
 

 

1. Empreendimentos brasileiros 

certificados 

O Brasil conta atualmente com 32 usinas aptas a emitir RECs 

no Brasil, e até final de 2018, a meta é que esse número suba 

para 52. Essa previsão se baseia na grande evolução de 

contatos e reuniões realizados recentemente, e também nos 

novos contratos em fase de finalização junto ao Instituto Totum. 

Confira neste link. 

 

2. Empresas brasileiras que 

transacionam I-RECs 

São 6 as empresas brasileiras aptas atualmente para venda de 

RECs dentro da Plataforma I-REC. A meta de inclusão de 

novos participantes brasileiros no 1º semestre de 2018 é de 

mais 5 empresas, com base nos contatos e reuniões realizados 

recentemente pelo Instituto Totum. Lembrando que IRECs 

podem ser adquiridos com qualquer Participante registrado, 

nacionais ou internacionais. 

Participantes atuais autorizados: 
 

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. 

http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/1_empreendimentos_brasileiros_certificados.html
http://www.internationalrec.org/assets/doc_4005.pdf


3. Volume de Certificados (RECs) 

transacionados no Brasil 
 

4. 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: 

Como adquirir RECs para atender ao Protocolo GHG? 

Confira aqui. 

 
5. Workshop sobre RECs na Colômbia 

Em 8 de fevereiro de 2018, o I-REC Standard organizou o 

seminário "Certificados de Energia Renovável e Ação 

Empresarial para Mudanças Climáticas", em Bogotá, Colômbia. 

O Instituto Totum participou por meio de seu Diretor Fernando 

Giachini Lopes, que palestrou sobre o mercado de RECs no 

Brasil. Leia mais aqui. 

 
 
 

6. Norma para quantificação de pegada 

de carbono 

Em fevereiro de 2018, o Comitê da ISO (International 

Organization for Standardization) aprovou uma nova versão da 

http://www.recbrazil.com.br/faq.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/4_esclareca_suas_duvidas.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/5_workshop_sobre_recs_na_colombia.html


Norma ISO 14067. Essa Norma foi desenvolvida por 

especialistas de todo o mundo, com o objetivo de deixar mais 

claros princípios, requisitos e orientações para quantificar e 

comunicar a pegada de carbono de um produto. Saiba mais 

clicando aqui. 

 
 
 
 
 
 

7. Energias renováveis em alta no mundo 

O custo das energias renováveis está caindo tão rápido que 

deve ser uma fonte consistentemente mais barata de geração 

de eletricidade do que os combustíveis fósseis tradicionais em 

apenas alguns anos, de acordo com um novo relatório da 

Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA). 

Saiba mais aqui. 

 
 
 

8. I-REC Standard aprova o agrupamento 

de empreendimentos de microgeração 

distribuída e minigeração distribuída no 

Brasil 

O Instituto Totum pleiteou junto ao I-REC Standard (órgão 

regulador dos RECs no mundo) uma nova regra financeira 

para facilitar a entrada de empreendimentos de microgeração 

distribuída e minigeração distribuída na plataforma. 

Saiba mais aqui. 

 

9. ABEEólica comemora decisão do 

Brasil de ingressar na IRENA 

Criada em 2009, a Agência Internacional de Energia Renovável 

(IRENA) é uma organização intergovernamental que apoia o 

desenvolvimento de energias renováveis nos países membros, 

bem como a redução de emissões de gases de efeito estufa. 

Leia mais aqui. 

 

 
10. Saiu na mídia: Atlantic conquista 

certificação I-REC para empreendimento 

no RS 

http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/6_norma_para_quantifica%C3%A7%C3%A3o_de_pegada_de_carbono.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/7_energias_renov%C3%A1veis_em_alta_no_mundo.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/8_irec_standard_aprova_agrupamento_%20de_empreendimentos.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/9_abee%C3%B3lica_comemora_decis%C3%A3o_do_brasil_de_ingressar_na_irena.html


A Atlantic Energias Renováveis conquistou a Certificação 

Internacional de Energia Renovável (I-REC) para o Complexo 

Eólico Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul. 

Inaugurado em outubro de 2017, é o maior empreendimento da 

empresa em plena operação comercial e, em menos de três 

meses, já conta com todos os seus 12 parques habilitados para 

emissão de 581.400 certificados. Confira a íntegra aqui. 

 
 
 

11. Saiu na mídia: GBC Brasil lança duas 

novas certificações de sustentabilidade 

O Green Building Council - Brasil, ou GBC Brasil, acaba de 

lançar uma nova certificação, a Zero Energy Building. O selo 

será conquistado por edificações que conseguem zerar o 

consumo de energia durante a sua operação anual. Para atingir 

o resultado, é necessária a combinação da alta eficiência 

energética com o aproveitamento de fontes renováveis. A 

entidade também anunciou a segunda versão da GBC Brasil 

Casa e Condomínio. Saiba mais aqui. 
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http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/10_saiu_na_m%C3%ADdia_atlantic_conquista_certifica%C3%A7%C3%A3o_irec_para_empreendimento_no_rs.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_04/11_saiu_na_m%C3%ADdia_gbc_brasil_lan%C3%A7a_duas_novas_certifica%C3%A7%C3%B5es_de_sustentabilidade.html
mailto:totum@institutototum.com.br
http://www.institutototum.com.br/emkt/18-06_form_inscricao.html

