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Conheça o aplicativo Ziit 
 

O aplicativo Ziit possibilita ao usuário o 
carregamento de seu Smartphone 
com a utilização de Energia Renovável. 
O carregamento é feito a partir do uso 
de Certificados de Energia Renovável 
disponibilizados pelo Instituto Totum, 
através de fontes de energia do tipo solar, eólica, hídrica ou 
biomassa, a escolha do usuário. 

Disponível para celulares do tipo Android e IOS, o 
download pode ser feito diretamente através das lojas 
Apple Store ou Play Store. 

Com quase 2.000 usuários ativos, o Ziit já alocou até agora 
Certificados de Energia Renovável para mais de 
370.000,000 Wh em carregamentos.  

Seja sustentável você também... #letsziit 
 
http://ziit.net.br 
http://www.facebook.com/ziitapp/ 
 

Caso queira anunciar no aplicativo Ziit, entre em contato 
conosco pelo e-mail contato@ziit.net.br.  
  

Novo site REC Brazil 
 

O site da Certificação REC Brazil está de cara nova... 
acesse http://www.recbrazil.com.br e conheça as 
particularidades dos Programas I-REC e REC Brazil. Pelo 
site, também é possível conferir transações já efetuadas e 
empreendimentos certificados. Acesse já!  

Empreendimentos brasileiros 
certificados 
 

Você sabia que o Brasil já possui atualmente 19 
empreendimentos geradores de energia renovável 
aptos a emitir RECs (Certificados de Energia Renovável)?  

Confira abaixo as controladoras que possuem 
empreendimentos certificados no Programa de 
Certificação de Energia Renovável, com parques de fontes 
eólicas, solares e hídricas:  

 

 

 

 

A governança dos RECs no Brasil  
 

Na Europa e nos Estados Unidos existem 
regulamentações relativas à geração de energia renovável 
e lá os RECs são usados para esse fim. Porém, em ambos 
mercados também existe a iniciativa voluntária, que 
movimenta quantidade significativa de RECs.  

No Brasil, o sistema é totalmente autorregulado e de 
âmbito voluntário, e segue os procedimentos 
estabelecidos internacionalmente pelo IREC Standard, 
porém adaptados à realidade regulatória e técnica local. 
Além disso, no Brasil existe o Selo REC Brazil, que é uma 

iniciativa das associações ABRAGEL e ABEEÓLICA, com 
apoio da CCEE e ABRACEEL. O Governo apoia essa 
Certificação, porém não participa da sua definição, 
desenvolvimento ou gestão. 

Você sabe o que é um REC?  
 

Cada REC é prova de que 1 MWh de energia renovável 
proveniente de uma usina previamente registrada foi 
gerada e efetivamente injetada no grid de energia elétrica 
no Brasil. Um consumidor de energia que possua RECs 
pode alegar a posse do atributo ambiental de 
renovabilidade de sua energia.     

Certificados de Energia Renovável podem ser adquiridos 
para diversos fins, como por exemplo: 

 Utilização nos critérios de energia renovável para a 
Certificação LEED de prédios verdes; 

 Atendimento ao Guia de Relato de Energia do 
Escopo 2 do Protocolo GHG. 

 Atendimento a diversas plataformas de relato de 
resultados socioambientais, como RE 1000, 
Protocolo GHG, CDP, GRI, etc. 

 
Para entender melhor esse conceito, acesse um vídeo 
bem didático disponível na página 
http://www.recbrazil.com.br/os-recs.html  
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A representatividade do I-REC no 
Mundo 
 

Nos Estados Unidos existe um sistema de RECs há mais de 
10 anos, assim como na Europa.  

Ambos atendem às exigências regulatórias específicas, 
mas também atendem ao mercado voluntário. No resto 
do mundo é utilizada a plataforma International REC 
Standard (IREC).  

No ano de 2016, por exemplo, a plataforma foi 
responsável pela emissão de mais de 3.4 milhões de RECs 
no mundo.  

Grandes empresas multinacionais utilizam o padrão IREC 
para compra de RECs fora dos mercados norte americano 
e europeu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Correio Brasiliense - Caderno Opinião 
Data: 02/06/2017 

 

No Brasil, a venda de RECs cresceu exponencialmente nos 
últimos anos, conforme demonstra o gráfico abaixo 
(dados compilados até 17/08/2017): 
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Quem são os fundadores e apoiadores 
do Programa de Certificação de 
Energia Renovável no Brasil 
 

Fundadores:  

 

 

Apoiadores:  

 

 

 

Gestão e Plataforma de Rastreamento: 

 

 

 

 

 

Qual é o passo a passo para certificar 
um empreendimento no Brasil?   
 

No caso do registro IREC, os passos são os seguintes:  

 Assinar contrato com o Instituto Totum, tornando-se um 
Registrante;  

 Escolher o empreendimento a ser registrado;  
 Pagar a taxa relativa ao empreendimento;  
 Enviar a documentação que demonstra o atendimento aos 

requisitos do IREC e aguardar a auditoria documental pelo 
Instituto Totum. 

Prazo gira em torno de 10 dias.  

Com a documentação OK, empreendimento é registrado na 
plataforma mundial do I-REC e empresa recebe login e senha 
para acesso, que possibilita a emissão imediata dos RECs.  

No caso do IREC com chancela de sustentabilidade REC 
Brazil, além dos passos acima, é necessário:  

 Assinar contrato do REC Brazil com Instituto Totum; 
 Contratar auditoria in loco para verificação dos requisitos 

adicionais de sustentabilidade; 
 Aguardar deliberação final do processo pelo Instituto 

Totum e Comissão de Certificação 

Prazo gira em torno de 30 dias.  

