
 

 

1. Empreendimentos brasileiros 

certificados 

O Brasil conta atualmente com 34 usinas aptas a emitir RECs 

no Brasil. Outras 14 estão em andamento de certificação, já 

com contratos devidamente fechados e passando por processo 

final de auditoria: 7 novas plantas de eólica, 1 de biomassa e 6 

hídricas. 

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. 

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. 

 

3. Volume de Certificados (RECs) 

emitidos no Brasil 

http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/1_empreendimentos_brasileiros_certificados.html
http://www.internationalrec.org/assets/doc_4005.pdf


 
 

4. Telhados com Painéis Solares: para 

quem e para onde vai a energia 

renovável? 

Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a procura por 

painéis solares vem aumentando em escala exponencial. 

Porém, um ponto obscuro é sobre a propriedade dos 

atributos ambientais dessa energia. 

O Instituto Totum gravou um vídeo curtinho e auto-explicativo 

sobre o tema, clique aqui para conferir. 

 

5. E na Europa? 

Procura por energia renovável na Europa continua sua trajetória 

ascendente: “O mercado de eletricidade renovável na 

Europa, continua a crescer acentuadamente”, diz Tom 

Lindberg, Diretor Executivo da ECOHZ, comentando as 

estatísticas da Associação dos Organismos Emissores (AIB). 

“O mercado também é mais robusto e mais equilibrado do 

que nunca”. Saiba mais aqui. 

http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/4_telhado_com_paineis_renovaveis.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/5_energia_renovavel_na_europa.html


6. Empresa brasileira lança oferta de 

energia renovável para pequenas e 

médias empresas 

Lançada no mercado a plataforma “Mova Energia” 

www.movaenergia.com.br, que oferece a pequenas e médias 

empresas a possibilidade de escolher uma matriz renovável, 

contribuindo com o desenvolvimento de novos 

empreendimentos renováveis, um ecossistema mais limpo e um 

futuro melhor para as próximas gerações. Leia mais aqui. 

 

7. Evento REC Market Meeting, em 

Amsterdã 

Fernando Giachini Lopes, Diretor do Instituto Totum, esteve no 

último mês de março na conferência REC Market Meeting, em 

Amsterdã. Confira a íntegra aqui. 

 
 
 

 
8. Saiu na mídia: TV Terra Viva exibe 

matéria sobre usina de biomassa 

certificada no Brasil 

No programa Assunto de Primeira, do Canal Terra Viva de 

09/04/2018, o Jornalista Otávio Ceschi Júnior entrevistou o 

Diretor Presidente do Instituto Totum, Fernando Lopes, que 

falou sobre a 1ª Empresa de Biomassa autorizada a emitir 

Certificados de Energia Renovável. Confira neste link. 

 

9. Saiu na mídia: Apple passa a funcionar 

com 100% de energia renovável 

O projeto solar de Fort Churchill fornece 20 megawatts de 

energia limpa para o data center da Apple em Reno. Churchill é 

representante do crescente número de fontes de energia 

renovável que surgiram nos data centers da Apple nos últimos 

anos. Como essas máquinas de computação em massa usam 

mais energia do que qualquer outro tipo de instalação da Apple, 

a empresa trabalhou duro para obtê-las alimentadas com 100% 

de energia renovável, atingindo essa meta em 2014. Agora, a 

Apple diz que está finalizando o restante de suas instalações 

com 100% de energia verde. 

 
Fonte: Press Release da Apple (www.apple.com/newsroom), de 

09/04/2018. 

 
Continue lendo nesse link. 

http://www.movaenergia.com.br/
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/6_empresa_brasileira_mova_energia.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/7_evento_rec_market_amsterda.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/8_SAIU_NA_MIDIA_primeira_empresa_biomassa.html
https://www.apple.com/newsroom/2018/04/apple-now-globally-powered-by-100-percent-renewable-energy/
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_05/9_SAIU_NA_MIDIA_apple_funciona_com_energia_renovavel.html
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