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Quadro Metodológico Comum 

para a Análise do Ciclo de Vida dos Gases do Efeito Estufa (GEE) 

da Parceria Global de Bioenergia (Global Bioenergy Partnership - GBEP) 

Primeira Versão 

1 de outubro 2010 

 

O quadro metodológico de 10 passos para o inventário de gases do efeito estufa 

(GEE) tem como objetivo orientar instituições e formuladores responsáveis por 

elaborar políticas ao estimar as emissões de gases do efeito estufa (GEE) 

provenientes da bioenergia e permitir as avaliações do ciclo de vida (ACV) das 

emissões de gases do efeito estufa (GEE) de bioenergia, para compará-las em 

igualdade de condições. Desses 10 passos, nem todos serão aplicáveis aos sistemas 

de biocombustível ou bioenergia, portanto, em algumas aplicações, será necessário 

pular um ou mais passos do quadro metodológico. Em todas as instâncias, o 

usuário é convidado a fornecer unidades de medida e a descrição de metodologias 

para aportar especificidade ao relatório. 

 

Informações sobre a análise ACV realizada através da metodologia descrita  

1. Observe a quantidade de modos de produção de bioenergia aos quais essa 

metodologia foi aplicada: 

____ Uma (1): uma análise ACV foi realizada para um modo de produção 

específico de biocombustível, bioeletricidade e/ou biocombustível para 

aquecimento; 

____ Uma quantidade limitada (ex. cálculos para o biodiesel a partir de sementes 

de canola, para o bioetanol a partir do milho, etc.). Por favor, forneça a 

quantidade aproximada de vias de produção para as quais a metodologia foi 

aplicada:.............................................................................................. 

 ........................................................................................................... 

2. Os resultados da análise ACV são públicos? (Sim ou Não) ____ 

     Em caso afirmativo, por favor, forneça detalhes (nome do relatório, link ao web 

site, link ao relatório online): ..................................................................... 

     ................................................................................................................ 
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Passo 1: GEEs Abrangidos 

Pede-se ao usuário que forneça valores do Potencial de Aquecimento Global e/ou 

uma referência clara para os GEE incluídos na análise. Pressupõe-se o uso de 

valores do SRA (Segundo Relatório de Avaliação) do IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), a menos que o contrário for 

indicado. Isso será necessário para garantir a consistência entre os relatórios e a 

repetitividade dos cálculos informados.  

 

CO2 ___ 

CH4 ___ 

N2O ___ 

HFCs ___(Listar os HFCs) 

PFCs ___(Listar os PFCs) 

SF6 ___ 

Outros:…………………....…………………………………….……………………………………………………………… 

Por favor, informar sobre o potencial de aquecimento global utilizado para cada GEE 

abrangido, se os valores forem diferentes daqueles do SRA do IPCC: …………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Passo 2: Fonte de biomassa 

O quadro metodológico faz uma distinção entre a bioenergia residual e não 

residual. O uso da “biomassa residual” pode provocar emissões devido à perda de 

reservas de carbono. Pede-se ao usuário para que especifique a definição de 

biomassa “residual”, a fim de garantir a transparência neste importante item da 

ACV.  

 

Por favor, forneça abaixo uma relação das matérias primas, diferenciando o que é 

residual do que não é residual. Se a metodologia for sobre um modo de produção 

específico para uma origem geográfica da matéria prima, o usuário poderá utilizar o 

espaço fornecido a seguir para descrever essas características de forma mais 

detalhada.   

 

Selecione todas as que sejam aplicáveis: 

Não residual __    

 Identifique a matéria prima da biomassa:……………………………………………………….. 

Resíduo __  

Residual __    

 Identifique as fontes: ……..…………………………………………………………………………….. 

 

* Por favor, explique a definição de residual: 

Substância que o titular pretende descartar ___ 

Substância que teve valor econômico zero ou negativo ___ 

Substância para a qual o uso foi desconhecido ___ 

Substância que não foi produzida deliberadamente e que não está pronta para ser 

utilizada sem um processamento adicional ___ 

Substância que poderia ter afetado o meio ambiente de forma adversa ___ 

Outras:………………………………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Passo 3: Mudança no uso da terra 

Pediu-se à GBEP que desenvolvesse uma check list para as Partes, com o objetivo 

de indicar as fontes de emissões de GEE relacionadas com a mudança no uso da 

terra (Passo 3) e a produção de matérias primas de biocombustíveis baseadas na 

agricultura e nas florestas (Passo 4), incluídas no seu enfoque em relação ao ciclo 

de vida. 

No desenvolvimento dos conteúdos dos Passos 3 e 4, a GBEP seguiu dois princípios 

norteadores. O primeiro foi evitar a impressão que estaria promovendo ou 

adotando uma metodologia em detrimento de outra. Reconheceu-se que poderia 

haver diferenças quanto ao enfoque da ACV ou à escolha das metodologias da ACV 

devido às diferenças que existem em circunstâncias nacionais ou às diferenças 

legítimas de opinião a respeito do que deveria ser incluído na análise do ciclo de 

vida. O segundo princípio foi promover a transparência. De forma geral, foram 

incorporadas sugestões que permitissem que as Partes fossem claras quanto ao 

que sua ACV inclui com relação às suas estimações de emissões de GEE para 

biocombustíveis ou que permitissem outras partes adicionais utilizar o quadro 

metodológico.  

O quadro metodológico informativo apresentado abaixo pretende ser flexível, para 

esclarecer qual desses múltiplos enfoques é levado em consideração pela 

metodologia que está sendo descrita.   

