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INTENSIDADE DE CARBONO ACV DO BIOMETANO

--- sem considerar emissões evitadas de metano ---

• Carbono do gás natural (fóssil) - premissas MDL

• 3,190 kgCO2e/m3

• 0,087 kgCO2e/MJ

• Carbono do biometano de aterro - premissas GHG-Protocol

• 0,257 kgCO2e/m3

• 0,007 kgCO2e/MJ

• Carbono do biometano de aterro - premissas RenovaCalc

• 0,234 kgCO2e/m3

• 0,006 kgCO2e/MJ
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INSTRUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE ATRIBUTOS AMBIENTAIS*

Instrumento Definição Emissor Métrica Uso

Certificado de
Garantia de
Origem,
Bio-CH4-REC

Instrumento de política pública/mercado
para rastreamento virtual de consumo de
gases renováveis, geralmente quando a
rastreabilidade factual é impossível ou
impraticável.

Produtor do
biometano.

Não há redução de emissão envolvida no cálculo, mas
somente a confirmação de origem renovável do gás.

Organizações podem
declarar uso de gás natural
renovável nas suas
operações e contabilizar
abatimento de emissões no
inventário.

Crédito de
carbono, reduções
certificadas ou
verificadas de
emissões, CERs /
VERs

Instrumento de comprovação de redução
de emissões baseada em projetos, em
relação a um cenário de referência, para
compensação de emissões.

1 crédito de carbono = 1 tCO2e evitada ou
reduzida

Produtor do
biometano e/ou
consumidor.

Produtor:
Redução de emissões pelo i) emissão evitada de
metano na decomposição do resíduo (tipicamente
80-90%) e ii) substituição do gás natural (10-20%).
Comparação da ACV do biometano com as emissões de
combustão do gás natural (conservador).
Consumidor:
Substituição de combustível. Emissões do ACV do
combustível/energético substituído.

Organizações podem
compensar emissões fora do
ambiente da empresa.

Certificado de
Descarbonização,
CBIO

Ativo regulado (ANP) derivado da
certificação do processo produtivo de
biocombustíveis com base nas emissões do
ciclo de vida da produção do biometano

1 CBIO = 1 tCO2e evitado

Produtor do
biometano.

Comparação entre as emissões de ACV do combustível
substituto fóssil e ACV do biocombustível.

Distribuidores de
combustíveis devem
comprovar o atendimento de
metas individuais
compulsórias de redução de
emissões de gases
causadores do efeito estufa

*Não está considerada alternativa de geração de eletricidade diretamente a partir do biogás.
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INSTRUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE ATRIBUTOS AMBIENTAIS
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SOBREPOSIÇÕES DOS INSTRUMENTOS

• CERs/VERs: tCO2e reduzidas/evitadas certificadas/
verificadas em relação a um cenário de referência, projetos
adicionais (objetivo principal: redução de emissões)

• CBIOs:  tCO2e de diferença nas emissões de ciclo de vida
entre o biocombustível e o combustível fóssil equivalente
(objetivo principal: incentivo à produção e uso de
biocombustíveis)

• Bio-CH4-RECs: emitidos em unidade de energia produzida
(BTU, MWh) a partir de fontes renováveis (objetivo
principal: incentivo à produção e uso de biocombustíveis)
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SOBREPOSIÇÕES DOS INSTRUMENTOS

• Não há sobreposição jurídica (não existe impedimento legal), mas há,
ainda que não completa, em relação ao atributo ambiental.

• CERs/VERs  certificados relacionados à emissão atmosférica evitada de metano
(biogás) e possível uso energético do biogás ou biometano para fins energéticos,
sempre em relação a um cenário de referência.

• CBIO e o Bio-CH4-REC  certificados relacionados essencialmente ao uso energético
do combustível
• não há sobreposição dos CBIO e Bio-CH4-REC com CERs/VERs relacionados a ação de evitar

a emissão do metano para a atmosfera (80-90% do créditos em projetos de aterros
sanitários).

• Com relação ao uso energético do biometano, há sobreposição de atributos ambientais
(dupla contagem), já que os três certificados tratam essencialmente de uma mesma
medida, a saber, a redução de emissões de gases de efeito estufa na substituição do
combustível fóssil pelo biocombustível  comprador do certificado pode (deve?) exigir a
contagem única.
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