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Hidrogênio de baixo carbono:  
oportunidades para o protagonismo brasileiro na produção de energia limpa

INTRODUÇÃO

Atualmente, o uso do hidrogênio como energético é considerado um vetor-chave 
para o alcance da neutralidade nas emissões de carbono. Não se trata de um com-
bustível novo, visto que sua utilização garantiu ao veículo mais potente já 
construído pelo homem, nos anos 1960, a força propulsora para vencer o desloca-
mento entre a Terra e a Lua. Aquela mesma década viu a criação do primeiro veí-
culo alimentado por uma pilha1 de combustível a hidrogênio. Uma questão de 
fundo, porém, precisa ser abordada: por que somente agora a humanidade pode 
estar na iminência dos investimentos e de todo o desenvolvimento tecnológico 
necessários para garantir a utilização competitiva do hidrogênio como energéti-
co? Para chegar a essa resposta, será necessário, ainda que brevemente, delinear 
o cenário que a agenda climática vem conformando. Após isso, serão abordados os 
vários aspectos do uso do hidrogênio como fonte de energia e a inserção que o 
Brasil poderá ter nessa cadeia de valor mundial.

Nos últimos anos, houve um crescente engajamento dos agentes econômicos 
e dos governos com a agenda ambiental, produzindo significativas transforma-
ções na composição da matriz energética mundial e viabilizando, em termos 
relativos, a redução das emissões de poluentes. A percepção de que os esforços e 
os resultados obtidos têm sido insuficientes para conter a mudança climática pro-
vocada por fatores antropogênicos e de seus graves efeitos econômicos e sobre a 
vida no planeta, contudo, tem pressionado pela criação de políticas governamen-
tais e pelo aumento de investimentos em novas tecnologias e infraestruturas – 
ações necessárias para a manutenção do desenvolvimento econômico mundial de 
forma mais ambientalmente sustentável.

Em 2020, com o lançamento da campanha Race to Zero (UNFCCC, 2020), a 
Organização das Nações Unidas (ONU) logrou consolidar o grande slogan da 
agenda do desenvolvimento sustentável e de combate às mudanças climáticas 
provocadas por fatores antropogênicos. Trata-se do mundialmente divulgado 
comprometimento com a neutralidade de emissões líquidas (net zero emissions), 

1 Uma célula a combustível segue o mesmo princípio das baterias: trata-se de um dispositivo que converte 
continuamente energia química em energia elétrica (e calor). Células a combustível produzem corrente contí-
nua a partir de uma combustão eletroquímica a frio de um combustível, como hidrogênio ou etanol. A corrente 
gerada por uma única célula de combustível é baixa, por isso, a utilização prática dessa tecnologia em veículos 
requer que centenas de células sejam empilhadas em série para a obtenção de potenciais elétricos suficientes. 
A denominação pilha de combustível, portanto, deriva dessa disposição das células (LINARDI, 2008).
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cujo objetivo foi mobilizar governos e sociedades para o imenso desafio que será 
neutralizar integralmente as emissões de CO2 até 2050. Esse objetivo é visto como 
essencial para o alcance da meta, estabelecida no chamado Acordo de Paris,2 de 
limitar o aumento médio na temperatura da Terra até o fim deste século a 2°C 
acima da média pré-industrial, sendo desejável mantê-lo limitado a 1,5°C.

Ainda em 2020, a campanha Race to Zero conseguiu o engajamento de atores 
econômicos (países, empresas, cidades, investidores) que perfazem quase 70% do 
produto interno bruto (PIB) mundial, mais da metade da população e mais de 60% 
das emissões globais de gás carbônico (CLIMATE CHAMPIONS, 2020). Outro fato 
importante para a agenda climática foi o reingresso dos Estados Unidos da América 
ao Acordo de Paris, após a mudança de governo ocorrida no início de 2021. Tudo 
isso tem garantido o envolvimento econômico cada vez mais acentuado de diver-
sos agentes em novos projetos e tecnologias para tornar a matriz energética mun-
dial mais eficiente e limpa.

Na prática, além do posicionamento de acionistas, ativistas e governos,  
também há financiadores de projetos apoiando iniciativas das empresas que buscam 
reduzir as emissões. Agências classificadoras de risco vêm estudando e aprimorando 
critérios ambientais, sociais e de governança (ASG, ou, em inglês, ESG – 
environmental, social and governance) em suas avaliações para elaboração de 
classificações de risco utilizadas por investidores, gestores de ativos e credores.

Em 2019, mais de cem bancos responsáveis por US$ 47 trilhões em ativos, bem 
como o European Investment Bank (EIB), se comprometeram a alinhar seus negó-
cios ao Acordo de Paris. O Banco Mundial já havia declarado o aumento de sua 
meta de investimentos relacionados ao enfrentamento da mudança climática de 
28%, em 2020, para 35% até 2025. O BNDES também tem forte engajamento nes-
sa agenda. A questão do clima passou a estar presente em todas as etapas de aná-
lise dos projetos, servindo como vetor no direcionamento do progresso técnico e 
tecnológico (TEIXEIRA, C. et al., 2021a).3

2 Acordo estabelecido em Paris, onde ocorreu a 21ª Conferência das Partes (COP 21), em 2015, durante a  
Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas.

3 O Banco Central do Brasil (BCB), por meio da Resolução 4.327, de 25 de abril de 2014, estabeleceu diretrizes 
que tornaram obrigatória também a gestão do risco climático pelas instituições financeiras em seus negócios. Tal  
resolução determina que as instituições criem sua própria Política de Responsabilidade Socioambiental – PRSA 
(BCB, 2014). Essa regulamentação foi recentemente revisada para explicitar o conceito de risco climático, entre 
outros aprimoramentos, originando a Resolução 4.945, de 15 de setembro de 2021, que entrou em vigor em julho 
de 2022 (BRASIL, 2021d). Em posição de vanguarda no Brasil, o BNDES desenvolveu sua PRSA já em 2010, antes da 
obrigatoriedade imposta pelo BCB.
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O desafio econômico, tecnológico e social imposto à humanidade é gigantes-
co, suscitando discussões quanto à real possibilidade de implementação. O cenário 
de emissões líquidas zero requer a eliminação, ou compensação, de 100% da atual 
tendência de emissões até 2050. Para o alcance da meta do Acordo de Paris de 
limitar o aquecimento global a 2°C, cenários criados anteriormente – até menos 
desafiadores e ora vistos como insuficientes, nos quais se contemporizava algum 
nível de emissões em 2050 – demandariam, a cada ano até lá, uma redução nas 
emissões relacionadas à energia equivalente àquela observada em 2020 em de-
corrência da pandemia de Covid-19 (de aproximadamente 8%) (DNV GL, 2020a).

Com a humanidade demandando volumes ainda maiores de energia nos pró-
ximos anos, os principais instrumentos da transição energética à disposição são o 
crescimento do uso de fontes renováveis, o aumento da eficiência energética, a 
maior eletrificação e o uso de bioenergia sustentável. Todavia, existe um consenso 
de que não será factível nem suficiente, para a contenção do aquecimento global, 
contar apenas com essas ferramentas.

Outra questão que emerge diz respeito ao papel da indústria de petróleo e 
gás (P&G) na transição para uma economia de baixo carbono. No curto prazo, essa 
indústria continuará concentrada na redução das emissões em seus processos de 
produção e distribuição, mas já está presente a preocupação quanto à necessidade  
de compensar as emissões ao longo de toda a cadeia de valor de P&G (emissões con-
sideradas de escopo  3). Além de carrearem o desenvolvimento de tecnologias de  
captura de carbono, há anos as companhias de P&G são as maiores produtoras e con-
sumidoras de hidrogênio. Atualmente, 17% delas destinam a maior parte de seu orça-
mento de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) a projetos relacionados à  
segurança, eficácia e viabilidade de sua aplicação como energético (DNV GL, 2020c).

Por tudo isso, a previsão é que, para resolver a porção das emissões ainda sem 
equacionamento, durante a transição energética, duas rotas tecnológicas serão 
desenvolvidas em paralelo e atuarão como verdadeiras catalisadoras a partir de 
meados da década de 2030: o desenvolvimento das tecnologias de uso do hidro-
gênio como energético e o desenvolvimento das tecnologias de captura, utilização 
e armazenamento de carbono (CCUS, do inglês carbon capture, utilization and 

storage).4 Ambas buscam remover o carbono (antes ou depois da combustão) para 
atender os setores de difícil descarbonização (DNV, 2021a).

4 As tecnologias de CCUS envolvem capturar o CO2 de grandes fontes emissoras, como termelétricas e in-
dústrias que utilizam combustíveis fósseis ou biocombustíveis, assim como diretamente da atmosfera (carbon 
direct air capture technologies). Um breve resumo sobre a CCUS pode ser visto em C. Teixeira e outros (2021b).
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Se até recentemente a perspectiva de uso do hidrogênio como energético  
estava circunscrita ao desenvolvimento das células e pilhas de combustível, no ce-
nário atual, as apostas sobre suas aplicações são muito mais diversificadas. Outra 
experiência recente que potencializa a onda favorável ao desenvolvimento do hi-
drogênio como energético deriva dos progressos que estabeleceram toda uma  
indústria baseada em energia limpa, desde a geração renovável até a consolidação 
dos veículos elétricos, passando pelo significativo avanço tecnológico das baterias. 
Tal mudança não teria sido viável sem a injunção da agenda climática e o empenho 
de políticas públicas, que tornaram o uso do hidrogênio mais fortemente conside-
rado em diversos setores: produtores de automóveis, geradores de eletricidade  
renovável, produtores de gás industrial, operadores das redes de eletricidade e de 
gasodutos, grandes firmas de engenharia e companhias de P&G (IEA, 2019).

O hidrogênio tem enorme potencial para ajudar na descarbonização da in-
dústria e demais setores de difícil abatimento de emissões. Entre os aspectos que 
fazem do hidrogênio um elemento bastante promissor estão a possibilidade de 
sua molécula ser formada utilizando apenas água e energias renováveis ou por 
meio de processos tradicionais com captura de carbono, além de poder ser usado 
como insumo energético ou como químico em aplicações, tais como redução de 
ferro, fabricação de fertilizantes e combustíveis sintéticos. O hidrogênio pode ser 
utilizado de forma direta ou transformado em combustíveis sintéticos, contudo, 
há uma série de desafios a serem superados, sendo o principal deles o preço do 
hidrogênio de baixo carbono.5

Este trabalho explora diversos aspectos envolvidos no desenvolvimento e uso 
do hidrogênio como energético, bem como reflexões sobre as oportunidades 
existentes no Brasil. Após esta introdução, na segunda seção, serão apresentadas 
as características do hidrogênio e os fatores que o levaram a ser visto como es-
sencial na transição para uma economia de baixo carbono. A vocação do Brasil 
para a produção de hidrogênio a partir de várias fontes é destacada na terceira 
seção, após um breve apanhado das políticas governamentais sobre o tema. Na 

5 Hidrogênio de baixo carbono é aquele que, em seu processo produtivo, emite uma baixa quantidade de ga-
ses de efeito estufa. Alguns exemplos de hidrogênio de baixo carbono são o hidrogênio produzido a partir de 
fontes renováveis de energia, como é o caso do hidrogênio verde, ou que utilizem em seu processo produti-
vo sistemas de armazenagem de gases de efeito estufa, como é o caso do hidrogênio azul. Ambos serão mais 
bem descritos nas seções seguintes do documento. Outras fontes podem utilizar o termo “baixo carbono”  
referindo-se apenas ao hidrogênio azul, e o termo “renovável” para se referir ao hidrogênio verde. Nesses casos, 
o termo hidrogênio limpo é usado para englobar os hidrogênios renovável e de baixo carbono (verde e azul).
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quarta seção, tem-se um panorama da produção e dos usos atuais do hidrogênio. 
Embora sua produção e seu uso como energético sejam dominados há muitas 
décadas, a utilização em larga escala e em múltiplos setores apresenta muitos 
desafios, que se refletem nos custos de produção, como se vê na quinta seção. Em 
seguida, a sexta seção explora as rotas tecnológicas que permitirão transformar o 
hidrogênio de baixa emissão em elemento-chave para descarbonizar setores in-
dustriais de difícil abatimento de emissões, em aplicações como amônia, metanol, 
aço, etanol e demais setores. A sétima seção discorre sobre os desafios para a 
difusão do hidrogênio de baixo carbono no mercado. As seções oito, nove e dez 
tratam especificamente das rotas de produção de hidrogênio pelas vias dos com-
bustíveis fósseis com captura de carbono, pela conversão do biometano e pela 
eletrólise da água a partir de eletricidade renovável, respectivamente. Finalmente, 
à décima primeira seção coube o registro das considerações finais.

HIDROGÊNIO: IMPORTÂNCIA EM UMA 
ECONOMIA DE BAIXO CARBONO E SUA 
CLASSIFICAÇÃO POR CORES

O hidrogênio é o elemento mais abundante e mais simples do universo. Contém 
apenas um próton e um elétron em sua estrutura atômica e, por isso, é também o 
mais leve que existe. Estima-se que 90% dos átomos do universo visível sejam de 
hidrogênio. Sua denominação tem origem grega, de hydro e genes, significando algo 
como gerador de água. A energia essencial à vida na Terra decorre da fusão de áto-
mos de hidrogênio em átomos de hélio no núcleo do Sol, em uma reação que requer 
temperaturas superiores a dez milhões de graus Celsius e consome em torno de 
600 milhões de toneladas de hidrogênio por segundo, irradiando imensa quantidade 
de energia. O hidrogênio é, portanto, o combustível das estrelas como o Sol, que 
são, essencialmente, esferas gigantescas de hidrogênio e hélio.

Na Terra, o hidrogênio não existe em sua forma atômica elementar e muito pouco 
é encontrado naturalmente na fórmula molecular6 – H2 –, gasosa em condições 

6 A simplicidade da molécula de hidrogênio faz com que ela dê origem a um produto quimicamente homo-
gêneo, sem variações de qualidade. O reduzido tamanho do átomo de hidrogênio faz com que sua difusão, 
na forma atômica, seja possível em diversos materiais, inclusive metais, mesmo em condições normais de 
temperatura e pressão (SANTOS JR.; BIEHL, 2014).
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normais de temperatura e pressão. Trata-se de um gás altamente inflamável,7 não 
tóxico, incolor, inodoro e insípido. Embora não seja o elemento em maior quantida-
de na Terra, ele é abundante e se encontra associado a outros átomos na maioria 
das moléculas inorgânicas e orgânicas que existem, como na água, nos hidrocarbo-
netos, nas proteínas, nos carboidratos, entre uma infinidade de outros compostos.

O hidrogênio não é uma fonte de energia primária, mas um combustível que 
pode ser produzido a partir de várias fontes e transportado ao local de consumo. A 
quantidade de energia perdida desde a conversão de eletricidade em hidrogênio, seu 
transporte, armazenamento e reconversão em eletricidade está na ordem de 70%. 
Mesmo assim, ele tem valor como transportador de energia, sobretudo porque, sendo 
o elemento mais leve que existe, é o que apresenta a maior densidade energética 
(maior conteúdo energético por unidade de massa), inclusive se comparado a com-
bustíveis comuns.8 Um quilograma de hidrogênio contém cerca de 2,75 vezes mais 
energia do que a mesma massa de gasolina, por exemplo (LINARDI, 2008).

Por outro lado, inconvenientemente, é o elemento que apresenta uma das 
menores densidades energéticas em relação ao volume. Em condições normais 
de temperatura e pressão, um kg de hidrogênio ocupa 12 mil litros e contém 
33,33 kWh de energia utilizável (IDEALHY, [200-?]), sendo capaz de mover um 
carro por aproximadamente 116 km (H2, [200-?]). Mesmo se comprimido a uma 
pressão de 700 bar,9 o hidrogênio teria apenas 15% da densidade de energia de 
um mesmo volume de gasolina (IEA, 2019). O ponto de fusão do hidrogênio – a 
temperatura na qual muda para o estado líquido – é de aproximadamente -259°C, 
apenas 14°C acima do zero absoluto – a menor temperatura possível de existir. 
Seu retorno ao estado gasoso, o ponto de ebulição, ocorre próximo aos -253°C. 
A densidade energética na forma líquida é muito maior que na forma gasosa, 
pois uma quantidade de hidrogênio gasoso ocupa 850 vezes mais volume do 

7 Além de apresentar alta inflamabilidade (decorrente de requerer pouca energia para ignição, de entrar em 
ignição em uma ampla faixa de temperatura e de ter uma elevada velocidade de propagação de chama), a 
chama produzida pela queima do hidrogênio é invisível a olho nu (IEA, 2019). Tudo isso, somado ao fato de ser 
incolor e inodoro, dificulta a percepção humana de vazamentos e de fogo, requerendo considerações particu-
lares sobre segurança em sua manipulação e armazenamento.

8 Por isso, os foguetes espaciais que propulsionaram a viagem do homem à Lua e requeriam grande quantidade 
de energia para escapar da gravidade terrestre, ao passo que precisavam ser o mais leve possível, utilizaram 
o hidrogênio como combustível. Ainda hoje, é usado como combustível dos foguetes espaciais, normalmente 
associado a outros compostos.

9 A pressão de armazenamento de GNV nos automóveis é de, no máximo, 220 bar, e nos botijões de GLP  
(o gás de cozinha) de até 9,8 bar.
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que a mesma quantidade ocuparia como líquida. Contudo, dadas as baixíssimas 
temperaturas envolvidas, manter o hidrogênio em estado líquido é um proces-
so custoso.