 

___As mudanças diretas no uso da terra são incluídas explicitamente na avaliação  

___As mudanças indiretas no uso da terra são incluídas explicitamente na avaliação  

___As mudanças diretas e indiretas no uso da terra são avaliadas em conjunto  
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3a: Mudança direta no uso da terra 

A GBEP reconheceu que é muito complicado incluir as mudanças no uso da terra 

como fontes nos quadros metodológicos para avaliar as emissões de GEE do ciclo 

de vida completo, associadas aos produtos da bioenergia. Qualquer enfoque deve 

fazer escolhas a respeito da diversas considerações técnicas, incluindo (mas não 

limitado a) tipo de ponto de referência inicial, conjunto de limites e prazo em que 

as emissões são registradas. Para cada uma dessas considerações (e outras), 

existem alternativas tecnicamente justificáveis disponíveis que podem afetar 

significativamente a magnitude das emissões de GEE estimadas com relação à 

mudança no uso da terra. 

Esse componente permite ao usuário descrever o enfoque metodológico de vários 

componentes que qualquer método para a estimação de emissões de GEE com 

relação à mudança no uso direto da terra pode adotar. Assim, pede-se ao usuário 

que forneça informações relacionadas que considerar necessárias para explicar 

adequadamente seu enfoque e as estimações resultantes de emissões relacionadas 

com a mudança direta no uso da terra.  

 

Há mudanças diretas no uso da terra: (Sim ou Não)__ 

Em caso afirmativo:   

1.  Identifique o período ou cenário de referência:  

 ___ Histórico (identifique ano ou período):……………………………………………………… 

 ___ Cenário tendencial (BAU – Business-as-Usual) (identifique período de 

 tempo):……………………………………………………………………………………………………………. 

 ___ Outros (explique):…………………………..………………………………………………………… 

2.  Descreva como a metodologia atribui aos biocombustíveis esse tipo de mudança 

no uso da terra:…........……..…………………………………….………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  Explique as principais hipóteses de referência importantes e as características 

relevantes para a estimação de emissões de GEE e os sumidouros/remoções na 

mudança direta do uso da terra. Os exemplos incluem (mas não limitados a) 

identificação ou descrição de:   

 Limites do sistema (tais como o setor, a atividade, as fontes de carbono –

i.e. biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, madeira morta, 
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carbono do solo e abrangência geográfica): 

…...........................…………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Para os cenários tendenciais (BAU -Business-as-Usual), tendências previstas 

nas variáveis importantes e usos da 

terra:……..............……………………………………………....………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Fontes de emissões omitidas: ..……………………………………………………………………… 

 Período de tempo durante o qual as emissões pelas mudanças diretas no uso 

da terra são atribuídas: ......................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Onde possível, fontes de informação e os métodos utilizados para estimar as 

emissões e remoções (tais como a definição das classes de cobertura da 

terra, fontes de estimativas default dos estoques de carbono acima e abaixo 

do solo e taxas de remoção, remoções e outras emissões previstas; fonte de 

informação para inventário, equações alométricas, tabelas de produtividade, 

modelos de crescimento): 

.....................…................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  Descreva brevemente o tipo de mudanças diretas no uso da terra 

contabilizadas. Os exemplos incluem (mas não limitados a) identificação ou 

descrição de:  

 Áreas de terra, segundo o tipo, cujo uso tenha mudado (tais como florestas, 

pradarias, turfeiras e/ou pastos para a produção de matéria 

prima):……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Estoques de carbono prévios à mudança para produção de matéria prima 

para bioenergia, nas terras cujo uso foi alterado, segundo o tipo (tais como 

florestas, pradarias, turfeiras e/ou pastos para a produção de matéria 

prima): 

........................………………………………………………………………………………………….…… 

………………………………………………………………………………………………….………………………… 

5.  Os seguintes impactos da mudança direta do uso da terra são contabilizados:  
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 As mudanças líquidas nos estoques de carbono contabilizadas em:1 

 ___ biomassa acima do solo viva; 

___ biomassa abaixo do solo viva; 

 ___ matéria orgânica morta,  

___ solos 

 

6.  A metodologia e as informações utilizadas estão disponíveis para o público:  

Metodologia (Sim ou Não) ___ 

Informações (Sim ou Não) ___ 

 

7. Explique o enfoque metodológico com relação à atribuição ao longo do tempo 

das emissões associadas à mudança direta no uso da terra: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3b: Mudanças no uso indireto da terra 

A GBEP reconheceu que é complicado incluir as mudanças no uso da terra como 

fontes nos quadros metodológicos para avaliar as emissões de GEE do ciclo de vida 

completo associados aos produtos da bioenergia. Para cada uma dessas 

considerações (e outras) existem alternativas disponíveis, tecnicamente 

justificáveis, que podem afetar significativamente a magnitude das emissões de 

GEE estimadas associadas à mudança no uso da terra.   

Esse componente permite ao usuário descrever a abordagem metodológica de 

vários componentes que qualquer método para a estimação de emissões de GEE 

com relação à mudança indireta no uso da terra possa utilizar. Portanto, pede-se ao 

usuário que forneça informações que considere necessárias para explicar 

adequadamente seu enfoque e as estimativas resultantes de emissões relativas à 

mudança indireta no uso da terra. 

 

                                                 
1 Segundo a escolha da metodologia e o limite temporal do sistema, essas mudanças líquidas nos 
estoques de carbono nessas fontes pela conversão do uso da terra, podem ser positivas (incremento nos 
estoques de carbono) ou negativas (diminuição nos estoques de carbono). Ao responder a esta 
pergunta, por favor, indique o motivo para inclusão ou não das mudanças em qualquer dos reservatórios 
de carbono. 
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Mudanças indiretas no uso da terra, quando ocorrem, são contabilizadas: 

(Sim ou Não)__ 

 

___ Mudança indireta no uso da terra no nível nacional é levada em consideração 

OU 

___ Mudança indireta no uso da terra internacional é levada em consideração OU 

___ Ambas são levadas em consideração separadamente OU 

___ Ambas são levadas em consideração sem fazer distinções 

 

Explique sua escolha: ………………………………………………………………………………………………….. 

