LISTA DE EVIDÊNCIAS – PROGRAMA I-REC
LIST OF EVIDENCES – I-REC PROGRAM
Obs 01: as evidências devem ser encaminhadas para o e-mail luciano@institutototum.com.br, em
formato scaneado.
Note 01: All evidences must be forwarded by email luciano@institutototum.com.br, in scanned format.
Obs 02: somente as evidências “Contrato Instituto Totum” e “Termo Autorizativo CCEE” devem ser
enviados em via física, sendo que o termo autorizativo deve possuir assinatura com firma reconhecida em
cartório devido a exigências internas da CCEE.
Note 02: Only the evidence "Instituto Totum Agreement" and "Authorization Term CCEE" must be sent in
physical way, and the authorization term must have a signature with a notarized signature.
Obs 03: para empreendimentos de microgeração distribuída e minigeração distribuída, utilizar a 2a
tabela.
Entende-se por microgeração distribuída a central geradora com potência instalada até 75 quilowatts
(KW) e minigeração distribuída aquela com potência acima de 75 kW e menor ou igual a 5 MW (sendo 3
MW para a fonte hídrica), conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades
consumidoras.
Note 03: for micro-generation energy device producers use the 2nd table.
Distributed microgeneration is defined as the generating plant with installed capacity of up to 75 kilowatts
(KW) and distributed minima with power above 75 kW and less than or equal to 5 MW (3 MW for the
water source) connected to the distribution network through facilities of consumer units.
Tabela 01: lista de evidências para empreendimentos no geral (ex: eólica, PCH, UHE, biomassa, etc):
Table 01: list of evidences for energy device producers in general (ex: wind, PCH, UHE, biomass, etc.):
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGISTRO DO EMPREENDIMENTO
DOCUMENTATION REQUIRED FOR REGISTRATION OF THE DEVICE PRODUCERS
Tipo Informação /
Documento / Evidence
Autoridade / Authority
Type of Information
Formulário do CNPJ (Cadastro Nacional da
Receita Federal do Brasil
Dados da Empresa /
Pessoa
Jurídica)
Registrante
Contrato Social Atualizado

Cartório de Registro

Declaração da registrante informando que não
é suspeita de envolvimento em atividades
fraudulentas em relação aos certificados de
energia ou transações financeiras

Formulário preenchido e
verificado pelo Instituto
Totum (emissor)

Declaração da registrante afirmando que o
empreendimento não possui Certificações de
iniciativas como “Certificado ComercSinerconsult de Energia Renovável”, “Selo
Verde da Única” ou “Selo Solar do Instituto
Ideal” (essas iniciativas impedem a Certificação
no I-REC devido à questão de duplo
beneficiário dos RECs, e caso o
empreendimento possua alguma das
Certificações citadas, deverá se desvincular
para Certificação no I-REC)

Declaração assinada pelo
representante legal e
verificada pelo Instituto
Totum (emissor)

Anexo 1 – Formulário de adesão ao Registro IREC (contido no documento CSD 01)
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CNPJ form Registration of Corporate Taxpayers
(current designation)

Company
information /
Registrant
information

Current articles of Incorporation and Bylaws
Documents
Statement by the registrant stating that it is
not suspected of involvement in fraudulent
activities in relation to energy certificates or
financial transactions
Statement by the registrant stating that the
producer device does not have Certifications of
initiatives such as "Comerc-Sinerconsult
Renewable Energy Certificate", "Green Seal –
Única” or "Solar Seal of the Ideal Institute"
(these initiatives prevents Certification in IREC).

