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A Transformação Energética

• Para atingir o objetivo do Acordo de Paris (manter o aumento da temperatura média global abaixo de 2°C), será
necessário descarbonizar grande parte do sistema energético mundial .

• Para tanto, uma quantidade significativa de fontes renováveis de energia precisa ser instalada e integrada, e setores
que demandam energia, como o transporte e a indústria, precisam ser descarbonizados em grande escala. 

Slide: Dr. Sunita Satyapal, 
DOE/EUA 2020
H2@Scale concept
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Possibilita instalação e a 
integração de fontes
renováveis de energia em
grande escala.

Possibilita a geração de 
Energia descentralizada
em setores e regiões.

Atua como armazenador
de energia para aumentar
a eficiência do sistema e 
evitar desperdício.

Descarboniza o setor de 
transporte com zero de 
emissão veicular.

Descarboniza o uso de 
energia no setor industrial. 

Descarboniza o setor de 
construção produzindo
calor e eletricidade.

Atua como matéria-prima 
limpa para a indústria. 

A Descarbonização da 
Economia Mundial abriu um 

Leque de Oportunidades para o 
Hidrogênio em 7 Setores:

Imagem: Hydrogen Council
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Fonte: World Energy Council  - Alemanha

O Hidrogênio e o 
Movimento Global pela Descarbonização
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1000 geradores estacionários
1.600 milhas de dutos nessas regiões
maior caverna de sal do mundo armazena 1 GW/h de H2
8.800 veículos
45 postos de H2
35.000 empilhadeiras

Japão

Países Líderes

Alemanha

Estados Unidos

350.000 geradores residenciais
4.000 veículos
117 postos de H2
HUB de H2 em Yamanashi 10MW eletrólise e 20MW Solar
Tanque de H2L 2,500 m3 em KOBE
Primeira rota de importação/exportação de H2 verde Japão/Austrália

3 HUBs de H2 verde em Gronningen, Delfzijl e 
Emmen, Produção, Veículos, Postos de H2, E-
querozene, embarcações, geração de calor e 
armazenamento em cavernas de sal

Países Baixos

500 veículos, 92 postos de H2, primeiro leilão de 
importação de H2 verde, projetos: feróviário, 
marítimo, aviação, siderurgia, empilhadeiras, 
geradores. 
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Tecnologias „Power to X“: 
Power to Hydrogen, Power to Fuel, 

Power to Power, Power to Gas, 
Power to Mobility

Novos negócios para o Setor Eletrico: Produção de combustíveis (H2) e Produção de gases para a indústria

Fonte: Turbo Machinery International Staff & Contributors July 20, 2020
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O que é um 
HUB de Hidrogênio Verde?

Um HUB ou Vale de Hidrogênio Verde, combina produção de 
hidrogênio verde, distribuição e uso em diversos setores da 
economia (Sector Coupling).

• Optimizando o 
potencial do parque
solar da Yamanashi e 
20 MW com 
eletrolizador alcalino

• 1,300 veículos célula a 
combustível

• 10 ônibus célula a 
combustível

• +2 estações de 
hidrogênio

• 34.000 unidades
residenciais (em 2030)

Imagem: Gasunie – F-Cell 2019

Imagem: Bart Biebuyck, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking – F-Cell 2019

Yamanashi - Japão

Ilha de Gronningen nos 

Países Baixos
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• Capacidade de eletrólise: 5 GW

• Produção: 900.000 tons/ano

• Área: 200 ha

• Produção, distribuição, uso e 

esportação de H2 verde.

1

2

3

HUBs de H2 Verde no Brasil

• MOU Fortescue Future Industries Pty Ltd 
(FFI) e a Porto do Açu Operações SA (Porto 
do Açu).

• 300 MW para 250 mil toneladas de amônia 
verde por ano.

• energia solar e eólica offshore na costa dos 
estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.4
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• O setor industrial representa 1/3 do consumo total de energia e 1/4 do total de emissão de CO2. 

• Indústrias de alumínio, química, petroquímica-refinaria, cimento, ferro, aço e papel necessitam de 
grande quantidade de energia para operar equipamentos como caldeiras, geradores e fornalhas.

• O hidrogênio pode ser produzido na própria planta industrial a partir de fontes renováveis e usado
nos processos de produção para reduzir CO2 em grande escala.

Imagem e Fonte: Hydrogen Council

O Hidrogênio Verde como
Descarbonizador do Setor Industrial
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• O Hidrogênio Verde como agente redutor, 
removendo o oxigênio do minério de ferro. 

• Para substituição  do carvão 
• Para geração de Energia Limpa

O Aço Verde Aprox.  7% das 
emissões globais
de CO2 estão
relacionadas com a 
indústria de aço.

• O Hidrogênio Verde pode ser 
produzido no Brasil e utilizado para 
produzir amônia verde nas regiões 
onde há fabricação e consumo de 
fertilizantes. 

Amônia Brasil Aprox.  80% da 
amônia para a 
fabricação de 
fertilizantes
nitrogenados no 
Brasil é importada.

• O hidrogênio verde e a captura de CO2  
para produzir combustíveis sintéticos, 
plásticos ou outros produtos químicos. 

• Substituto parcial do gás natural no 
sistema de combustão do forno. 

Fo
n

te
: h

tt
p

s:
//

w
w

w
.g

lo
b

al
ce

m
en

t.
co

m
/n

ew
s/

it
em

/1
1

0
6

1
-g

re
en

-h
yd

ro
ge

n
-f

o
r-

gr
ey

-c
em

en
t

Im
ag

em
: C

im
en

te
c

O Cimento Verde Cimenteira: ma 
das industrias 
mais poluentes do 
mundo.

