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Os estudos e pesquisas desenvolvidos pela EPE subsidiam a formulação, o planejamento e a implementação de ações do

MME, no âmbito da política energética nacional.

As áreas de estudo da EPE envolvem

energia elétrica, petróleo e seus

derivados, gás natural, carvão mineral,

energia nuclear, energias renováveis e

eficiência energética.

A EPE é integrante do CNPE - Conselho

Nacional de Política Energética, com

direito a voto.

A EPE tem por finalidade prestar

serviços na área de estudos e

pesquisas destinadas a subsidiar o

planejamento do setor energético.

A EPE possui escritório central no

Rio de Janeiro/RJ com cerca de

370 funcionários.

QUEM SOMOS?



Reservas nacionais de urânio 

seriam suficientes para suprir até 

10 novas usinas nucleares de 1 GW

4ª maior produção agrícola no 

mundo, representando imenso 

potencial de bioenergia

Potencial eólico onshore de grande 

monta e ventos de ótima qualidade, 

além do potencial offshore

Excelente irradiação cobre nosso território 

e os melhores sites poderiam suprir toda 

nossa energia

Pré-sal ampliou enormemente as 

reservas de petróleo e gás natural e o 

Brasil caminha para se tornar um grande 

produtor mundial

Segundo maior produtor hidrelétrico do 

mundo. Potencial de usinas reversíveis 

também é expressivo

O BRASIL É RICO EM RECURSOS ENERGÉTICOS
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MATRIZ ENERGÉTICA BRASILEIRA

Apesar do crescimento de 28% da procura de energia, prevê-se que a matriz energética do Brasil permaneça majoritariamente renovável.



O CONTEXTO GLOBAL INDICA UMA TRANSIÇÃO PARA ECONOMIAS DE BAIXO CARBONO

Contexto

Novas fontes 
de energia

Geopolítica

Incerteza nos preços

Objetivos

Segurança 
Energética

Redução das 
emissões locais e 
globais

Descarbonizar passa por pela adoção de tecnologias que possam minimizar as emissões de GEE

O uso da energia vai sofrer modificações

Mitigação das 
mudanças climáticas



Fonte: Joint Institute for Strategic

Energy Analysis (2018)

Fonte: Equinor (2018)

Fonte: PWC  https://www.intellias.com/digital-

transformation-in-oil-and-gas-a-remedy-for-market-

volatility/

Digitalização, eficiência energética, CCUS e diversificação de 
portfólio para combustíveis com menor teor de carbono e energias 
renováveis (eólica, solar, ondas, biocombustíveis, hidrogênio, etc.)

Migração da expertise do setor 
de óleo e gás para combustíveis 

com baixo teor de carbono e 
energias renováveis

REDUÇÃO DA PEGADA DE CARBONO E MIGRAÇÃO DA EXPERTISE DO SETOR DE ÓLEO E 

GÁS PARA NEGÓCIOS DE BAIXO CARBONO E ENERGIAS RENOVÁVEIS

https://www.intellias.com/digital-transformation-in-oil-and-gas-a-remedy-for-market-volatility/


Muito obrigada!

aline.santos@epe.gov.br