A baixa densidade energética em relação ao volume serve para ilustrar um dos 
inúmeros desafios que precisam ser equacionados para se produzir soluções eco-
nomicamente efetivas e seguras nos diversos aspectos que envolvem a produção, o 
armazenamento, o transporte e a utilização final do hidrogênio como energético. 
Como qualquer outro combustível, em virtude de suas características intrínsecas, 
ele apresenta vantagens e desvantagens comparativas em relação aos demais. Mas 
o aumento da pressão mundial pela descarbonização profunda da economia vem 
conferindo maior importância ao hidrogênio por ele ser um transportador químico 
de energia que, uma vez produzido a partir de qualquer molécula que o contenha, 
pode ser utilizado para armazenar, transportar e fornecer energia livre de carbono.

Em todo o mundo, 80% da energia demandada pelo consumidor final é derivada 
de alguma molécula que contém carbono. Adicionalmente, a maior parte da matéria-
prima para produtos químicos e diversos outros também contém carbono e gera 
consideráveis emissões. Há aplicações industriais que, além de dependerem dos 
combustíveis fósseis para a geração de calor intenso, também os requerem em ou-
tras funções, como a de agente redutor. Por conta disso, existem alguns setores 
considerados de difícil abatimento das emissões (hard-to-abate sectors). Nesses 
setores, a energia final utilizada atualmente não é a eletricidade e, em função de 
desvantagens técnicas e custos, não há viabilidade para que o seja no futuro. Tais 
setores dependem intrinsecamente de energia obtida a partir de alguma molécula 
(molecule-based energy source). Exemplos incluem a aviação, a navegação, a produção 
de ferro e aço, a indústria química, a indústria dependente de altas temperaturas 
em seus processos e o transporte rodoviário de longa distância (IEA, 2019).

Alguns dos segmentos mais promissores para a adoção do hidrogênio global-
mente são justamente aqueles com maior pegada de carbono. Diferentemente do 
Brasil, que dispõe de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, como 
discutido na seção A particularidade brasileira: matriz energética limpa e grandes 

reservas de gás natural, pelas médias globais, o setor elétrico, que atualmente 
emite cerca de 40% das emissões antropogênicas de CO2, o setor de transportes, 
responsável por 21% das emissões, e a indústria, responsável por cerca de 25% das 
emissões, representam alguns dos setores da economia que podem mais se bene-
ficiar com a massificação do uso do hidrogênio (Gráfico 1).
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Gráfico 1 | Emissões globais de CO2 no setor energético em 2020
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Fonte: IEA (2021d).

No documento intitulado Net Zero by 2050 – A Roadmap for the Global Energy 

Sector, a Agência Internacional de Energia (International Energy Agency – IEA) 
projeta que o uso do hidrogênio de baixo carbono na indústria será uma das mais 
importantes medidas para a descarbonização dessas atividades (IEA, 2021d). O 
Gráfico 2 mostra as principais ações de mitigação elencadas pela IEA, incluindo  
o maior uso de hidrogênio de baixo carbono.

Gráfico 2 | Principais ações de mitigação de emissões na indústria até 2050
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De acordo com o estudo, as emissões atuais de gases de efeito estufa no setor 
de indústria pesada são equivalentes a cerca de 6 Gt CO2 por ano, com previsão de 
que, na ausência de uma política de redução de emissões, o crescimento econô-
mico possa acarretar um aumento de 39% nas emissões até 2050 (IEA, 2021d). 
Contudo, a International Energy Agency (IEA) elenca uma série de ações de miti-
gação que podem contribuir para a redução de emissões antropogênicas da in-
dústria nas próximas décadas, entre elas, o uso de hidrogênio de baixo carbono. 
Nesse cenário, as ações com maior potencial de redução de emissões são a insta-
lação de CCUS, que pode representar uma redução de 3 Gt CO2 por ano; o uso de 
materiais mais eficientes, que pode resultar em uma redução de emissões da or-
dem de 2 Gt CO2 por ano; e a adoção do hidrogênio de baixo carbono, podendo 
evitar a emissão de 1 Gt CO2 por ano (IEA, 2021d).

A importância do hidrogênio para uma economia de baixo carbono, portanto, 
decorre de seu potencial em contribuir com a redução ou eliminação das emis-
sões em setores de difícil abatimento, em um cenário em que cada vez mais países 
e agentes econômicos se comprometem a zerar as emissões líquidas até 2050. 
Assim como o gás natural, o óleo e o carvão, o hidrogênio é elemento químico 
transportador de energia, pode ser armazenado por longos períodos, utilizado 
como combustível, queimado para produzir altas temperaturas na indústria e 
combinado a outros elementos em reações químicas. Portanto, está sendo visto 
como a opção mais viável para reduzir as emissões dos setores que não dispõem 
de outra “molécula de energia limpa” capaz de atender às necessidades existentes.

Existem diferentes formas de obtenção de hidrogênio, embora ele seja sempre 
o mesmo, independentemente do processo de produção. Comumente, elas têm 
sido classificadas por cores que buscam referenciar o impacto ambiental acarreta-
do por cada tipo de produção, considerando as emissões tanto do processo de  
obtenção de hidrogênio quanto da fonte de energia utilizada. Porém, trata-se de um 
esquema pouco preciso sem consenso acerca da atribuição de cores, por exemplo, 
à produção via biomassa, biometano, etanol, energia nuclear e outras fontes de ele-
tricidade, como a hidráulica. As cores comumente utilizadas são:

 » Preto ou marrom: produzido a partir de carvão mineral, antracito e hulha, 
respectivamente, sem emprego de CCUS.
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 » Cinza: produzido a partir do gás natural, também sem empregar CCUS. É 
a forma de produção mais utilizada atualmente.

 » Azul: produzido a partir de combustíveis fósseis, com prevalência do gás 
natural, com baixa emissão de CO2 em decorrência do emprego de CCUS.

 » Verde: produzido via eletrólise, utilizando uma fonte renovável de eletri-
cidade, notadamente eólica ou solar.

 » Turquesa: também produzido a partir do gás natural, mas por meio do 
processo de pirólise, o qual gera carbono sólido como subproduto e, por 
isso, não requer CCUS e tampouco emite CO2.

Para os propósitos deste trabalho, basta entender que há diversas formas de 
produzir o hidrogênio e que nosso foco será nos chamados verde, azul e turquesa.

Considerando que as tecnologias de produção de hidrogênio de baixo carbono 
ainda não têm custos competitivos, políticas que garantam o estabelecimento de 
mercados de hidrogênio limpo sustentáveis são necessárias, especialmente as que 
favoreçam a redução das emissões em sua produção a partir de combustíveis fósseis 
com CCUS e eletricidade renovável. Dessa forma, viabiliza-se um aumento de escala 
que suporte mais investimentos e a progressão do desenvolvimento de tecnologias 
cada vez mais limpas a custos menores (IEA, 2019). Trata-se, portanto, de nada além 
da racionalidade econômica do desenvolvimento tecnológico ocorrer pari passu ao 
aproveitamento dos recursos disponíveis e das vocações de determinada região, de 
modo que custos baixos viabilizem o aumento da oferta e da demanda.

VOCAÇÃO BRASILEIRA PARA A PRODUÇÃO  
DE HIDROGÊNIO

Atento a esse contexto, o governo brasileiro vem dando sinais claros de retomada 
da agenda de programas e políticas relacionados ao hidrogênio, existentes há 
longa data no país. Já nos anos 1970, em decorrência dos choques do petróleo, ao 
criar programas para o estudo e desenvolvimento de combustíveis alternativos, 
o governo viabilizou a criação do Laboratório de Hidrogênio (LH2), em 1975,  
vinculado ao instituto de física da Universidade Estadual de Campinas, para pes-
quisar a produção de hidrogênio e sua utilização em motores a combustão  
(LAMEIRAS, 2019). Em 2002, o então Ministério de Ciência e Tecnologia lançou 
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uma rede de P&D de hidrogênio e pilhas a combustível denominada PROCaC, 
rebatizada, em 2005, de Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a Eco-
nomia do Hidrogênio (ProH2).

Ainda em 2005, foi organizado o Roteiro para a Estruturação da Economia do 
Hidrogênio, sob coordenação do Ministério de Minas e Energia (CGEE, 2010). Desde 
então, diversos projetos foram realizados envolvendo universidades, centros de 
pesquisas e empresas brasileiras. Entre 2013 e 2018, considerando recursos oriun-
dos somente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e do Fundo Nacional de Desenvol-
vimento Científico e Tecnológico (FNDCT), foram destinados R$ 34 milhões a 91 
projetos de PD&I relacionados ao hidrogênio (BRASIL, 2021e). Um histórico das po-
líticas públicas brasileiras relacionadas ao hidrogênio a partir dos anos 1990 está 
disponível na publicação PNH2 – Programa Nacional do Hidrogênio (BRASIL, 2021f).

Perante o enorme influxo de investimentos multissetoriais que ora se observa 
no mundo em busca do uso competitivo do hidrogênio como energético, o que 
naturalmente resultará em desenvolvimento tecnológico e industrial, o Brasil, por 
diversas características, tem a possibilidade de se inserir na cadeia de valor mun-
dial do hidrogênio, e isso vem canalizando esforços do governo.

Em 2018, o hidrogênio passou a ser considerado no Plano de ciência, tecnologia 

e inovação para renováveis e biocombustíveis: 2018-2022 (BRASIL, 2018), que indica 
ações para o desenvolvimento de seu uso como energético, principalmente veicu-
lar. Em 2020, foi incorporado à estratégia energética do país, como se vê no Plano 

Nacional de Energia 2050, que recomenda “o estabelecimento [de] políticas públicas 
para o incentivo da utilização das tecnologias de hidrogênio na transição energética 
brasileira” (BRASIL, 2020c, p.  37). Em fevereiro de 2021, o Conselho Nacional  
de Política Energética (CNPE) destacou o hidrogênio como o primeiro tema no rol 
de direcionamento de recursos para PD&I no setor de energia do país (BRASIL, 2021a). 
No mês de abril, foi submetida ao CNPE a determinação de se estabelecer as dire-
trizes de um Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) (BRASIL, 2021b), cujos  
seguintes princípios norteadores merecem destaque:

 » valorizar o potencial nacional de recursos energéticos, reconhecendo as 
diversas fontes para a obtenção do hidrogênio, renováveis ou não;
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 » ser abrangente, valorizando a diversidade de fontes energéticas e de al-
ternativas tecnológicas para produção, logística, armazenamento e uso 
do hidrogênio;

 » valorizar e incentivar o desenvolvimento tecnológico nacional com vistas 
à capacitação e autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema 
produtivo nacional;

 » reconhecer a contribuição da indústria nacional, já que o Brasil tem base 
industrial e de serviços apta a contribuir com a economia do hidrogênio 
(BRASIL, 2021f).

Também foi instituído o Programa Combustível do Futuro, que, entre outras 
questões, versará sobre as tecnologias de células a combustível e da CCUS na pro-
dução de biocombustíveis (destacando que o emprego da CCUS habilita a produ-
ção do chamado hidrogênio azul) (BRASIL, 2021c).

A interação entre as diferentes origens e tecnologias de produção do hidrogê-
nio simbolizadas pelas cores deve ser explorada estrategicamente para que o país 
garanta o desenvolvimento tecnológico necessário e o próprio estabelecimento do 
mercado de hidrogênio que se projeta. Recursos e vocações regionais devem ser 
potencializados na estratégia que vem sendo delineada no Brasil, buscando maxi-
mizar para a nação e para toda a sociedade os benefícios econômicos, energéticos 
e do desenvolvimento tecnológico em curso. Isso quer dizer que todas as rotas tec-
nológicas a partir das quais o Brasil puder dispor de vantagens competitivas devem 
ser exploradas e fomentadas para maior geração de riqueza para a nação, como bem 
destacado no relatório da Empresa de Pesquisa Energética (EPE):

Na estratégia brasileira do hidrogênio todas as cores devem im-

portar, consistindo em uma estratégia de hidrogênio “arco-íris”, 

que permita ao país aproveitar ao máximo suas vantagens com-

petitivas existentes e construir novas vantagens competitivas 

em benefício de sua sociedade (BRASIL, 2021e, p. 28).

Diante do Brasil está a oportunidade de inserção em uma nova cadeia global 
de valor. A matriz energética brasileira garante uma posição privilegiada, viabili-
zando a produção competitiva de hidrogênio a partir de diversas fontes, em espe-
cial das energias renováveis (hidrogênio verde) e do gás natural (hidrogênio azul e 
o chamado hidrogênio turquesa).
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A vocação do Nordeste do país para produção de eletricidade eólica e solar 
a custos competitivos, bem como sua proximidade com o continente europeu, 
habilitam o Brasil como potencial grande produtor e exportador de hidrogênio 
verde. A partir da eletrólise da água, o maior componente do custo para a pro-
dução do hidrogênio verde é a eletricidade eólica ou solar. Hoje, na média mun-
dial, a produção do hidrogênio verde custa entre duas e três vezes mais do que 
a do hidrogênio azul. Políticas públicas e investimentos que viabilizem a inser-
ção da indústria nacional na cadeia de pesquisa e desenvolvimento, reduzindo o 
custo de produção do hidrogênio verde, podem materializar o papel do Brasil 
como futuro exportador.10 Tais políticas, a exemplo do que vem sendo estrutu-
rado em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, devem considerar que a 
produção do hidrogênio azul, atualmente, entre as formas com baixa emissão de 
CO2, é a mais viável economicamente. Por isso, tal via é importante para o esta-
belecimento do mercado de hidrogênio e sua difusão como energético, até que 
o aumento da escala de produção dos equipamentos, com consequente redução 
do custo de capital associado e continuidade da redução dos preços da eletrici-
dade renovável, viabilize, progressivamente, a produção do hidrogênio verde e 
de outros a custos competitivos.

No caso do Brasil, além de ser uma alavanca capaz de impulsionar o desenvol-
vimento do hidrogênio verde, a produção de hidrogênio azul, per se, favorece a 
maximização da riqueza que pode ser obtida a partir das grandes reservas de gás 
natural existentes no país. Configura também a possibilidade de inserção do Brasil 
no início do ciclo de desenvolvimento das cadeias tecnológicas relacionadas ao 
uso do hidrogênio como energético e da CCUS.

Outra rota tecnológica de produção a partir do gás natural sem emissão de 
carbono (uma vez que esse elemento é gerado em estado sólido) é a do hidrogê-
nio turquesa. Trata-se de uma via ainda incipiente, que requer mais pesquisas e 
investimentos para atingir custos competitivos e, por isso mesmo, também 
apresenta oportunidade de participação brasileira no desenvolvimento tecnoló-
gico necessário.

10 Há países com políticas explícitas de subsídio para desenvolver o mercado do hidrogênio verde, como a 
Alemanha. Estão projetados US$ 150 bilhões em subsídios até 2030, de modo a se atingir um custo final de 
hidrogênio (verde ou com CCUS) inferior a US$ 15/MMbtu (aproximadamente US$ 2/kgH2) em 2030, capaz de 
competir com o gás natural a preços em países como China, Índia, Brasil e Alemanha (BNEF, 2020a). Para ser 
distribuído ao consumidor final em uma faixa de preço entre US$ 2,3 e US$ 2,7/kgH2, estima-se que o preço 
do carbono precisaria estar em torno de US$ 200/tCO2 (IEA, 2019).
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É importante destacar que o Governo Federal vem se esforçando para aumen-
tar o consumo interno de gás natural, o que se materializa no programa Novo Mer-
cado de Gás (BRASIL, [2020?]),11 ao qual se alinha o BNDES com contribuições do 
programa Gás para o Desenvolvimento (BNDES, 2021).12 Produzir hidrogênio com 
baixa emissão a partir do gás natural no Brasil, além de não comprometer a imagem 
do país como detentor de uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, 
favoreceria o aumento do consumo do gás natural brasileiro, a monetização das 
abundantes e ainda pouco exploradas reservas disponíveis no país, bem como a 
utilização da infraestrutura existente do gás natural. Estender a viabilidade de utili-
zação e de monetização desse recurso de forma ambientalmente sustentável é de 
grande importância para o desenvolvimento econômico do país, com a decorrente 
ampliação da renda, da arrecadação de impostos e da geração de empregos.

O delineamento de políticas e estratégias bem balanceadas para o desenvolvi-
mento da infraestrutura de produção do hidrogênio azul até a plena consolidação 
das tecnologias que viabilizem a produção a custos competitivos dos hidrogênios 
verde e turquesa – bem como a partir de outras fontes, como biomassa e etanol – 
pode tornar o Brasil um grande consumidor e exportador desse energético. Além 
disso, pode inserir o país nas correntes de inovação e desenvolvimento que serão 
desenvolvidas para estabelecer o hidrogênio como fonte de energia limpa.

O escopo deste trabalho é a produção do hidrogênio a partir do gás natural, 
do biometano e da eletrólise com eletricidade produzida por fontes renováveis, 
por isso, não será abordada a rota tecnológica relacionada à biomassa, presente 
nas políticas governamentais. O etanol, por exemplo, é registrado com destaque 
pelo menos desde meados dos anos 2000 (CGEE, 2010) e será abordado em um 
box ao fim da sexta seção sobre as rotas tecnológicas para produção de hidrogênio 
de baixo carbono. Além da produção brasileira de etanol ser competitiva, trata-se 
de um biocombustível (renovável), líquido, de fácil armazenamento e transporte, 
com infraestrutura de distribuição madura no país, o que potencializa seu uso na 
cadeia produtiva do hidrogênio. Seu emprego pode ser tanto indireto, na produ-
ção do hidrogênio, a partir de processos de reforma, quanto direto, em células de 
combustível (BRASIL, 2021c; LINARDI, 2008).