9
• Operação silenciosa e sem emissão de 

poluentes dentro de galpões. 
• Mais de 35.000 empilhadeiras em operação nos 

EUA e mais de 20 milhões de abastecimentos 
em empresas como Amazon, Wall Market.
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Empilhadeiras emissão zero

https://www.globalcement.com/news/item/11061-green-hydrogen-for-grey-cement
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Mistura com o Gás
Natural ou dutos de H2

• O foco do uso do Hidrogênio Verde na mineração a nível 
mundial está na redução de custos em relação ao consumo e 
transporte de diesel, o que pode ser considerável em locais 
remotos. Um veículo de mineração tem em média de 800 a 1000 
kW de potência. 

Mineração Economia no 
consumo e 
transporte de 
diesel para regiões
isoladas

Transporte de carga e passageiros

O setor de transportes
mundial é responsável
por mais de 25% de toda
emissão de CO2.

10 Quanto Maior o Porte do Veículo, Maior é a 
Vantagem para os Veículos Movidos a Célula a 
Combustível em: Autonomia (mesma que um 
veículo convencional), Tempo de abastecimento
(de 3 a 5 minutos) e Custo.

• Até 20% de Hidrogênio pode ser misturado nos dutos de 
gás natural dependendo do uso final do gás.

• Nos Estados Unidos já existem mais de 1.600 milhas de 
dutos de H2.

Descarbonização
da infraestrutura
de gás natural ou
dutos 100% 
hidrogênio
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H2 Verde: Vantagens competitivas do Brasil

Matriz Elétrica Brasileira 2019
83% Renovável

BEN 2020

• Matriz elétrica renovável e Inúmeras
Fontes para Produção de Hidrogênio Verde 
solar, eólica, hidro, biomassa, biogás, 
etanol, biocombustíveis

• O mercado livre de compra e venda de 
eletricidade no Brasil promove a 
competitividade dos preços de H2 Verde 
porque o mesmo representa 70% do custo. 

• Incentivos e políticas de energia renovável 
e biocombustível beneficiam o setor de 
hidrogênio.

• Abundância de recursos que superam a 
demanda previstos para 2050 no PNE.
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• O setor de biogás possui um 
mercado já consolidado com 
alto potencial de crescimento.

• Segundo a Associação 
Brasileira do Biogás (ABiogás) a 
produção de biogás ocorre 
majoritariamente nos 
segmentos:

• Sucroenergético: 21,1 
bilhões Nm³/ano

• Produção Agrícola: 6,6 
bilhões Nm³/ano

• Proteína Animal: 14,2 
bilhões Nm³/ano

• Saneamento: 2,2 
bilhões Nm³/ano

Imagem: CIBIOGAS 2019

Biogás H2: O Grande Potencial Brasileiro
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Biogás H2: O Grande Potencial Brasileiro
O setor sucroalcooleiro gera uma 
grande quantidade de resíduos, que 
pode ser aproveitada na geração de 
eletricidade e de hidrogênio.
O aproveitamento de resíduos 
(bagaço, palha, etc.) é facilitado pela 
centralização dos processos de 
produção.
Na produção de etanol, cerca de 
28% da cana é transformada em 
bagaço. Em termos energéticos, o 
bagaço equivale a 49,5%, o etanol a 
43,2% e o vinhoto a 7,3%.

Fonte: CENTRO NACIONAL DE REFERÊNCIA EM BIOMASSA - CENBIO. 
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Estudo de Caso Raízen
Da Usina de Bonfim - Biogás/Hidrogênio Potenciais clientes de hidrogênio verde

na região:
Fertilizantes (amônia)
- Yara Fertilizantes 
(Notícia 28.08.2019 - Yara e Nel buscam hidrogênio livre de 
carbono...)
- AdvanSix
- Paulifértil
Siderúrgicas
- Gerdau Aços Especiais
- ArcelorMittal Aços Longos
- Villares Metals

Antonio Stuchi, consultor para Novas Tecnologias e Processos 

Industriais da Raízen, apresentou no workshop da BW Expo 

Summit Digital 2020 alguns dados sobre o potencial de 

produção de biomassa da empresa. 

“Atualmente, o potencial da biomassa disponível é de 34,4 

toneladas por hectare ou 0,43 toneladas por tonelada de 

cana, sendo que 0,28t vem do bagaço e 0,15t da palha”. 

A usina de Bonfim tem o potencial de produzir:
2 milhões ton de cana, 12 milhoes Nm3/ano de biogás
1.200 Nm3 de biogas/hora por 7 mesesAté Usina Costa Pinto – Etanol/Hidrogênio

e Solar/Hidrogênio 249 km 
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• 1 milhão de habitantes
• 4.5 milhões de porcos
• 100 milhões de aves
• 1.1 milhões de cabeças de gado
• 50 mil propriedades rurais
• 6 das maiores cooperativas

do Brasil

Slide e fonte: Paulo Schmidt (WHEC 2018)

Biogás H2: O Grande Potencial Brasileiro
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O Grande Potencial Brasileiro
Inúmeras Fontes para produção de H2

Biodiesel

Biogás

Biomassa

Etanol

Hidroelétrica

Hidrogênio Natural

Energia oceânica

Solar

Eólica

Resíduos Plásticos

http://abh2.com.br/index.php/pt/
http://abh2.com.br/index.php/pt/