.................................................................................................................. 

 

Mudanças indiretas do uso da terra no nível nacional são contabilizadas: 

(Sim ou Não) ____ 

Em caso afirmativo:  

 

1.  Identifique o período ou cenário de referência: 

 ___ Histórico (identifique ano ou período):…………………………………………………… 

 ___ Cenário tendencial (BAU - Business-as-Usual) (identifique período de 

tempo):……… 

         ___ Outros (explique):……………………………………………………………………………………. 

 

2.  Descreva como a metodologia atribui esse tipo de mudança no uso da terra à 

produção de matéria prima para bioenergia: 

…………………………………………………………………………………………………….………………...……………… 
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3.  Explique as hipóteses principais e as características relevantes para a estimativa 

das emissões de GEE a partir da mudança indireta no uso da terra no nível 

nacional. Os exemplos incluem (mas não limitados a) identificação ou descrição de: 

 Ano de referência  

 Variação no volume de biocombustível 

 Limites de sistema (tais como o setor, a atividade e a abrangência 

geográfica):  …………………………………………………………………………………………………….. 

 Para os cenários tendenciais (BAU - Business-as-Usual), tendências 

previstas nas principais variáveis e usos da terra:  ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Métodos e hipóteses utilizados para atribuir as mudanças indiretas no uso da 

terra à bioenergia (tais como se as emissões foram atribuídas aos produtos 

utilizando um enfoque marginal, médio ou outro): ..………………………………….… 

 Período de tempo durante o qual se atribuíram emissões pela mudança no 

uso da terra:….....……………………………………………………………………………………………… 

 Categorias de terra consideradas no modelo, sua definição e estimativas 

associados de carbono acima  e abaixo do solo: …………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Conjunto de informações que fornece a cobertura ou uso da terra de 

referência inicial para o modelo, categorias antrópicas de cobertura do solo 

supostas como disponíveis: ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

4.  Descreva brevemente os tipos de mudanças a nível nacional registradas no uso 

indireto da terra. Os exemplos incluem (porém sem limitar-se a) identificação ou 

descrição de:  
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 Áreas de terra cujo uso mudou, segundo o tipo (tais como florestas, 

pradarias, turfeiras e/ou pastos para a produção de matéria prima): 

………………………………………………………………….………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Reservas de carbono, prévias à mudança na produção de matéria prima 

para bioenergia, naquelas terras que registraram mudanças no seu uso, 

segundo o tipo (tais como florestas, pradarias, turfeiras e/ou pastos para a 

produção de matéria prima): …………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

5.  Os seguintes impactos da mudança indireta no nível nacional do uso da terra 

são contabilizados: 

Mudanças líquidas nos estoques de carbono contabilizadas em2: 

 ___ biomassa viva acima do solo; 

___ biomassa viva abaixo do solo; 

___ matéria orgânica morta; 

___ solos 

6. A metodologia e as informações utilizadas estão disponíveis para o público:   

Metodologia (Sim ou Não) ___ 

Informações (Sim ou Não) ___ 

6. Explique o enfoque metodológico com relação à atribuição ao longo do tempo 

das emissões associadas à mudança indireta do uso da terra no nível 

nacional:……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

                                                 
2 Segundo a escolha da metodologia e o limite temporal do sistema, essas mudanças líquidas nos 
estoques de carbono nessas fontes pela conversão do uso da terra, podem ser positivas (incremento nos 
estoques de carbono) ou negativas (diminuição nos estoques de carbono). Ao responder a esta 
pergunta, por favor, indique o motivo para inclusão ou não das mudanças em qualquer dos reservatórios 
de carbono.  
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Mudanças indiretas internacionais no uso da terra são contabilizadas: (Sim 

ou Não)__ 

Em caso afirmativo:  

 

1.  Identifique o período ou cenário de referência:  

 ___ Histórico (identifique ano ou período):……………………………………………………… 

___ Cenário tendencial  (BAU – Business as Usual) - (identifique período de 

tempo):…....…………………………………………………………………………………………………………………… 

 ___ Outros (explique):………………………………………………………………………………………. 

 

2.  Descreva como a metodologia atribui à bioenergia esse tipo de mudança no uso 

da terra: ………………………………….…………………………………………………………………………………… 

 

3.  Explique as hipóteses prinicipais de referência e as características relevantes 

para a estimação de emissões de GEE a partir da mudança indireta internacional no 

uso da terra. Os exemplos incluem (mas não se limitam à) identificação ou 

descrição de:  

 Ano de referência inicial 

 Variação do volume de biocombustível 

 Limites do sistema (tais como o setor, a atividade e a abrangência 

geográfica):…..…………………………………………………………………………………………………… 

 Para os cenários tendenciais (BAU - Business-as-Usual), tendência prevista 

nas principais variáveis e usos da terra: ………………………………………………………… 

...........……………………………………………………………………………………………………………… 

 Métodos e hipóteses utilizados para atribuir à bioenergia as mudanças 

indiretas no uso da terra (tais como, se as emissões foram atribuídas aos 
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produtos utilizando um enfoque marginal, médio ou 

outro):…………………………………………………………………..…………………………………………… 

 Período de tempo em que se atribuíram emissões pela mudança no uso da 

terra: ………………………………………………………….............……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Categorias de uso da terra consideradas no modelo, sua definição e 

estimativas associadas de carbono acima e abaixo do 

solo:……………..…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Informações fornecidas para a cobertura ou uso da terra de referência inicial 

para o modelo; categorias antrópicas de cobertura de terra que se supõe 

disponíveis:.......………………………………………………………………………………………………… 

 