11 Mais detalhes em: http://antigo.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cmgn/novo-mercado-de-gas.

12 Mais detalhes em: https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/ 
cooperacao_gas.

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/onde-atuamos/infraestrutura/cooperacao_gas
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PRODUÇÃO E USOS ATUAIS DO HIDROGÊNIO

Em 2020, foram produzidas 87 milhões de toneladas de hidrogênio puro, pratica-
mente tudo derivado de combustíveis fósseis. Menos de 0,1%13 dessa produção foi 
oriunda da eletrólise da água. A maior parte (aproximadamente 70%) veio do gás 
natural, o que consumiu cerca de 6% de todo esse combustível no mundo em 
2020. O carvão apareceu como a segunda fonte mais utilizada na produção do 
hidrogênio, por conta de seu extensivo uso na China. Além do gás natural e do 
carvão, o hidrogênio, em menor quantidade, também é produzido em algumas 
regiões a partir de frações leves de óleo destilado e, principalmente na China e na 
Índia, a partir de derivados pesados, como coque de petróleo e resíduos do carvão 
(IEA, 2019, 2021d).14

Da produção total, pouco mais de 10% (9 milhões de toneladas) foi efetuada 
com baixa emissão de carbono em função do uso de CCUS, evitando a emissão de 
135 milhões de toneladas de CO2. Essa captura de carbono se deu nas plantas de 
produção de amônia e ureia, nas quais a corrente gasosa rica em CO2, gerada no 
processo de reforma a vapor, é utilizada na produção de fertilizantes. Ainda assim, 
a produção de hidrogênio em 2020 emitiu 900 milhões de toneladas de CO2, quan-
tidade equivalente às emissões anuais conjuntas do Reino Unido e da Indonésia 
(IEA, 2019, 2021d).

Para se alcançar a meta de emissões líquidas zero em 2050, estimativas  
da IEA, no cenário net zero emissions (IEA, 2021a), projetam que o volume de 
hidrogênio consumido no mundo deverá ser de mais de 200 milhões de tone-
ladas em 2030, quase 400  milhões de toneladas em 2040 e 530  milhões de  
toneladas em 2050, seis vezes maior do que o observado em 2020 (Gráfico 3). 
Tal aumento deverá ser acompanhado de profunda mudança nos processos de 
produção e de consumo global de hidrogênio.

13 O percentual de 0,1% diz respeito à produção dedicada de hidrogênio, dirigida a mercados que o requerem 
com alta pureza (como na indústria de eletrônicos). No entanto, considerando sua produção como subproduto da 
produção de cloro e soda cáustica por meio de eletrólise, esse percentual estaria entre 2% e 5% (IEA, 2019, 2021a).

14 Também é viável, embora virtualmente não ocorra ainda em escala industrial, a produção de hidrogênio a 
partir de outras fontes, como da gaseificação de biomassa e da reforma de etanol (BRASIL, 2021a).
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Gráfico 3 | Produção global de hidrogênio (em milhões de toneladas) no cenário IEA 
net zero emissions
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Fonte: IEA (2021b).

Em 2050, sob as premissas do cenário IEA net zero emissions, projeta-se que 
a maior parte da produção de hidrogênio (60%) se dará a partir da eletrólise da 
água, utilizando, principalmente, fontes renováveis – uma vez que 88% da eletri-
cidade gerada em 2050 provirá desse tipo de fonte. Até lá, a produção sem CCUS 
derivada de combustíveis fósseis, sobretudo o gás natural, decairá, década a 
década, de 73% (em 2020) para 24% (em 2030), 9% (em 2040) e 1% (em 2050). Já o 
hidrogênio a partir de fontes fósseis combinadas com CCUS (azul) evoluirá 
partindo de 10%, em 2020, até 38% em 2050. A projeção revela uma expectativa de 
predominância mundial (57%) da produção de hidrogênio via eletrólise a partir de 
2040 em relação à produção fóssil (majoritariamente a partir do gás natural, azul 
e cinza, estimada em 43%), como detalha a Tabela 1 (IEA, 2021d).

Tabela 1 | Produção global de hidrogênio, por combustível, no cenário IEA net zero emissions

Produção do hidrogênio
2020 2030 2040 2050

(Mt) (%) (Mt) (%) (Mt) (%) (Mt) (%)

Como subproduto em refinarias* 14 16 11 5 0 0 0 0

Fontes fósseis sem CCUS** 64 73 51 24 34 9 7 1

Fontes fósseis com CCUS 9 10 71 33 133 34 201 38

Eletrólise*** 0 0 80 37 224 57 322 60

Total 87 213 391 530

Fonte: Elaboração própria a partir de IEA (2021b).

Notas: * A maior parte da geração de hidrogênio como subproduto nas refinarias deriva do processo de reforma catalítica da nafta, 

que produz gasolina de alta octanagem e hidrogênio ao mesmo tempo (IEA, 2019). ** Na projeção da IEA, a cada período, a 

produção de hidrogênio a partir do carvão (preto ou marrom) torna-se mais marginal, pois vai cedendo espaço para o hidrogênio 

azul que, na definição utilizada, é considerado aquele produzido a partir de fonte fóssil com CCUS, com o gás natural sendo a 

fonte prevalente e substituindo crescentemente o uso do carvão. *** Existe a expectativa de que a participação do hidrogênio 

verde (fontes renováveis) se torne a mais relevante à medida que o avanço tecnológico produza a redução nos custos. A partir de 

2040, já se considera, inclusive, que o sistema de geração de eletricidade mundial será emissor negativo de carbono (IEA, 2021a).
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Há projeções que consideram que, em 2050, as produções dos hidrogênios azul 
e verde terão praticamente a mesma proporção, com pequena vantagem para o 
verde, ambas respondendo por quase 50% do total (DNV, 2021b). De toda forma, o 
hidrogênio azul tem sido visto como importante fonte de baixo carbono para o es-
tabelecimento de um mercado e viabilização da existência do hidrogênio verde.15

A Figura 1 representa a cadeia do hidrogênio no ano de 2019, quando a produ-
ção dedicada foi de aproximadamente 70 milhões de toneladas, 17 milhões a menos 
que o observado em 2020. Naquele ano, estima-se que o mercado de hidrogênio 
tenha movimentado entre US$ 110 e US$ 136 bilhões, majoritariamente pelo uso 
não energético (BRASIL, 2021f).

Figura 1 | Cadeia de valor do hidrogênio em 2019
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Fonte: Brasil (2021e, p. 18).

Nota: Mtep – milhões de toneladas equivalentes de petróleo, ou Mtoe, da sigla em inglês.

Atualmente, o setor industrial é o principal consumidor de hidrogênio 
como insumo. Seus quatro maiores usos atuais são: refino de petróleo (33%), 
produção de amônia (27%), produção de metanol (11%) e produção de aço (3%). 
Das 87 milhões de toneladas de hidrogênio produzidas em 2020, praticamente 
todo o hidrogênio foi obtido a partir de combustíveis fósseis, em maior parte 
do gás natural, seguido pelo carvão (IEA, 2021d).

15 Projeções presentes no relatório European carbon neutrality: the importance of gas (DNV GL, 2020b) re-
forçam que o hidrogênio azul responderá pela maior parte da demanda no médio prazo, sendo indispensável 
ao processo de descarbonização da indústria e do setor de energia. Somente com a redução dos custos das 
fontes variáveis e renováveis (variable renewable energy supply – VRES), bem como da eletrólise, a partir da 
década de 2030, o hidrogênio verde poderá, gradualmente, ocupar mais espaço.
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O setor que mais o consome hoje em dia também é seu maior produtor: o de 
refino, que gera praticamente três quartos de todo o hidrogênio que consome, seja 
a partir do processo de reforma a vapor do metano (que será descrito posterior-
mente), seja como subproduto de outros processos existentes nas plantas de refino 
de petróleo. Considerando também as plantas de produção de amônia e metanol, 
além do processo de refino, temos que 60% de todo o hidrogênio produzido no 
mundo advêm de instalações dedicadas à reforma a vapor do metano vinculadas a 
plantas industriais que o utilizam como insumo. Outra terça parte decorre de sua 
geração como subproduto de outros processos (IEA, 2019). De modo geral, cerca de 
83% do hidrogênio gerado no mundo em 2020 ocorreu em plantas dedicadas  
(on site) e como subproduto. Os outros 17% foram produzidos por fornecedores inde-
pendentes (merchant). Em 2030, espera-se que a proporção se inverta para 40%  
on site e 60% merchant, e em 2050 seja de 22% on site e 78% merchant (IEA, 2021d).

Nos últimos anos, além do crescimento da demanda por combustíveis, 
exigências ambientais fizeram com que aumentasse consideravelmente o consumo 
de hidrogênio no processo de refino de petróleo para a produção de derivados de 
melhor qualidade para uso rodoviário. Nesse contexto, o hidrogênio é utilizado 
principalmente para retirar impurezas do óleo cru, evitando a emissão de enxofre e 
de óxidos de nitrogênio (NOx) na combustão dos derivados. Para isso, as refinarias 
executam processos de hidrodessulfurização e hidrodesnitrogenação, o que vem 
transformando-as em grandes consumidoras de hidrogênio (VILLAÇA, 2018). Essa 
tendência deve continuar tanto porque alguns países ainda precisam se adequar às 
exigências ambientais quanto porque a International Maritime Organization (IMO) 
sancionou uma nova regulação, em vigor desde 2020, limitando o nível de enxofre 
no combustível marítimo.

A demanda atual por hidrogênio na indústria é três vezes maior que a dos anos 
1970, o que o tornou um negócio global, com produtores independentes suprindo a 
demanda remanescente – aquela não contemplada pela geração como subproduto 
e nas instalações dedicadas vinculadas a outros processos industriais. Tais produ-
tores usualmente estão concentrados em áreas densamente industrializadas e que 
já dispõem de infraestrutura de dutos para hidrogênio, como no Golfo do México e 
na região dos portos de Amsterdã, Roterdã e Antuérpia (ARA hub). Em termos ener-
géticos, para comparação, a demanda atual por hidrogênio equivaleria a 
330 milhões de toneladas de petróleo equivalente (Mtep), igualável à demanda de 
energia primária da Alemanha (IEA, 2019).
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Na produção de aço, uma das rotas tecnológicas (que responde por 7% do vo-
lume total) utiliza diretamente o hidrogênio como agente redutor do ferro (direct 

reduction of iron – DRI). Na rota que produz aço a partir de altos-fornos, o hidrogê-
nio é gerado como subproduto e normalmente é consumido na própria siderúrgica. 

A amônia e o metanol são importantes fontes de hidrogênio para diversos 
ramos da indústria química, na qual o hidrogênio compõe a estrutura molecular 
da maioria dos produtos manipulados (IEA, 2019).

Uma enumeração simples dos usos do hidrogênio nas cadeias da indústria 
química (que normalmente utilizam a amônia e o metanol como matéria-prima) 
inclui sua aplicação como reagente em diversas reações orgânicas e seu uso para 
formar ácidos e hidretos inorgânicos, em maçaricos específicos para o corte de 
metais, na hidrogenação de óleos e gorduras vegetais, na produção de fertilizan-
tes e na produção de corantes.

Como combustível, conforme mencionado, desde os anos 1960 é utilizado 
nos foguetes espaciais e tem o potencial de substituir os combustíveis fósseis com 
a tecnologia utilizada nos veículos a pilhas de combustível (denominados, em in-
glês, hydrogen fuel cell electric vehicle – FCEV). Estudos indicam a existência, em 
2019, de 11,2 mil carros e vans (principalmente na Califórnia – Estados Unidos –, na 
Europa e no Japão), aproximadamente 25 mil empilhadeiras, quinhentos ônibus e 
quatrocentos caminhões usando tal tecnologia (IEA, 2019). Na China, também em 
2019, entraram em operação 2,3 mil ônibus, vans e caminhões. O objetivo do país 
é colocar em operação, até 2025, 50 mil FCEV. Além disso, já existem navios que o 
utilizam como combustível – um da Engie, em Londres, utiliza água do mar para 
gerar o hidrogênio que demanda.

CUSTOS DE PRODUÇÃO DO HIDROGÊNIO DE 
BAIXO CARBONO

Os custos de produção de hidrogênio variam muito em função da região, da  
matéria-prima e da tecnologia empregada. Grosso modo, quanto menos eficiente, 
mais onerosa tende a ser a tecnologia usada. O processo de reforma a vapor do 
metano presente no gás natural16 sem a utilização da CCUS (hidrogênio cinza) é o 

16 Embora o combustível majoritariamente utilizado no processo de reforma a vapor para produzir hidrogê-
nio seja o gás natural, outros também podem ser adotados, como o etanol, o propano e até mesmo a gasolina 
(DAGLE et al., 2017).
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mais utilizado porque é o mais eficiente energeticamente e o mais barato. Dessa 
forma, produz-se hidrogênio a um custo em torno de US$ 1/kg.17 Com baixa emis-
são de CO2, o modo de produção mais barato decorre desse mesmo processo de 
reforma a vapor aplicando-se as tecnologias de CCUS (hidrogênio azul), custando 
entre US$ 1,5 e US$ 3/kg. Como vimos, projeções indicam que, por mais de uma 
década, a maioria do hidrogênio produzido ainda virá da reforma a vapor do gás 
natural, ficando abaixo de 40% somente em 2050 (Tabela 1).

O Gráfico 4 apresenta a eficiência energética dos processos de produção de 
hidrogênio. São componentes-chave para os custos: preço do gás natural, no caso 
do azul e do cinza; preço da eletricidade, no caso do verde; e, no futuro, cada vez 
mais o preço do carbono, que terá o condão de desestimular formas de produção 
do hidrogênio que geram emissões. Por exemplo, no caso das refinarias, produto-
ras e utilizadoras de hidrogênio em seus processos, estimativas indicam que para 
a maioria delas um preço de carbono em torno de US$ 50/tCO2 faria sua produção 
de hidrogênio azul, já em 2030, tão competitiva quanto a do cinza (IEA, 2019).

Gráfico 4 | Eficiência da conversão de energia na produção de hidrogênio

72,0%Reforma do gás natural

70,9%Reforma do gás natural com CCUS

67,5%Reforma do etanol*

66,8%Eletrólise da água

55,9%Gaseificação de carvão mineral

53,8%Gaseificação de carvão mineral com CCUS

51,0%Pirólise a plasma

44,0%Gaseificação de biomassa

Fonte: Elaboração própria a partir de Hyarc (2007) e Dagle e outros (2017).

Nota: * No caso do etanol, diferentemente dos demais, trata-se de produção distribuída, com reformadores de pequena dimensão 

(1,5 mil kg/dia de H2).

Portanto, a forma mais barata de produção de hidrogênio hoje em dia é por 
meio da reforma a vapor do metano contido no gás natural,18 sem emprego da 
CCUS (hidrogênio cinza), na qual o gás natural é o principal componente do custo 

17 O hidrogênio mais barato produzido atualmente é derivado do gás natural sem captura de carbono –  
hidrogênio cinza –, produzido no Oriente Médio a um custo pouco inferior a U$ 1/kg (IEA, 2019).

18 O metano é o composto químico preponderante no gás natural, que usualmente também tem pequenas 
frações de etano, propano e butano e CO2.
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(entre 45% e 75%). O Oriente Médio, a Rússia e os Estados Unidos têm atualmente 
o menor custo de produção de hidrogênio cinza, em torno de US$ 1/kg. Os custos 
adicionais para o emprego da CCUS no processo de reforma a vapor do metano 
(cerca de 50% de capex adicional e 10% a mais de gás natural) fazem com que, nas 
regiões de maior competitividade, se obtenha o hidrogênio azul na faixa de custo 
entre US$ 1,40 e US$ 1,50/kg, podendo chegar até a US$ 3/kg em outros lugares.

A produção de hidrogênio a partir do carvão (hidrogênio preto ou marrom) 
requer um processo de gaseificação do mineral, uma tecnologia madura em-
pregada há décadas na indústria de fertilizantes para a produção de amônia. 
Em relação ao gás natural, a produção de hidrogênio a partir do carvão emite 
o dobro de CO2. No caso, a opção pelo emprego de CCUS traz desafios adicio-
nais em virtude da baixa relação entre hidrogênio e carbono no carvão, 0,1:1, ao 
passo que no gás natural a relação é de 4:1 – com quatro átomos de hidrogênio 
para cada átomo de carbono na molécula do metano (CH4). Por isso, a tecnolo-
gia de CCUS atual não viabiliza uma emissão menor que dois quilogramas de 
CO2 para cada quilograma de H2 gerado a partir do carvão, ao passo que, a par-
tir do gás natural, a CCUS garante uma emissão cinco vezes menor, de 
0,4 kgCO2/kgH2. O maior produtor de hidrogênio a partir da gaseificação do 
carvão é a China, que também consegue gerá-lo a um custo próximo de US$ 1/kg 
(IEA, 2019). O Gráfico 5 apresenta a intensidade de emissão de CO2 em diversas 
formas de produção de hidrogênio. Embora não apareça no gráfico, cabe lem-
brar que a produção por meio do processo de pirólise do gás natural (que será 
descrita posteriormente) também não gera emissão alguma.

