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Segundo dados da 5ª Estimativas Anuais de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil, em 2016, o setor de energia –
incluindo produção e consumo de combustíveis e energia elétrica – foi responsável por 32% do total de emissões. No setor
de energia, as emissões estão associadas principalmente a queima de combustíveis fósseis, como derivados de petróleo, gás
natural e carvão.
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• O Brasil é um dos signatários do Acordo de Paris e a Contribuição
Nacionalmente Determinada (NDC) do país estabelece que, em 2025, as
emissões de GEE sejam 37% inferiores às verificadas em 2005.

• Em 2020, o Brasil submeteu à UNFCCC uma nova NDC, onde oficializa a
meta de redução de 43% das emissões de GEE para o ano de 2030 , em
relação ao ano base de 2005.

• Para se obter um infraestrutura energética com baixas emissões de
carbono, alinhada com a política climática do país e os compromissos e
acordos internacionais, é fundamental que o setor continue a buscar
soluções e tecnologias inovadoras.

1. Setor Elétrico Brasileiro e Emissões GEE
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✓ O I-REC Service é um sistema global de rastreamento de atributos ambientais de energia, projetado 
para facilitar a contabilidade de carbono, para Escopo 2, compatível com vários padrões 
internacionais de contabilidade de carbono. 

✓ Por meio da plataforma é possível realizar a transferência de Certificados para empresas da Ásia, 
África, Oriente Médio, e América Latina

Cada I-Rec equivale 

a 1 MWh de 

energia renovável 

gerada

2. O que é o I-REC?

https://youtu.be/HOa9wpozljo


De acordo com o Instituto Totum, este é um mercado em expansão. Impulsionados por acordos internacionais de
redução de carbono e em investimentos de empresas em ESG, o Brasil quase dobrou a emissão de certificados I-REC.
Segundo dados da entidade, em 2019 foram 2,5 milhões, já em 2020 o número ficou em aproximadamente 4 milhões,
com 153 empreendimentos certificados. A Projeção para 2021 é de fechar o ano com mais de 8 milhões de certificados
emitidos e 200 usinas. Os números colocam o país apenas atrás da China.

+ 59%

2. Perspectivas do Mercado de Certificados de Energia 

Renovável



2. Comercialização dos RECs: quem são os atores do processo?



✓ Energia limpa e certificada

✓ Valorização da marca

✓ Atendimento a Protocolos de 

Sustentabilidade Internacionais: 

✓ RE100, GHG Protocol, NYSE

✓ Rastreabilidade da Energia

✓ Comprometimento com causas 

ambientais

2. Benefícios para adquirir I-RECs
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FURNAS - Leilão 01/2020 - Venda de Certificados de Energia Renovável

3. Estratégia de Negócios de Furnas no Mercado de REC

https://www.furnas.com.br/subsecao/493
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Mercado ESG - Environmental, Social, Governance (ESG) é a abordagem que incorpora questões ambientais, sociais e de 
governança corporativa nas análises de investimento

4. Finanças Verdes: Ampliação ESG no Mercado de Crédito 

Privado

Conscientização Mensuração Aplicação

• Mercado global em rápido
crescimento, superando os US$
500 bi em 2019;

• crescimento de 71% comparado
ao ano anterior ( o maior desde
o início da série)



GREEN BONDS – Títulos verdes que podem ser emitidos por detentoras de projetos sustentáveis, relacionados a

minimizar os efeitos das mudanças climáticas, tais como projetos de energia eólica, solar e também de transmissão de

energia. Em 05/03/20, a Eletrobras informou ao mercado que estava habilitada a emitir esse tipo de título. Cabe notar

que o primeiro green bond brasileiro foi emitido em 2015 pela BRF, este é ainda um mercado considerado incipiente no

país, com volume acumulado de captações de aproximadamente US$ 20 bilhões.

4. Finanças Verdes – Green Bonds



✓ O BNDES foi o primeiro banco a emitir um “green bond”, em 2017, no valor de US$ 1 bilhão, lastreado em projetos de

energia renovável – solar e eólica. O mercado de finanças verdes cresce ano após ano. “Já é um mercado de quase US$ 1

trilhão de emissões nos últimos 10 anos e serve para mobilizar investimentos para transição a uma economia de baixo

carbono”;

✓ Temos que utilizar as finanças verdes como mola-mestra para apropriar essa potência ambiental, esses atributos de

sustentabilidade, e convertê-los em vantagens competitivas. Enxergamos nas finanças verdes um grande instrumento

para viabilizar projetos, para promover desenvolvimento, equidade e prosperidade da nossa sociedade e para elevar

nossos padrões de competitividade;

✓ Há uma estimativa de US$ 2,5 trilhões por ano, até 2030, que os países emergentes precisariam investir em

infraestrutura para atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável. No caso do Brasil, essa necessidade é de US$

1,3 trilhão;

✓ A iniciativa brasileira em finanças verdes, liderada por investidores, engaja uma sequência potencial de investimentos em

infraestrutura, incluindo energia, e agricultura no Brasil.

Fonte: Webinar Semana BNDES Verde. Finanças verdes e investimentos sustentáveis abrem leque de oportunidades para o Brasil (bndes.gov.br)

4. Finanças Verdes – Abertura de um leque de oportunidades 

para o BR

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/imprensa/noticias/conteudo/financas-verdes-e-investimentos-sustentaveis-abrem-leque-de-oportunidades-para-o-brasil/!ut/p/z0/tU_LTsMwEPwWDj5atkpK4RjRSqgPcQEp-FJtkm270Ow6fgT4e0w-gBu3mdHMaMY40xjHMNEZEgnDtfA3d3fcP-w2T9Wz3dvlS2Xr9e2qel1t7O5-YbbG_W0oDYtweDycjfOQLpr4JKY5EQN3EPWEoceosegTxkQDcpKoY46pIJiQooY24KCvOGbUPWrxElJm6uE36SGAFt0GiDTvpfdxdLVxnXDCr2SalovvSFzaU-7mX8peZEBlafABOYKyLIk6gqjsnMu9KPtfI_2Ha78_65sf5rgVUg!!/#:%7E:text=A%20vice%2Dpresidente%20da%20Climate,energia%2C%20e%20agricultura%20no%20Brasil
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