4.  Descreva brevemente o tipo de mudanças indiretas internacionais no uso da 

terra contabilizadas. Os exemplos incluem (mas não se limitam à) identificação ou 

descrição de:  

 Áreas de terra cujo uso mudou, segundo o tipo (tais como florestas, 

pradarias, turfeiras e/ou pastos para a produção de matéria prima): 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Estoques  de carbono, antes da mudança para a  produção de matéria prima 

de bioenergia, nas  terras cujo uso mudou, segundo o tipo (tais como 

florestas, pradarias, turfeiras e/ou pastos para a produção de matéria 

prima):………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5.  Os impactos abaixo na mudança indireta internacional do uso da terra são 

contabilizados:  
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Mudanças líquidas  de estoques de carbono contabilizadas em3: 

 ___ biomassa viva acima do solo; 

___ biomassa  viva abaixo do solo; 

___ matéria orgânica morta; 

___ solos 

 

6. A metodologia e as informações utilizadas estão disponíveis para o público:  

Metodologia (Sim ou Não) ___ 

Informações (Sim ou Não) ___ 

 

7. Explique o enfoque metodológico com relação à atribuição ao longo do tempo 

das emissões associadas à mudança indireta internacional no uso da terra.  

                                                 
3 Segundo a escolha da metodologia e o limite temporal do sistema, essas mudanças líquidas nos 
estoques de carbono nessas fontes pela conversão do uso da terra, podem ser positivas (incremento nos 
estoques de carbono) ou negativas (diminuição nos estoques de carbono). Ao responder a esta 
pergunta, por favor, indique o motivo para inclusão ou não das mudanças em qualquer dos reservatórios 
de carbono.  
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Passo 4: Produção de matéria prima de biomassa 

O passo 4 consiste de duas partes - 1) uma lista de checagem que reflita as fontes 
diretas de emissão relacionadas com a produção de matéria prima e 2) uma lista de 
checagem das fontes de emissões incorporadas (i.e. emissões que ocorrem  na 
produção de insumos utilizados para a produção de matéria prima).    

 

Fontes e sumidouros de GEE devido ao uso e manejo da terra:  

1.  Fontes de emissões diretas de GEE e remoções  (marque todas as que sejam 

aplicáveis): 

___ emissões provenientes da operação de maquinaria agrícola / florestal; 

___ emissões provenientes da energia utilizada na irrigação; 

___ emissões provenientes da energia utilizada para preparar matéria prima  

(secagem de grãos, densificação de biomassa etc.);  

___ emissões provenientes da energia utilizada para o transporte de  

matéria prima; 

___ emissões de CO2 provenientes de aplicações de cal/dolomita 

___ emissões de N2O que resultem da aplicação de fertilizantes 

nitrogenados; 

 __direta; __volatilização; __escoamento/vazamento 

___ emissões de N2O resultantes da aplicação de dejetos animais nos solos: 

 __direta; __volatilização; __escoamento/vazamento 

___ emissões de N2O resultantes da aplicação de outros fertilizantes (ex. 

compostagem) nos solos:  

  __direta; __volatilização; __escoamento/vazamento 

___ emissões de CH4;  

___ Mudanças líquidas no carbono orgânico do solo devido às práticas de 

manejo, mas não devidas à conversão do uso da terra (passos 3a.5 e 3b.5, 

tanto no nível nacional como no internacional)4 

___ Outros (por favor, especifique):………………………………………………………………. 

 

                                                 
4 Segundo a escolha da metodologia e o limite temporal do sistema, essas mudanças líquidas nos 
estoques de carbono nessas fontes pela conversão do uso da terra, podem ser positivas (incremento nos 
estoques de carbono) ou negativas (diminuição nos estoques de carbono). Ao responder a esta 
pergunta, por favor, indique o motivo para inclusão ou não das mudanças em qualquer dos reservatórios 
de carbono.  
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2.  Para cada ítem marcado, explique as hipóteses e valores de referência das 

emissões utilizados:……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

3. A metodologia e as informações utilizadas estão disponíveis para o público:  

Metodologia (Sim ou Não) ___ 

Informações (Sim ou Não) ___ 

 

Fontes de emissões incluídas:  

1.  Fontes de emissões de GEE contabilizadas  (marque todas as que são 

aplicadas): 

___ fabricação de maquinaria agrícola/florestal; 

___ construção de prédios;  

___ fabricação de insumos para fertilizantes; 

___ fabricação de insumos para pesticidas; 

___ energia adquirida: 

    ___ eletricidade;    ___ combustíveis para transporte;    ___ outros (ex. 

combustível para aquecimento) 

___ produção de sementes;  

___ Outros (por favor, especificar):………………………………………………………………… 

 

2.  Para cada ítem marcado, esclareça as hipóteses : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  A metodologia e as informações utilizadas estão disponíveis para o público:  

Metodologia (Sim ou Não) ___ 

Informações (Sim ou Não) ___ 
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Passo 5: Transporte de biomassa 

As cadeias  de produção de bioenergia incluem, comumente, uma quantidade de 

processos de transporte. Os seguintes parâmetros tem um efeito decisivo sobre o 

nível da contribuição do transporte para o balanço de GEE de um biocombustível: a 

distância entre o local de produção e o local do uso, a quantidade de estapas 

únicas, o tipo de veículo e se há  possibilidade de retornos com os veículos vazios. 

