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Conceitos

São fontes de energia cujos fluxos são contínuos ou 
estoques podem ser repostos. Entretanto, podem variar 
na disponibilidade ou até serem exauríveis, caso o uso 

seja superior a reposição pela natureza.

O que são fontes renováveis?
Fontes 

incentivadas:
PCHs, Solar, 

biomassa e eólica 
que segundo 

critérios da Aneel 
recebem desconto 

na TUSD e TUST

São fontes de energia finitas ou esgotáveis, caso o 
estoque original seja plenamente usado, pois 

a reposição na natureza é muito lenta (milhões de anos).

O que são fontes não renováveis?

É um conceito econômico de custos ou benefícios colaterais 
ou externos, oriundos de outras atividades, mas que não 

foram precificados devido à inexistência ou falha de 
mercado, mesmo afetando terceiros ou ao meio ambiente.

O que é externalidade?

É uma mudança do clima global que possa ser direta ou 
indiretamente atribuída à atividade humana que altere a 

composição da atmosfera planetária e que se some 
àquela provocada pela variabilidade climática natural 

observada ao longo de períodos comparáveis.

O que é mudança climática global?

É um instrumento capaz de internalizar o custo externo 
da emissão de gases de efeito estufa, normalmente pela 

atribuição de um preço por tonelada de dióxido de 
carbono equivalente emitido, que pode ser discricionária 

ou por interações de mercado.

O que é precificação de carbono?

limited. They are 

regenerated

É um instrumento de política pública que visa reduzir o 
preço ao consumidor ou o custo ao produtor. Pode ser 

usado para corrigir falhas de mercado como 
externalidades e assimetria de informação, mas também 

pode gerar distorções e falhas de mercado.

O que é subsídio?
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Energia e mudanças climáticas

A energia elétrica é 
fundamental para o 
bem estar da 
sociedade moderna

Entretanto, a 
geração e o 
consumo de energia 
possuem efeitos 
colaterais negativos

Em economia, o conceito de 

EXTERNALIDADE relaciona-se 

com os efeitos colaterais da produção de bens 
ou serviços sobre pessoas que não estão 

diretamente envolvidas com a atividade e que 
não foram compensadas (negativo) ou 

compensaram (positivo) por isso.

... As externalidades podem ter efeitos positivos ou negativos, isto é, podem representar custos ou benefícios à sociedade



Matriz energética brasileira

O Brasil apresenta elevada participação de fontes renováveis na matriz energética, especialmente elétrica

83,0%

22,0%

46,1%

13,9%

Renováveis Renováveis Renováveis Renováveis

Brasil (2019) Mundo (2017) Brasil (2019) Mundo (2017)

Matriz elétrica Matriz energética



Emissões de GEE no país e mudanças climáticas

Segundo dados da 5ª Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil1, em 2016, as 
emissões de GEE nacionais foram de aproximadamente 1,3 GtCO2eq.

Agropecuária

Energia

Processos 
Industriais

Tratamento de 
Resíduos

Uso da terra, 
Mudança do Uso 

da Terra e 
Florestas

Centrais elétricas2

32% 4%

¹ MCTIC, 2020.
2 Serviço Público e Autoprodução



Emissões de GEE no país e mudanças climáticas

Segundo dados da 5ª Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil1, em 2016, as 
emissões de GEE nacionais foram de aproximadamente 1,3 GtCO2eq.

Agropecuária

Energia

Processos 
Industriais

Tratamento de 
Resíduos

Uso da terra, 
Mudança do 

Uso da Terra e 
Florestas

4% 

Nesse ano, as Centrais elétricas2

representaram:

13% 

das emissões totais

das emissões do 
setor de Energia

32% 

¹ MCTIC, 2020.
2 Serviço Público e Autoprodução



O Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris e a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) do país 

estabelece que, em 2025, as emissões de GEE sejam 37% inferiores às verificadas em 2005.

Em 2020, o Brasil submeteu à UNFCCC uma nova NDC, onde oficializa a meta de redução de 43% das 
emissões de GEE para o ano de 2030, em relação ao ano base de 2005.

NDC brasileira

www4.unfccc.int/sites/NDCStaging/Pages/Party.aspx?party=BRA

Era meta indicativa 
subsequente na 

primeira NDC 
submetida e foi 

confirmada como 
compromisso na nova 

submissão



Precificação de Carbono

Cada tipo de instrumento possui vantagens e desvantagens, e a definição do instrumento mais adequado depende de diversos 

fatores como objetivos, políticas, perfil de emissões, entre outros.

Garantia de 
preço do CO2

Garantia de 
redução de 
emissões

Novos 
requerimentos 
institucionais

Tributo sobre Carbono Sistema de Comércio de Emissões

Preço é definido pelo

governo

Preço é definido pelo mercado, mas

existem mecanismos de proteção

-

Varia com a demanda e

preço dos combustíveis

Para as fontes de emissões cobertas

e sem outras medidas de controle

Mínimo
Pode ser minimizado com o ganho de

experiência de outros sistemas



61 iniciativas de precificação

Implementadas/agendadas

31 SCE

30 de tributação de CO2

US$ 2/tCO2eq

Preço médio global do CO2

US$ 45 bilhões 
arrecadados em 2019 com 
precificação

Cobrindo 12GtCO2

22% das emissões globais

Créditos do setor florestal
corresponderam por 42% do 
mercado nos últimos 5 anos

61 iniciativas de precificação no mundo

Carbon Pricing Dashboard | Up-to-date overview of carbon pricing initiatives (worldbank.org)

https://carbonpricingdashboard.worldbank.org/map_data


Renovabio: primeiro mercado regulado de carbono do país

A experiência acumulada com o Renovabio pode auxiliar no desenvolvimento de outras iniciativas no país

▪ O Renovabio é uma política direcionada para o mercado de combustíveis brasileiro e

se baseia numa meta setorial de intensidade de emissões na matriz de combustíveis,

com alocação de obrigatoriedade de compra de biocombustíveis pelas distribuidoras

de combustíveis.