Gráfico 5 | Intensidade de emissão de CO2 na produção de hidrogênio
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Com um nível de emissão residual de 10% graças ao uso de CCUS, alternati-
vas adicionais de neutralização, como reflorestamento e projetos de preserva-
ção ambiental ou mistura de gás natural com biometano, tornam muito mais 
viável o alcance da produção de hidrogênio a partir do gás natural com emissões 
líquidas zero.

A adoção em larga escala do hidrogênio como solução de descarbonização está 
diretamente relacionada ao seu custo de produção e seu preço de mercado. Atual-
mente, estimativas para o custo de produção do hidrogênio gerado por eletrólise a 
partir de fontes renováveis de eletricidade variam entre 2,5 e 6,8 USD/kg. Levanta-
mento realizado pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos (US, 2020b)  
consolidou dados sobre custos de produção do hidrogênio verde de diferentes ins-
tituições, conforme mostrado na Tabela 2.

Tabela 2 | Estimativas de custos de produção do hidrogênio verde por várias fontes de 

referências e premissas associadas

Mínimo
(US$/kg- H2)

Máximo
(US$/kg- H2)

Ano
Custo da 

eletricidade
(US$/MWh)

Fator de 
capacidade

(%)

Capex do 
sistema

(US$/kW)

Eficiência
(%PCI) Referência

4 6 2020 40-100 20-30 750 65 H2 Council

2,7 6,8 2018 23-85 26-48 840 65 IRENA

2,5 6,8 2019 35-45 - 1400 - BNEF

5 6 2020 50-70 90 1500 - DoE

Fonte: US (2020a, 2020b).

Os principais fatores que influenciam no custo de produção do hidrogênio 
verde são: (i) o custo de investimento da planta de eletrólise, cujo principal equi-
pamento é o eletrolisador; (ii) o custo de aquisição da eletricidade renovável 
utilizada no processo produtivo; (iii) o fator de capacidade e eficiência do con-
junto gerador-eletrolisador; e (iv) a vida útil do sistema. A componente do preço 
da eletricidade é crítica e tem representatividade de aproximadamente 70% do 
custo de produção. Reduções nos valores do capex dos eletrolisadores e do cus-
to de produção da eletricidade de fontes renováveis serão os impulsionadores 
do ganho de competitividade do hidrogênio verde. A redução do valor do capex 
deverá ser resultado do ganho de escala da produção dos eletrolisadores e o 
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preço da eletricidade renovável, especialmente advinda das fontes eólica e solar, 
deverá seguir na trajetória de queda observada desde o início do desenvolvi-
mento dessas tecnologias.

Há diversos fatores que influenciam no custo do hidrogênio, incluindo a 
rota utilizada, custo de insumos, localização e escala da planta. Isso faz com que 
o preço do hidrogênio não seja homogêneo no mundo. Ainda assim, a Tabela 3 
traz algumas referências de preço do hidrogênio em comparação com o preço 
do gás natural e do petróleo.

Tabela 3 | Preços do hidrogênio e combustíveis fósseis em diversos mercados

Referências  
de preços* de

hidrogênio

Hidrogênio azul 
CH4 + H20  CO + 3H2

(carbono é armazenado)

Hidrogênio cinza 
CH4 + H20  CO + 3H2

Hidrogênio verde 
2H2O  2H2 + O2

Brasil
18,48 a 28,70  
US$/MMBtu(1) 

2,1 a 3,3 US$/kg

12,00 a 21,04  
US$/MMBtu(1) 

1,4 a 2,4 US$/kg

14,9 a 26,4 
US$/MMBtu(2) 

1,7 a 3.0 US$/kg

Mundo
8,79 a 17,58  
US$/MMBtu(3) 
1 a 2 US$/kg

4,39 a 14,94  
US$/MMBtu(3) 

0,5 a 1,7 US$/kg

26,37 a 70,34  
US$/MMBtu(3) 
3 a 8 US$/kg

Fontes: (1) Brasil (2021e). (2) A. Teixeira (2022). (3) IEA (2021b).

Nota: * Considerou-se que um quilo de hidrogênio contém 33,33 kWh, ou 0,1137 MMBtu. Essas são as estimativas referentes 

a uma planta com capacidade de produção de 1.000 t H2/dia, com preços de GN variando de US$ 6 a 12/MMBtu, e, no caso do 

hidrogênio azul, venda de créditos de carbono a US$ 50/t CO2.

Combustíveis fósseis 
 (US$/MMBtu) 2018 2019 2020 2021 2022

Gás russo vendido na Europa 7,80 4,80 3,24 16,13 32,38

Gás boliviano (fronteira) 4,99 5,32 3,94 4,31 N/D

NBP** 7,68 4,96 3,28 15,55 28,23

Henry Hub*** 3,15 2,57 2,02 3,85 6,04

Petróleo Brent 12,66 11,41 7,54 12,55 18,86

Fonte: Brasil ([2022]).

Notas: ** Preço de referência em determinado hub de distribuição de gás natural no mercado britânico. *** Preço de referência 

em determinado hub de distribuição de gás natural no mercado norte-americano.

Tal como no caso do hidrogênio, o preço do gás natural apresenta grande  
variação a depender da localidade. Ainda assim, o gás natural tende a ser uma  
opção mais barata do que o hidrogênio, embora os avanços em energias renováveis e 
o crescimento do uso do hidrogênio tendam a torná-lo cada vez mais competitivo.
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PERSPECTIVAS DE DEMANDA FUTURA

A natureza molecular do hidrogênio habilita sua combinação com outros elemen-
tos, como carbono e nitrogênio, para a produção de combustíveis sintéticos e 
matérias-primas para a indústria. Outra possibilidade é aproveitá-lo como meio 
de armazenamento da energia elétrica nos momentos em que os parques eólicos 
e solares gerarem além da capacidade imediata de consumo, compensando os 
momentos de baixa geração decorrentes das condições de operação. Nivelando o 
fornecimento, reduzindo a intermitência e aumentando a segurança desse tipo de 
geração de eletricidade renovável, se favorece a utilização mais ampla de fontes 
não emissoras de carbono.

No futuro próximo, para além dos usos tradicionais como matéria-prima (so-
bretudo no processo de refino de petróleo e na indústria de fertilizantes, seus 
maiores consumidores), o empenho mundial deve viabilizar a adoção do hidrogê-
nio como transportador energético diretamente, como combustível, ou indireta-
mente, como armazenador de energia. Além da utilização por FCEV, poderá ser 
base para produzir combustíveis sintéticos limpos, como metano, metanol e amô-
nia, e alguns outros combustíveis líquidos com amplo potencial de uso no setor de 
transportes, inclusive na aviação.19

De acordo com o já referido documento Net Zero by 2050 (IEA, 2021d), a maior 
parte do consumo de hidrogênio deve se dar em usos on site, com destaque para 
o crescimento de demanda da indústria de ferro e aço, que pode saltar de um 
consumo de 5 Mt/ano em 2020 para um consumo de 40 Mt/ano em 2050. Os de-
mais segmentos industriais também devem contar com incrementos de demanda 
consideráveis, com a indústria química passando de um consumo de 46 Mt/ano 
em 2020 para 60 Mt/ano. Além disso, espera-se que segmentos que atualmente 
não utilizam hidrogênio possam se beneficiar da redução do custo do energético. 
A IEA também projeta que o consumo de hidrogênio para geração elétrica passe 

19 A conversão do hidrogênio produzido a partir de eletrólise em combustíveis sintéticos vem sendo deno-
minada power-to-liquid, ou, mais genericamente, power-to-x, expressão para denotar a conversão de eletri-
cidade em outro transportador de energia ou mesmo em outro elemento, com o “x” se referindo a qualquer 
combustível, composto químico, energia ou calor resultante. A referência a power-to-gas, por exemplo, pode 
denotar a produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, bem como a produção de metano sintético 
a partir da combinação de hidrogênio e CO2. Power-to-liquids se refere à produção de combustíveis líquidos 
sintéticos baseados no hidrogênio obtido via eletrólise, como metanol e amônia, sendo às vezes chamados de 
“eletrocombustíveis” (electrofuels) e, no caso mais específico de utilização de energia solar para tal, de com-
bustíveis solares (solar fuels) (IEA, 2019).
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de 0 para 100 Mt/ano, enquanto o uso em navios, aviões e veículos rodoviários 
deve passar, respectivamente, para 57, 52 e 93 Mt/ano.

No total, o cenário net zero da IEA indica que a demanda por hidrogênio 
pode passar de 87 Mt em 2020 para 528 Mt em 2050, um aumento de mais de 
500% (Gráfico 6).

Gráfico 6 | Projeção de demanda e usos do hidrogênio
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Fonte: Elaboração própria com base em IEA (2021d).

Em 2050, metade das 530  milhões de toneladas de hidrogênio previstas 
deverá ser consumida pela indústria pesada (na produção de aço e de produtos 
químicos) e pelo setor de transportes. Outros 30% deverão ser convertidos em 
combustíveis à base de hidrogênio, como amônia para uso em navios e geração de 
eletricidade, querosene sintético para emprego na aviação e metano sintético a 
ser misturado na rede de gás natural. Estima-se que 17% do hidrogênio produzido 
em 2050 será utilizado como armazenador de energia para a estabilização de sis-
temas de geração de eletricidade eólica e solar – que são variáveis por natureza.  
A aposta é que, em 2050, os combustíveis derivados do hidrogênio, como a amônia 
(que, portanto, não será utilizada apenas como matéria-prima básica para a indús-
tria química, como é hoje) e os hidrocarbonetos sintéticos produzidos a partir do 
hidrogênio e do CO2, suprirão 13% da demanda global de energia (IEA, 2021d).

É importante destacar a magnitude do desafio que está posto. No cenário 
net zero emissions da IEA, é anunciado que a humanidade depende de um impul-
so sem precedentes às tecnologias limpas até 2030, requerendo aplicação ime-
diata e massiva de todas as já existentes, bem como de todas com maior eficiên-
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cia energética disponíveis. Embora praticamente todas as tecnologias limpas 
necessárias para os cortes de emissões planejados até 2030 já estejam disponí-
veis, pelo menos metade das que serão necessárias para alcançar as metas até 
2050 está apenas em fase de demonstração ou de prototipagem (Gráfico 7), o 
que enseja a aceleração dos esforços de inovação e desenvolvimento até o fim 
desta década (IEA, 2021d).

Gráfico 7 | De onde virá a redução de emissões de CO2 até 2050, cenário net zero emissions
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Fonte: IEA (2021b).

Vencido o desafio econômico e tecnológico para levar a economia global a 
emissões líquidas zero até 2050, a ampliação do uso futuro do hidrogênio como 
energético deve retirar das refinarias e demais indústrias que o produzem para 
consumo próprio o posto de maiores produtoras. Desde os anos 2000, entraram 
em operação no mundo cerca de 230 projetos de geração de hidrogênio para fins 
energéticos e aplicações vinculadas à agenda climática, como para uso em veí-
culos, aquecimento de edifícios e armazenamento de eletricidade. Embora a 
maioria o produza a partir da eletrólise, em termos de volume produzido, os 
novos projetos que o fazem a partir de combustíveis fósseis e CCUS geram cerca 
de vinte vezes mais energia do que os inúmeros novos projetos de eletrólise – 
revelando a baixa escala de produção dessa última via em comparação com a de 
fontes fósseis. São projetos derivados de investimentos públicos e privados que 
demonstram a efetividade das novas tecnologias envolvidas e geram conheci-
mento acerca dos riscos e das considerações contratuais que precisarão ser en-
frentados para que tecnologias do tipo células de combustível, eletrólise da 
água, turbinas a hidrogênio, entre outras estejam prontas para serem demanda-
das em larga escala e padronizadas industrialmente (IEA, 2019).
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A seguir, serão detalhados os processos, os desafios e as perspectivas para 
ampliação dos usos do hidrogênio em alguns setores da economia com grande 
potencial de transformação e abatimento de suas emissões.

Setor elétrico

A matriz elétrica ao redor do mundo ainda depende fortemente de combustíveis 
fósseis, sendo a participação do carvão (35%), do gás natural (23%) e do óleo (3%), 
que juntos representaram em 2020 cerca de 17 mil TWh ou 71% da produção de 
eletricidade, responsável pela emissão de 12,3 Gt de CO2 em 2020 ou 36% das 
emissões relacionadas ao setor energético (IEA, 2021d).

Além de uma taxa de crescimento da energia renovável muito superior à atual, 
para cumprir as metas de emissões líquidas nulas em 2050, o setor elétrico precisa 
de soluções de armazenamento para atender ao pico de demanda e lidar com a va-
riabilidade da produção das renováveis não controláveis, como eólicas e solares. 
Armazenar energia em horários de preço mais baixo da eletricidade e fornecê-la à 
rede em horários de pico na demanda constituem um uso promissor do hidrogênio, 
principalmente considerando o fator sazonal e complementar das fontes renová-
veis. As possibilidades de armazenar grandes quantidades de hidrogênio em reser-
vatórios geológicos ou de transportá-lo por meio de redes de gasodutos vêm sendo 
estudadas para ultrapassar as limitações de armazenamento de longo prazo e sem 
emissões, que hoje somente os reservatórios hídricos se aproximam de atender.

As rotas tecnológicas para que o hidrogênio se torne uma fonte de eletricida-
de despachável, flexível para atender às variações instantâneas de demanda e lim-
pa incluem a combustão direta em turbinas, como é feito atualmente com o gás 
natural, ou por meio de células a combustível. Além disso, uma cadeia produtiva 
de hidrogênio em larga escala terá de surgir nos próximos anos para manter o 
suprimento estável e a baixo preço, sem gerar emissões.

Para efetivamente substituir o gás natural no controle da variabilidade de 
demanda de eletricidade e aproveitar o potencial excedente de eólicas e solares, 
além da infraestrutura de transporte e armazenamento do hidrogênio, são neces-
sários ajustes no processo termoelétrico de geração de eletricidade, pois na 
queima direta do hidrogênio puro nas turbinas são emitidos níveis altos de óxidos 
nitrosos. Esses gases (NOx) também geram efeitos deletérios ao meio ambiente e, 
para controlar essas emissões, tecnologias como difusores e misturadores devem 
ainda ser aperfeiçoadas. A aplicação dessas tecnologias representa um custo 40% 
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maior que turbinas a gás natural. Estima-se que em 2040 o sobrecusto será de 
10% (BNEF, 2020c).

As células a combustível em escala industrial também podem ser usadas para 
conversão do hidrogênio em eletricidade, apesar de ainda demandarem um alto 
custo de investimento, de cerca de três vezes o custo de uma planta equivalente 
de gás natural (BNEF, 2020c). Esse custo advém da quantidade de materiais pre-
ciosos utilizados no equipamento (como platina e cerâmicas avançadas) e da baixa 
capacidade atual de produção. A indústria precisará alcançar a escala necessária e 
baixar os custos para tornar o uso da célula a combustível competitivo até 2050, 
motivado pela grande vantagem de não haver emissões nesse processo de recon-
versão do hidrogênio em eletricidade e água.

Amônia

A produção mundial de amônia foi da ordem de 176 Mt em 2018, responsável por 
cerca de 1,8% das emissões globais de dióxido de carbono, sendo a China o maior 
produtor e consumidor (THE ROYAL SOCIETY, 2020).

A síntese da amônia é feita por meio do processo Haber-Bosch, desenvolvido 
no início do século XX, no qual o nitrogênio do ar e o hidrogênio são submetidos 
a temperaturas de 380ºC e pressão de 150 atm para, com uso de catalisadores, 
formarem a molécula da amônia, conforme a reação abaixo:

N2 + 3H2 -> 2 NH3

Atualmente, 81% da produção mundial de amônia é destinada à fabricação de 
fertilizantes (BNEF, 2019b), sendo o restante destinado a outros produtos quími-
cos, fibras, plásticos, explosivos, entre outros. Além do uso atual, espera-se que a 
amônia verde passe a ser utilizada como energético, podendo ser exportada com 
maior facilidade do que o hidrogênio, ou utilizada em navios, contribuindo para a 
descarbonização desse setor, pois os navios de carga emitem cerca de 3% das 
emissões globais de CO2.

O Brasil utiliza, direta ou indiretamente, cerca de 4% da produção mundial de 
amônia sob a forma de fertilizantes. Destes, cerca de 80% são importados. Um dos 
entraves para a produção nacional de amônia tem sido o preço do gás natural bra-
sileiro, sobretudo a partir do boom do shale gas norte-americano, que tornou o gás 
natural dos Estados Unidos mais barato e atraiu bilhões de dólares em investi-
mentos para a indústria química norte-americana.
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No início dos anos 2010, a Petrobras tinha um arrojado plano de instalar três no-
vas unidades de fertilizantes nitrogenados (UFN): a UFN III, UFN IV e a UFN V. Porém, 
a falta de competitividade do preço do gás natural brasileiro, aliada à mudança de 
rumo da empresa, que passou a focar mais a exploração e a produção de petróleo, fez 
com que todos esses projetos fossem paralisados ou colocados à venda.

Além de não ter implantado as três fábricas de fertilizantes previstas, a 
Petrobras ainda optou pela hibernação de suas três fábricas de fertilizantes já 
operacionais: a Fafen-PR, Fafen-BA e Fafen-SE. As duas últimas foram arrenda-
das pela Unigel, que já retomou a produção e vem fazendo importantes investi-
mentos de revitalização nessas plantas. O momento do investimento da Unigel 
foi oportuno, já que coincidiu com uma alta no preço dos fertilizantes nitroge-
nados, ao passo que o gás natural brasileiro vem sofrendo reajustes menos dra-
máticos do que os que vêm acontecendo em outras partes do mundo em meio à 
turbulência causada pela guerra na Ucrânia.