Pede-se ao usuário para que forneça informações sobre esses parâmetros.  

Existem vários modelos disponíveis de informação sobre o transporte, que facilitam 

o fornecimento de dados, a transparência e a padronização. O usuário deve explicar 

se esse modelo  de dados é usado.   

 

A biomassa é transportada da fazenda/plantação/floresta até a planta 

processadora: (Sim ou Não) ___ 

Em caso afirmativo:  

1. ___ A biomassa transportada em um tipo diferente de matéria prima. 

 1a. ___ Se estiver disponível, forneça uma descrição dos passos 

intermediários de processamento:  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

1b. ___ Emissões  associadas com o processamento intermediário são 

contabilizadas (incluindo, por exemplo, eletricidade utilizada para o 

processamento).  

 

2. ___ Existe uma cadeia de transporte de múltiplas etapas (ex. de caminhão para 

navio, para caminhão ou para trem).  

 2a. Faça uma relação de todas as etapas da cadeia de transporte: ……………… 

          …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 2b. Especifique as etapas nas quais as  emissões são 

contabilizadas:……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. O transporte do local de produção até a planta de uso/processamento é exclusivo 

para esse propósito (Sim ou Não) ___ 

Em caso afirmativo:  

 3a. ___ Todas as emissões de transporte são incluídas  
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Em caso negativo:  

3b. ___ Se estiver disponível, forneça a parte  das emissões de transporte 

apropriada  e a metodologia de apropriação: ............................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. ___ A viagem de retorno dos equipamentos de transporte é contabilizada. 

 4a. Durante a viagem de regresso, o equipamento de transporte está: 

  ___ vazio    ___ utilizado de alguma outra forma 

 

5.  Para as seções relevantes, esclareça as hipóteses: ………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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Passo 6: Transformação em combustível 

Quando a biomassa for transformada em combustível, pede-se ao usuário que 

informe que emissões associadas de GEE, relacionadas com esse processo, são 

contabilizadas. Para esses tipos de emissões em que poderiam ser imaginados 

diferentes métodos para sua consideração, são solicitadas mais especificações para 

poder realizar uma comparação completa das ACV.  

 

A biomassa deve ser processada para produzir combustível: (Especifique 

Sim ou Não para cada uma) 

 

1. ___ As  emissões de GEE associadas com insumos materiais utilizados no 

processo de conversão (ex. químicos, água) são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

Especifique o método utilizado para contabilizar as emissões:  

 

2. ___ As emissões de GEE associadas com a energia utilizada no processo de 

conversão são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

Especifique o método utilizado para contabilizar emissões relacionadas com 

a rede de suprimento (ex. média/marginal, nacional /regional, real/futura, 

fatores de emissão) ………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ___ Emissões de GEE provenientes  de resíduos e fugas  (incluindo disposição de 

resíduos) são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

 

4. ___ Outras  emissões de GEE provenientes do processamento são 

contabilizadas: (Sim ou Não)   

 Enumere-as: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

5. ___ As  emissões de GEE associadas à construção da planta são contabilizadas: 

(Sim ou Não)  ___ 

As estimativas  de emissões associadas à construção da planta foram 

rateadas para contabilizar:  
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___ Outros usos da planta 

___ Vida útil do projeto  

___ Outros parâmetros; especifique-os: ………………………….....………………………… 

 

6.  Para as sessões relevantes, esclareça as hipóteses: .......…………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Passo 7: Subprodutos e coprodutos 

Pede-se ao usuário para que informe sobre a forma em que os coprodutos e/ou 

subprodutos são considerados na ACV, se coprodutos e/ou subprodutos são 

contabilizados e, ainda, a metodologia utilizada para sua consideração. Em alguns 

desses itens, serão pedidos outros métodos que permitam uma comparação plena.  

 
Subprodutos ou coprodutos são produzidos (Especifique Sim ou Não para cada um) 
 
1.  ___ Sub/coprodutos provenientes da biomassa são contabilizados: (Sim ou Não) 
___ 
 
2.  ___ Sub/coprodutos são registrados provenientes das matérias primas que não 

são biomassa são contabilizados: (Sim ou Não) ___ 

3.  Explique a definição de sub/coprodutos: ……………………………………………………………. 

 

4. Selecione o tipo de método utilizado para analisar os subprodutos ou coprodutos 

e os subprodutos ou coprodutos para cada um:…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5.  Um método de apropriação é utilizado: (Sim ou Não) ___ 

    ___ Apropriação  por massa; 

    ___ Apropriação  por conteúdo de energia:  

     Método para determinar o conteúdo de energia: ....…………………………………. 

    ___ Apropriação por valor econômico; 

     Método para determinar o valor econômico: ……………………………………………… 

    ___ Outros método de apropriação; 

    Especifique o método: ………………………………………………………………………………… 

    Método para determinar os parâmetros necessários: ………………………………… 
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6.  Utiliza-se método de substituição: (Sim ou Não) ___ 
• Identifique o método utilizado para determinar o tipo exato de 

uso/aplicação de um sub/coproduto: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
• Identifique o método utilizado para determinar que o produto substituiria  o 

sub/coproduto e quais são as emissões associadas de GEE para esse 

produto:….…………………………………………………………………………………………………………

……………...…………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.  Utiliza-se outro método ou combinação de métodos: (Sim ou Não) ___ 
• Especifique o método:………….......................………………………………………………… 

• Método para determinar os parâmetros necessários: …………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Para as secções relevantes, esclareça os pressupostos: ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Passo 8: Transporte de combustível 

Neste passo, pede-se ao usuário para que descreva como as emissões relativas ao 

transporte de biocombustível da planta processadora até o local de consumo final 

são contabilizadas.  

