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Programa Brasileiro Certificação de Energia Renovável

Apoio Institucional e Técnico (10 anos)

• Fundadores

• Apoiadores



Sistema confiável de emissão, rastreamento e transferência de atributos 
ambientais da energia – REC

✓ Cada REC representa 1 MWh de            
Energia renovável produzida

✓ Ativo criado pelas empresas geradoras        
de energia

✓ Ativo é adquirido pelos consumidores de 
energia (pode haver intermediários)

✓ Emissor Local em cada país e uso de Padrão 
I-REC

✓ Evitar falsa geração ou geração indevida, 
dupla contabilização e duplo beneficiário

Certificado de Energia Renovável – REC 



Certificado de Energia Renovável – REC 





Crescimento do Mercado Norte Americano de RECs



Crescimento do Mercado Europeu de G.O.



I-RECs aceitos em 70 países



Evolução (abril/2021)
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Uso do REC – Escopo 2
Abordagem baseada na escolha de compra

• Organização pode relatar emissões de Escopo 2 por Localização ou Escolha de 
Compra

• Quando se relata por localização, deve-se usar o fator médio do grid brasileiro 
(por volta de 62 kg ou 0,062 toneladas de CO2/MWh em 2020)

• Quando se relata por escolha de compra, deve-se usar o fator específico da 
energia que está sendo comprada com garantia de origem (REC), geralmente 
zero toneladas de CO2/MWh (hídrica, eólica, solar)

• O uso do REC permite à organização relatar emissões baixas ou até zero no 
Escopo 2 (caso possua 100% de energia renovável rastreada com garantia de 
origem)





Drivers: Motivações do Mercado Voluntário





Para mais informações

Fernando Giachini Lopes

www.institutototum.com.br

www.recbrazil.com.br

www.internationalrec.org

+55 11 3372-9590
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• 1ª Onda: compra de IRECs desvinculados dos contratos de energia em 
operações pontuais olhando para o passado

• 2ª Onda: compra de IRECs desvinculados dos contratos de energia com 
perspectiva futura (contratos de 1 a 5 anos)

• 3ª Onda: compra de IRECs vinculados aos contratos de energia

• 3.5ª Onda: compra de IRECs de usinas sustentáveis (ODS) – vinculados ou 
não aos contratos de energia

• 4ª Onda: compra de IRECs vinculados ao perfil de carga (dados com maior 
granularidade – IRECs horários)

Sistema ligado à medição das usinas, reverificado por dados CCEE
e registro em Blockchain das operações

Como são feitas as operações


