
  
 

 

1. Empreendimentos brasileiros certificados

O Brasil conta atualmente com 48 usinas aptas a emitir RECs no Brasil. Saiba mais
neste link.
 
.

 

 

2. Empresas brasileiras que transacionam I-RECs

São 10 as empresas brasileiras aptas atualmente para venda de RECs dentro da
Plataforma I-REC.
Participantes atuais autorizados:

AES Tietê Energia
Atlantic Energias Renováveis
Atvos Agroindustrial
CTE - Centro de Tecnologia de Edificações
Embrasca (empresa estrangeira, mas que possui representante no Brasil)
Keyassociados
Mérito Energia
Numerco (empresa estrangeira, mas que possui representante no Brasil)
Statkraft Markets (empresa estrangeira, mas que possui representante no
Brasil)
WayCarbon

A lista pública com a relação completa dos Participantes e dados de contato, fica
disponível constantemente neste link.

 

 

3. Volume de Certificados (RECs) emitidos no Brasil
 

http://www.institutototum.com.br/emkt/newsletter_06/1_empreendimentos_brasileiros_certificados.html
http://www.internationalrec.org/assets/doc_4005.pdf


 

4. Europa divulga os valores de mix residual de emissões
do setor elétrico

A Associação dos Órgãos Emissores da Europa (AIB) publicou o mix residual do
setor elétrico de 2017. O cálculo foi realizado pela Grexel Systems Ltd, assistida por
Ostfoldforskning e Ecoinvent. 

 O cálculo do mix residual do grid é necessário para a divulgação confiável do
consumo de eletricidade quando as Garantias de Origem (RECs Europeus) não são
utilizadas. Confira a íntegra.

 

 

5. 15 de Junho - Dia Mundial do Vento

As Eólicas já abastecem mais de 22 milhões de residências por mês no Brasil e não
param de crescer. Da mesma forma, as Eólicas representam a maioria dos
empreendimentos já registrados para geração de RECs no Brasil: 36 das 48 usinas

 

http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_06/4_europa_divulga_lista_de_valores_mix_residual.html


registradas para geração de RECs são parques eólicos. Para saber mais, clique
aqui.

 

6. Nova Energia por meio de eficiência energética: leilões

A forma mais simples de se pensar em aumento da capacidade de geração de
energia é a instalação de novas usinas de geração ou incentivo à geração
distribuída. Porém, uma maneira menos convencional, pelo menos aqui no Brasil até
hoje, passa a ser incorporada ao nosso planejamento energético: leilões de
eficiência energética. Saiba mais.

 

 

7. Teremos emissor local de I-RECs na China?

O mercado chinês já vem sendo atendido pelo I-REC por meio do Emissor Central,
porém a Secretaria Geral do I-REC recentemente concluiu uma viagem até a China
para a definição de um Emissor Local, assim como existe no Brasil, na figura do
Instituto Totum. Leia mais.

 

 

8. O Google e a Apple são realmente “energizados” por
renováveis? Entendendo as políticas corporativas 100% de
energia renovável

Apple e Google recentemente anunciaram alcance de metas de aquisição de 100%
de energia renovável.
O que isso realmente significa? O artigo a seguir explica como empresas em âmbito
mundial atuam para alcance de tais metas. Clique aqui para conferir o conteúdo em
inglês.

 

 

9. Entrevista com o criador do Mova Energia

Recebemos em nosso escritório, o criador da iniciativa Mova Energia. Em entrevista,
ele explicou que se trata de uma plataforma onde o cliente tem a opção de escolher
o tipo de energia que gostaria de utilizar em seu negócio. Assista a entrevista
completa acessando este link.

 

http://abeeolica.org.br/noticias/dia-mundial-do-vento-eolicas-ja-abastecem-mais-de-22-milhoes-de-residencias-por-mes-no-brasil/
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_06/6_nova_energia_por_meio_de_leiloes.html
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_06/7_teremos_emissor_local_na_china.html
https://www.ecohz.com/news/are-google-apple-really-powered-by-renewables-understanding-corporate-100-renewable-energy-policies/
https://www.youtube.com/watch?v=Jkz-rLJH4ks
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