 

O combustível é transportado da planta processadora até o local de uso: 

(Sim ou Não) ___ 

Em caso afirmativo (marque todos os que possam ser aplicados):  

(Por favor, leve em consideração todas as emissões, incluindo, por exemplo, as 

emissões de metano dos equipamentos de biogás) 

 
1. ___ O biocombustível é transportado em um tipo diferente de matéria prima.  

1a. ___ Se for possível, faça uma descrição dos passos intermediários de 

processamento:…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………..………………………………………………………………………… 

1b. ___ As emissões associadas ao processamento intermediário (incluindo, 

por exemplo, a eletricidade utilizada para o processamento) são 

contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

 

2. ___ Existe uma cadeia  de transporte de múltiplas etapas (por exemplo, de 

caminhão para navio, para caminhão ou para trem, ou de veículos de tração animal 

para caminhão ou trem):  

 2a. Liste todas as etapas na cadeia de transporte:…………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 2b. Liste as etapas nas quais as emissões são contabilizadas: ................... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3. O transporte da planta de processamento até o local de uso final é específico  

para esse propósito (Sim ou Não): ___ 

 Em caso afirmativo:  

 3a. ___ Todas as emissões  do transporte são contabilizadas. 

Em caso negativo:  
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3b. ___ As emissões de transporte são rateadas. Descreva a metodologia 

utilizada para o rateio: ……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. ___ A viagem de retorno dos equipamentos de transporte é contabilizada.  
 4a. Durante a viagem de retorno, o equipamento de transporte está: 
 ___ vazio ___ utilizado de alguma outra forma 
 
5.  Para as seções relevantes, esclareça os pressupostos: ………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Passo 9: Uso do combustível 

O uso da biomassa é o processo central da conversão da matéria prima de carbono 

em energia. No começo, é necessário explicar o tipo básico de uso: biocombustíveis 

para transporte ou para uso estacionário (ex. eletricidade, aquecimento). Em 

ambos os casos, o usuário deverá explicar se a eficiência de uso é considerada e, 

em caso afirmativo, deverá explicar o enfoque.    

 
Para biomassa sólida e combustíveis líquidos e gasosos usados  em 
aplicações estacionárias:  
 
1. Identifique o uso do combustível: 
 
2. As emissões específicas são tratadas segundo o uso: (Sim ou Não) ___ 

Identifique a tecnologia de conversão/combustão:   
 
3.  A análise trata a eletricidade e/ou o calor (energia térmica)? (Sim ou Não) ___ 

3a.  As instalações são uma planta de geração combinada de calor e 

energia, em inglês CHP - Combined Heat and Power? (Sim ou Não ___) 

3b.  Eficiência elétrica do processo de uso: ……………………………………………………. 

3c.  Eficiência térmica do processo de uso: ..…………………..…………….............. 

3d.  Eletricidade enviada à rede de suprimento geral: (Sim ou Não) ___ 

3e.  No caso de CHP, indique o método utilizado para contabilizar as  

emissões provenientes da eletricidade e do calor (isto é, atribuição, 

substituição etc.), como no passo 7 da ACV:……………...............………............ 

…………………………………………………………………………………………………………………………….  

 
4.  A metodologia contabiliza emissões significativas de algum destes gases de 

efeito estufa (GEE) não-CO2? 

___ N2O (ex. caldeiras de leito fluidizado circulante ou CFB, na  sigla em 

inglês);  

___ CH4 (ex. baixo nível de tecnologia ou de pequena escala);  

___ Outros:………………………………………………………………………………………………………. 

 

Se algum desses GEE que não o CO2 é omitido da análise, por favor, explique por 

quê: 



25 
 

 

5. A biomassa é misturada com materiais fósseis (ex. no caso das fontes de 

resíduos): (Sim ou Não) ___ 

Em caso afirmativo, forneça a análise do nível  de conteúdo fóssil, se estiver 

disponível: …….....……………………………………………………………………………............... 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6.  A análise trata de um aperfeiçoamento na tecnologia (ex. a queima controlada 

substituída por uma tecnologia moderna de energia):  

Em caso afirmativo, forneça os dados das emissões do modo substituto de 

queima da biomassa, se disponível: ...…………………..................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7.  Para as secções relevantes, esclareça os pressupostos: .................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Para o transporte de combustíveis: 

 

1. A distância (km e milhas) por unidade de energia é considerada : (Sim ou Não)  

1a.  Distância (km e milhas) por unidade de energia: ……………………………..... 

1b.  Descreva como a eficiência energética é levada em consideração para a 

análise do uso de combustível: ………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Gás de escapamento é considerado (Sim ou Não) ___   

Em caso afirmativo, descreva a metodologia: ……....……………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ex.: as emissões de CO2 associadas à fonte de combustão e o sumidouro da 

matéria prima se compensam; as emissões de CH4 e N2O da combustão são 

incluídas.  

 

3.  Descreva os pressupostos (ex. tipo de veículo, eficiência do motor etc.):  
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Passo 10: Comparação com o combustível substituído  

Os processos de produção de combustíveis fósseis e biocombustíveis são 

intrinsecamente diferentes. Portanto, algumas de suas etapas não podem ser 

comparadas diretamente. É importante enumerar cada etapa dos processos de 

produção e avaliar qual delas deve ser incluída na ACV, sendo ou não comparáveis 

entre si. Uma das dificuldades principais ao fazer uma comparação entre a ACV de 

combustível fóssil e a ACV de biocombustíveis é exatamente a profundidade dessa 

análise; isto é, as etapas de produção incluídas e avaliadas em ambas as ACV 

deveriam apresentar um nível equivalente de complexidade. 

