
 

 

1. Empreendimentos 

brasileiros certificados 

Você sabia que o Brasil já possui atualmente 19 

empreendimentos geradores de energia renovável aptos a 

emitir RECs (Certificados de Energia Renovável)? 

Confira a lista neste link. 

 
 

 
2. Cresce o número de empresas 

brasileiras que transacionam I-RECs 

A Plataforma I-REC possui dois atores principais atuando na 

emissão e comercialização de certificados de energia 

renovável. Saiba mais clicando aqui. 

 
 
 

 
3. Volume de Certificados (RECs) 

transacionados no Brasil 

 

 

4. O papel dos RECs na iniciativa do 

Protocolo GHG 

Após uma série de discussões do Grupo de Trabalho sobre 

contabilização de emissões de escopo 2 (energia elétrica), 

conduzido durante o ciclo 2017, a equipe do Programa 

Brasileiro GHG Protocol elaborou uma nota técnica contendo 

Recomendações para a contabilização de emissões de escopo 

2 em inventários corporativos de gases de efeito estufa no 

âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol. 

Saiba mais clicando aqui. 

http://institutototum.com.br/emkt/1_empreendimentos-brasileiros-certificados.html
http://institutototum.com.br/emkt/2_cresce-numero-empresas-brasileiras-transacionam-i-rec.html
http://institutototum.com.br/emkt/4_papel-recs-iniciativa-protocolo-ghg.html


5. Esclareça suas dúvidas pelo site 

REC Brazil 

O site do REC Brazil possui uma seção de “Perguntas 

Frequentes” que é constantemente atualizada pelo Instituto 

Totum: REC Brazil. 

Lá você poderá conferir esclarecimentos sobre a diferença entre 

a Certificação I-REC e REC Brazil, quais são os critérios para 

uma Usina passar a gerar RECs, como é feita a emissão de 

RECs retroativos, a diferença entre ser um Registrante e 

Participante, como é feita a compra de RECs por um  

consumidor final, dentre outros assuntos. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

6. Saiu na mídia: Certificação de energia 

renovável cresce acima das expectativas 

O mercado nacional de certificação de energia renovável 

cresceu significativamente desde o seu lançamento, em 2014. 

Em 2017, de janeiro até o agosto, o número transacionado de 

Certificados de Energia Renovável, os chamados RECs Brazil, 

superou as expectativas, atingindo um total 126.905*, 

crescimento de 18% sobre todo o ano anterior. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

7. Saiu na mídia: Os impactos sociais das 

novas renováveis 

Saiba mais clicando aqui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boletim Informativo - Programa de Certificação de Energia Renovável 

Enviado por Instituto Totum - Emissor Local de RECs no Brasil - totum@institutototum.com.br  

http://www.recbrazil.com.br/faq.html
http://institutototum.com.br/emkt/5_esclareca-duvidas-pelo-site-rec-brazil.html
http://institutototum.com.br/emkt/6_saiu-na-midia-certificacao-energia-renovavel-cresce.html
http://institutototum.com.br/emkt/7_saiu-na-midia-impactos-sociais-novas-renovaveis.html
mailto:totum@institutototum.com.br

