Relatório de A-vidades 2016

Histórico
•

Ata de fundação: 22/04/2015

•

Reconhecimento ﬁscal: 18/06/2015

•

Alvará de funcionamento: 01/07/2015.
Ø Início de A+vidades em Agosto de 2015.

Associados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

S&C América La-na.
S&C Brasil
Companhia de Armazenamento de Energia-CAZEN
NEC do Brasil
NEC América La-na.
Ins-tuto de Tecnologia Edson Mororó Moura
Baterias Moura
Voith do Brasil
CAE Consultoria e Administração em Energia
MT Trindade
EREN do Brasil
Lisssajey Services

Perﬁl do Associado
•
•
•
•
•
•

Grande inves-dor em tecnologias de storage no
exterior.
Atua em conjunto com outros parceiros com
visão clara de integração.
Tem visão de longo prazo e aposta na inovação
e nos esforços para formar mercado.
Atua coopera-vamente com governos e
en-dades regulatórias.
Não está integrado ao contexto setorial
brasileiro.
Não se integra às aﬂições do setor.

Conclusão:
A ABAQUE tem trabalhado para manter a
expecta-va destes detentores de
tecnologias e inovações.
A ABAQUE tem visão clara sobre a
necessidade de vencer barreiras aos
novos entrantes.

Cooperações Internacionais
•

Parceria já ﬁrmada: Energy Storage Associa-on (MOU de 27/07/2015)

•

Parceria em andamento: CNESA-China Energy Storage Alliance

Seminários Realizados
•

Webnar: Energy Storage in the Americas, Challenges in Brazilian and
American Markets (27/08/2015).

•

1º. Seminário de Armazenamento de Energia no Brasil (05/11/15)

Suporte a eventos
•
•
•

•

Apoio e formação de Delegação para o 26º. Energy Storage Conference and Exposi-on (Charllote, 2016)
Apoio e par-cipação, em conjunto com Embaixada Americana, do Solar Power Interna-onal (Las Vegas,
2016)
Apoio e trabalho intera-vo com a Aneel para a realização do Workshop sobre Armazenamento de Energia
quando do anúncio do P&D Estratégico 21
Em andamento:
– Suporte para a feira de Dusseldorf: Energy Storage Europe- Expo and Conference- 14 a 16/03 - 2017
– Formação de delegação e par-cipação/apoio à 27ª- Conference and Exposi-on Energy Storage
Associa-on (Denver 18 a 20/04 -2017)
– Suporte ao Energy Policy Forum – Washington, 15/02/2017

Um ano e meio de vida!
•
•

•
•
•

•
•

Dois seminários internacionais sobre o tema.
Apoio a vários encontros nacionais, com forte
integração com GD, smart-grid e solar, entre
outros.
63 apresentações em seminários.
29 ar-gos técnicos e entrevistas.
Apoio aos encontros internacionais associados
ao tema, com integração de embaixadas e
governos.
Desenvolvimento do primeiro levantamento de
mercado em armazenamento de energia.
Trabalho conjunto com o Centro de Gestão de
Estudos Estratégicos (CGEE) do MCTI e
universidades.

•
•

• Parceria com ESA
Parceria com Energy Storage Europe
(Dusseldorf)
Em elaboração parceria com CNESAChina Energy Storage Alliance.
• Em elaboração parcerias com
escritórios e ins-tutos especializados
no tema na Europa e EUA.

Relacionamento com Governo Federal
•

17 reuniões com órgão de Governo (MME, ONS, EPE e ANEEL).

•

31 reuniões com empresas do setor incluindo concessionárias e indústrias,
no sen-do de entender as expecta-vas de cada um.

•

14 reuniões com en-dades estrangeiras que desejam se colocar
ins-tucionalmente em armazenamento de energia no país.

Palestras, ar-gos, entrevistas e visitas técnicas à
empresas e ins-tuições.
•

63 apresentações, sendo 54 em seminários tsicos no Brasil e 9 em
seminários pela WEB.

•

29 ar-gos e entrevistas.

•

31 visitas técnicas.

Principais resultados alcançados
•
•
•

Consolidação do tema Armazenamento de Energia no Brasil, via
consolidação da ABAQUE.
Par-cipação da ABAQUE como membro do Fórum de Associações do Setor
Elétrico Brasileiro (FASE).
Sensibilização dos órgãos de planejamento e operação no Brasil, que
estão elaborando projetos com empresas para soluções no grid com
armazenamento de energia.

Principais resultados alcançados
•
•
•
•

Lançamento do P&D Estratégico Aneel #21- Inserção dos Sistemas de
Armazenamento de Energia no Setor Elétrico Brasileiro pela Aneel.
Lançamento do site ABAQUE e presença nas mídias sociais.
Publicação do 1º. Levantamento de Mercado para Sistemas de
Armazenamento de Energia no Brasil.
Trabalho conjunto com o Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE)
do MCTI e universidades.

PARA 2017:
•

•
•

•
•

Consolidar a discussão sobre a importância e a
viabilidade do Armazenamento de Energia no
Brasil.
Procurar mi-gar a barreira para novos
entrantes.
Promover intenso debate e proposições para
ambiente regulatório e de normas e padrões
(ROADMAP REGULATÓRIO).
Acompanhar os resultados do P&D 21.
Suporte técnico e ins-tucional aos membros da
ABAQUE no desenvolvimento e divulgação de
seus produtos e serviços.

•

Riscos:
Ø Enorme dispersão dos interesses do setor
elétrico (mais de 20 associações envolvidas).
Ø Problemas atuais obstruem os novos
tempos.
Ø Forte pressão para manutenção do “statusquo”.
Ø Enfraquecimento da posição do consumidor
nos tempos atuais.

PARA 2017:
•
•
•
•
•

Novo site ABAQUE.
Formação de Biblioteca Virtual
Finalização dos acordos para a 1ª. Feira
Nacional de Armazenamento de Energia.
4 Seminários Regionais sobre o tema
Armazenamento de Energia.
Promoção da consolidação de diversas
associações, incluindo ABAQUE, na consolidação
e desenvolvimento de Geração Distribuída,
microgrids, etc.

Oportunidades
Os sistemas de armazenamento já passaram a ser
considerados em diversas soluções para o consumidor
e o Sistema Elétrico.

