
  
 

  

  

   

  

  

 
  1. Empreendimentos brasileiros certificados 

O Brasil conta atualmente com 53 usinas aptas a emitir RECs no Brasil. 

Saiba mais. 

  

 

    

  2. Empresas brasileiras que transacionam I-RECs 

São 13 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 

 ECarbon Energia Renovável e Carbono Zero 

 Embrasca (empresa estrangeira, mas que possui representante no Brasil) 

 Enel Brasil 

 Keyassociados 

 Mérito Energia 

 Numerco (empresa estrangeira, mas que possui representante no Brasil) 

 Raízen Energia 

 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_09/1-empreendimentos-brasileiros-certificados.html
http://www.internationalrec.org/assets/doc_4005.pdf


 

3. Volume de Certificados (RECs) transacionados no Brasil 

 
    

  4. Mercado de Certificados de Energia Renovável passa da marca de 1 

milhão em 2018 

A atenção cada vez maior das empresas com as práticas sustentáveis tem motivado o crescimento 

da demanda por certificações de energia renovável. Para empresas e usinas geradoras de energia, 

investir nesta área auxilia no fortalecimento da marca e aprimora o relacionamento do negócio 

com a sociedade. Segundo o Instituto Totum, o Programa de Certificação de Energia Renovável 

no Brasil mantém trajetória de crescimento no país, e em 2018 essa quantidade foi cinco vezes 

superior ao comercializado em 2017. Confira a matéria completa clicando aqui. 

  

 

    

    

https://fullenergy.grupomidia.com/mercado-de-certificados-de-energia-renovavel-passa-da-marca-de-1-milhao-em-2018/?fbclid=IwAR38E5qHMH92jHgWwwFhRWMW6jm7O7kTfLuM_kpHbPHHghccqzvgqr_Gej0


 

5. Conheça melhor os números do RE100, iniciativa que vem 

demandando massivamente os Certificados de Energia Renovável 

A RE100 está trabalhando para aumentar massivamente a demanda por certificados de energia 

renovável. Segundo dados levantados pela organização em junho de 2018, os membros do 

RE100, incluindo 30 empresas da Global Fortune 500, têm uma receita total de US $ 2,75 trilhões 

e operam em diversos setores - da TI à fabricação de automóveis. Colocando as energias 

renováveis no centro da estratégia de negócios, os atuais membros estão criando demanda para 

188 TWh de energia renovável por ano - o equivalente ao consumo de eletricidade dos 23 maiores 

países do mundo. Para ler em detalhes esse levantamento de junho de 2018, clique aqui. 

    

  6. BMW Group Brasil certificado pelo uso de energia renovável na 

produção de veículos no Brasil 

As fábricas do BMW Group Brasil, em Araquari (SC) e Manaus (AM), contam com a utilização 

de energia proveniente de fontes renováveis, promovendo a redução das emissões de CO2 em 

suas atividades. A empresa adquiriu I-RECs como instrumento de compensação do consumo de 

energia elétrica proveniente de fontes que emitem CO₂ na atmosfera. Desde o início deste ano, a 

energia das fábricas de Araquari e de Manaus é proporcionalmente compensada pela geração no 

Complexo Eólico de Morrinhos, em Campo Formoso (BA). Saiba mais aqui.  

  

 

    

  7. Maiores personalidades do setor energético brasileiro foram 

homenageadas no Oscar da Energia 

No dia 06 de dezembro de 2018, em evento com mais de 350 pessoas no Centro de Convenções 

Rebouças, em São Paulo (SP), foram homenageadas cem personalidades de vários segmentos do 

setor energético brasileiro. O Diretor do Instituto Totum, Sr. Fernando Lopes, recebeu o troféu 

por representar um dos dez mais influentes no tema “Qualidade e Sustentabilidade”. Clique aqui e 

acesse a matéria na íntegra, e para assistir ao vídeo completo da premiação, clique aqui.  

  

 

    

  8. Os bons ventos para os certificados de energia renovável 

Existe uma novidade importante no mercado das energias renováveis que merece que os 

profissionais do setor dediquem um tempo para analisar, compreender e, então, passar a 

acompanhar mais de perto: existe agora um jeito de escolher a energia que você irá consumir, por 

meio de um sistema de certificação da energia. Como isso é possível? Simples, por um sistema de 

contabilização que controla o equilíbrio entre entrada e saída de certificados. Mas o que são estes 

certificados? Clique aqui e leia a matéria na íntegra. 

  

 

    

    

https://www.ecohz.com/news/re100-the-worlds-most-influential-companies-commited-to-100-percent-renewable-power/
https://www.segs.com.br/veiculos/145389-bmw-group-brasil-certificado-pelo-uso-de-energia-renovavel-na-producao-de-veiculos-no-brasil
https://fullenergy.grupomidia.com/maiores-personalidades-do-setor-energetico-brasileiro-foram-homenageadas-no-oscar-da-energia/
https://www.youtube.com/watch?v=Sz1oWDKXKZ8&feature=youtu.be
https://cenarioseolica.editorabrasilenergia.com.br/2019/01/07/os-bons-ventos-para-os-certificados-de-energia-renovavel/


 

9. Brasil já tem uma Itaipu em energia eólica 

A energia eólica ultrapassou a marca de 14,34GW (gigawatts) de capacidade instalada no Brasil, 

patamar equivalente a uma usina de Itaipu – a segunda maior hidrelétrica do mundo. Ao todo, são 

568 parques eólicos, em 12 estados do país, e a energia gerada nos últimos 12 meses é suficiente 

para abastecer 25 milhões de residências por mês, ou cerca de 75 milhões de brasileiros, segundo 

dados da ABEEólica (Associação Brasileira de Energia Eólica). Confira mais sobre o 

assunto aqui. 

    

  10. Interessado pelo Mercado de RECs? Programe-se! 

No próximo mês de março, acontecerá em Amsterdam o REC Market Meeting 2019. Esse é um 

dos eventos mais completos sobre o tema, com conteúdo detalhado sobre os mercados de 

Certificado de Atributo de Energia (EAC) em todo o mundo e comunicados sobre as revisões de 

padrões como a Garantia de Origem, REC e o padrão I-REC. Sessões de painéis ao vivo, debates 

interativos e inúmeras oportunidades de networking fornecerão o pano de fundo para o tema deste 

ano: “Os mercados impulsionam o crescimento em renováveis”. O Diretor do Instituto Totum, Sr. 

Fernando Lopes, estará presente no evento, atuando como palestrante. 

O flyer da conferência já está disponível para download no link.  

Para se inscrever, clique aqui.  
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https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/11/brasil-ja-tem-uma-itaipu-em-energia-eolica.shtml
http://www.recmarket.eu/news/download-the-conference-flyer
http://www.recmarket.eu/registration
mailto:totum@institutototum.com.br
http://institutototum.com.br/