Formulário preenchido e
verificado pelo Instituto
Totum (emissor)
Federal Revenue Service

County Registers Office

Verified by Totum Institute
(issuer)

Verified by Totum Institute
(issuer)

Appendix 1 – I-REC Registry application form
(from CSD01 document)

Verified by Totum Institute
(issuer)
Detalhes do
Dispositivo de
Produção de
Energia/
Empreendimento

Anexo 1 – Formulário de inscrição de
dispositivo de produção de energia
(empreendimento) – anexo do documento
subsidiário CSD02
Portaria de Outorga, publicada no Diário Oficial
da União
Código CEG – Código Único de
Empreendimento de Geração
www2.aneel.gov.br/scg/consulta
Anexo 3 – Declaração de geração de atributos
e posse
– declaração necessária caso o requerente não
seja proprietário do dispositivo de produção de
energia (empreendimento) – anexo do
documento subsidiário CSD02

Formulário preenchido e
verificado pelo Instituto
Totum (emissor)

Ministério das Minas e
Energia

ANEEL (Agência Nacional
de Energia Elétrica)
Formulário preenchido e
verificado pelo Instituto
Totum (emissor)
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Production Device
Details

Appendix 1 – Production Device Registration
Form
Granting Ordinance, published in the Federal
Official Gazette
CEG ID - Single Code of Energy Generation
Enterprise www2.aneel.gov.br/scg/consulta
Appendix 3 – Owner’s Declaration

Fontes de Energia

Energy Sources

Verified by Totum Institute
(issuer)

Ministry of Mines and
Energy

(Brazilian Agency of Electric
Energy)

Portaria de Outorga, publicada no Diário Oficial
da União)

Verified by Totum Institute
(issuer)
Ministério das Minas e
Energia

Código CEG – Código Único de
Empreendimento de Geração
www2.aneel.gov.br/scg/consulta

ANEEL (Agência Nacional
de Energia Elétrica)

Granting Ordinance, published in the Federal
Official Gazette

Ministry of Mines and
Energy

CEG ID - Single Code of Energy Generation
Enterprise www2.aneel.gov.br/scg/consulta

(Brazilian Agency of Electric
Energy)

Esquemas de
Rastreabilidade,
Selos e Carbono
Tracking Schemes,
Labelling and Carbon
Offsets or CER

Preenchimento deve ser feito no campo
apropriado do CSD02

Formulário
preenchido para
autorização de
solicitação de
informações à CCEE

Formulário “[B] - Termo Autorizativo CCEE”
preenchido e assinado pelo dispositivo de
produção de energia, com assinatura da
pessoa com poderes legais e firma reconhecida
em cartório. Esse documento deve ser enviado
ao Totum em via física, por correio.

Form to request
authorization
information from
CCEE

Form “[B] - Termo Autorizativo CCEE”
completed and signed by the Production
Device and a firm recognized in a notary's
office. This document must be sent to Totum
via physical mail.

CCEE – Electric Energy
Commercialization
Chamber

Contrato entre
Registrante e
Instituto Totum

Contrato jurídico entre entidade Registrante e
Instituto Totum. Esse documento deve ser
enviado em formato físico, por correio,
contendo 2 vias assinadas.
Agreement signed between Registrant and
Totum Institute. This document must be sent

Verificado pelo Instituto
Totum

Agreement between
Registrant and
Totum Institute

Appropriate field on the CSD02 form

UNFCCC, VCS, Selo de
Energia Renovável (RECBrazil) e outros
UNFCCC, VCS, Brazilian
Renewable Energy
Certificaton (REC-Brazil)
and others.
CCEE – Câmara de
Comercialização de Energia
Elétrica

Verified by Totum Institute
(Local Issuer)
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in physical format, by mail, containing 2 signed
copies.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PEDIDOS DE EMISSÃO DE RECs (a documentação listada
abaixo deverá ser anexada a cada pedido de emissão, dentro do plataforma do I-REC)
DOCUMENTATION REQUIRED FOR ISSUE REQUESTS (the documentation listed below must be
attached to each issuance request within the I-REC platform)
Tipo Informação /
Documento / Evidence
Autoridade / Authority
Type of Information
Dados de medição de Relatório “MED003 - Medição da Geração e
CCEE – Câmara de
compensação /
Consumo” emitidos com assinatura digital pela Comercialização de Energia
liquidação de
CCEE, referente ao período de emissão dos
Elétrica
mercado
RECs – documento com certificado digital da
CCEE em meio eletrônico (formato PDF)

Settlement Metering
data

Formulário de
pedido de emissão
de RECs.
Form request for
issuance of RECs.

