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Precificação do Carbono
• Tributo e Mercado de Carbono = Instrumentos de Política

• Precificação das Externalidades Negativas de Emissões de GEE

• Precificação sobre emissões reais para atingir metas absolutas de redução ou 
metas relativas de intensidade de carbono

• Escolha do instrumento depende da natureza e distribuição das emissões (custos 
de transação) e condições de aceitação política (transparência de políticas 
tributárias x capacidade institucional em mecanismos de mercado)

• Magnitude da precificação: 
• expectativas de possibilidades de substituição
• tendências tecnológicas mundiais dominantes 
• mecanismos temporários de proteção a competividade



Precificação de Carbono - Experiência Mundial

➢Tributo sobre conteúdo CO2, conteúdo do combustível e/ou na geração 
térmica (30 jurisdições)

➢Geradores participando de sistema jurisdicional de comércio de emissões 
• EU ETS: estações de energia e outras instalações de combustão com entrada nominal 

térmica> 20 MW; alocação gratuita de direitos de emissão 

• UK: Imposto sobre o carbono do Reino Unido = a diferença entre o preço do UK ETS e 
o preço mínimo do carbono do Reino Unido com isenções a setores expostos ao 
comércio internacional

• China: O ETS da China restrito a geração térmica que aplica um limite com base em 
parâmetros de intensidade que mudam de acordo com os níveis reais de produção

➢Dificuldades de MRV para precificar emissões difusas (barreiras de 
mensuração) e de setores com baixa concentração de emissão (barreiras 
ao monitoramento): p.ex.: uso do solo e uso de veículos automotores



World Bank(2020)



Tributos de Carbono
• OECD : Carbonização dos tributos sobre energia

• CIDE Carbono: mudar base tributável de quantidade comercializada do 
produto para conteúdo de carbono dessa quantidade

• Atua no momento somente sobre diesel e gasolina
• Alta rejeição política

• Brasil: Renovabio
• Sistema de débito e créditos com metas relativas/intensidades

• Incentivo a inovação tecnológica e não redução absoluta

• Restrições regulatórias
• Limitado ao biocombustível, sem incluir outros combusteis de baixo carbono
• Incide sobre distribuição e não na produção
• Sem mecanismo de estabilidade de preços
• Débitos com market share e não intensidades



Mercados de Carbono
Há diferentes locus de mercado para reduções de emissões (Seroa da Motta, 2020a e 2021)

• Mercados Voluntários: 
• Comércio de reduções de emissões em mercados voluntários entre empresas e indivíduos 

para atender uma meta voluntária corporativa ou individual, independentemente das metas 
compulsórias, com créditos gerados por outras empresas e indivíduos e certificados por 
terceiros com princípios que variam entre certificadoras

• Mercados Internacionais Regulados:
• Dentro da Convenção do Clima (UNFCCC): comércio de reduções de emissões com 

instrumentos e mecanismos para cooperação internacional com trocas de emissões ou 
créditos de reduções de emissão entre governos e entidades com regras definidas pela 
Convenção para dar garantia ao cumprimento das metas nacionais e a integridade climática 
dos acordos (Protocolo de Quioto e Acordo de Paris) 

• Fora da Convenção do Clima (UNFCCC): comércio de reduções de emissões criado por 
organizações regulatórias mundiais de emissões de setores não cobertos pela Convenção do 
Clima com sistema de offsets para dar garantia ao cumprimento de metas mandatórias das 
empresas do setor e a integridade climática do sistema (aviação: CORSIA)

• Mercados Jurisdicionais Regulados
• Comércio de emissões em mercados nacionais e subnacionais: decisão autônoma da 

jurisdição com marco regulatório definindo metas, natureza jurídica das permissões, 
plataforma e regras de comércio, MRV e registro das transações para dar garantia jurídica ao 
mercado e cumprimento das metas das fontes reguladas



Conexões entre mercados

➢ Mecanismos do Protocolo de Quioto (MDJ e JI) foram aceitos no EU ETS até 2012

➢Créditos do mercado voluntário podem ser revalidados para as regras do:

➢CORSIA

➢Mercados jurisdicionais regulados

➢Mecanismo 6.4 do Artigo 6 do Acordo de Paris

➢Mercados jurisdicionais independem das regras da UNFCCC:

