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SECTORMAPPING H2 VERDE

A corrida do hidrogênio verde
“Hot” strategic hydrogen summer 2020
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Como o Brasil se encaixa neste cenário 
global de hidrogênio verde?

Imagem: Cemig

• O governo alemão estabeleceu metas ambiciosas 
para descarbonizar o país até 2050 (redução de 55% 
até 2030)

• A Alemanha investirá 9 bilhões de euros até 2030, 
dos quais 2 bilhões em países parceiros para 
fomentar a importação de hidrogênio

• Outros países europeus têm planos muito 
semelhantes

O Brasil está posicionado de forma única para ser um 
parceiro estratégico no fornecimento de hidrogênio 
verde

• Condições climáticas excelentes e favoráveis para a 
geração de energia através de fontes eólicas, 
solares e hidrelétricas

• O Brasil já possui uma infraestrutura logística 
madura e fortes relações econômicas com a 
Alemanha

• O Brasil tem a maior base de empresas alemãs do 
mundo e uma indústria muito bem desenvolvida



Sources: own figure based on data from Capacidade Instalada de geração, ONS, access 2021
The wind Energy Industry, ABEEolica and Annual Wind Energy report 2019, GWEC, 2019

Potencial brasileiro de energias renováveis

O Brasil é um dos lugares mais competitivos do mundo para a 
produção de hidrogênio verde. (LCOH2 in 2030 - USD 1.50/ H2 kg 

Eólica Solar Biomassa

O Brasil é um dos lugares mais 
competitivos do mundo para a 
produção de hidrogênio verde. 
(LCOH2 in 2030 - USD 1.50/ H2 kg 

http://www.ons.org.br/Paginas/resultados-da-operacao/historico-da-operacao/capacidade_instalada.aspx
http://abeeolica.org.br/en/energia-eolica-o-setor/
http://abeeolica.org.br/wp-content/uploads/2020/07/EN_Boletim-Anual-de-Gera%C3%A7%C3%A3o-2019-1.pdf


Hidrogênio verde – um mercado de 
USD 15-17 bilhões

Mercado Internacional
O Brasil tem potencial para ser competitivo e lutar por 
uma participação nos mercados de importação dos EUA e da UE, 
até 2030 - 1 a 2 bilhões de dólares
até 2040 - US$ 4-6 bilhões (2-4 milhões de toneladas de hidrogênio verde)

Mercado doméstico
O mercado doméstico é a maior oportunidade para o Brasil, e em 2040 poderá 
atingir US$ 10-12 bilhões (7 a 9 milhões de toneladas), impulsionado 
principalmente por caminhões (~3 milhões de toneladas), aço verde (~2 milhões 
de toneladas) e outros usos industriais de energia (~1 milhão de toneladas).
• Hidrogênio verde para a indústria siderúrgica
• Hidrogênio Verde para a indústria de fertilizantes
• Hidrogênio Verde para Refinarias
• Hidrogênio Verde para o transporte
• Hidrogênio Verde na mineração

Study McKinsey 2021

4-6 Bill. USD

10-12 Bill. USD



Brasil pode atender os dois mercados com excelência

Nordeste

• Alto potencial de energia solar e eólica

• Baixo custo de geração de Hidrogênio verde

• Proximidade para o mercado internacional de 

Offtaking

• Predestinado para atender os requerimentos

das CERTIFICAÇÕES INTERNACIONAIS

Perfeitas condições para atender o 
mercado externo

Perfeitas condições para atender o 
mercado doméstico

Centro-Oeste, 
Sudeste, Sul

• Bom potencial de geração eólica e solar (MG, RJ, ES) e alto 

potencial para geração de hidrogênio verde de biomassa

• Criação de Bio-Refinarias para diversificar os produtos de 

ganhar escala de produção 

• Proximidade ao mercado local, offtaking industrial

• RENOVABIO como certificação de derivados de produtos 

de biomassa



Biorefinarias – uma oportunidade para um 
agronegócio sustentável

As biorefinarias são capazes 
de abastecer o mercado com 
combustíveis sustentáveis e 
derivados de hidrogênio verde



Fonte: “Gás para o desenvolvimento”, BNDES, 2020

35
Milhões de 
toneladas

Fertilizantes
in 2018

80% importado
Impact -30% balanço commercial 
produtos quimicos

30% de custo é transporte
Do porto para o consumo

61% Ureia

Fertilizantes Nitrogenado

100% aumento consumo

em 10 anos

Aumento 300% 
Impacto da Guerra da Russia

O fator estratégico do hidrogênio verde para a 
indústria brasileira



A AHK Rio está formando um consórcio com 
empresas alemãs para desenvolver soluções de 
criação de hidrogênio verde baseado em bio-
resíduos.

Geração de hidrogênio verde a partir de Biogás 
pode ser uma alternativa competitivo para o 
mercado pois abre oportunidades de 
beneficiamento.

O programa prevê a formação de consórcios e 
pode incluir outros incentivos do governo alemão 
como H2Uppp.

Importante criar oportunidades que juntam 
produção e uso (offtaking) de hidrogênio verde 
para viabilizar os projetos

Criando oportunidades a partir de Biogás e Biomassa



Centro de Competência
Transição Energética & Hidrogênio Verde 

Centro de Competência 
Transição Energética & Hidrogênio Verde

Estudos de H2V Eventos de H2V Delegações 

Financiamentos
Matchmaking 

empresas
Inovação

Consultoria
Treinamento em 

H2V e Trans. Energia
Offtaking

nacional e international

O Centro de Competência reune conhecimento técnico e mercadolôgico e ajuda
empresas a se conectarem e fazer negócios para construir juntos uma economia
com menos carbono e mais sustentabilidade

AHK Rio



Portal de hidrogênio verde do Brasil

www.h2verdebrasil.com.br

http://www.h2verdebrasil.com.br/
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