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▪ Líder global em amônia/nitrogênio e aplicações 

sustentáveis para mercados industriais e agrícolas, 

produzindo mais de 8,5 MM t de amônia/ano

▪ Robusta capacidade de produção própria e mais 

completa rede de fornecimento de matérias-

primas no mundo

▪ Plantas estrategicamente posicionadas para 

atender o mercado mundial

Unidade de

Plantas Globais

Função Global de 

Farming Solutions

Yara Industrial 

Solutions

Yara é líder global na 

produção e comercialização 

de nitrogenados

Yara Clean 

Ammonia Yara Growth 

Venture

Presença Global

Nossa Missão

Alimentar o mundo e proteger o planeta de forma responsável

17.800
Colaboradores em todo o mundo

10.000+
Pontos de venda no varejo com a marca Yara

160
Países onde

vendemos

16,6
Receita em 

bilhões de dólares

28
Unidades

de produção



Presença e compromisso com o Brasil

Excelência de ponta a ponta, nos principais polos agrícolas e logísticos brasileiros, onde o cliente precisar

Centro de Experiência do Cliente

Complexos Industriais de Produção

Unidades de Mistura

Unidade Portuária

Unidades de Soluções Industriais

Centro de Excelência (CoE)

Escritório Administrativo

Começamos nossas atividades no Brasil em 1977

Mais moderna misturadora de 

fertilizantes do país, única 

planta de foliares fora da 

Europa e o Centro de 

Experiência do Cliente

Sumaré (SP)

O maior e mais moderno 

parque de fertilizantes 

das Américas

Complexo Industrial 

de Rio Grande (RS)

Produção de soluções 

industriais e fertilizantes 

nitrogenados e fosfatados

Complexo Industrial 

de Cubatão (SP)

R$ 15 bilhões em 

investimentos

nos últimos 10 anos

Idealmente posicionada 

para suportar o futuro 

da cadeia do alimento

Brasil representa 

1/3 dos negócios 

globais da Yara

Mais de 6.200 colaboradores



Áreas de Negócio de Yara Industrial Solutions

HESQ & Produção
Plantas no Brasil, França, Alemanha, 

África do Sul, Suécia, Malásia, 
Stationary

Base Chemicals (Produtos Químicos)
por ex.: para a indústria química, 
rações, alimentos, aditivos para 

combustível e aplicações ambientais

Mining Applications

(Aplicações em Mineração)
por ex.: TAN para explosivos de uso 

Civil

Transport Reagents (Reagentes de 
Transporte)

por ex.: AdBlue e Arla para reduzir os 
gases nocivos do Diesel

Industrial Solutions no Brasil
Aprox. 750

colaboradores

Unidades de Operação

Cubatão 1, 2 e 3

Paulínia

São Francisco do Sul (Logística)

BUs Comerciais

Base Chemicals

Mining Applications

Transport Reagents



A Yara está ampliando seu modelo de negócios para cultivar um futuro 

alimentar positivo para a natureza

Ampliar a nossa base de 

soluções, visando 

excelência operacional

Viabilizar a 

economia de 

hidrogênio 

Cultura com foco na 

diversidade e inclusão
Gestão ativa do 

portfólio

Alocação transparente 

de capital

Cultivar um 

futuro alimentar 

positivo

Pessoas

Conhecimento 

Promoção de um desempenho sustentável

Conexão ao Campo

Presença global



Nossa ambição é ser carbono neutro em 2050

• Gás natural é a principal fonte de energia e matéria-prima para 

produção de fertilizantes e soluções industriais

• Prioridade: reduzir as emissões na produção de amônia e ácido 

nítrico

• Roadmap de projetos GHG para plantas até 2030

• +90 projetos em todas as regiões

• Investimento estimado em mais de USD 300 milhões

• Em 2021 os projetos reduziram 1,4 milhões ton CO2 eq/ano

2025 Reduzir em 10% ton CO2eq / ton N (2018)

2030 Reduzir em 30% as emissões absolutas (escopo 1+2  - 2019)

2050 Carbono neutro

Metas:

Escopo 2

Contratação PPAs de Energia Renovável

Escopo 3

Reduzir emissões da amônia importada
SBTi – 11%  das emissões

23%

2%

12%

4%

59%

GEE Produção Yara

Produção e fornecimento de eletricidade

Produção de combustíveis e matéria prima para Yara

Transporte (upstream e downstream)

Uso do fertilizante

Emissão total: 74 MT CO2e em 2019



A Yara reduziu 45% das emissões de 2005 a 2019 e para 2030 a 

meta é reduzir mais 30%
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Neutralidade

Milhões CO2 eq

Eficiência 

Energética

1) Sistema de abatimento de N2O das plantas de ácido nítrico

2) Instalação de catalisadores para abatimento de N2O, eficiência energética, eletrificação e aquisição de energia renovável

3) Projetos de amônia verde e de baixo carbono (CCS, eletrolisadores) modernização das plantas (aumento de confiabilidade) e aquisição de energia renovável
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2030

~30%
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1.0

Reduções 

planejadas (2)

2025

~45%

• Roadmap de Projetos GHG

• Instalação de catalisadores N2O

• Retrofit para aumento da confiabilidade

• Eficiência energética, como eletrificação

• Modernização (Best available technology)