Rationale: As etapas de produção incluídas e o rigor da metodologia deveriam ser 

comparáveis em ambas as ACV. Pede-se ao usuário para que responda todas as 

perguntas do passo 10 tendo em vista o que foi tratado nas etapas prévias.  

 

1. Uma ACV é realizada sobre o(s) combustível(eis) substituído(s) / sistema(s) de 

produção de energia. (Sim ou Não) ___ 

 1a. Por favor, enumere qualquer fonte de inconsistência entre a ACV do 

biocombustível e a ACV dos combustíveis / sistemas substituídos:  

 1b.  Descreva os limites do sistema:  

 1c.  Indique como são tratadas as mudanças diretas e indiretas do uso da terra 

na ACV dos combustíveis/sistemas substituídos: 

 

2. Identifique a metodologia da ACV do(s) combustível(eis) sistema(s) de 

produção de energia substituído(s): ...………................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Esta metodologia está  disponível para o público: (Sim ou Não) ___ 

 Em caso afirmativo, forneça referências: ……………………………………. 

 

4. GEE cobertos: 

CO2 ___ 

CH4 ___ 

N2O ___ 

HFCs ___ 
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PFCs ___ 

SF6 ___ 

Outros:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Por favor, informe o potencial de aquecimento global utilizado para cada GEE 

considerado (se os valores forem diferentes dos constantes no SRA do 

IPCC):………....…………................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5. Especifique que fontes de emissões contidas na infraestrutura de combustível 

fóssil relativa ao(s) combustível(eis)/sistema(s) de produção de energia 

substituído(s) são contabilizadas e esclareça os pressupostos.  

___ Emissões contidas em prédios e instalações: .......………………………………………… 

___ Emissões contidas na frota e infraestrutura de transporte:…….........………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………...... 

___ Emissões contidas na manufatura de maquinaria:………..........……………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

___ Outras fontes de emissões contidas na infraestrutura (por favor, 

especifique):……………………………………………………………………………………………………………. 

 

I.  O biocombustível é utilizado para substituir o combustível fóssil de 

transporte (para o uso estacionário, vá para a secção II) 

 

6. Características relevantes do óleo cru:  

6a.  Tipo de óleo cru: 

___ Óleo cru convencional; 

___ Areias petrolíferas; 

___ Petróleo pesado; 

___ Outros (por favor, especifique):………………………………………………………………………. 

___ Não especificado. 

6b. Origem do combustível (região, refinaria etc.), se especificado: ………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6c.  Outras características importantes do combustível, se especificado: 

…………….................................................................................................. 
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6d.  Condições de aplicabilidade das características do combustível substituído:  

___ O combustível de referência é uma média mundial; 

___ O combustível de referência é aplicado apenas a uma região (especifique a 

região):……..................................................................................…………… 

___ Outras condições de aplicabilidade são aplicadas (por favor, 

especifique):.................................................................................…………. 

 

7. Emissões prévias à extração/produção são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

7a.  Em caso afirmativo, especifique as fontes de pré-produção incluídas (ex. 

geofísica, prospecção) e abrangência geográfica/temporal da 

análise:………......……………………….……………………………………………………………………………. 

7b.  Explique o método para a aplicação de emissões pré-produção aos cálculos 

por barril:…………………………………………………………….……………………………………............. 

 

8. As emissões a partir da extração/produção são contabilizadas: (Sim ou Não) 

___ 

8a. As emissões diretas e incorporadas à extração/produção contabilizadas:  

___ Combustão de combustível proveniente da perfuração;  

___ Emissões fugitivas de metano proveniente dos equipamentos; 

___ Queima de combustível proveniente de turbinas e compressores;  

___ Emissões de transporte provenientes de helicópteros e navios de 

suprimento;  

___ Uso da eletricidade (ex. geradores de óleo combustível ou gasóleo);  

___ Uso de insumos químicos; 

___ Outros:………………………………………………………………………………………………………. 

8b. Emissões de gás natural contabilizadas:  

___ Emissões provenientes da queima de gás natural; 

___ Emissões provenientes do equipamento de combustão (especifique os 

gases incluídos);  

___ Emissões provenientes da reinjeção de gás natural; 

___ Emissões provenientes do uso direto de gás natural; 

___ Emissões provenientes de outros processamentos de gás natural; 

___ Emissões provenientes de processamento do gás para remover líquidos;  
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___ Emissões provenientes  de líquidos extraídos; 

___ Emissões provenientes da produção de eletricidade.  

8c.  Descreva o método para a atribuição de emissões entre a produção do 

petróleo e de gás natural:……...……………………………………………………………………………. 

8d. Emissões para outros sub/coprodutos de extração/produção são 

contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

 Em caso afirmativo, descreva as metodologias utilizadas para o cálculo e 

para a atribuição das emissões entre o óleo cru e os sub/coprodutos: 

………........................………………………………………………………………………………………. 

 

9. O óleo cru é transportado para a refinaria (Sim ou Não) ___ 

9a.  Especifique a distância e o(s) modo(s) de transporte (duto, navio tanque 

etc.):…………………………………………………………………………………………………………………………

……….......................…………………………………………………………………………………………….. 

9b. Para o óleo cru transportado internacionalmente, especifique se as emissões 

no transporte nacional, internacional ou total são contabilizadas: 

.......…………………………..................................................................................

....................................……………………………………………………………………………………… 

 Descreva o uso de parâmetros específicos para o país no cálculo de 

emissões de transporte: …………………………………………………………………………………. 

