
    
 

1. Empreendimentos brasileiros certificados 

O Brasil conta atualmente com 48 usinas aptas a emitir RECs no Brasil. 

Saiba mais 

  

    

 

2. Empresas brasileiras que transacionam I-RECs 

São 11 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) 

 Raízen Energia S.A. 

 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. 

  

    

http://www.institutototum.com.br/emkt/newsletter_07/1_empreendimentos_brasileiros_certificados.html
http://www.internationalrec.org/assets/doc_4005.pdf


 

3. Volume de Certificados (RECs) emitidos no Brasil 

 

  

    

 

4. I-REC Standard Board Meeting 

Entre os dias 06 e 08 de agosto no Estado do Maine/EUA, o Diretor do Instituto 

Totum, Sr. Fernando Giachini Lopes, esteve presente ao encontro do I-REC Standard, 

onde foram definidas as estratégias para os próximos anos. Saiba mais aqui. 

  

    

 

5. Protocolo GHG Brasil 10 anos – Como reportar emissões 

zero no Escopo 2 

O Protocolo GHG Brasil comemorou 10 anos de atividades no último mês de agosto 

de 2018. Mais de 70 empresas reportaram suas emissões de forma verificada e o 

Instituto Totum foi um dos líderes do processo de verificação, com 12 empresas 

verificadas. Para saber mais, clique aqui. 

  

    

 

6. Compra de energia limpa por corporações bate recorde de 

2017 

Corporações e governos já fecharam acordos para compra de energia limpa nesse ano 

(até julho/2018) em volume maior que em todo o ano de 2017. RECs, GO e I-RECs 

têm sido usados de forma extensiva para comprovar o rastreamento de energia 

renovável. Fonte: UOL. 

Corroborando com esse movimento, acompanhe aqui, também o desenvolvimento do 

mercado de GO, RECs (EUA) e I-REC (mundo), por meio do relatório anual da 

organização RECS International. 

  

    

http://www.institutototum.com.br/emkt/newsletter_07/4_i_rec_standard_board_meeting.html
http://www.institutototum.com.br/emkt/newsletter_07/5_protocolo_ghg_brasil_10_anos.html
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2018/08/03/compra-de-energia-limpa-por-corporacoes-bate-recorde-de-2017.htm
http://institutototum.com.br/emkt/newsletter_07/annual-report-2017.pdf


 

7. Instituto Totum na XII Conferência de PCH – Mercado e 

Meio Ambiente 

Nos dias 07 e 08 de agosto aconteceu a XII Conferência de PCH – Mercado e Meio 

Ambiente, na cidade de São Paulo/SP. A Conferência, promovida pela ABRAGEL 

juntamente com o CERPCH, buscou discutir os principais aspectos referentes às 

Pequenas Centrais Hidrelétricas, abordando desde aspectos legais e institucionais, 

tecnologia aplicável, meio ambiente e análises econômicas. Saiba mais. 

  

    

 

8. Instituto Totum no Brazil Wind Power 2018 

Com a participação de mais de 3000 pessoas, entre palestrantes, expositores, visitantes 

e autoridades do setor eólico nacional e internacional, foi realizada a 

9ª edição do Brazil Wind Power, maior evento do setor eólico da América Latina, no 

início do mês de agosto. O Instituto Totum esteve presente com a palestra “Mercado 

de Certificação de Energia Renovável – RECs (Brasil e Mundo)”, ministrada pelo 

consultor Luciano Figueredo. Leia mais aqui. 

  

    

 

9. Interessado pelo Mercado de RECs? Programe-se 

Nos próximos meses de outubro e novembro, o Instituto Totum terá representantes em 

dois grandes eventos que acontecerão em Houston (EUA) e na cidade de  

São Paulo, respectivamente. Confira as datas dos eventos aqui. 

  

    

 

10. Mudanças no mercado encabeçam lista de preocupações de 

investidores em PCHs 

Parte importante do Programa Brasileiro de Energia Renovável – REC Brazil está 

baseada na fonte de energia hidrelétrica, particularmente vinda de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas. Atualmente cerca de 20% dos empreendimentos registrados no I-REC 

são de fonte hídrica. Uma das barreiras ao crescimento dessa importante fonte 

renovável é o licenciamento ambiental. Clique aqui e leia o artigo onde é apresentada 

a visão do setor. 

  

  

  

  

  

 

Boletim Informativo - Programa de Certificação de Energia Renovável 

Enviado por Instituto Totum - Emissor Local de RECs no Brasil 

  

totum@institutototum.com.br 

  

 

http://www.institutototum.com.br/emkt/newsletter_07/7_instituto_totum_na_XII_conferencia_pch.html
http://abeeolica.org.br/noticias/brazil-windpower-2018-a-discussao-de-um-futuro-que-chega-cada-vez-mais-rapido/
http://www.institutototum.com.br/emkt/newsletter_07/9_eventos_rem_birec_2018.html
http://www.abragel.org.br/mudancas-no-mercado-encabecam-lista-de-preocupacoes-de-investidores-em-pchs/
mailto:totum@institutototum.com.br
http://institutototum.com.br/