Para conhecer as taxas relativas ao processo de registro e 
certificação, entre no site 
http://www.recbrazil.com.br/certificacoes.html 

AES Tietê 
busca garantir 
venda de 
energia limpa 

 

Cada vez mais focada em energias limpas e 

fontes renováveis, a AES Tietê se tornou a 

primeira companhia brasileira a ter uma usina 

com o certificado global I-REC a ser uma 
certificadora de clientes, o que garante que a 

energia comercializada seja "limpa". 

"Vimos no mercado que existe uma tendência 

muito forte nos clientes industriais e comerciais 

de busca de energias renováveis, redução da 
emissão de gases e sustentabilidade", disse Ítalo 

Freitas, presidente da AES Tietê. 

Segundo o executivo, muitos dos clientes têm o 

objetivo de ter até 100% da demanda atendida 

por energias renováveis. "Algumas vezes eles não 
conseguem provar aos investidores que usam 

energias renováveis", disse, explicando que o 

certificado I-REC garante isso e é reconhecido no 
mundo todo. No Brasil, é feito pelo Instituto 

Totum. 

Os alvos potenciais desses certificados são 

aqueles que querem fazer captações no exterior, 

por exemplo, de fundos que só permitem 
investimentos e aplicações de viés sustentável. 

"Alguns países europeus que financiam projetos 
solicitam que as empresas tenham consumo de 

energia de fontes renováveis. Então, ao vender o 

certificado ao cliente garantindo que ele está 
comprando energia renovável, isso fica 

registrado no mundo todo, e pode ser acessado 

na base de dados do I-REC", disse Freitas. 

De acordo com ele, os países europeus já 

comercializaram, € 200 milhões nos certificados. 

Cada I-REC emitido equivale a 1 megawatt-hora 

(MWh) de energia gerada. Por enquanto, a AES 
Tietê obteve a certificação da hidrelétrica de 

Água Vermelha, no rio Grande (MG), com 1.396 

megawatts (MW) de potência instalada. "Temos 
6,5 milhões de I-RECs para comercializar por ano 

só em Água Vermelha", disse Freitas. 

A AES Tietê tem ainda a possibilidade de 

construir uma usina eólica, solar, ou um sistema 

de geração distribuída para os consumidores, e 

solicitar a certificação desta energia. 

Outro serviço oferecido pela companhia aos 
consumidores de energia que buscam 

sustentabilidade é o de reflorestamento. "Muitos 

dos nossos clientes têm obrigações de 

reflorestamento a cumprir, seja por demanda da 
controladora, ou também por demanda local. 

Nós utilizamos terrenos das nossas usinas para 

fazer o plantio e emitimos os certificados aos 
clientes", disse. A AES Tietê também faz a 

manutenção das áreas reflorestadas. 

Por Camila Maia 
Fonte: Valor Econômico 
Data: 19/07/2017 

Quais são os critérios que devem ser 
atendidos para que uma usina de 
energia renovável possa gerar RECs?   
 
Basicamente, o empreendimento de geração de energia deve 
atender a cinco critérios básicos para poder gerar RECs dentro 
da plataforma do IREC Standard, que é o padrão internacional 
adotado no Brasil:  

1. Empreendimento legalmente instalado e operando; 

2. Empreendimento conectado ao grid nacional de energia 
elétrica; 

3. Empreendimento deve gerar energia a partir de fonte 
renovável; 

4. Não deve haver dupla contagem ou duplo beneficiário dos 
atributos ambientais de renovabilidade da energia; 

5. Registro na plataforma IREC. 

Já para certificação na chancela de sustentabilidade REC Brazil, 
os critérios são mais rígidos. Não é qualquer empreendimento 
de geração de energia registrado na plataforma IREC que pode 
se certificar no REC Brazil.  

6. Um dos pré-requisitos é que ele esteja já registrado na 
plataforma IREC. Tendo esse registro na plataforma IREC, o 
empreendimento deve atender a alguns critérios adicionais:  

7. Adicionalidade: empreendimentos devem ter iniciado sua 
operação recentemente (15 anos para solar, eólica e 
biomassa e 25 anos para Pequenas Centrais Hidrelétricas – 
PCH).  

8. Agregação de Atributos Ambientais: todos os atributos 
ambientais incluídos no REC não podem ser desagregados e 
transferidos separadamente, incluindo eventual Crédito de 
Carbono.  

9. Atendimento aos critérios de sustentabilidade: o 
empreendimento deve se submeter a uma auditoria para 
verificação de atendimento aos critérios específicos relativos 
a cada modalidade de geração de energia.  

Para detalhes, consulte http://www.recbrazil.com.br  

 

Evento GHG Protocol 
2017 

Durante evento realizado em São 
Paulo pela FGV, em 10/08/2017, foi anunciada a publicação do 
Guia Substituto “Scope 2 Guidance” para relatos dos inventários 
no Programa Brasileiro GHG Protocol:   

 

 

 

A hierarquia para escolha de fatores de emissão a serem usados 
será a seguinte:  

1- Certificado de energia renovável ou 
instrumento equivalente (por exemplo RECs)  

2- Contratos diretos de compra e venda de energia 
direta - PPAs (power purchase agreement)  
 
3- FE calculado pela distribuidora / instalação de 
geração 
+ 
Residual mix  

4- Outros fatores de emissão de acordo com 
location-based (FE médio do SIN)  

http://www.valor.com.br/empresas/5044196/aes-tiete-busca-garantir-venda-de-energia-limpa
http://www.recbrazil.com.br/

