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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 





I-RECs aceitos em 70 países



Evolução (março/2021)

Atualização de 15/04/2021

• 3.161.582 I-RECs
• 193 usinas



Drivers: Motivações do Mercado Voluntário





• 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



• Organizações sem energia rastreada devem reportar emissões de Escopo 2 pela média do   
grid brasileiro (abordagem de localização).

• Organizações com energia renovável rastreada podem reportar emissões de Escopo 2 pela 
abordagem de escolha -> zero emissões.

• Num ambiente de escolhas, organizações sem energia rastreada ao reportar emissões devem 
usar o valor residual do grid (mix residual).

• No Brasil, em 2018, o grid médio foi de 
0,0740 tCO2/MWh e o Mix Residual foi 
de 0,0741 tCO2/MWh (0,1% maior).

• No Brasil, em 2019, o grid médio foi de 
0,0750 tCO2/MWh e o Mix Residual foi 
de 0,0754 tCO2/MWh (0,5% maior).*

• Na Europa, em 2019, 95% da energia 
renovável foi reivindicada.               
(fonte AIB/2020)

Mix Residual

* Em revisão
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