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OBJETIVOS

• Apoiar tecnicamente a formulação de programas e registros públicos, 
governamentais ou privados, de inventários de emissões e sugerir práticas 
que fortaleçam o MRV – Monitoramento; Relato e Verificação dos 
Inventários de emissões de forma a assegurar qualidade nas informações.

• Ser entidade orientadora para promoção de uniformidade de informações 
sobre emissões e relatórios sócio-ambientais e divulgação do ambiente 
regulatório acerca do tema.

• Atuar junto aos Programas Municipais, Estaduais e Federais referentes às 
emissões de carbono e participar de grupos, comitês de trabalho e eventos, 
de forma fornecer subsídio técnico para o sucesso de políticas relacionadas 
ao relato de emissões.

• Servir de ponto de apoio para replicar informações pertinentes ao público 
geral sobre aspectos ligados a emissões de carbono e relatórios sócio-
ambientais, assim como posicionar-se tecnicamente em relação aos temas 
dinâmicos relacionados ao objeto da Associação.



FOCO

• Apoiar o Renova-Bio.

• Apoio técnico ao GHG Protocol e outras entidades com a finalidade de 
promover o adequado MRV.

• Acompanhar e apresentar recomendações técnicas ao CTPin (Plano 
Indústria), possível Registro Federal de Emissões e outros registros e 
programas subnacionais que solicitarem.

• Defender posição de MRV nas Conferências Climáticas da UNFCCC

• Acompanhar Estados reguladores de inventários de emissões em defesa 
dos interesses das verificadoras.

• Manter-se como entidade mais representativa do Setor junto aos 
interlocutores no setor privado, público e não-governamental.



Limites 

LIMITES
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Nível- Base

Renova Calc

QUANTITATIVOS E MRV



ESPECIFICAÇÕES

Comprovações quantitativas.

Abordagem (limitada ou Razoável).

Materialidade.

Regras para Visitas.

Recomendação de certificação.

Requisitos para as Certificadoras.



VERIFICAÇÃO

Elaboração do ACV
NORMA de Relato

(Renova-CalcVIE

NORMA de VIE

ISO 14040, 14044 e 14067



QUEM SOMOS

Fundação:

A ABRAVERI foi fundada em 05 de junho de 2013.

Felipe Bottini
felipe@greendomus.com.br
+55 11 5093 4854

Rua Engº Luiz Carlos Berrini, 936 cj 81 
Brooklin Novo – São Paulo – SP

www.abraveri.org
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