A recuperação da competitividade da indústria nacional de amônia, ainda 
que inicialmente por meio do uso do gás natural, será essencial para posicionar 
o Brasil como um grande produtor desse químico e incorporar cada vez mais o 
uso de fontes de hidrogênio de baixo carbono como matéria-prima.

Concomitantemente à recuperação da indústria nacional de amônia a partir 
do uso do gás natural, surgem iniciativas visando a produção de amônia verde. A 
Yara e a Unigel, empresas que já produzem amônia no Brasil, anunciaram que 
devem passar a produzir amônia verde a partir de 2023. Além disso, diversas 
empresas multinacionais já mostraram interesse em construir hubs de produção 
de hidrogênio e amônia verdes nos portos do Açu e de Pecém. Entre eles, 
destaca-se o projeto de implantação de uma fábrica de amônia verde no Porto 
do Açu com capacidade de produção de 250 mil toneladas por ano.

Além do uso atual na produção de fertilizante, a amônia será um importante 
vetor de energia, pois proporciona vantagens no custo de armazenagem e trans-
porte quando comparada ao hidrogênio em seu estado natural, podendo ser uti-
lizada como um combustível de baixo carbono. A amônia pode ser armazenada 
na forma líquida em temperaturas e pressões mais amenas. Em comparação, o 
hidrogênio necessita de pressão muito elevada ou temperatura extremamente 
baixa (-253°C) para se liquefazer e ter densidade volumétrica comparável, o que 
demanda gastos energéticos para armazenar e transportar. Essas características 
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abrem várias possibilidades de aplicação futura para a amônia em setores de 
difícil descarbonização, como transporte de longas distâncias e carga pesada, 
geração de energia despachável em redes de eletricidade integradas e reconver-
são em hidrogênio após o transporte.

O hidrogênio utilizado no processo de síntese da amônia provém atualmen-
te de combustíveis fósseis, sendo 72% do gás natural e 22% do carvão. O restante 
é derivado de óleo e subprodutos alternativos do petróleo. Cerca de 40% da 
produção atual de hidrogênio é destinada à amônia e são emitidos 438 MtCO2 
por ano em sua fabricação, ou seja, uma intensidade de 2,5 tCO2/tonelada de 
amônia (BNEF, 2019b).

O potencial de substituição do hidrogênio de base fóssil por hidrogênio 
verde é alto, pois as adaptações são mínimas no processo Haber-Bosch, neces-
sitando, porém, de um suprimento estável de hidrogênio, o que pode ser um 
desafio dado o caráter não controlável das fontes de energia solar e eólica, 
caso seja considerada a sincronicidade entre a geração da planta elétrica e a 
produção de hidrogênio. Possíveis soluções seriam estocagem de hidrogênio 
no local, conexão à rede, além de outras alternativas que estão sendo avaliadas 
em projetos-piloto. Empresas como Yara e Engie, na Austrália, Thyssenkrupp e 
Siemens, na Alemanha, operam plantas com capacidade entre cinquenta  
e oitenta toneladas por dia, muitas delas aproveitando a estrutura existente e 
utilizando hidrogênio de fontes renováveis.

A velocidade da substituição do hidrogênio na produção da amônia dependerá 
da trajetória de preço do hidrogênio limpo e da capacidade de produção contínua. 
O custo nivelado de produção da amônia verde pode se tornar mais competitivo 
do que a amônia produzida com gás natural em 2030, e com carvão perto de 2040, 
sem que seja necessário nenhum subsídio ou preço de carbono na comparação, 
caso as projeções de custo do hidrogênio verde se concretizem (US$ 2/kg H2 em 
2030 e US$ 1/kg H2 em 2050) (BNEF, 2019b).

Mesmo assim, uma política adequada de precificação do carbono irá benefi-
ciar a adoção, pois apesar do processo Haber-Bosch reutilizar o carbono emitido 
na síntese da amônia, ao aplicar o fertilizante no solo ocorre a liberação do gás 
capturado. Além disso, pesquisas tentam viabilizar a substituição da ureia por ni-
trato de amônia, que evita as emissões e a vaporização da amônia após a aplicação 
no solo, melhorando a performance (IFA, 2022).
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Metanol

Outro importante químico que pode ser produzido a partir do hidrogênio e tem 
grande importância para as cadeias mundiais é o metanol. Em 2020, a produção 
mundial de metanol foi de cerca de 110 milhões de toneladas, sendo quase inte-
gralmente baseada em rotas que utilizam combustíveis fósseis (IRENA, 2021), es-
pecialmente o gás natural e o carvão mineral. Isso resulta em emissões da ordem 
de 2,2 toneladas de CO2 para cada tonelada de metanol produzida a partir do gás 
natural (IRENA, 2021).

O metanol é amplamente utilizado para a fabricação de plásticos e solventes, 
além de ser misturado à gasolina nas principais economias do mundo, quais sejam: 
Estados Unidos, China e União Europeia. No Brasil, o maior destaque vai para o 
uso de metanol como insumo para produção de biodiesel. De acordo com a Em-
presa de Pesquisa Energética (BRASIL, 2020b), o Brasil é o maior produtor mundial 
de biodiesel via rota metílica.20 Apesar disso, o país não conta com nenhuma fábri-
ca de metanol em funcionamento e, por esse motivo, em 2021, o país importou 
100% da sua demanda por metanol, que atingiu 1,4 milhão de toneladas.

Em que pese já ter contado com três fábricas de metanol, o alto preço do gás 
natural brasileiro levou a uma queda da competitividade, ocasionando o fecha-
mento dessas fábricas.

Apesar disso, o Brasil apresenta um mercado significativo de metanol, tendo 
potencial para instalação de uma ou duas fábricas de classe mundial. Uma fábrica 
de metanol com capacidade de produção de um milhão de toneladas por ano pode 
consumir algo em torno de 0,25 milhão de toneladas e reduzir as emissões de CO2 

em até 2,2 milhões de toneladas por ano, em comparação com fábricas baseadas 
em combustíveis a gás natural como insumo.

Mineração

Há diferentes estimativas quanto à emissão de gases de efeito estufa relacionados 
à mineração, mas, segundo Delevingne e outros (2020), as emissões globais liga-
das a esse setor podem ser equivalentes a algo entre 1,9 e 5,1 Gt CO2/ano. A maior 
parte dessas emissões, entre 1,5 e 4,6 Gt CO2/ano, se originam pela liberação de 

20 Rota metílica é aquela que utiliza o metanol como solvente. Apesar de também ser possível produzir  
biodiesel a partir do etanol, esse último apresenta menor eficiência do que o metanol.



36

Hidrogênio de baixo carbono:  
oportunidades para o protagonismo brasileiro na produção de energia limpa

metano21 para a atmosfera durante a mineração de carvão mineral, sendo as emis-
sões por consumo energético da ordem de 0,4 Gt CO2/ano.

Esses números mostram que o grande problema da mineração não pode ser 
contornado meramente adotando-se combustíveis menos poluentes, já que a 
maior parte das emissões só pode ser mitigada reduzindo-se a mineração de 
carvão mineral. Ainda assim, o hidrogênio pode ser um combustível alternativo 
para a descarbonização do setor. Entre as medidas que podem ser adotadas, 
estão a substituição do óleo diesel dos equipamentos de transportes de minério 
e o uso do hidrogênio como combustível em processos de aglomeração de mi-
nérios, como é o caso dos processos de sinterização e pelotização. Contudo, 
para que essa substituição de combustíveis fósseis por hidrogênio possa 
acontecer, é necessário que o custo do hidrogênio se torne mais competitivo 
diante das alternativas, como óleo diesel e gás natural.

Com relação ao contexto brasileiro, apesar de o país ser um importante player 
mundial na mineração, a produção brasileira de carvão mineral é pequena. O Brasil 
é um importador desse insumo – fato que o coloca longe da lista dos que mais 
emitem gases de efeito estufa. Ainda assim, existe espaço para reduzir emissões 
por meio de substituição de combustíveis fósseis por hidrogênio. De acordo com 
o Balanço Energético Nacional, o setor de mineração consome menos de 1% da 
matriz energética brasileira. Considerando o poder calorífico do hidrogênio, isso 
corresponde a cerca de 0,8 milhão de toneladas de hidrogênio por ano.22

Ferro e aço

O aço é vital para a economia moderna mundial e sua produção é intensiva em 
energia e emissões, não havendo ainda uma solução única para reduzir drastica-
mente sua pegada de carbono. As emissões de CO2 da indústria siderúrgica em 
2020 foram de 2,6 GtCO2/ano e representaram cerca de 8% das emissões totais a 
partir de combustíveis fósseis, com a produção de aço em 2020 chegando a 1,9 Gt, 
ou seja, para produzir 1,9 bilhão de toneladas de aço foram emitidos 2,6 bilhões de 

21 O metano é um poderoso gás de efeito estufa. Sua ação como causador do efeito estufa em um perí-
odo de vinte anos é 84 a 86 vezes maior do que o CO2, segundo dados da Organização das Nações Unidas 
(www.unece.org/challenge). Em um período de cem anos, esse potencial cai para 28 a 34 vezes, já que o 
metano tende a se degradar ao longo do tempo.

22 Estimativa feita levando-se em conta apenas o poder calorífico do hidrogênio, sem considerar o fator de 
eficiência energética.
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toneladas de CO2. Portanto, cada tonelada de aço produzida corresponde a uma 
emissão de cerca de 1,4 tonelada de CO2 (WORLD STEEL ASSOCIATION, 2022).

O processo mais tradicional de fabricação do aço ocorre com o uso de  
altos-fornos, com a redução dos óxidos do minério por meio do coque de carvão. 
Esse processo químico simplificado pode ser observado na reação abaixo:

2Fe2O3 + 3C -> 4Fe + 3CO2

A fabricação em altos-fornos, também chamada de BF-BOF (blast furnace – 

basic oxygen furnace), é responsável por 72% do aço produzido no mundo e esse 
processo gera 1,8 tCO2 por tonelada de aço. Ou seja, o processo mais difundido 
para fabricação de aço gera sozinho 2,4 GtCO2 anualmente, o que representa 92% 
das emissões do setor. Nesse processo, o hidrogênio entra apenas na etapa final 
de acabamento do aço, para evitar oxidação, e no processo de recozimento, que 
ajusta suas propriedades mecânicas (BNEF, 2019a).

Mesmo com a projeção de ganhos de eficiência do processo e aumento da re-
ciclagem do aço, devido ao crescimento de 33% da demanda mundial de aço até 
2050, as emissões do setor passarão a 2,7 GtCO2/ano, um crescimento de 7% nesse 
período (BNEF, 2019a). Para atingir as metas de redução de emissões do cenário SDS 
da IEA, que no estudo é equivalente a atingir emissões líquidas nulas (net zero) em 
2070, o índice médio de emissões do setor deve cair para 0,6 tCO2 por tonelada de 
aço, o que somente poderá ser atingido com novas usinas implantadas com proces-
sos limpos e conversão do parque atual para consumir menos energia e gerar me-
nos emissões (IEA, 2020). Ainda segundo a IEA, para atingir emissões nulas em 2050, 
seriam necessárias inovações de processo e alterações significativas na dinâmica 
econômica que ainda não existem ou não são possíveis prever atualmente.

Outra forma possível utilizada na produção de aço é a chamada redução dire-
ta (DRI). Esse processo gera o chamado ferro esponja por meio do gás de síntese, 
que é uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio obtida pela reforma do 
gás natural ou do carvão, e respondeu por 104 Mt de aço produzido em 2020, ou 
5% da produção mundial de aço virgem. A redução direta gera cerca de 0,8 tCO2 

por tonelada de aço, índice menor do que o do processo convencional, mas ainda 
insuficiente para o atingimento da neutralidade em carbono (BNEF, 2019a).

Apesar de hoje já haver uso para o hidrogênio no processo de redução do mi-
nério, ele ainda é produzido com emissões e utilizado no processo de redução 
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com o carbono advindo do gás natural ou do carvão. Além de substituí-lo por hi-
drogênio produzido sem emissões, os fabricantes estão trabalhando em tecnolo-
gias de redução direta com uso do hidrogênio.

O processo de redução direta usando hidrogênio puro vem sendo testado em 
escala piloto, apesar do alto custo atual. A adoção da redução direta com hidrogê-
nio (H2 DR) pode reduzir os índices de emissões a até 0,05 tCO2 por tonelada de 
aço (VOGL; ÅHMAN; NILSSON, 2018). Empresas como ArcelorMittal, Voestalpine, 
Salzgitter e AISI pesquisam a solução para ganho de escala dessa tecnologia, 
almejando início de produção comercial em 2030. Atualmente, o índice de pronti-
dão técnica (TRL)23 varia entre 4 e 6, indicando que esses projetos estão em fase 
de prototipação inicial ou em escala, fase anterior à de demonstração.

Outra tecnologia de descarbonização na indústria siderúrgica é a injeção de 
hidrogênio como agente redutor em altos-fornos em combinação com o coque, 
que não reduz drasticamente os índices de emissão, mas aproveita a infraestrutu-
ra existente e pode estar associado a tecnologias de captura para o carbono resi-
dual. As estimativas atuais são de até 20% de redução de emissão (YILMAZ; 
WENDELSTORF; TUREK, 2017) e o índice de prontidão técnica das plantas-piloto 
também está em fase de protótipo, pronto para ser desenvolvido em larga escala, 
dependendo apenas da disponibilidade de hidrogênio limpo a preço competitivo.

O potencial de consumo de hidrogênio na indústria siderúrgica em 2050, 
segundo estimativas da Bloomberg NEF, pode chegar a 90 Gt por ano caso toda a 
produção mundial seja convertida ao processo de redução direta com H2, estabe-
lecendo um limite teórico para essa demanda (BNEF, 2019a). Estimativas menos 
otimistas, como a do Hydrogen Council, projetam que 10% do aço primário seria 
produzido por esse processo e, devido à longa vida útil das plantas siderúrgicas 
que usam alto-forno, especialmente na China, a substituição desse processo leva-
ria mais tempo. Com isso, seriam demandadas 9 Gt/ano de H2. A demanda futura 
real irá variar conforme as soluções tecnológicas adotadas, a velocidade de queda 
de custos dos insumos e a adoção da precificação do carbono emitido ou 
compensado (BNEF, 2019a).

23 O índice de prontidão técnica (TRL) avalia o grau de maturidade de uma tecnologia e foi desenvolvido pela 
National Aeronautics and Space Administration (Nasa) para ser aplicado em pesquisa e aquisições. Sua escala 
vai de 1 a 9, sendo que 1 representa a fase de pesquisa básica e 9 representa uma tecnologia que foi implemen-
tada e já demonstrou sucesso em ambiente operacional.
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Com relação ao cenário brasileiro, de acordo com o Instituto Aço Brasil 
(IABR, 2020), o parque industrial brasileiro conta com 31 usinas, administradas por 
12 grupos empresariais. Com uma capacidade instalada de 51 milhões de toneladas 
de aço bruto por ano, o parque nacional produziu 36,2 milhões de toneladas no 
último ano e exportou 6 milhões de toneladas.

Cerca de 75% do aço brasileiro é produzido pela rota do alto-forno, que 
gera maiores emissões de CO2. Apesar dos esforços em relação à reciclagem, o 
mercado brasileiro ainda é pouco maduro, dependendo da obsolescência de 
produtos para a geração de sucata. Já a produção via fornos elétricos24 corres-
ponde a cerca de 25%. Uma medida para a descarbonização é o uso de carvão 
vegetal nos altos-fornos, que em 2020 correspondeu a 11,2% do carvão utiliza-
do. Apesar desses esforços, a indústria siderúrgica brasileira ainda é grande 
emissora de CO2. O relatório de sustentabilidade do IABR indica que em 2020 
o Brasil emitiu 1,7 t CO2/t aço bruto, o equivalente a 47 milhões de t CO2 em 
2020 (IABR, 2020).

Apesar de ainda ser grande emissora de gases de efeito estufa, a indústria 
siderúrgica brasileira conta com algumas iniciativas dignas de serem mencionadas. 
A Vallourec, por exemplo, utiliza uma tecnologia chamada Carboval, que transfor-
ma a madeira em carvão vegetal sem a liberação de metano ou de monóxido de 
carbono. Já a Aço Verde do Brasil (AVB) ganhou notoriedade por ser certificada 
como a primeira usina siderúrgica de carbono neutro do mundo. A certificação foi 
concedida pela Société Générale de Surveillance (SGS), segundo os critérios do 
GreenHouse Gases Protocol

Essas iniciativas, assim como maior uso de carvão vegetal reflorestado, 
tecnologias de reaproveitamento de gases siderúrgicos, aumento da reciclagem 
e processos de redução direta (DRI), serão fundamentais para a descarboniza-
ção da indústria siderúrgica brasileira, que pode ainda se valer das vantagens 
comparativas do Brasil em geração de energias renováveis para tornar o país 
referência na produção e no consumo de hidrogênio com finalidade de redu-
ção direta de ferro.

