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Fonte: Climate Action Tracker (2017)

Contribution: commitment to reduce GHG emissions by 37% below 2005 levels in 2025.

Subsequent indicative contribution: reduce GHG emissions by 43% below 2005 levels in 2030.

NDC: Nationally Determined Contributions
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... achieving 45% of renewables in the energy mix by 2030...

... increasing the share of sustainable biofuels in the Brazilian energy 
mix to approximately 18% by 2030, by expanding biofuel 

consumption…
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RED RFS LCFS

Tipo de ACV
Atribucional e consequencial 

(tratamento da energia elétrica 

como coproduto)

Consequencial Consequencial

Escopo Poço à roda Poço à roda Poço à roda

Unidade funcional MJ de combustível mmBtu de combustível MJ combustível

Tratamento dos 

coprodutos

Alocação em base energética e 

expansão do sistema 

(apenas para energia elétrica)

Expansão do sistema
Expansão do sistema e 

alocação em base energética

Gases considerados e 

fatores de 

caraterização

CO2, CH4 e N2O; GWP100 

conforme o TAR do IPCC

CO2, CH4 e N2O; GWP100 

conforme o SAR do IPCC; COV e 

CO convertidos em CO2 por 

relação molecular

CO2, CH4 e N2O; GWP100 

conforme o AR4 do IPCC; COV e 

CO convertidos em CO2 por 

relação molecular

Mudança do uso da 

terra (LUC)

Consideram-se somente os 

efeitos diretos. Não há 

valores “default” atribuídos à 

DLUC. Emissões amortizadas 

em 20 anos, sem taxa de 

desconto. Janeiro de 2008 

como data de referência para o 

cálculo. Efeitos indiretos não 

são considerados.

Modelagem dos efeitos diretos 

e indiretos conjuntamente.

Emissões amortizadas em 30 

anos. Há divisão entre DLUC 

doméstico (EUA) e internacional.

Modelagem dos efeitos diretos 

e indiretos conjuntamente. 

Emissões amortizadas em 30 

anos. 

Ferramentas de 

análise
NÃO ESPECÍFICO

GREET, CENTURY, DAYCENT, 

FASOM e FAPRI-CARD

CA-GREET, OPGEE, GTAP e AEZ-

EF
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Atribucional vs. Consequencial
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Diferença conceitual entre as abordagens



dLUC iLUC

Bioenergy crop

Land use change
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Obrigado
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