9c.  Emissões fugitivas durante o transporte são contabilizadas (Sim ou Não) 

___ 

9d. Viagens de retorno da frota de transporte são contabilizadas (Sim ou Não) 

___ 

9e. O sistema de produção/transporte envolve gás natural liquefeito (Sim ou 

Não) ___ 

9f.  Emissões da planta de regaseificação são contabilizadas  (Sim ou Não) ___ 

 

10. Emissões na refinaria são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

10a. Descreva os pressupostos sobre as características da refinaria (ex. 

existente, típica, média local):………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

10b. Descreva o método para o cálculo das emissões diretas da refinaria: 

..............…………………………………………………………………………………………………………………. 
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10c. Emissões contidas em produtos químicos (catalizadores, solventes etc.) 

são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

 Em caso afirmativo, descreva o método:…………………………………………………………. 

10d. As emissões fugitivas são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

 Em caso afirmativo, descreva o método:…………………………………………………………. 

10e. As emissões na produção de hidrogênio são contabilizadas: (Sim ou Não) 

___ 

 Em caso afirmativo, especifique o processo de produção: …….………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

10f. Emissões de eletricidade adquirida e gerada são contabilizadas: (Sim ou 

Não) ___ 

 Em caso afirmativo, especifique a composição (mix) da eletricidade 

adquirida: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

10g. As  emissões de resíduos e fugas são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

 Em caso afirmativo, descreva o método:…………………………………………………………. 

10h. As emissões dos subprodutos e coprodutos da refinaria são contabilizadas: 

(Sim ou Não) ___ 

 Em caso afirmativo, descreva as metodologias utilizadas no cálculo e a 

atribuição de emissões entre combustível e sub/coprodutos: 

.........................……………………………………………………………………………………………… 

 

11. O combustível é transportado ou distribuído antes de ser utilizado: (Sim ou 

Não) ___ 

11a. Especifique a distância e modo(s) de transporte (caminhão, navio tanque 

etc.):………………………………………………………………………………………………………………………… 

11b.  Para os combustíveis que sejam transportados internacionalmente,  

especifique se emissões no nível nacional, internacional ou totais são 

contabilizadas: ………………………………………………………………………………………………………… 

 Descreva o uso dos parâmetros específicos para o país no cálculo das 

emissões de transporte:…………………………………………………………………………………… 

11c.  As emissões fugitivas durante o transporte são contabilizadas: (Sim ou 

Não) ___ 
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11d.  As  viagens de retorno da frota de transporte são contabilizadas: (Sim ou 

Não) ___ 

 

12. Emissões no uso de combustível são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

(Por favor, considere coerência com o passo 9) 

Em caso negativo: 

12a: Por favor, explique como a equivalência com o sistema de biocombustíveis 

é definida (ex. poder calorífico inferior):………………………………………………………………… 

Em caso afirmativo: 

12b: Por favor, explique como a equivalência com o sistema de biocombustível 

é definida:  

Refere-se ao conteúdo de energia do combustível?:……...………………………………. 

Refere-se a milhas (km) por unidade de energia?:……………………….………………… 

12c: Descreva como a eficiência energética é incorporada na análise do uso de 

combustível:………..............…………………………………………………………………………………………. 

12d: Gás de escapamento é considerado: (Sim ou Não) ___  

Em caso afirmativo, descreva a metodologia: …………………………..………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. Por favor, identifique qualquer elemento da ACV de combustível fóssil não 

incluído nas perguntas acima e descreva a metodologia utilizada para calcular 

as emissões:…….............………………………………………………………………………………………. 

 

 

II.  Uso estacionário de biocombustível para eletricidade/calor. 

 

6. Descreva as tecnologias, metodologias e informação para o cálculo da 

extração/produção/transporte da fonte de energia substituída, utilizando como 

orientação, onde for apropriado, as perguntas 6-11 acima sobre “Combustível 

para Transporte”:…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Emissões no uso de combustível são contabilizadas: (Sim ou Não) ___ 

     (Por favor, considere a coerência com o passo 9) 
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Em caso negativo:  

7a: Por favor, explique como se define a equivalência com o sistema de 

biocombustível (ex. poder calorífico inferior do combustível utilizado): 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

7b: Que tipo de combustível fóssil se pressupõe substituído pelo sistema 

de biocombustível? …………………………………………………………………………………………… 

 Explique o pressuposto:…………………………………………………………………………..………. 

Em caso afirmativo:  

7c: Por favor, explique como a equivalência com o sistema de 

biocombustível é definida.  

 Refere-se ao conteúdo de energia do combustível? (Sim ou Não) ___ 

Refere-se à energia útil considerando a eficiência no consumo final? 

(Sim o Não) ___ 

Em caso afirmativo:  

7d:  Que método é utilizado para definir a produção de eletricidade/calor 

substituído?  

 ___ composição (mix) média nacional 

 ___ produção marginal 

 ___ outros:……………………………………………………………………………………………. 

Por favor, explique sua escolha e pressupostos: .....……………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

7e: Informe sobre a eficiência energética para a geração de eletricidade 

e/ou geração de calor e descreva como é utilizada na análise de emissões: 

...................……………………………………………………………………………………………………. 

7f:  Descreva a metodologia utilizada no cálculo de emissões 

evaporativas: …………………...……………………………………………………………………………… 

7g:  Descreva as tecnologias de conversão/combustão e o método para o 

cálculo de emissões associadas, incluindo gases-traço:……………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Por favor, identifique qualquer elemento da ACV de combustível fóssil não 

incluído nas perguntas acima e descreva a metodologia utilizada no cálculo de 

emissões:………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 