24 Fornos elétricos, também conhecidos como EAF, do inglês electric arc furnace, são usados na produção do 
aço como alternativa à rota do alto-forno. Esse tipo de forno conduz altas correntes através de seus eletrodos 
de grafite para derreter a matéria-prima utilizada, seja sucata ou DRI (DRI, ou ferro esponja, é o resultado da 
redução direta).
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Cimento

O cimento é um aglomerante essencial para a indústria de construção civil mundial. 
Segundo o IEA (2022a), a produção de cimento em 2021 foi de aproximadamente 
4.300 milhões de toneladas, com a China representando 55% da produção, seguida 
pela Índia, com 8%, e o Brasil representando apenas 1,5% (STATISTA, 2022).

A indústria do cimento é altamente intensiva em energia, sendo responsável 
pela emissão de cerca de 7% das emissões antropogênicas globais. Atualmente, seu 
processo de fabricação utiliza combustíveis fósseis como carvão mineral, óleo e gás 
natural para aquecer a mistura de calcário, argila e demais componentes a tempe-
raturas que podem chegar a 1.600°C, em um processo chamado de clinquerização.

O alto consumo energético da indústria do cimento a coloca como candida-
ta ao uso de fontes alternativas de energia de modo a reduzir suas emissões. 
Embora ainda esteja muito distante da neutralidade em carbono, o Brasil já ado-
tou uma série de medidas para reduzir a pegada de carbono do cimento brasilei-
ro. A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e o Sindicato Nacional 
das Indústrias de Cimento (SNIC) destacam uma série de medidas que tornaram 
a indústria brasileira referência em redução de emissões. De acordo com o rela-
tório anual de 2020 do SNIC, a taxa global de emissão de gases de efeito estufa 
é de 635 kgCO2 por tonelada de cimento produzido, enquanto no Brasil esse 
número é de 564 kgCO2 por tonelada de cimento produzido.

Algumas das medidas adotadas para atingir esse patamar foram as seguintes 
(RODRIGUES; PALMA, 2021):

i) uso de matérias-primas alternativas ao clínquer – exemplos: escórias 
siderúrgicas, cinzas de termoelétricas e pó de calcário;

ii) uso de combustíveis alternativos – exemplos: biomassa e resíduos; e

iii)   medidas de eficiência energética – exemplo: uso de equipamentos  
mais eficientes.

Mesmo com essas medidas, a indústria brasileira de cimento continua sendo 
uma das maiores emissoras de gases de efeito estufa, sendo responsável por 2,3% 
das emissões nacionais, conforme dados da CNI. A redução dessas emissões só 
será possível a partir de uma série de medidas adicionais, tais como o reaprovei-
tamento de calor dos fornos para cogeração de energia elétrica, a eletrificação de 
fornos e a adoção de hidrogênio de baixo carbono.



41

Hidrogênio de baixo carbono:  
oportunidades para o protagonismo brasileiro na produção de energia limpa

Quanto ao uso de hidrogênio, ainda há um longo caminho a percorrer até 
que seu uso como energético seja difundido na indústria do cimento. Apesar 
disso, um projeto-piloto na Inglaterra já demonstrou que é possível ter sucesso 
na fabricação de cimento usando um mix de combustíveis de 49% de glicerina, 
39% de hidrogênio e 12% de biomassa animal. Embora a planta em questão tenha 
utilizado hidrogênio cinza, isso mostra que é possível utilizar hidrogênio na  
descarbonização da indústria.

No entanto, para que o uso do hidrogênio se faça viável, ainda é necessária 
uma forte redução de custo de produção desse insumo, além de uma política que 
onere a emissão de gases de efeito estufa.

Assim como nas demais indústrias já citadas, para que isso aconteça, é neces-
sário que haja uma redução no custo do hidrogênio. Caso o hidrogênio de baixo 
carbono se torne barato o suficiente a ponto de substituir combustíveis fósseis, a 
Bloomberg (BNEF, 2019c) estima que a indústria de cimento poderá demandar até 
38 Mt de H2 até 2050. Caso extrapolemos esse número para o Brasil, que repre-
senta cerca de 1,5% da produção mundial de cimento, a indústria nacional pode 
demandar até 0,6 Mt de H2 até 2050.

Uso térmico e demais segmentos industriais

A produção de calor é um insumo essencial nos processos produtivos de vários 
materiais, tais como cerâmica, vidro, metais, cimento, químicos, alimentos, entre 
outros. Estima-se que esses processos demandem 75 EJ de energia anualmente 
para gerar calor para processos industriais. São usados vários combustíveis, em 
sua grande maioria fósseis e poluentes, responsáveis por emissões de 5,6 GtCO2 
por ano, ou cerca de 12% das emissões globais (BNEF, 2019c).

O vidro e a cerâmica são possíveis candidatos ao uso do hidrogênio de baixo 
carbono como combustível. O vidro, por exemplo, requer o atingimento de tem-
peraturas da ordem de 1.600ºC para a fundição de sílica e demais matérias-primas. 
As fornalhas utilizam geralmente gás natural ou óleo, suplementadas por ener-
gia elétrica, resultando em um índice de emissões de 1,2 tCO2 por tonelada  
de vidro, contribuindo com cerca de 0,2% nas emissões globais. O hidrogênio 
já é utilizado no processo produtivo, podendo ser substituído por um  
hidrogênio feito sem emissões. Além disso, pode ser utilizado para gerar o calor 
de processo, com potencial de uso de 2,4 Mt anuais em 2050 (BNEF, 2019c).
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Uso no transporte

O transporte é responsável por 21% das emissões globais (IEA, 2021d) e,  
segundo o Fórum Internacional de Transporte, as atuais políticas de descarboni-
zação são insuficientes para fazer o transporte de passageiros e mercadorias re-
duzir suas emissões. Na verdade, a projeção é que haja um aumento de 16% nas 
emissões do setor, mesmo que todos os compromissos de descarbonização sejam 
alcançados, pois as reduções esperadas serão superadas pelo aumento da deman-
da projetado (ITF, 2021).

Para reverter essa tendência e alcançar reduções efetivas nas emissões de 
CO2 dos transportes, políticas muito mais ambiciosas devem ser implantadas 
nos segmentos de transporte regional e interurbano de passageiros e transpor-
te de mercadorias, sejam por via terrestre, aérea ou marítima. Nesses segmen-
tos, a eletrificação direta não é viável, pois as longas distâncias e o peso da carga 
exigem combustíveis com densidade de energia suficiente para impulsionar a 
carga e capacidade de armazenagem adequada para a autonomia necessária.

Nos setores em que as emissões são difíceis de serem abatidas, o hidrogê-
nio pode ter um papel importante, seja puro ou no formato de combustível. Os 
combustíveis derivados do hidrogênio tais como amônia, metanol e SAF 
(sustainable aviation fuel), que constituem a abordagem power-to-x ou PtX, 
podem resolver os problemas de densidade energética, tempo de ressupri-
mento e disponibilidade, muitas vezes aproveitando a infraestrutura de distri-
buição e ativos já existentes.

Já no transporte leve, a solução mais desenvolvida é o uso da célula (ou pilha) 
a combustível, já utilizada em automóveis, ônibus, caminhões e empilhadeiras. 
Ainda existem desafios para alcançar as economias de escala na produção dos 
componentes do veículo, no custo do hidrogênio da bomba e na logística de dis-
tribuição. A BloombergNEF estima que o custo total de propriedade de um utilitá-
rio esportivo (SUV) nos Estados Unidos movido a hidrogênio era cerca de 57% 
maior em 2020 do que o custo de um veículo com motor a combustão e chegará à 
paridade em 2030 apenas com fortes políticas de incentivo à adoção do sistema  
a hidrogênio (BNEF, 2020b).



Box | ETANOL

O Brasil se caracteriza por sua singularidade no uso de biocombustíveis, não só pela ele-

vada proporção de etanol na sua matriz de combustíveis e a consequente infraestrutura 

ligada à sua produção e distribuição, mas também pelas políticas públicas bem-sucedidas 

que foram implementadas nas últimas décadas.

Assim, muito embora existam competências tecnológicas no Brasil ligadas ao desen-

volvimento de veículos a combustão que utilizam etanol, ainda não se observa a mesma 

maturidade de conhecimento nas tecnologias habilitadoras de novos biocombustíveis, 

como o caso da célula de hidrogênio renovável.

O aprimoramento de tecnologias habilitadoras que possibilitem a redução de custos 

e a popularização dos veículos que utilizem novos combustíveis é uma resposta extre-

mamente eficiente na descarbonização da matriz de transportes brasileira, visto que, 

além de representar uma substancial redução das emissões de CO2, minimiza os gastos 

com infraestrutura que seriam necessários para viabilizar outras alternativas, tais como 

os veículos elétricos a bateria que necessitem de recarga da rede pública de distribui-

ção de energia.

Dada a urgência climática, soluções de baixo carbono para a matriz de transporte, como 

é o caso de tecnologias de produção de hidrogênio que tenham por base o etanol, são de 

particular interesse para o Brasil, que, ao menos no médio prazo, terá dificuldades para 

ampliar a infraestrutura de recarga pública para veículos elétricos.

Em uma perspectiva de maior prazo, essa eficiência será ampliada com as células a 

combustível de hidrogênio, tecnologia já conhecida na Europa e nos Estados Unidos. 

Contudo, enquanto lá o hidrogênio é muitas vezes obtido do gás natural, no Brasil, há a 

possibilidade de se obter o hidrogênio do etanol em postos de comercialização ou direta-

mente no tanque do veículo, ou seja, além de ser renovável, dispensa os investimentos 

elevados na distribuição do hidrogênio. De fato, essas duas possibilidades estão sendo 

objeto de desenvolvimento no país.

O Centro de Pesquisa para Inovação em Gases e Efeito Estufa da Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (USP), com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo (Fapesp) e da Shell, vem pesquisando a produção de hidrogênio 

renovável a partir do etanol, por meio de uma técnica de oxidação de álcoois e quebra de 

moléculas de água que gera o hidrogênio, conhecida como reforma eletroquímica.

O ponto essencial desse desenvolvimento é a descoberta dos catalisadores mais efi-

cientes na quebra do etanol, que potencializam a reação e reduzem o uso de energia 

elétrica no processo. Isso pode levar a ganhos de eficiência, reduzindo a quantidade de 

energia na reforma eletroquímica a cerca de um terço da necessária à eletrólise da água.
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Mais recentemente, Shell Brasil, Raízen, Hytron, USP e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai) assinaram um acordo de cooperação para o desenvolvi-

mento de equipamentos de produção de hidrogênio a partir do etanol. Esse acordo inclui 

a construção de uma estação-piloto de produção de hidrogênio para abastecimento vei-

cular no campus da USP, que, a princípio, fornecerá o combustível para um dos ônibus 

utilizados pelos estudantes.

Essa tecnologia poderá ser utilizada em postos de combustíveis tradicionais, usando a 

infraestrutura de distribuição do etanol e propiciando uma produção local e descentraliza-

da do hidrogênio para abastecimento veicular. No entanto, nada impede que essas estações 

de produção de hidrogênio sejam utilizadas para substituição de diversos combustíveis fós-

seis e contribuam de forma mais ampla para o processo de descarbonização.

Outra alternativa que vem sendo desenvolvida é a utilização de células a combustível 

movidas a etanol. O veículo é abastecido com etanol, que é convertido em hidrogênio e 

injetado na célula, gerando energia para o motor elétrico.

Montadoras, universidades e centros de pesquisa têm atuado em parceria para viabi-

lizar uma solução economicamente viável. Um exemplo de parceria vigente desde 2019 é 

a que une a Nissan e o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen). A célula de 

combustível projetada pela parceria utiliza um catalisador para a quebra do etanol e pro-

dução do hidrogênio, que é injetado nas células a combustível de óxido sólido. Reações 

eletroquímicas transformam o hidrogênio em eletricidade que alimenta as baterias do 

veículo elétrico.

Há diversas outras parcerias sendo estabelecidas para o desenvolvimento de células a 

combustível. Um consórcio reunindo as montadoras Mercedes-Benz, Stellantis e as em-

presas Bosch, Umicore e Ipiranga estabeleceu dois acordos de parceria com o Ipen para o 

desenvolvimento de tecnologias para o uso de hidrogênio em veículos. Volkswagen, 

Stellantis, Toyota, Ford, Shell, Bosch, AVL e Caoa também fizeram um acordo com a 

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) para desenvolver células a combustível  

a etanol. No caso da Volkswagen, foi anunciada a criação de centro de pesquisa e desen-

volvimento (P&D) no Brasil que vai liderar as pesquisas mundiais em rotas tecnológicas a 

partir de biocombustíveis, entre as quais a célula combustível a hidrogênio.

No processo de descarbonização, o uso do etanol na produção de hidrogênio para 

mover veículos de portes diversos tem o potencial de superar importantes gargalos e 

necessidades de investimentos em infraestrutura, tanto relacionados à distribuição de 

hidrogênio quanto relativos à viabilidade dos veículos elétricos.
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PRINCIPAIS DESAFIOS PARA A INTRODUÇÃO DO 
HIDROGÊNIO NO MERCADO

Ainda que a tecnologia para uso do hidrogênio esteja desenvolvida e empregada há 
décadas, aumentar a escala de sua utilização como energético impõe desafios signifi-
cativos que precisam ser equacionados em termos econômicos e de segurança. Pes-
quisa recente da consultoria DNV (2021b) aponta que algumas limitações práticas e 
barreiras para a utilização do hidrogênio como energético em tão curto prazo, como 
se espera, podem estar sendo subestimadas. Além da necessidade de redução dos 
custos de produção, a pesquisa destaca a falta de arcabouço regulatório apropriado e 
da infraestrutura requerida pelos diversos elos da cadeia – produção, transporte, ar-
mazenamento, distribuição e integração ao sistema energético como um todo.

O esforço regulatório é importante para nortear as políticas de incentivo go-
vernamentais e a coordenação do esforço de todos os agentes envolvidos. São esti-
mados US$ 280 bilhões em investimentos até 2030 (entre US$ 20 bi e US$ 25 bi por 
ano) para viabilizar a aplicação do hidrogênio no sistema de energia mundial como 
se espera. Cerca de 40% seriam destinados à produção; 30% à disponibilização de 
infraestrutura de armazenagem, transporte e distribuição; e 25% para o desenvol-
vimento de produtos e disponibilização de capacidade na manufatura. O restante, 
cerca de 5%, seria requerido para novos modelos de negócio, por exemplo, implan-
tação de frotas de veículos a células de hidrogênio (HYDROGEN COUNCIL, 2017).

Os custos do hidrogênio para o consumidor final dependem criticamente, além 
dos de produção, dos demais estágios que compõem a cadeia de oferta – 
especificamente do transporte e da estocagem, intermediários e necessários entre 
a produção física do hidrogênio e seu consumo final. Há estimativas de que os cus-
tos de transporte de longa distância e de distribuição local podem ser o triplo dos 
de produção. Por exemplo, o custo de transporte do hidrogênio verde da Austrália 
para o Japão – uma rota considerada viável pelas projeções japonesas – 
poderá representar de 30% a 45% do custo total do hidrogênio. A viabilidade de 
futuras rotas de comércio, projetadas para 2030, ilustram a importância dos 
custos de transporte e estocagem em relação à produção. Mesmo uma eventual 
rota de comércio do hidrogênio azul da Rússia para países da Europa não seria 
viável porque os custos de transporte suplantariam as relativas vantagens produ-
tivas russas. Esse exemplo hipotético serve de parâmetro para dimensionar as 
dificuldades de transporte do hidrogênio em relação ao gás natural.
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Na segunda seção, foi descrita uma das propriedades físicas mais salientes do 
hidrogênio, decorrente de ser o elemento mais leve que existe, e que torna tão 
significativos os custos de seu transporte e estocagem: sua densidade energética 
em termos volumétricos. Tendo cerca de um terço da densidade do gás natural, 
maiores volumes de hidrogênio precisam ser deslocados, por gasodutos, 
caminhões ou navios, para atender a mesma demanda energética de volume equi-
valente de gás natural, isso sem comparar a outros combustíveis líquidos cuja 
densidade energética é ainda maior. A baixa densidade volumétrica também 
resulta em maior necessidade de espaço para sua estocagem25 (IEA, 2019).

A relevância dos custos de transporte reflete-se na realidade atual da cadeia 
de oferta do hidrogênio: 85% são produzidos e consumidos no mesmo local. Os 
15% restantes são transportados por caminhões ou gasodutos. Existem cerca de 
4,5 mil km de gasodutos de hidrogênio no mundo, operados, em sua grande maio-
ria, por produtores independentes. Mais da metade está localizada nos Estados 
Unidos, na Louisiana e no Texas (ADOLF, 2017). A título de comparação, no mundo, 
os gasodutos para o transporte de gás natural somam três milhões26 de quilôme-
tros de extensão (IEA, 2019).

Para que o uso do hidrogênio como energético seja significativo em um siste-
ma de energia mundial transformado, limpo e flexível, é necessário viabilizar, de 
modo economicamente competitivo:

i) sua utilização para estocagem de energia em grandes quantidades por 
longos períodos; e

ii) seu transporte por longas distâncias.

Nos tópicos seguintes, serão examinadas alternativas em estudo sobre esses 
tópicos e a conversão do hidrogênio em substâncias mais facilmente estocáveis e 
transportáveis.

25 Ainda na segunda seção, vimos também, para ilustrar as implicações sobre espaço para estocagem, que 
mesmo o hidrogênio comprimido a uma pressão de 700 bar teria apenas 15% da densidade energética da gaso-
lina, indicando que um posto para abastecimento de hidrogênio (vehicle refuelling station) com tanques de ar-
mazenamento a essa pressão ocuparia um espaço sete vezes maior que um posto de gasolina atual (IEA, 2019).