➢metas pode estar alinhadas ou não as NDCs;

➢podem aceitar ou não offsets de instrumentos de mercado da UNFCCC: CDM/JI e Artigo 6

➢ Mercados voluntários não precisam seguir as regras da UNFCCC, mas ajustes correspondentes 
de NDC podem criar valor nas transações de offsets, como já acontece no CORSIA



Custo-Efetividade da Precificação
❑Metas absolutas (incentivo a reduções totais)

❑Metas relativas(incentivo a inovação tecnológica sem garantia de reduções 
totais)

❑MRV = monitoramento e relato de emissões =precificação da emissão real

❑Possibilidades de substituição de insumos ou bens e serviços

❑Baixo custo de transação = tributo x comércio

❑Mecanismos de estabilidade de preços a choques exógeneos



Proposta de Precificação de Carbono no Brasil

❑ Sistema de comércio preferível pelos regulados sobre tributo 

(CNI, CEBDS, FIESP e Abiquim): 

❑mais transparente; e 

❑com maior participação dos regulados que na tributação

❑ Relatórios PMR

❑ https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/competitividade-industrial/pmr/partnership-for-

market-readines-pmr

❑ NOTAS TÉCNICAS do CEBDS (“last mile” comparação 

internacional e aplicação no Brasil com definição de 

parâmetros para um projeto de marco regulatório)

❑ https://cebds.org/publicacoes/
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Proposta Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões

❑ Proposta PMR e CEBDS para emissões industriais (Seroa da Motta, 2020b, 2020c 

e 2021a)

Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões Industriais

▪ Marco Regulatório aprovado por lei nacional

▪ Implementação gradual incluindo um sistema mandatório de relato de emissões

▪ Fase 1

▪ Escopo: fontes industriais intensivas em carbono (não entra geração de 

energia)

▪ Emissões: somente CO2

▪ Fases seguintes: incluindo gradativamente outros setores industriais e fontes 

de geração de energia e outros gases de emissão de processo

▪ Metas de redução compatíveis com a contribuição do setores industriais nas 

emissões nacionais

▪ Obrigação de participação somente para fontes emitindo anualmente acima de 

certo limiar

▪ Mecanismos de proteção à competitividade com alocação gratuita de direitos de 

emissão

▪ Uso de offsets florestais e agricultura
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Caso Brasil – Setor Elétrico

➢Despacho centralizado com prioridades para energias renováveis

➢Geração e consumo independem do gerador

➢Precificação a jusante na geração, seja por meta absoluta ou relativa, na 
geração não garante precificação de emissão real

➢Precificação no despacho (PLD ou preço sombra) afeta apenas prioridade gás-
carvão

➢Metas relativas com intensidade, tipo Renovabio, incentivam geração, mas 
não a substituição



Alternativa para Mercado Nacional de Geração Elétrica no Brasil

Programa de certificados de energia renovável: créditos x débitos

Metas relativas

❑Geradores de renováveis emitem certificados lastreados na produção 
(créditos) e consumidores têm metas (débitos) de aquisição de 
consumo renovável que pode ser offset com os certificados

❑Não precifica diretamente as emissões, mas:
❑ financia energia renováveis; e

❑ complementa subsídios



Instrumentos de mercado do Artigo 6 do Acordo de Paris 
(Seroa da Motta, 2021b)
Trocas nos instrumentos de mercado do Artigo 6

IETA estima US$ 58 bilhões a US$167 bilhões no período até 2030 se houver integridade 
climática e de mercado para incentivar o comércio

Artigos 6.2 e 6.3 – ITMO (internationally transferred mitigation outcomes)

• Transações entre partes (países) registradas na UNFCC

Artigos 6.4 e 6.5 – Mecanismo

• Transações entre entes privados e públicos de reduções de créditos de projetos

Alterar posição brasileira na COP 26, Glasgow:

➢Abandonando posição contrária aos ajustes correspondentes de NDC no mecanismo do 
Artigo 6.4 que fecha o mercado dos principais compradores

➢ Focando também nas oportunidades de ITMO do Artigo 6.2 organizando com o setor 
privado um ITMO brasileiro combinando opções energéticas com opções florestais para 
maximizar diversas fontes competitivas e minimizar riscos
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