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Motivação da EPE para esse
Workshop

MP 998/2020 

Art. 4º A Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 26. .................................................................................................................

§ 1º-E G O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação no setor elétrico de mecanismos 
para a consideração dos benefícios ambientais relacionados à baixa emissão de gases causadores do 
efeito estufa, em consonância com mecanismos para a garantia da segurança do suprimento e da 
competitividade, no prazo de doze meses, contado de 1º de setembro de 2020.

(…) 

§ 1º-G As diretrizes de que trata o § 1º-E deverão prever a possibilidade futura de integração desses 
mecanismos a outros setores, observada a articulação dos Ministérios envolvidos." (NR)

Lei no. 14.120, de 1o. de março de 2021. (…)

§ 1º-G. O Poder Executivo federal definirá diretrizes para a implementação, no setor elétrico, de mecanismos 
para a consideração dos benefícios ambientais, em consonância com mecanismos para a garantia da 
segurança do suprimento e da competitividade, no prazo de 12 (doze) meses, contado a partir da data de 
publicação deste parágrafo.

11 “lições” para uma 
implementação bem 
sucedida de instrumentos de 
precificação de carbono.

Algumas premissas apresentadas:

• Correta alocação de custos e 
riscos. 

• Harmonização com a 
modernização do setor

• Assegurar a estabilidade e 
perenidade do arcabouço 
proposto

• Começar estabelecendo o 
marco conceitual

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9427compilada.htm


Precificação de Carbono no Brasil?

NDC Brasileira

• Redução de emissões relativamente a 2005, que envolve 
compromissos para mudanças no uso da terra e redução 
de desmatamento, agricultura, energia e produção 
industrial

PMR – apoio à construção de uma política nacional

• “Iniciativa internacional capitaneada pelo WB, para 
estudar e apoiar a adoção de instrumentos de mercado 
para a mitigação do processo de mudança do clima, em 
particular instrumentos de precificação de carbono.”

Carta recente do Presidente Bolsonaro ao Presidente 
Biden

• Compromissos ambientais do país com preservação da 
Amazônia e antecipação da meta de neutralidade de 
carbono
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Fonte: Newes (2017) Apud  FGV CERI(2017) 



GN como combustível de transição para economia 
de baixo carbono – principalmente em países e 
sistemas que contavam com (grande) participação 
de carvão.

• Vocação renovável

• Aumento da penetração de VRE

• UHEs como fiadoras

Precificação de Carbono no Setor Elétrico?

Transição Energética 

Setor Elétrico no Brasil 

Reforma que inclui mudanças no processo                    
de formação de preços 



Quadro Atual
Mudanças de Preços Relativos no Setor Elétrico

Benefícios fiscais, incentivos e 
subsídios alteram preços relativos de 
geração a combustíveis fósseis

• Gastos tributários – carvão e outras
tecnologias fósseis

• ICMS que incide sobre GT a 
combustíveis fósseis e as barreiras que 
cria para redução de CCC por sua
natureza ad valorem.

Políticas de incentivos a fontes
renováveis

• PROINFA, leilões tecnologia-específicos, 
descontos nos custos de rede – T&D , REN 
ANEEL 482/12, que em 2015 é expandida
em seu alcance

• Regras de saída propostas e/ou
implementadas

o A lei 14.120/21 estabelece transição no
mecanismo de desconto nos custos de rede 
para fontes incentivadas

o Revisão do escopo dos benefícios para a 
geração distribuída



Economia e o Setor Elétrico

Preços relativos entre tecnologias com 
benefícios ambientais

o Existem benefícios fiscais e gastos 
tributários para tecnologias 
específicas de geração de 
eletricidade 

o Exemplo: Na CDE estão presentes 
subsídios para a geração por 
combustíveis fósseis - CCC - e 
subsídio ao carvão mineral. 

Fonte: ANEEL (2021) 

Participação dos itens de custos na 
despesa da CDE (2020)



O que a economia tem a dizer para o caso brasileiro? 
CGE Models

PMR (2020)
• Seis cenários comparativos ao de 

referência 

• Não há clara dominância de uma política 
frente às outras

• Todos os cenários apresentam grandes 
vantagens ou preferência em relação ao 
cenário de referência

Gurgel et al.(2019) 
• Faz uso de modelo EPPA (v.5) 

• C&T sistêmico é a forma menos custosa de 
promover redução de emissões para a
economia: setores têm oportunidade de 
realocar direitos entre si no mercado

Source: Model results.

Changes in GPD (%) relative to BAU



Considerações finais e contribuição
para o desafio posto para a EPE

H o r i z o n t e  

2021
H o r i z o n t e  

2025
H o r i z o n t e  

2030 e além 
Necessidade de 

estabelecer Diretrizes 
para reduzir 

distorções nos preços 
relativos de 
tecnologias 
renováveis 

Precificação de 
Carbono no Setor 

Elétrico -
operação e 
expansão 

Precificação de 
carbono com 
abrangência 

sistêmica



Obrigada!!


