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Informações da Pesquisa

A pesquisa teve como objetivo mapear as preferências e posicionamento de instituições 
representantes de agentes do setor energético sobre a implementação de um mecanismo de 
mercado de carbono

A pesquisa foi realizada no período de 18/06 à 09/07/2021

O convite para participação na pesquisa foi encaminhado para 34 associações e foram 
recebidas respostas de 18 associações



Resultados



1 - Quais externalidades devem ser propostas nas diretrizes para a 
implementação de mecanismos para a consideração dos benefícios 
ambientais no setor elétrico? 
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2 - No caso da implementação de mecanismos para consideração das 
emissões de GEE, que tipo de mecanismo é mais apropriado para o 
setor elétrico brasileiro?
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3 - Que tipo de mercado de carbono seria mais apropriado para o caso 
brasileiro?
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4- Qual deve ser a abrangência do mecanismo de mercado de carbono?
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5 - O mecanismo de mercado de carbono deve incidir sobre qual 
ambiente do mercado de energia?
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6 - Como devem ser mensuradas as emissões de GEE?
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Que tipo de meta dever ser estabelecida para o mecanismo de mercado 
de carbono?
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8 - Assinale todas as questões que você considera importante estarem 
detalhadas nas diretrizes para Consideração de Benefícios Ambientais 
no setor elétrico?
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9 - Quais riscos e oportunidades as empresas do setor enxergam na 
implantação de um mecanismo envolvendo apenas o setor elétrico? E 
no caso de envolver múltiplos setores? 

Riscos Oportunidades
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