No caso de usinas pertencentes ao PROINFA, o
relatório MED003 deve ser substituído pelo
relatório da Eletrobrás, disponível no site
http://eletrobras.com/pt/Paginas/Proinfa.aspx
(relatório a ser enviado é o do período de
geração específico do período de medição
desejado, referente à geração líquida: “Dados
de Geração das CGEE participantes do
PROINFA - geração líquida”)
Report "MED003 - Measurement of
Generation and Consumption" issued digitally
signed by the CCEE for the period of issue of
RECs (PDF format)

Eletrobrás

In the case of device producers belonging to
PROINFA the MED003 report should be
replaced by Eletrobrás report available at
http://eletrobras.com/en/Paginas/Proinfa.aspx
(report to be sent is that of the specific
generation period of the net generation:
"Generation Data of the CGEE participants of
PROINFA - net generation")
Documento CSD04 devidamente preenchido e
assinado por representante autorizado pelo
dispositivo de produção de energia.
Document CSD04 completed and signed by
authorized person by the production device.

Eletrobrás

CCEE – Electric Energy
Comercialization Chamber

Instituto Totum (Emissor
Local)
Totum Institute (Local
Issuer)
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Tabela 02: lista de evidências para empreendimentos de microgeração distribuída e minigeração
distribuída:
Table 01: list of evidences for micro-generation energy device producers:
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA REGISTRO DO EMPREENDIMENTO DE MICROGERAÇÃO E
MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA
DOCUMENTATION REQUIRED FOR REGISTRATION OF THE MICRO-GENERATION DEVICE PRODUCERS
Tipo Informação / Type
Documento / Evidence
Autoridade / Authority
of Information
Formulário do CNPJ (Cadastro
Receita Federal do Brasil
Dados da Empresa /
Nacional
da
Pessoa
Jurídica)
da
Registrante
empresa que representará os
empreendimentos de
microgeração distribuída /
minigeração distribuída
Contrato Social Atualizado da
empresa que representará os
empreendimentos de
microgeração distribuída /
minigeração distribuída
Declaração da registrante
informando que não é suspeita de
envolvimento em atividades
fraudulentas em relação aos
certificados de energia ou
transações financeiras
Declaração da registrante
afirmando que os
empreendimentos não possuem
Certificações de iniciativas como
“Certificado Comerc-Sinerconsult
de Energia Renovável”, “Selo Verde
da Única” ou “Selo Solar do
Instituto Ideal” (essas iniciativas
impedem a Certificação no I-REC
devido à questão de duplo
beneficiário dos RECs, e caso o
empreendimento possua alguma
das Certificações citadas, deverá se
desvincular para Certificação no IREC)

Company information /
Registrant information

Anexo 1 – Formulário de adesão ao
Registro I-REC (contido no
documento CSD 01)
CNPJ form Registration of
Corporate Taxpayers (current
designation) of the company that
will represent the micro-generation
device producers

Cartório de Registro

Formulário do Instituto Totum
preenchido e verificado pelo
Instituto Totum (emissor)

Declaração no padrão do Instituto
Totum, assinada pelo
representante legal e verificada
pelo Instituto Totum (emissor)

Formulário CSD 01 preenchido e
verificado pelo Instituto Totum
(emissor)
Federal Revenue Service

County Registers Office
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Current articles of Incorporation
and Bylaws Documents of the
company that will represent the
micro-generation device producers
Verified by Totum Institute (issuer)
Statement by the registrant stating
that it is not suspected of
involvement in fraudulent activities
in relation to energy certificates or
financial transactions
Statement by the registrant stating
that the producer device does not
have Certifications of initiatives
such as "Comerc-Sinerconsult
Renewable Energy Certificate",
"Green Seal – Única” or "Solar Seal
of the Ideal Institute" (these
initiatives prevents Certification in
I-REC).

