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MODERNIZAÇÃO E SUBSÍDIOS

O debate sobre os impactos da precificação de carbono no mercado de energia brasileiro ainda 
precisa de um extenso desenvolvimento

Modernização: temos nos orientado pela tendência de uma redução dos subsídios e encargos, de 
forma a dar um tratamento neutro para todas as fontes

Política ambiental vai merecer uma 
análise específica e detalhada

Questão ainda em aberto: uma precificação de carbono 
como política nacional ou medidas específicas para o 
setor elétrico?



FORMAÇÃO DE PREÇOS

CONTRATOS
BILATERAIS

PREÇO SPOT

TARIFAS
REGULADAS

• Efeito de mais curto prazo;
• Impacto sobre decisão dos 

consumidores;
• Pode levar a deságio de fontes 

com maiores emissões.

• Efeito de mais longo prazo;
• Impacto sobre a composição de expansão da matriz de geração;
• Nova configuração do equilíbrio de oferta e demanda.

• Efeito de mais longo prazo;
• Custo da energia como fator de 

pressão tarifária;
• Decisão do poder concedente e 

órgão regulador.



ORDEM DE DESPACHO

SOBRECUSTO AMBIENTAL

COMPETITIVIDADE DAS FONTES

CVU DE TERMELÉTRICAS

ORDEM DE MÉRITO DE DESPACHO

Precificação do carbono como fator de formação do 
ICB de fontes em leilões de energia

Benefício para usinas com combustíveis de menor 
volume de emissões

Incremento do custo variável de geração de UTEs
mais poluentes

Alteração das decisões de despacho, priorizado o 
acionamento de usinas com menores emissões



SEGURANÇA DE ABASTECIMENTO

No Brasil, temos a sorte de vivermos com uma 
abundância de recursos energéticos, o que 
reduz a pressão sobre o sistema. 

O abastecimento, portanto, não está em risco. 
O que não elimina o desafio.

Exigência de um desenho assertivo da 
expansão da geração energética no país.

Equilíbrio entre ganhos ambientais, 
intermitência de fontes eólica e solar, base de 
segurança de fornecimento com hidrelétricas 
e termelétricas, e custo gerado por uma 
eventual precificação do carbono.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

É hora de um mercado de carbono?

Momento para iniciarmos uma discussão ampla e dedicada sobre o tema

Impactos para a formação de preços

Variam a depender do modelo de precificação de carbono a ser adotado e são diferentes em cada ambiente 

(mercado livre, preço spot e tarifa de energia), mas não podem ser desprezados no longo prazo

Grandes desafios

Expansão equilibrada da matriz, buscando a mitigação de sobrecustos na geração de energia

Agenda de modernização do setor

Medidas e políticas devem ser coordenadas com o esforço de modernização proposto no PLS 232 -> PL 414
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