26 No Brasil, existem cerca de 9,4 mil km de gasodutos de transporte de gás natural.
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Alternativas para estocagem

Atualmente, o hidrogênio é predominantemente estocado, em estado gasoso ou lí-
quido, em tanques para aplicações em pequena escala. A consolidação de sua utili-
zação em grande escala como vetor de energia deve levar a uma diversificação  
de formas de estocagem, por exemplo, em terminais de exportações, em postos de 
reabastecimento e em estocagem geológica.

Cavernas de sal, reservatórios exauridos27 de petróleo ou gás natural e aquí-
feros são formas de estocagem geológica adequadas para o armazenamento do 
hidrogênio em grande quantidade e por longo tempo. Cavernas de sal são alta-
mente eficientes – a proporção entre hidrogênio injetado e hidrogênio extraído 
alcança 98% – e apresentam pequeno risco de contaminação. As principais caver-
nas de sal atualmente em uso para esse fim estão localizadas nos Estados Unidos. 
A maior é capaz de armazenar entre dez e vinte mil toneladas, o equivalente a 
trinta dias de hidrogênio gerado a partir de reforma a vapor do gás natural (que 
será abordado adiante) por um produtor próximo à caverna.

A viabilidade do uso de reservatórios exauridos de petróleo e gás natural e de 
aquíferos para armazenagem do hidrogênio ainda precisa ser demonstrada. Sobre 
os primeiros, sabe-se que têm a vantagem de mais espaço de armazenamento em 
relação às cavernas de sal. Por outro lado, os riscos de contaminação também são 
maiores e demandariam algum tratamento após a remoção para utilizações que 
exigem certo grau de pureza, como em pilhas de combustível. 

Contudo, entre a chegada do hidrogênio ao ponto de acesso ao consumidor 
final e seu consumo efetivo, há um intervalo de tempo no qual precisa ficar esto-
cado de alguma forma, seja como gás comprimido, liquefeito ou combinado com 
outras substâncias. Crucial para as alternativas de estocagem é também a forma 
como será consumido na ponta. Por exemplo, a depender de seu uso final, reque-
rido puro ou presente em compostos, como a amônia, uma determinada forma de 
estocagem será mais apropriada que outra.

Opções de transporte a longas distâncias

Sobre o transporte do hidrogênio, é importante distinguir o de longa distância 
(entre o local de produção e os grandes centros – hubs – de distribuição), 

27 Usualmente referidos como reservatórios depletados, neologismo derivado do inglês depleted.
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usualmente chamado apenas de transporte,28 e a distribuição, realizada localmen-
te, a partir dos hubs até os consumidores finais (fábricas, estabelecimentos co-
merciais, residências etc.).

Duas alternativas são consideradas para o transporte (longa distância): gaso-
dutos e condução marítima por navios. A construção de gasodutos voltados espe-
cificamente para transportar hidrogênio enfrenta conhecidos problemas de alto 
custo de capital demandado para a criação da rede e a aquisição de direitos de 
passagem. Uma vez implantada a rede de gasodutos, seus custos operacionais são 
baixos e sua vida útil é longa (entre quarenta e oitenta anos, usualmente).

A alternativa mais considerada, principalmente em países industrializados, é 
a utilização da rede já existente de gasodutos de alta pressão voltados ao trans-
porte de gás natural. A adequabilidade dessa rede de gás natural parece depender 
de duas variáveis fundamentais: o tipo de aço utilizado nos dutos e o grau de 
pureza do hidrogênio (quanto mais puro, mais agressivo é para os dutos). Segundo 
a IEA (2019), com base em dois estudos, a rede existente de gás natural, após pe-
quenas modificações, poderia ser utilizada para o transporte de hidrogênio. A 
principal dificuldade apontada por esses estudos seria a já mencionada baixa den-
sidade energética do hidrogênio, o que exigiria o transporte de um volume três 
vezes maior de H2 que o de gás natural para atender a mesma demanda por ener-
gia. Isso implica, ceteris paribus, que seria necessário incrementar, em três vezes, 
a capacidade de transmissão e armazenamento.

Quanto à solução marítima, ainda não há navios capazes de transportar hi-
drogênio puro em escala comercial. No entanto, existem projetos que concebem 
embarcações para esse fim de forma semelhante às que transportam GNL (gás 
natural liquefeito). O primeiro protótipo, o Suiso Frontier, produzido pela Kawasaki 
Heavy Industries, com suporte dos governos do Japão e da Austrália, já fez sua 
viagem inaugural em fevereiro de 2022, levando a carga de hidrogênio produzido 
na Austrália até o porto de Kobe, no Japão (PEKIC, 2022). No futuro, esses navios 
poderão carregar o hidrogênio liquefeito e usar hidrogênio regaseificado como 
seu próprio combustível. O transporte de longa distância por navios, portanto, 
representa uma possibilidade concreta para o comércio mundial de hidrogênio.

28 Em inglês, usa-se o termo transmission para o transporte de longa distância. Conceitualmente, é impor-
tante separar essas duas etapas do transporte total de um portador de energia (energy carrier): o transporte 
do ponto em que é gerado até o centro de distribuição e do centro de distribuição até os consumidores finais.
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A distribuição local de hidrogênio comprimido para distâncias menores que 
trezentos quilômetros já é realizada por caminhões. Onde há demanda firme, con-
fiável, o processo de liquefação é viável em decorrência da redução do custo unitá-
rio do transporte. Assim, caminhões-tanques criogênicos altamente insulados são 
usados hoje em dia para longas distâncias (até o limite de quatro mil quilômetros).29

O surpreendente avanço na criação de um mercado internacional de gás 
natural parece ser fonte de inspiração fundamental para os que apostam no 
hidrogênio como alternativa energética.30 A liquefação do gás natural em im-
pressionante escala permitiu seu barateamento a ponto de viabilizar a comer-
cialização em diversos mercados alternativos, ou seja, tornou o GNL um produto 
competitivo com outras fontes de energia, em particular com o próprio gás 
natural oferecido por gasodutos.

As dificuldades da liquefação do hidrogênio, entretanto, impõem desafios 
consideráveis. Como mostra a Tabela 4, seu ponto de ebulição é -253°C, ou seja, 
90°C a menos que o do gás natural. Isso significa um consumo muito significativo 
de energia adicional para viabilizar a conservação do hidrogênio em estado líqui-
do. Considerando a utilização dos próprios gases como fonte de energia para sua 
liquefação, segundo a tecnologia atualmente disponível, a do hidrogênio 
consumiria algo no intervalo de 25% a 35% da quantidade inicial de energia sub-
metida ao processo, enquanto o gás natural consumiria 10%.

Tabela 4 | Propriedades físicas do hidrogênio

Propriedades Hidrogênio Comparação

Energia por unidade de massa (LHV) 120,1 MJ/kg 3x da gasolina

Densidade energética (condições ambientais, LHV) 0,01 MJ/L 1/3 do gás natural

Ponto de ebulição -252,76°C (1 bar) 90°C abaixo do GNL

Fonte: IEA (2019).

Notas: LHV – lower heating value; MJ – megajoule; MJ/kg – megajoules por quilo; MJ/L – megajoules por litro.

29 Para distâncias superiores a essa, o problema decorrente do aquecimento e da regaseificação (boiling) do 
hidrogênio resultaria em aumento de pressão, comprometendo a segurança do sistema (IEA, 2019).

30 A saga de desenvolvimento do gás natural pode ser encontrada em dois livros de Daniel Yergin. Nos capí-
tulos 15 e 16 de The quest: energy, security, and the remaking of the modern world (YERGIN, 2011), é apresentado 
o início da exploração por gasodutos nos Estados Unidos e seu desenvolvimento até a expansão mundial do 
GNL. Já os capítulos de 1 a 8 de The new map: energy, climate, and the clash of nations (YERGIN, 2020) abordam 
a história e o impacto do shale gas.
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A expressão econômica da liquefação em termos de custos pode ser compa-
rada aos processos de conversão que serão examinados adiante. Desconsiderando 
os custos de reconversão (regaseificação, no caso da liquefação) e de distribuição, 
transportar e estocar hidrogênio por navios por uma distância de 1,5  mil  km  
custaria US$  2/kgH2, no caso da liquefação, comparado com US$  0,6/kgH2 e 
US$ 1,2/kgH2, respectivamente, nos casos da conversão em portadores orgânicos 
de hidrogênio líquido (liquid organic hydrogen carriers – LOHC) e amônia. Ou seja, 
a liquefação tem custo mais de três vezes superior à alternativa mais barata, a de 
conversão em LOHC (IEA, 2019).

Outra possibilidade para a distribuição local seriam os gasodutos de baixa 
pressão, hoje utilizados para a distribuição do gás natural. Muitos desses dutos 
mais modernos são feitos de polietileno ou materiais semelhantes e seriam ade-
quados ao transporte do hidrogênio com pequenos aperfeiçoamentos (IEA, 2019).

O alto custo de capital para instalar uma nova rede de distribuição para o 
fornecimento exclusivo de hidrogênio com capacidade de escoamento suficiente 
para viabilizar, entre outros usos, o aquecimento de prédios se impõe aqui de for-
ma tão ou mais intransponível do que no caso da rede de transporte. No Reino 
Unido, por exemplo, a rede de distribuição local tem comprimento 14 vezes maior 
que a rede de transporte.

Possibilidades de conversão do hidrogênio

Como foi demonstrado, algumas características físicas do hidrogênio impõem sé-
rias dificuldades para sua estocagem e transporte. A relativa baixa densidade 
energética – em relação a qualquer gás, mas especialmente em relação ao gás 
natural – implica a demanda significativa de mais espaço para estocagem, além da 
necessidade de ajustes na rede de gasodutos existente, implementada para uso 
com gás natural, caso seja utilizada para transporte e distribuição do hidrogênio. 
Ainda que seja controversa a intensidade dos ajustes requeridos para essa adapta-
ção, a alternativa de criação de uma nova rede de dutos específica para o trans-
porte de hidrogênio colocaria em xeque sua viabilidade como portador relevante 
de energia, dados os altos custos de capital decorrentes. Viu-se também que o 
baixo ponto de ebulição do hidrogênio limita as possibilidades de estocagem e 
transporte por meio de sua liquefação.
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Um caminho alternativo é recorrer à mistura ou conversão do hidrogênio em 
substâncias mais facilmente estocáveis e transportáveis. Três possibilidades vêm 
sendo examinadas: a mistura com o gás natural, com a amônia e com os LOHC.

A amônia (NH3) é um gás tóxico, produzido em escala industrial e de ampla 
utilização para diversas finalidades, de material de limpeza a componente funda-
mental no processo de produção de fertilizantes. Quando considerada a eventual 
utilização da amônia como portadora de hidrogênio, dispõe-se da grande vanta-
gem de já existir uma rede internacional para seu transporte e distribuição. Por 
outro lado, a alta toxicidade da amônia encerra alguns problemas. Essa substância 
apresenta ponto de ebulição em -33°C (em termos absolutos, sete vezes menor 
que o do hidrogênio puro), e quando liquefeita contém 1,7 vez mais hidrogênio que 
o hidrogênio puro liquefeito, o que representaria uma importante redução nos 
custos de transporte.

Os LOHC são compostos orgânicos que podem absorver e liberar hidrogênio 
por meio de reações químicas.31 Têm como vantagem a possibilidade de serem 
deslocados como líquidos em temperatura ambiente, portanto, podem se benefi-
ciar da rede já disponível para transporte de petróleo bruto e derivados. Por outro 
lado, as substâncias que serviriam de portadoras do hidrogênio (tolueno, por 
exemplo) são caras, e após sua extração haveria ainda o custo de seu transporte 
de volta ao ponto de origem para nova carga de hidrogênio.

A redução nos custos de transporte e estocagem obtida a partir da conver-
são do hidrogênio nessas outras substâncias consideradas precisa ser compara-
da aos custos que passam a existir com a própria conversão e com a reconversão 
do hidrogênio no momento de sua utilização.32 O dispêndio de energia no pro-
cesso de conversão e reconversão da amônia e do metilciclohexano (MCH, um 
tipo de LOHC) está no mesmo patamar necessário para efetuar a liquefação e 
regaseificação do hidrogênio.

31 Um exemplo de LOHC é o metilciclohexano (MHC), que usa o tolueno como portador de hidrogênio. Como 
o tolueno é uma substância tóxica, há estudos sobre a utilização alternativa do dibenziltolueno, que, embora 
bem mais caro, poderia ser beneficiado com o aumento da escala de produção. Também são considerados 
portadores alternativos o metano e o ácido fórmico, ambos geradores de gases de efeito estufa (GEE) se forem 
consumidos diretamente, ou seja, sem a reconversão do hidrogênio para seu estado puro (IEA, 2019).

32 Dependendo da forma do consumo final do hidrogênio, pode ser desnecessária sua reconversão. Por exem-
plo, há aplicações em que a amônia é consumida diretamente, não exigindo o hidrogênio em sua forma pura.
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No caso da conversão do hidrogênio em amônia, por exemplo, é requerida 
energia equivalente a no mínimo 7% e no máximo 18% do total contido no hidrogê-
nio, a depender do tamanho e da localização do sistema de conversão (IEA, 2019). A 
reconversão, caso o consumo final exija hidrogênio puro, envolve níveis similares de 
energia. Logo, todo o processo de conversão e reconversão pode consumir até 36% 
da energia contida no hidrogênio. Para o MCH, encontram-se patamares semelhan-
tes aos da amônia: o consumo de energia é de entre 35% e 40% atualmente, mas 
apresenta potencial de queda significativo, podendo, espera-se, ser reduzido a 25%.

A análise dos custos de transporte do hidrogênio, incluindo a alternativa da 
conversão e reconversão, pode ser apreciada em seus aspectos mais gerais do 
seguinte modo: para consumo próximo à fonte de produção, nenhuma conversão 
é requerida. À medida que as distâncias a serem percorridas são maiores, o custo 
de transporte cresce de tal forma que, a partir de certo ponto, passa a ser mais 
barato transportar o hidrogênio por meio da amônia ou do MCH, mesmo incor-
rendo custos adicionais de conversão e eventual reconversão, o que envolve equi-
pamentos específicos.

No caso da mistura do hidrogênio com gás natural, o conceito é diferente do 
observado com o uso de amônia e dos LOHC. O objetivo não é exatamente tornar 
o gás natural um portador de hidrogênio, ainda que se possa separá-lo do gás na-
tural no ponto de uso final por diferentes métodos. O que se tem buscado é uma 
proporção de mistura entre hidrogênio e gás natural que possa ser consumida 
diretamente como energético, requerendo, em um primeiro momento, o mínimo 
de adaptação na infraestrutura de dutos e nos equipamentos no final da linha de 
consumo. No entanto, aplicações industriais têm limites mais rígidos de tolerân-
cia certificada à mistura de hidrogênio no gás natural, usualmente não ultrapas-
sando os 5%. No caso de o uso final tornar necessário separar o hidrogênio do gás 
natural e, consequentemente, requerer a recompressão do gás após a retirada do 
hidrogênio, o processo resultante seria relativamente caro (IEA, 2019).33

Como a escala de produção do hidrogênio é fundamental para a competitivi-
dade de seu uso como energético, estamos diante de uma situação típica de rea-
limentação: a competitividade do hidrogênio depende da escala, que por sua vez 
também é condicionada pela competitividade. A mistura com o gás natural é vista, 
principalmente, como forma de escalonar a utilização do hidrogênio, reduzindo 

33 Uma das opções para realizar a separação é o pressure swing adsorption, que geraria custos no intervalo de 
US$ 3/kgH2 a US$ 6/kgH2 (IEA, 2019).
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de forma drástica os custos de sua produção com baixa emissão de carbono (ver-
de, azul e, eventualmente, turquesa), maximizando o uso da rede de infraestrutu-
ra já existente. A mistura de 3% de hidrogênio na demanda global de gás natural 
levaria a uma demanda por 12 MtH2, ou 14% da demanda total em 2020 (IEA, 2019).

Uma vantagem imediata dessa mistura seria a redução na emissão de dióxido 
de carbono na utilização do novo gás. Por outro lado, haveria aumento no custo do 
gás natural para os consumidores. Existem 37 projetos de demonstração para exa-
minar os efeitos da mistura do gás natural com o hidrogênio. Um deles, realizado 
na Holanda, o Ameland project, não encontrou problemas na utilização de equipa-
mentos domésticos de misturas com até 30% de hidrogênio.

No entanto, os desafios da ampliação da mistura do hidrogênio na rede atual 
de gás natural são conhecidos e dependem de importantes inovações para sua 
superação. Entre os problemas identificados estão:

i) Devido à baixa densidade energética do hidrogênio, uma mistura de 
3% levaria à redução de 2% da energia transportada nos gasodutos. 
Consumidores residenciais e industriais teriam que consumir maior 
quantidade de gás para obter a mesma energia.

ii) Risco de difusão de chamas, uma vez que a propagação da chama do 
hidrogênio é muito mais rápida do que a do metano, além de ser muito 
menos visível, o que requer novos detectores de chamas.

iii) Risco decorrente de a variabilidade no volume de hidrogênio mistura-
do poder afetar a operação de equipamentos industriais, certificados 
para operar em uma faixa estreita de especificação, podendo compro-
meter a qualidade de processos industriais.

