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Recomendações 

Os sistemas de baterias como 

uma tecnologia desempenham 

um papel integral dentro destes 

dois sistemas, por exemplo, na 

forma de dispositivos de       

armazenamento para veículos 

elétricos ou em combinação 

com energia renovável. A      

tecnologia, neste caso baterias, 

é sempre incorporada em sub-

sistemas interdependentes,   

divididos em sociedade, econo-

mia e meio ambiente. A       

procura de energia e de      

matérias-primas, fluxos de    

massa e materiais e              

infra-estrutura é fortemente 

determinada pela tecnologia. O     

desenvolvimento, a produção, a 

utilização, a rentabilidade, o 

impacto ambiental, a aceitação 

do usuário e a eliminação de 

tecnologias de armazenamento 

de energia têm, portanto, uma 

grande importância para o 

desenvolvimento do sistema de 

energia sustentável e devem ser 

co-considerados na transforma-

ção do sistema de energia e 

mobilidade. No entanto, ainda 

restam desafios científicos e    

tecnológicos em todo o ciclo de 

vida das baterias, que pode ser 

mais bem abordado numa fase 

inicial do desenvolvimento de 

uma tecnologia dirigindo-se 

diretamente aos programadores 

de tecnologia e a outros        

intervenientes relevantes. 

  Deveria haver mais aten-

ção dos reguladores,      

considerando todo o ciclo 

de vida das baterias ou   

tecnologias em geral, de 

modo a tratar de questões 

como a reciclagem e a   

definição de critérios 

amplos para o desenvolvi-

mento para poder apoiar o 

desenvolvimento tecnoló-

gico, dando feedback     

contínuo aos programado-

res. 
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Análise prospetiva dos sistemas de 

armazenamento de energia sob        

o quadro de avaliação de              

tecnologia construtiva   

 Tanto o sistema de energia como o de mobilidade podem ser 

considerados sistemas complexos de interação sociotécnica       

que também influenciam o desenvolvimento                                 

da tecnologia.  



Os principais desafios são realizar 

uma avaliação de forma prospetiva para a for-

mulação de tecnologia       inicial, envolver as 

partes interessadas especialmente      programa-

dores/investigadores para avaliar diferentes       

tecnologias de baterias, com um modelo inte-

grado         completo (considerando todos os 

factores relevantes como economia, sociedade 

e meio ambiente), combinados com uma abor-

dagem de avaliação de tecnologia construtiva 

(ATC) para formar uma base de apoio para o 

programador de tecnologia e tomada de deci-

são. O objetivo geral é ampliar a concepção de 

novas tecnologias para superar os riscos poten-

ciais de inovação em relação a fatores          
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Metodologia 

A ATC foi desenvolvida na Holanda e adaptada em vários países europeus. Alarga as funções de avaliação da tecnolo-

gia tradicional para além do fazer política pública e tem mais a expectativa de minimizar as incompatibilidades de uma 

nova tecnologia em fase inicial de desenvolvimento do que avaliar os impactos dos produtos mais ou menos finaliza-

dos. O uso descritivo quer da ATC quer das abordagens de engenharia ativas pode ajudar a avaliar as tecnologias de 

forma prospectiva. Abordagens de ciclo de vida são uma metodologia que otimamente corresponde e melhora o objec-

tivo geral do ATC de um modo ativo, dando informações detalhadas não só sobre a integração sócio-técnica, mas tam-

bém sobre fatores técnicos, ecológicos e económicos durante um ciclo de vida de um produto para moldar ou otimizar 

o seu desenvolvimento. Nestas discussões obtém-se do investigador informações sobre tecnologia, feedback direto 

sobre a aplicação da tecnologia e são indicadas possíveis dificuldades aos programadores.  

Resultados  

A abordagem apresentada representa uma nova 

abordagem da ATC melhorada para minimizar os 

impactos negativos do ESS na fase inicial do 

design de tecnologias. Os diálogos interativos 

com investigadores podem ser considerados como 

input importante e útil para a modelagem, a ava-

liação e provisão de resultado. A maturidade das 

ferramentas e métodos utilizados é diferente, mas 

a maioria deles é bem conhecida e já largamente 

aplicada. O maior desafio é a realização de uma 

avaliação do ciclo de vida social uma vez que é 

necessário mais progresso metodológico e banco 

de dados. Os primeiros resultados mostram que há 

uma alta competição e disponibilidade de diferen-

tes sistemas de baterias em mercados móveis e 

fixos e que a liderança se encontra nos EUA, no 

Japão e na Coreia. No entanto, os primeiros resul-

tados quantitativos económicos mostram que o 

desempenho de uma bateria está fortemente 

dependente do campo de aplicação, bem como da 

expectativa do utilizador final. O modelo econó-

mico desenvolvido torna possível identificar 

nichos potenciais para novos sistemas de bateria e 

dá uma perspetiva de pesquisa sobre a concorrên-

cia e expectativas dos mercados ou de outras par-

tes interessadas.  
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