• Aquisição de energia renovável 

• Projetos de produção de amônia renovável, 

com CCS (carbon capture storage), 

produção de H2 através de eletrolisadores, 

uso de biometano



Rotas para produção de amônia de baixo teor de carbono e suas 
possíveis aplicações

Rotas de produção de amônia

Produção de amônia (Haber-Bosch)

Water (H2O)

Energia + H2O

Biometano (CH4)

Reforma a Vapor do Metano (SRM)

H2
NH3

Produção de amônia (Haber-Bosch)
Reforma a Vapor do Metano (SRM) + CCS 

(Carbon Capture and Storage)

H2
NH3

H2 NH3

Gás Natural (CH4)
Fertilizantes

Soluções 

industriais

Combustível 

de navio
Energia

Aplicações

Eletrólise Produção de amônia (Haber-Bosch)



Projetos para Produção de Amônia Renovável

Pilbara

Austrália

• Cooperação com a ENGIE

• Produção de 3.500 ton de amônia 

renovável 

• Eletrolisador de 10 MW

• 1º em escala industrial com energia 

solar (18 MW)

• Mercados da Austrália e Japão

• Início da construção: Out/22

• Início da operação: 2024

Porsgrunn – Piloto

Noruega

• Cooperação com NEL(5 MW)

• Produção de 20.000 ton de amônia 

renovável

• Eletrolisador 5+20 MW

• Projeto em fase conceitual

• 1º eletrolisador integrado a planta de 

amônia

• Início previsto para 2º semestre de 

2023

• Projeto full scale (eletrificação total)

• Yara fornecerá fertilizante verde a partir do 2° semestre de 2023

• Investimentos na planta piloto e na conversão total da planta de Porsgrunn em parceria com Oersted 

• Yara tem um compromisso em fornecer ou produzir 3 milhões de toneladas de amônia de baixa intensidade de carbono, equivalente a 530 mil ton de H2 renovável até 2030 

(WBSCD – World Business Council for Sustainable Development)

Cubatão

Brasil

• Contrato de Biometano com Raizen

de 20 mil m³/dia

• Produção estimada de 5 mil ton / 

ano de amônia renovável

• Início da operação: 2023

• Avaliação da produção de H2V pela 

rota da eletrólise

Biometano (RNG) e H2V 

Sluiskil

Holanda

• Yara e Northern Lights assinaram o 1º 

acordo comercial para capturar e 

estocar CO2 da planta de amônia / 

fertilizante

• Captura, compressão, liquifação e 

transporte de 800 mil tons de CO2

• Estocagem será feita a 2.600 m² de 

profundidade no mar da costa oeste 

da Noruega

• Início de operação: 2025



Sistema de Transferência Virtual de Amônia Renovável



Amônia renovável como alternativa para descarbonização das 
cadeias industriais no Brasil

• Biometano do contrato com a Raízen é o 

primeiro passo para produção de amônia verde, 

fertilizantes e soluções industriais verdes no Brasil 

a partir de 2023

• Potencial de redução de pelo menos 80% das 

emissões

• Economia circular: uso de biometano para 

fabricação de fertilizantes verdes, que retornam as 

próprias lavouras e permitem a produção de 

açúcar e etanol com menor intensidade de 

carbono

• Biometano é intercambiável com o gás natural e 

não demanda alterações no processo de produção



A produção de amônia renovável demanda colaboração 
em projetos agregam valor ao longo da cadeia

• Yara encomendou 15 

terminais abastecimentos 

flutuantes da AZANE: 1ª 

rede de bunkers de amônia 

renovável na Escandinávia 

para abastecer navios

• Yara tem acordo de cooperação 

para avaliar o fornecimento de 

amônia renovável a JERA,  que 

visa descarbonizar a produção de 

energia térmica no Japão

• Yara e Lantmännen, a 

principal cooperativa agrícola 

do norte da Europa (Suécia)  

firmam contrato comercial 

para  fertilizantes verdes a 

partir de 2023. 

• Birkeland é o 1º navio 

porta-containers elétrico e 

autônomo do mundo, com 

emissão zero;.

• Transportar fertilizantes da 

planta de Porsgrunn até o 

Porto Brevik . Operação em 

2022 e teste por 2 anos 

para ser certificado

• Yara e Cooxupe assinaram 

um acordo para fornecimento 

de fertilizantes verdes  a 

partir do biometano em 2023. 



Oportunidades para uma “economia de baixo carbono” no Brasil

• O Brasil será um importante player na produção global de H2 renovável, tanto pela rota do biometano como da 

eletrólise (potencial de geração de energia renovável com custos competitivos)

• Desafio atual para a rota da eletrólise é o alto investimento, sendo importante o desenvolvimento de programas 

de incentivo para que essa tecnologia ganhe escala e disponibilidade de infraestrutura elétrica

• Modelos de negócios colaborativos, com compartilhamento de risco / valor acelerará o desenvolvimento da 

indústria do H2 renovável e a descarbonização de toda cadeia

• A  transição energética acontecerá pelas diferentes rotas de produção, com adoção de tecnologias híbridas e 

aproveitamento de matérias-primas disponíveis regionalmente a custos competitivos



Muito obrigada!

Renata.Ferrari@yara.com


