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SOBRE A EPE 



Sobre a EPE – Empresa de Pesquisa Energética 

Empresa pública federal vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia 

Desenvolvimento de estudos e 
estatísticas energéticas para subsidiar a 
formulação, implementação e avaliação 
da política energética nacional 

www.epe.gov.br 

Integrante do Conselho Nacional de Política 
Energética (CNPE) com direito a voto 

Nota 10 - 4ª Certificação do Indicador de Governança IG-SEST 



Arranjo institucional do setor energético 

Atividades do Governo Atividades Regulatórias Atividades Especiais

CNPE
Conselho Nacional de 

Política Energética

EPE
Empresa de Pesquisa 

Energética

CCEE
Câmara de Comercialização 

de Energia Elétrica

ONS
Operador Nacional do 

Sistema Elétrico

ANP
Agência Nacional do Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis

ANEEL
Agência Nacional de 

Energia Elétrica

MME
Ministério de Minas e 

Energia

CMSE
Comitê de 

Monitoramento do Setor 
Elétrico



Produtos & publicações 



Webmap EPE: ferramenta para estudos de 
georreferenciamento de projetos de energia 

https://gisepeprd.epe.gov.br/webmapepe/ 



INCERTEZA E RISCO NO SETOR DE O&G 



Incerteza e risco 
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Riscos no setor de O&G 

Risco Geológico Risco Econômico Risco Político Riscos ambientais e de segurança 



Detalhamento de riscos no setor de O&G 

Fonte: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/financial-services/global-insurance-broking-oil-and-gas-industry-en.pdf   



RISCOS AMBIENTAIS E DE SEGURANÇA 
NO SETOR DE O&G 



Segurança operacional 

Fonte: https://www.itopf.org/knowledge-resources/data-statistics/statistics/   

Vazamento de óleo de petroleiros 



Indenizações, Custos de Seguro e Dano de 
Imagem 



Mudanças climáticas: desafios e oportunidades 

? 

Como atender a crescente demanda energética no 
contexto de restrições às emissões de gases de efeito 

estufa?  
Riscos de “ativos encalhados” (standred assets) no futuro? 



Transição Energética: mudanças de estratégia e 
portfólio do setor de O&G 

 



Licenciamento ambiental 

Licenciamento ambiental nos estados: diversidade de procedimentos 



PLANEJAMENTO E RISCO 
SOCIOAMBIENTAL NO SETOR O&G 



Avaliação Ambiental de Área Sedimentar - AAAS 

AAAS: processo de avaliação baseado em estudo multidisciplinar, com abrangência 
regional, utilizado pelo MME e MMA para o planejamento estratégico de políticas públicas. 

Objetivo: identificar potenciais impactos socioambientais de atividades ou 
empreendimentos de E&P de O&G para subsidiar a classificação da aptidão da área 
avaliada para essas atividades ou empreendimentos e definir recomendações para outorga 
de blocos e seu licenciamento ambiental. 



Estudo Ambiental de Área Sedimentar – EAAS do Solimões 

EAAS: estudo de planejamento para avaliar áreas são aptas ou não aptas para 
exploração de petróleo e gás natural numa região. 

Objetivo: promover a eficiência e aumentar a segurança jurídica nos processos de 
licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos de E&P. 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 



Considerações finais 

•  Desafios para mitigar riscos não financeiros 

•  Reduzir assimetrias de informação 

•  Procedimentos e previsibilidade 

•  Comunicação e aproximação com comunidades locais 

•  Experiências internacionais 

•  Incorporação e gestão de riscos não financeiros são essenciais 
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