▪ Para atingir as metas, as distribuidoras devem comprar volumes especificados de

biocombustíveis e/ou certificados de redução de emissões (CBIO).

▪ Tais certificados são emitidos pelos produtores de biocombustíveis e são

transacionados em mercados organizados. O mercado de CBios foi estruturado na B3.

▪ Quanto maior o grau de eficiência do processo produtivo maior a capacidade do

produtor de biocombustível de gerar CBios.



Lei nº 14.120 e 
mecanismos de 

carbono 

Motivação
Sobre o art. 4º



Motivação

Os estudos da EPE, como PDE 2030, indicam que as fontes renováveis já se estabeleceram e tornaram-se competitivas em relação 
às fontes convencionais, mesmo sem os incentivos de desconto da TUST e TUSD.
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PCH EÓLICA SOLAR BIOMASSA GÁS NATURAL

As fontes incentivadas contam com desconto não inferior a 50% nas tarifas de uso de transmissão e distribuição elétrica.

BEN PDE 2030



Sobre o art. 4º da Lei 14.120/21

As diretrizes deverão prever a possibilidade futura de integração dos mecanismos nele referidos a outros setores, observada a articulação dos Ministérios envolvidos

O art. 4º altera a lógica de subsídios para as “fontes incentivadas”

▪ Para o fim do subsídio das fontes incentivadas;

▪ Novas outorgas até o final desse prazo fazem jus ao

benefício, desde que entrem em operação até 4 anos

após a outorga.

▪ Para o Poder Executivo definir diretrizes para a

implementação no setor elétrico de mecanismos

que considerem benefícios ambientais, em

consonância com mecanismos para a garantia da

segurança do suprimento e da competitividade.

Nada muda para quem 

já tem o benefício!

Prazo de 12 meses



Construção das 
diretrizes da 

Lei nº 14.120

Principais recomendações
Premissas
Fatores críticos
Próximos passos



Principais recomendações

A experiência internacional traz lições importantes para que a implementação de instrumentos de precificação de carbono seja 

bem sucedida

Equidade
Alinhamento 

de políticas e objetivos
Estabilidade 

e Previsibilidade
Transparência

Eficiência e custo-
efetividade

Confiabilidade 
e Integridade ambiental Aceitação pública Introdução gradual

Mitigar riscos 

distribucionais 

e vazamentos de CO2

Boa governança das 

receitas

Comunicação clara e 

transparente

Fonte: OCDE e WBG (2015), BANCO MUNDIAL (2017 E 2019); FUNKE E MATTAUCH (2018)

Conhecidos como Princípios FASTER 



▪ Contexto nacional (emissões, 

barreiras, custos, etc.);

▪ Objetivos e diretrizes da política;

▪ Simulações e estratégias;

Processo de tomada de decisão da política de precificação de carbono

Avaliação de alternativas

Tributação de Carbono

Tomada de decisão

Sistema de Comércio de Emissões

Base da 
tributação

Ritmo da 
tributação

Tratar efeitos 
negativos

Aplicação das 
receitas

Conformidade 
e supervisão

Escopo e teto
Distribuição de 

permissões
Compensações

Flexibilidade 
temporal

Previsibilidade de 
preços e contenção 

de custos

Conformidade e 
supervisão

Engajamento, 
comunicação e 

capacitação



Premissas

Buscar correta alocação de custos e riscos

▪ Limita a solução pela via de tributação de carbono, evitando onerar o setor elétrico com mais encargos ou tributos

Harmonizar com a modernização do setor elétrico

▪ ... em consonância com mecanismos para a garantia da segurança do suprimento e da competitividade

Assegurar a estabilidade e a perenidade do arcabouço proposto

▪ NDC do Brasil - Acordo de Paris

▪ PMR

▪ Alinhamento com outras políticas: Marco Regulatório, PNMC, etc.

▪ Buscar harmonia com soluções mais abrangentes de precificação de carbono na economia

Estabelecer prioritariamente o marco conceitual

▪ Conceito primeiro, metodologia/modelos depois e estimativas por último

Envolver stakeholders

▪ Comunicação e Participação



Fatores críticos 

Desafios e oportunidades de manter ou aumentar a participação 
de renováveis num contexto de complexidades para ampliação 
do parque hidrelétrico

Oportunidades pela potencial geração de créditos de carbono 
(alta participação de renováveis) e perspectivas de mecanismos 
abrangentes (como o artigo 6º do Acordo de Paris)

Definir governança e arcabouço legal e regulatório 

Engajamento das partes interessadas para consenso sobre o 
desenho de mercado e aceitação pública

Gerenciamento de emissões 
e atribuições do Operador 
Nacional do Sistema (ONS) 
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a Agência Internacional de Energia



www.epe.gov.br

EPE - Empresa de Pesquisa Energética 
Praça do Pio X, 54
20091-040
Centro - Rio de Janeiro

@EPE_BrasilEPE Brasil EPE

http://www.epe.gov.br/pt

