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O INEE dará prosseguimento à sua linha de atuação no sentido de identificar, reduzir ou evitar  

perdas de energia que se verificam na economia brasileira, decorrentes de fatores 

tecnológicos, institucionais ou de falhas de mercado.  Para garantir a continuidade de sua 

atividade, o INEE procurará realizar consultorias e organizar eventos patrocinados, para fazer 

avançar suas teses, além de divulgar de resultados de suas pesquisas através de artigos, 

palestras e participação em debates.  

No próximo ano, são previstas as seguintes atividades: 

1) Aumento da eficiência na utilização do etanol.  

Com a aprovação do RenovaBio, que incentiva a redução da emissão de CO2 na 

agroindústria  canavieira  e do Rota 2030, que cria incentivos especiais para o 

investimento em motores a etanol, aumentam as chances do país vir a ser dotado de 

uma frota de veículos otimizados para o uso do etanol. Além de consultorias e estudos, 

o INEE buscará realizar a quinta edição do seu Seminário Etanol Eficiente.  

2) Geração Elétrica de origem agroflorestal 

Apesar dos potenciais técnico-econômicos verificados no Brasil e dos compromissos 

assumidos internacionalmente de desenvolver 12 milhões de Ha de florestas, a 

possibilidade do uso dessas fontes de energia renovável têm sido minimizadas vis-à-vis 

as soluções renováveis desenvolvidas em países de clima temperado. O INEE 

continuará a buscar a compatibilidade entre estas alternativas de geração de energia 

renovável. 

3) Adequação das fontes de geração elétrica às curvas de carga 

A redução da importância relativa dos reservatórios hidrelétricos no atendimento da 

carga e o crescimento de fontes intermitentes aponta para a necessidade de reservas 

de produção com resposta rápida, todos de natureza fóssil. O INEE estima que além do 

desenvolvimento de florestas energéticas, contribuiria para tanto o desenvolvimento 

de usinas hidrelétricas de acumulação (“Pumped storage”), uma vez que a 

proximidade entre montanhas e locais de elevado consumo, proporciona um grande 

número de regiões adequadas para a instalação dessas usinas.  

4) Outros temas: Medição & Verificação e integração de Veículos Elétricos às Redes de 

Distribuição 

Historicamente, o INEE começou a tratar de diversos temas cuja importância ainda não 

havia sido reconhecida. Os dois, em título, podem ganhar importância nos próximos 

anos.  

A questão da Medição & Verificação de resultados das ações para aumento da 

eficiência energética é da maior importância para que seja dado um sentido 



econômico ao “não uso de energia”. As questões de “M&V” são pouco compreendidas 

no planejamento do setor energético que tem a visão da oferta de energia, onde essa 

questão não se aplica. O assunto vem sendo tratado pelo INEE desde 2002 e mantém-

se na pauta em 2018, tendo em vista a preocupação da ANEEL relativa ao mesmo, 

como se lê na “Consulta Pública 07/2018”. 

A relação entre veículos elétricos e as redes de distribuição foi tratada pelo INEE em 

2007, 2008 e 2009. Embora as projeções para uso de veículos elétricos “plug-in” 

(notadamente os híbrido-elétricos) quando a frota de carros de passageiros tiver 10% 

desses carros, a potência distribuída instalada nos mesmos vai equivaler à do setor 

elétrico. Embora não devam se tornar em fontes regulares de geração descentralizada 

podem em curto prazo prestar um serviço ancilar de reserva instantânea 

descentralizada pois ficam estacionados mais de 90% do tempo e podem ser 

telecomandados.  

 


