezuela, Síria, 

Egito, Áustria, Grécia, 

Noruega, Irlanda, Israel, 

Iraque, Dinamarca, 

Portugal, Austrália, 

Nigéria, Quênia, Argélia, 

Filipinas, … 

Interessado 

> Demonstrou ambições de 

desenvolver energia nuclear 

> Não relevante antes de 2030 

devido a razões 

políticas/econômicas 

> Sem planos para energia nuclear 

> Nuclear não é adequado 

> Optou por não utilizar nuclear 

Sem  

nuclear 

Itália, … 

Chile, Bielorrússia, 

Polônia, Turquia, EAU, 

Vietnam, Irã, Tailândia e 

Malásia 

Aspirante 

> Ambições relevantes 

> Apoio político forte e capacidade 

de financiamento 

A afinidade do país com energia nuclear depende da aceitação 
pública, restrições energéticas, custos e capacidade financeira 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

1) Original Equipment Manufacturer 
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Ilustração de cenário de baixa. UTN: plantas de energia nuclear. Comentários são em número de UTN, gráfico em GWe 

546 GWe 

-139 GWe 

2030 Cenário 

de baixa 

Outros 15 

países 

-29 

-10 

-10 

-12 

Reino 

unido 

Alemanha Ucrânia 

-9 

Federação 

Russa 

-9 

Suécia 

-7 

Espanha 

-5 

Itália 

-5 

Estados 

Unidos 

Índia 

-13 

Japão 

-30 

2030 pré- 

Fukushima 

685 GWe UTN: 
> 2 canceladas 
> 10 fechadas antecipadamente 
> 24 expansões de ciclo de vida não concedidas 

8 UTN 
congeladas até 

2030 

5 UTN 
canceladas 4 UTN 

congeladas 
até 2030 

UTN: 
> 1 fechada antecipadamente 
> 3 canceladas 
> 15 congeladas até 2030 
> 4 atrasadas até 2030 
> 3 expansões de ciclo de vida 

não concedidas 9 UTN 
congeladas até 

2030 

7 UTN com 
expansão de 
ciclo de vida 

não garantida 

10 UTN com extensão 
de ciclo de vida não 

concedida 

13 UTN 
congeladas até 

2030 17 UTN fechadas 
antecipadamente 

UTN: 
> 30 congeladas até 2030 
> 8 fechadas antecipadamente 
> 4 atrasadas até 2030 

46% 25% 100% 67% 41% 17% 4% 8% 20% 100% 100% 100% 
Impacto como % 
da capacidade 
pré-Fukushima 

Oito grandes países reduzirão sua capacidade em mais de 25% 
comparado a projeções pré-Fukushima - concentração do mercado 

Fonte: Base de dados Roland Berger Strategy Consultants 
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QUESTÕES 
LEVANTADAS 
POR 
FUKUSHIMA 

Localização 
Melhoria na avaliação de exposição sísmica, risco de tsunami, proximidade com áreas de alta densidade,... utilizando 
abordagem multi-eventos 
Força do sistema de resfriamento 
Evitar blackout da planta e garantir funcionalidade de funções de segurança críticas 

Contenção primária da integridade 
Gerir e mitigar condições pós-acidente (elevada pressão, concentração de hidrogênio, no caso de parada do sistema de 
resfriamento...) 

Piscina de combustível gasto 
Aumento da proteção à piscina de combustível gasto 

Resposta emergencial 
Planos de evacuação mais bem preparados, acesso emergencial à água, time de respostas emergencial, ... em diversos 
reatores ao mesmo tempo 
> Re-engenharia do processo  
> Possivelmente limitar terceirização e subcontratação 

Confiança/transparência nas autoridades nacionais de segurança 
Melhorar transparência de autoridades nacionais e desenvolver supervisão de sistemas internacionais de revisão de 
segurança (revisões pares) 

O acidente de Fukushima levantou questões referentes à 
segurança nuclear que impactarão algumas plantas instaladas 