Detalhes do Dispositivo
de Produção de Energia /
Empreendimento

Production Device
Details

Appendix 1 – I-REC Registry
application form (from CSD01
document)
Anexo 1 – Formulário de inscrição
de dispositivo de produção de
energia (empreendimento) – anexo
do documento subsidiário CSD02
(poderá ser preenchido um único
CSD02 para todos os
empreendimentos de
microgeração distribuída /
minigeração distribuída).

Verified by Totum Institute (issuer)

Verified by Totum Institute (issuer)

Formulário CSD02 preenchido e
verificado pelo Instituto Totum
(emissor)

Projeto aprovado pela distribuidora

Verificado pelo Instituto Totum
(emissor)

Anexo 3 – Declaração de geração
de atributos e posse
– declaração necessária caso o
requerente não seja proprietário
do empreendimento de
microgeração distribuída /
minigeração distribuída – anexo do
documento subsidiário CSD02

Formulário preenchido e verificado
pelo Instituto Totum (emissor)

Appendix 1 – Production Device
Registration Form (a single CSD02
can be completed for all microgeneration device producers).

Verified by Totum Institute (issuer)

Project approved by the distributor

Verified by Totum Institute (issuer)
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Esquemas de
Rastreabilidade, Selos e
Carbono
Tracking Schemes,
Labelling and Carbon
Offsets or CER
Contrato entre
Registrante e Instituto
Totum

Appendix 3 – Owner’s Declaration declaration required if the
Registrant is not the owner of the
micro-generation device producers
- annex to the subsidiary document
CSD02
Preenchimento deve ser feito no
campo apropriado do CSD02

Verified by Totum Institute (issuer)

Appropriate field on the CSD02
form

UNFCCC, VCS, Brazilian Renewable
Energy Certificaton (REC-Brazil)
and others.
Verificado pelo Instituto Totum

UNFCCC, VCS, Selo de Energia
Renovável (REC-Brazil) e outros

Contrato jurídico entre entidade
Registrante e Instituto Totum. Esse
documento deve ser enviado em
formato físico, por correio,
contendo 2 vias assinadas.
Agreement signed between
Agreement between
Verified by Totum Institute (Local
Registrant and Totum Institute.
Registrant and Totum
Issuer)
This
document
must
be
sent
in
Institute
physical format, by mail, containing
2 signed copies.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA PEDIDOS DE EMISSÃO DE RECs (a documentação listada
abaixo deverá ser anexada a cada pedido de emissão, dentro do plataforma do I-REC)
DOCUMENTATION REQUIRED FOR ISSUE REQUESTS (the documentation listed below must be
attached to each issuance request within the I-REC platform)
Tipo Informação / Type
Documento / Evidence
Autoridade / Authority
of Information
Comprovação da
Cópia da conta de energia do
Conta de energia emitida pela
quantidade de energia
empreendimento que solicita a
distribuidora (a ser verificada pelo
relacionada ao pedido
emissão dos RECs
Instituto Totum)
de emissão dos RECs
Evidence of the amount
Copy of the energy account of the
Energy bill issued by the distributor
of energy related to the
project requesting the issuance of
(to be verified by the Totum
RECs request for
RECs
Institute)
issuance
Formulário de pedido de Documento CSD04 devidamente
Instituto Totum (Emissor Local)
emissão de RECs.
preenchido e assinado por
representante autorizado pelo
dispositivo de produção de energia.
Form request for
Document CSD04 completed and
Totum Institute (Local Issuer)
issuance of RECs.
signed by authorized person by the
production device.

_____________
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