
 

 

1. Urgente: Protocolo GHG permite 

uso de RECs para relato de escopo 

2 (energia) 

Foi publicada recentemente a Nota Técnica do Protocolo GHG 

Brasil: "Diretrizes para a contabilização de emissões de escopo 

2 em inventários corporativos de gases de efeito estufa no 

âmbito do Programa Brasileiro GHG Protocol”. 

Com base nessa nova orientação, empresas que publicam seus 

inventários no Registro Público do GHG e que possuam RECs 

aposentados em seu nome na mesma quantidade de energia 

utilizada, poderão zerar o escopo 2 de energia. 

Clique no link para conferir a nota técnica na íntegra. 

 

2. Certificado Zero Energy 

Durante o ano de 2017, um grupo técnico coordenado pelo 

Green Building Council - GBC Brasil, se reuniu para definir o 

Manual de Certificação "Zero Energy". 

O Instituto Totum, por meio de seu Diretor Fernando Giachini 

Lopes, participou desse trabalho, que garantiu a admissão de 

RECs para a comprovação de uso de energia renovável. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

 

3. Empreendimentos brasileiros 

certificados 

A quantidade de usinas certificadas deu um salto nos últimos 

meses, e hoje já contamos com 32 empreendimentos 

brasileiros aptos a emitir RECs. 

Confira neste link. 

http://mediadrawer.gvces.com.br/ghg/original/nota-tecnica_pbghgp_contabilizacao_de_escopo_2.pdf
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_03/2_certificacao_zero_energy.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_03/3_empreendimentos-brasileiros-certificados.html


4. Empresas brasileiras que 

transacionam I-RECs 

Já são 6 as empresas brasileiras aptas atualmente para venda 

de RECs dentro da Plataforma I-REC: 

 
AES Tietê Energia 

Atlantic Energias Renováveis 

CTE - Centro de Tecnologia de Edificações 

Keyassociados 

Numerco (empresa estrangeira, mas que possui 

representante no Brasil) 

Statkraft Markets (empresa estrangeira, mas que possui 

representante no Brasil) 

 
A lista pública com a relação completa dos Participantes e 

dados de contato fica disponível constantemente no link. 

 

5. Volume de Certificados (RECs) 

transacionados no Brasil 
 

 

6. O que vem por aí? 

O Instituto Totum promoveu este mês o Workshop remoto 

"O MERCADO ATUAL DE CERTIFICADOS DE ENERGIA 

RENOVÁVEL (RECs) NO BRASIL". 

O vídeo com o conteúdo está disponível, gratuitamente, no link. 

O Workshop aborda as iniciativas que estão impactando o 

crescimento exponencial de usinas certificadas no Programa 

Brasileiro, bem como as expectativas desse segmento para 

2018. Fique por dentro do assunto, e se atualize com as 

informações que o Instituto Totum dissemina a partir de nossas 

participações, nos eventos nacionais e internacionais sobre o 

tema. 

Tem alguma sugestão de tema para os próximos Workshops? 

Contribua com sua ideia, enviando um e-mail com 

Assunto "Workshop RECs", para o e-mail: 

calmeida@institutototum.com.br. 

 

 

 

 

 

http://www.internationalrec.org/assets/doc_4005.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ek2UDe_AFgU%20
mailto:calmeida@institutototum.com.br?subject=Sugestão%20de%20Workshop


7. Os RECs no mundo 
As principais organizações envolvidas no tema de "Certificados 

de Energia Renovável" se reúnem periodicamente para troca de 

informações e demonstração de iniciativas que têm 

movimentado esse mercado no mundo todo. 

Confira mais clicando aqui. 

 
 
 
 
 
 

8. Saiu na mídia: Honda Energy cede 

Certificados de Energia Renovável ao 

Salão Duas Rodas 

A Honda Energy, empresa do Grupo Honda dedicada à gestão 

do parque eólico da marca, realizou a entrega de Certificados 

de Energia Renovável à organização do Salão Duas Rodas, 

principal evento do setor na América Latina, que aconteceu de 

14 a 19 de novembro no São Paulo Expo, na capital paulista. 

Saiba mais clicando aqui. 

 

9. Saiu na mídia: A Energia Renovável 

dentro do conceito de Sustentabilidade e 

Meio Ambiente 

Confira neste link a participação do Instituto Totum no 

Programa "Discussão" da TV da Assembleia Legislativa de 

São Paulo - ALESP. O tema envolve o assunto de Energias 

Renováveis. 

A participação do Instituto Totum começa aos 7:30 min do 

vídeo. 

 

10. Esclareça suas dúvidas pelo 

site do REC Brazil 

A seção de FAQs do site www.recbrazil.com.br é 

constantemente atualizada com base nas dúvidas que 

recebemos de compradores de RECs e usinas geradoras. 

Recentemente recebemos o seguinte questionamento: 

Minha empresa é consumidora final de RECs. Como posso 

demonstrar ao mercado que fiz a compra desses certificados? 

Confira a resposta da pergunta aqui. 

http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_03/7_rec_no_mundo.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_03/8_saiu_midia_honda_certificados_energia_salao_duas_rodas.html
http://www.recbrazil.com.br/noticias/51-em-discussao-sustentabilidade-e-meio-ambiente.html
http://www.recbrazil.com.br/faq.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_03/10_esclareca_suas_duvidas.html
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