Em um alguns casos, as plantas poderão ser fechadas ou utilities poderão desistir da extensão 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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A maioria das usinas nucleares instaladas no mundo utilizam rea-
tores à água leve como refrigerante – Brasil segue essa tendência 

Definições Geração nuclear em países selecionados 

Reator a água 
pressurizada 

 (PWR) 

EUA,França, 
Japão, 
Rússia e 
China 

272 270.400 UO2 (1) 
enrique-
cido 

água água 

Reator a água 
fervente 

 (BWR) 

EUA, Japão  
e Suécia 

84 81.200 UO2 
enrique-
cido 

água água 

Reator a água 
pesada  

(PHWR) 

Canadá 48 27.100 UO2 
natural 

água 
pesada 

água 
pesada 

Reator refrige-   
rado  a gás 

 (AGR & Magnox) 

Reino Unido 16 9.600 U natural 
(metal), 
UO2 en-
riquecido 

CO2 grafite 

Principais 
países 

Número Potência 
(MWe) 

Combus-
tível 

Refrige-
rante 

Modera-
dor 

Tipos de reator 

> Combustível: deve ter ampliada a 
concentração de urânio 235 de 0,71% para 
2-5% (enriquecimento) 

> Moderador: material situado no reator é 
utilizado para reduzir a velocidade dos 
nêutrons rápidos liberados durante a fissão 

> Refrigerante: fluido para absorver e remover 
o calor produzido pela fissão nuclear e 
manter a temperatura do combustível 

> Reatores são classificados pelo tipo de 
refrigerante utilizado: 

– 82% são reatores à água leve (light water 
reactor – LWR), sendo os dois tipos 
principais os PWR e os BWRs 

– 18% são reatores refrigerados à água 
pesada ou a gás 

Principais tipos de usinas nucleares em operação no mundo 

Fonte: Nuclear Engineering International Handbook 2011, Roland Berger Strategy Consultants 
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Entre os países do BRIC, o Brasil é aquele que apresenta menor 
participação na energia nuclear na matriz elétrica 

Comparação da matriz nuclear em países selecionados 

Fonte: Nuclear Engineering International Handbook 2011, Roland Berger Strategy Consultants 

EUA 19,2 103 

França 77,7 58 

Reino Unido 17,8 16 

Japão 18,1 50 

Coréia do Sul 34,6 23 

Canadá 15,3 19 

China 1,8 17 

Rússia 17,6 33 

Índia 3,7 20 

Brasil 3,2 2 

374.524 

63.130 

10.038 

44.396 

20.787 

13.553 

13.955 

24.164 

4.385 

1.901 

Capacidade 
instalada (MW) 

790.400.000 

423.500.000 

62.700.000 

156.200.000 

147.800.000 

88.300.000 

82.600.000 

162.000.000 

28.900.000 

14.800.000 

Geração 
nuclear(MWh) 

Participação 
na matriz (%) 

Usinas em 
operação 

3.618 

1.720 

0 

3.036 

5.415 

0 

30.550 

9.160 

5.300 

1.405 

Capacidade em 
construção (MW) 

10.860 

1.720 

6.680 

12.947 

8.730 

1.500 

56.020 

24.180 

15.100 

0 

Capacidade 
planejada (MW) 

18.983 

9.254 

1.775 

4.425 

3.769 

1.906 

5.999 

5.073 

1.261 

325 

Demanda de urâ-
nio 2013 (tons) 

País 
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Há atualmente diversos players tentando desenvolver uma 
tecnologia de Pequenos Reatores Nucleares (SMR) 

Diversas tecnologias SMR1) em desenvolvimento [para SMR<350 MW] 

1) Small Modular Reactor 2) Reatores  de água natural com água sob pressão 3) Reatores de água pesada 4) Reatores de refrigeração à gás de alta temperatura 5)Reatores de nêutrons  
rápidos com refrigerador chumbo-bismuto 6) Reator com nêutron rápido com refrigerador natrium; 7) Na saída da zona ativa 8) CG-cogeração; DS - dessalinização; H-produção de hidrogênio 

Cap.  
elétrica 

Eficiên-
cia 

Temp. 
refrige-
ração7) 

Aplicação 
não-
elétrica8) 

Ciclo 
completo 

Reabaste
-cimento 

Tempo 
constru-
ção 

Investi-
mento Vida útil 

25 MW 

325 MW 

100 MW 

225 MW 

45 MW 

125 MW 

145 MW 

300 MW 

105 MW 

285 MW 

240 MW 

100 MW 

25 MW 
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n.d. 
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n.d. 
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n.d. 

n.d. 
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n.d. 

n.d. 

n.d. 
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40 anos 

60 anos 

60 anos 

60 anos 

60 anos 

60 anos 

100 anos 

40 anos 
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60 anos 

60 anos 

60 anos 

30 anos 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 
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Espera-se primeiros projetos da Geração III para 2017 – projetos 
Chinês e Russo da Geração IV disponíveis já em 2018 

Plano de desenvolvimento do SMR [para SMR <350 MW] 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Projetos SMR 

PRISM (EUA), 4S (Japão) 

CAREM-25 (Argentina) 

CNP-300 (China) 

Hyperion 

GERAÇÃO III 

SVBR-100 (Rússia) 

FNR com LB4) 

GTHTR-300 (Japão)m EM2) (EUA) 

HTR-PM (China) 

HTGCR3 

FNR com N5) 

GERAÇÃO IV 

AHWR (Índia) 

HWR2) 

HI-SMUR (EUA) 

SMR 200, nuScale, mPower (EUA) 

SMART (Coreia do Sul) 

LWR com WUP1) 

Início do projeto 

Construção do projeto de referência 

Licenciamento 

Pedidos comerciais / projetos 

COMENTÁRIOS 

> Vantagens da Geração IV 

– Elevada segurança passiva 

– Parâmetros técnicos/ 
econômicos avançados (Ger. 
III apresenta apenas 
melhorias menores em 
relação a seus "irmãos 
maiores") 

> Maior parte da Geração IV não 
é esperada até 2020 - exceto 
pelos projetos russo e chinês 

1) Reatores  de água natural com água sob pressão 2) Reatores de água pesada 3) Reatores de refrigeração à gás de alta temperatura 4)Reatores de nêutrons  rápidos com refrigerador  
chumbo-bismuto 5) Reator com nêutron rápido com refrigerador natrium; 6) Exceções - CNP-300 (2 unidades no Paquistão) e HTR-PM (até 18 unidades x 210 MW na China) 
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Riscos de financiamento e exigências são importantes; soluções 
necessárias para variedade de instrumentos e contribuições 

Fonte: Roland Berger Strategy Consultants 

Projetos nucleares possuem um perfil de risco financeiro singular - volume absoluto do projeto, longos 
períodos de investimento,  comumente extrapola tempo e orçamento financeiro, incerteza do mercado, 
descontinuidade política, capacidade financeira e solidez do país sede 

Riscos financeiros são particularmente severos para players nucleares do setor privado (capacidade 
financeira, avaliação de crédito) e para todos os investimentos estrangeiros 

Soluções financeiras 1 - volume do projeto e longos períodos de investimento: construção de 
consórcios (um operador, 4-6 co-investidores - estratégicos e financeiros), fusões e aquisições, incentivos 
governamentais durante fase de construção ou  comissão (exemplo: US renewables): créditos tributários, 
certificado de CO2 de alocação livre, capacidade de pagamentos 

Soluções financeiras 2 - incerteza de mercado e descontinuidade política: capacidade de pagamentos, 
tarifas de energia fixas, financiamento com base em taxas de juros baseadas em sucesso, compromisso 
substancial de financiamento do país sede (Estado, instituições, investidores privados) 

Soluções financeiras 3 - capacidade financeira e solidez do país sede: diversificação do portfólio 
nuclear, garantias de instituições internacionais,  limitadas responsabilidades de construção  

5 NUCLEAR 
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