Os componentes com menor tolerância à mistura com o hidrogênio estabe-
leceriam o limite superior da mistura. Processos industriais (como é caso das tur-
binas e máquinas a gás), portanto, seriam os principais candidatos a estabelecer 
qual seria esse patamar.

Por fim, até que soluções mais definitivas para a estocagem e o transporte de 
hidrogênio sejam encontradas, o papel que ele poderá cumprir como relevante 
portador de energia, em um regime limpo e flexível, pode estar em questão. Críti-
cos apontam o fato de que já seria uma contribuição muito relevante limpar a 
produção do hidrogênio para as finalidades já atendidas por ele atualmente como 
insumo para o refino de petróleo e para a produção de fertilizantes, substituindo 
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o majoritário hidrogênio cinza por versões de baixo carbono, como o azul, o tur-
quesa e o verde. Em 2020, as emissões derivadas da produção de hidrogênio foram 
responsáveis por 2,8% do total global, ou 900 MtCO2 de um total de 31,5 GtCO2 
(IEA, 2021b, 2021d).34

TRANSFORMAR ENERGIA FÓSSIL EM ENERGIA 
LIMPA: HIDROGÊNIO AZUL E TURQUESA

As principais fontes primárias de energia do mundo são fósseis: petróleo, gás 
natural e carvão. Sua utilização na geração de eletricidade, nos transportes e na 
indústria nos ditos países industrializados faz com que esses setores respondam 
por mais de 80% das emissões globais de poluentes. O grande desafio para toda a 
cadeia dos combustíveis fósseis, sob a necessária tutela da agenda ambiental de 
sustentabilidade, é transformá-los em alternativas energéticas limpas ou de baixa 
emissão por meio de inovações. E aí se perfilam o hidrogênio azul, cujas tecnologias 
CCUS já se encontram em estágio avançado de desenvolvimento, e o hidrogênio 
turquesa, que ainda carece de mais avanços, requerendo arranjos econômicos 
adequados para converter o gás natural em hidrogênio com baixo teor de carbono 
para uso energético.

Além disso, a produção de hidrogênio azul vem sendo considerada de vital 
importância no curto e no médio prazos, tanto na União Europeia (ERBACH; 
JENSEN, 2021), com destaque para Noruega, Holanda e Reino Unido, quanto na 
América do Norte (Estados Unidos e Canadá). O custo determinante para sua pro-
dução é o do gás natural somado ao custo da CCUS. Estimativas para o mercado 
europeu posicionam o custo da CCUS entre 50 € e 70 €/tCO2, o que determina 
um preço de hidrogênio azul apenas um pouco acima do hidrogênio mais barato 
produzido hoje em dia – o chamado hidrogênio cinza, obtido a partir do gás natu-
ral sem CCUS. Por isso, a IEA vem apontando o hidrogênio azul como ponto de 
passagem para o avanço tecnológico que, no futuro, viabilizará formas ainda mais 

34 Também existem alertas acerca da necessidade de mais estudos sobre possíveis impactos de um aumento 
significativo de emissões de H2 sobre o clima. A combustão incompleta de combustíveis fósseis e o vazamento 
de H2 industrial são fontes antropogênicas de emissões de H2. É de se esperar que, com a projetada e massiva 
utilização do hidrogênio como energético, o volume de emissões de H2 crescerá concomitantemente. Isso 
pode causar uma redução na concentração atmosférica do radical hidroxila (OH), acarretando maior tempo de 
permanência do CH4 e de outros GEE na atmosfera, potencialmente resultando em mais aquecimento global 
(WEGER; ABÁNADES; BUTLER, 2017).
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limpas de produção do hidrogênio, o que se traduz pela expressão “blue hydrogen 

can narrow the gap” (VAN HUST, 2019). Até em casos como o da Alemanha, um país 
importador de gás natural, que tem uma política sólida para o uso de fontes reno-
váveis e compromisso de eliminar a geração termelétrica a carvão até 2038, en-
contram-se estudos que afirmam que

Para descarbonizar o setor não elétrico de forma diligente, uma mu-

dança de mercado para o consumo do hidrogênio precisa ser desen-

volvida tendo como base o hidrogênio azul utilizando a tecnologia já 

existente, assim como as tecnologias de sequestro de CO2 […]. Co-

meçar com a utilização do hidrogênio azul será essencial para, tem-

pestiva e profundamente, se atingir a descarbonização e, além disso, 

pavimentar o caminho para a entrada do hidrogênio verde no merca-

do tão logo quanto seja possível (DICKEL, 2020, p. 7, tradução livre).35

De forma semelhante, a estratégia estadunidense para incorporar o hidrogê-
nio à sua matriz energética considera, a curto e médio prazos, as rotas tecnológicas 
que permitem sua produção, virtualmente isenta de emissões, a partir do gás 
natural, combustível abundante naquele país, visando consolidar sua posição 
energética competitiva tanto nos mercados atuais quanto nos futuros (US, 2020a). 
Sem descuidar dos investimentos para desenvolver diversas outras fontes de pro-
dução de hidrogênio, o país busca aumentar a escala tanto do hidrogênio azul 
quanto do verde. Nos Estados Unidos, a tecnologia industrial já está madura para 
produzir hidrogênio azul a um custo inferior a US$ 2/kg, mas o esforço de desen-
volvimento tem por meta reduzi-lo a menos de U$ 1/kg (US, 2020b).36

Diferentemente da Alemanha, que depende da importação de gás natural, um 
ponto estratégico adicional para o setor energético dos Estados Unidos é favore-
cer nas próximas décadas a persistência do gás natural como importante fonte 
primária de energia, para o que contribui a produção de hidrogênio azul. É o que 
exemplificam as projeções sintetizadas no Gráfico  8. Essa estimativa toma por 
base o ano de 2017 e projeta o incremento necessário em cada fonte energética 

35 “To decarbonise the non-electric sector expediently, a market switch to hydrogen must be developed ba-
sed on blue hydrogen with the use of existing technology […], as well as CO2 sequestration […]. Starting with 
blue hydrogen will be essential for timely and deep decarbonisation and will pave the way for green hydrogen 
to enter the market as soon as it becomes possible.”

36 Como foi dito anteriormente, o hidrogênio mais barato produzido atualmente é derivado do gás natural sem cap-
tura de carbono – hidrogênio cinza –, produzido no Oriente Médio a um custo pouco inferior a U$ 1/kg (IEA, 2019).
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para o atendimento da necessidade de hidrogênio dos Estados Unidos em 2040, 
estimada em dez milhões de toneladas.

Gráfico 8 | Incremento das fontes energéticas para atendimento da demanda de 
dez milhões de toneladas de hidrogênio em 2040 nos Estados Unidos*
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de BTU.37

Na seção 3, destacou-se a vocação do Brasil para a produção do hidrogênio 
de variadas fontes e que o governo brasileiro manifesta estratégia de promover o 
aumento do consumo doméstico do gás natural, favorecendo a monetização das 
grandes reservas existentes no pré-sal. Por isso, mais do que viabilizar o mercado 
para a maturação do hidrogênio verde, a produção de hidrogênio azul no país tem 
potencial de projetar o Brasil como importante produtor de energia ambiental-
mente sustentável nos próximos anos.

A seguir, são abordados os processos de reforma a vapor com CCUS, para 
produção do hidrogênio azul, e de pirólise do metano, utilizado para produzir o 
chamado hidrogênio turquesa.

37 British thermal unit (BTU) é uma unidade de energia.
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Reforma a vapor do metano e CCUS: hidrogênio azul

A reforma a vapor é um processo por meio do qual a fonte de metano é submetida 
ao vapor d’água a altas temperaturas, entre 700°C e 1.000°C, sob uma pressão de 
entre 3 e 25 bar. No processo, uma primeira reação química ocorre entre o meta-
no (CH4) e o vapor d’água, produzindo um gás de síntese com hidrogênio (H2), 
monóxido de carbono (CO) e, em menor proporção, dióxido de carbono (CO2). Na 
sequência, uma segunda reação, chamada de deslocamento gás-água (do inglês 
water gas shift – WGS), é realizada para maximizar a produção de H2 e eliminar o 
CO existente no gás de síntese da primeira reação, fazendo-o reagir, na presença 
de catalisadores, com o vapor d’água, ocasionando produção adicional de H2 e de 
CO2. Finalmente, o gás resultante é submetido a um processo de adsorção38 para 
separação de impurezas, produzindo uma corrente final de gás composta essen-
cialmente por H2, como desejado.

O problema é que quantidades significativas de CO2 são emitidas no proces-
so de reforma. Considerando-se apenas a reação química resultante, seriam ge-
rados 5,5 kg de CO2 para cada quilo de H2 produzido. Na prática, a proporção de 
CO2 gerado é maior ainda, pois se trata de uma reação endotérmica, que requer 
energia (calor) externa ao processo para ocorrer. Por isso, dependendo da efi-
ciência da fonte energética utilizada e da própria eficiência do processo de re-
forma a vapor do metano, pode-se produzir entre nove e 14 kg de CO2 para cada 
quilograma de H2 produzido, o que destaca a importância da utilização de CCUS 
(DAGLE et al., 2017).

A aplicação de CCUS na produção de hidrogênio hoje em dia é utilizada nas 
plantas de produção de amônia e ureia, uma vez que o CO2 capturado no processo 
de reforma a vapor do gás natural é utilizado, em um processo integrado, como 
insumo para a produção de fertilizantes. O desafio é disseminar a CCUS na produ-
ção de H2 por meio da reforma do metano, mesmo que o CO2 capturado não tenha 
aplicação local imediata e possa requerer transporte para outro ponto de utiliza-
ção ou armazenamento, o que aumentará os custos.

Dagle e outros (2017) tabularam os resultados de um estudo para uma avalia-
ção técnico-econômica, feita em 2017 pela IEA, acerca de uma planta nova 
(greenfield) e moderna de reforma a vapor de gás natural com capacidade produ-

38 Processo nomeado em inglês como pressure-swing adsorption (PSA).
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tiva de 216  toneladas/dia39 de H2, operando como produtora independente 
(merchant) de hidrogênio. Foram considerados todos os custos – capex, opex, gás 
natural, transporte e armazenamento do CO2 capturado – para se proceder à ava-
liação econômica de cinco possibilidades de CCUS associada à planta de reforma 
a vapor. Assumiu-se o preço para o gás natural de US$ 7/MBTU e para a eletrici-
dade a ser vendida de US$ 90/MWh – pois, no caso base, ocorre alguma geração 
e venda de eletricidade a partir do excesso de vapor disponível, o que contribui 
para reduzir o custo final do H2 produzido. Ao final, computaram um custo nor-
malizado de H2 para o caso base, sem CCUS, e para cada uma das tecnologias de 
CCUS avaliadas, bem como o custo incorrido por tonelada de emissão de CO2 
evitada pelo emprego da CCUS. Além dessas premissas assumidas, cabe lembrar 
que os valores são de 2017. Os resultados estão demonstrados na Tabela 5.

Tabela 5 | Avaliação de custo de produção de H2 em cenários de CCUS

Emissão  
de CO2  

(KgCO2/kgH2)

Emissão 
 de CO2  

evitada (%)

Custo de 
produção do 
H2 (US$/kg)

Custo da 
emissão de  
CO2 evitada  
(US$/tCO2)

Caso base: planta nova de reforma 
(PNR), com processo de WGS, PSA, 
sem captura de CO2

9,0 – 1,39 –

Caso 1a: PNR + captura de CO2 
do gás de síntese utilizando 
metildietanolamina

4,1 54,2 1,65 51,8

Caso 1b: PNR com queima de gás 
natural enriquecido com H2 + captura 
de CO2 do gás de síntese utilizando 
metildietanolamina 

3,2 63,9 1,78 68,2

Caso 2a: PNR + captura de CO2 do gás 
no processo de adsorção utilizando 
metildietanolamina

4,3 52,2 1,74 72,9

Caso 2b: PNR + captura de CO2 do gás 
no processo de adsorção por meio de 
criogenia e membrana de separação

4,2 53,4 1,71 65,5

Caso 3: PNR + captura de CO2 
no gás de combustão utilizando 
monoetanolamina

1,0 89,0 2,02 76,8

Fonte: Dagle e outros (2017).

39 Para se ter uma ideia, a planta Port Arthur, pertencente à Air Products, é uma instalação industrial que 
integra cogeração e produção de hidrogênio para fornecimento a uma refinaria da Valero, no Texas, cuja ca-
pacidade de produção é de 265 toneladas/dia de H2, em operação com CCUS desde 2007.
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Sob essas premissas e os valores obtidos no estudo, o hidrogênio azul produ-
zido no caso 3, o de menor emissão de CO2, ao custo de US$ 2,02/kg seria com-
petitivo com o caso base, US$  1,39/kg, desde que o preço do carbono fosse 
superior a US$  76,8/tonelada. O mesmo raciocínio, por certo, valeria para o 
hidrogênio verde e o turquesa, que também seriam menos competitivos a custos 
superiores a US$ 2,02/kg.

Vale reforçar que o determinante no custo do hidrogênio azul é o preço do gás 
natural. Nos Estados Unidos, antes da pandemia de Covid-19, o gás natural vinha sen-
do comercializado abaixo dos US$ 3/MBTU, chegando a US$ 2/MBTU em 2020 (bem 
abaixo dos US$  7/MBTU considerados no estudo). A U.S. Energy Information 
Administration – agência do departamento de energia dos Estados Unidos, responsá-
vel pela coleta, análise e disseminação de informações sobre o setor de energia –, no 
cenário de referência adotado em seu Annual Energy Outlook 2021 (US, 2021a), indica 
que a produção estadunidense de gás natural retomará o nível pré-pandemia, de cer-
ca de 990 bilhões de m3, em 2023, crescendo de forma moderada até 2050, quando 
atingirá quase 1.250 bilhões de m3. Nesse período, ainda no cenário de referência, 
projetam o preço no Henry Hub pouco aumentando para se estabilizar, sobretudo a 
partir de 2030, em torno dos US$ 3,5/MBTU (US, 2021a). No segundo trimestre de 
2022, o gás natural foi comercializado ao preço médio de US$ 7,50/MBTU nos Estados 
Unidos e US$ 30/MBTU na Europa, refletindo o aumento de preços decorrente de 
pressões inflacionárias e do conflito envolvendo a Rússia e a Ucrânia (IEA, 2022b).

Mas o que fazer com os cerca de 10% de emissões que persistem na produção 
do hidrogênio azul? Além da possibilidade de se utilizar biometano na composição 
do gás para produção do hidrogênio, é importante considerar também que o Brasil 
está bem posicionado para abrigar projetos de compensação de emissões por 
causa das características de seus biomas e florestas, bem como de sua atividade 
agrícola. Projetos de compensação a partir de soluções baseadas na natureza 
(NBS, do inglês natural based solutions) vêm se tornando realidade em diversos 
países por meio da promoção de reflorestamento de áreas degradadas, restaura-
ção e preservação florestal, garantindo a existência de sumidouros naturais de 
carbono. O potencial do cerrado e, principalmente, da Amazônia para tais projetos 
em larga escala é reconhecido mundialmente, podendo transformar o país em 
alvo de investimentos internacionais, além de favorecer uma solução economica-
mente viável para compensar as emissões residuais da produção de hidrogênio 
azul brasileira, tornando-a ainda mais sustentável ambientalmente.
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Pirólise do metano: hidrogênio turquesa

Outra alternativa de produção de hidrogênio a partir do gás natural cuja viabilida-
de econômica está sendo buscada se baseia na reação química de decomposição 
do metano, um processo também chamado de craqueamento, expressão que 
deriva do inglês cracking. Como requer elevadas temperaturas, é chamado mais 
especificamente de decomposição térmica, craqueamento térmico ou pirólise40 
do metano. A reação de decomposição é realizada sob ausência de oxigênio, por 
isso, não ocasiona emissão alguma de CO2 nem de CO, gerando carbono elemen-
tar (carbono amorfo) em estado sólido e gás H2. Se a fonte de energia utilizada no 
processo de decomposição térmica do metano não emitir CO2, o hidrogênio pro-
duzido é o que vem sendo chamado de turquesa.

A pirólise ou decomposição térmica do metano é um processo por meio do 
qual uma fonte de calor gera temperaturas capazes de decompor as moléculas do 
metano – CH4 – em duas moléculas de H2 e um átomo de carbono sem que ocorra 
reação com nenhuma outra substância. Basicamente, os processos existentes es-
tão divididos em três categorias: decomposição térmica, catalítica e a plasma41 

(Figura 2). Para se obter taxas de conversão tecnicamente relevantes, os reatores 
que operam a decomposição térmica precisam operar acima de mil graus celsius. 
A decomposição catalítica, cuja denominação decorre do uso de catalisadores 
(usualmente o níquel), não deixa de ser térmica, mas o catalisador viabiliza a de-
composição a temperaturas menores, abaixo dos 800°C.42 No caso da tecnologia 
de plasma, no entorno da tocha de plasma, as temperaturas são superiores aos 
2.000°C (SCHNEIDER et al., 2020).

40 Pirólise – do grego pyrós, que significa fogo, e lysis, que remete à ideia de quebra – é uma reação química 
de decomposição cujo tipo de energia empregada é o calor. Da mesma forma, a eletrólise, do grego elektron e 
lysis, também é uma reação de decomposição que, por sua vez, utiliza a eletricidade como fonte de energia.

41 Decomposição térmica pode ser autotérmica, no caso de o próprio metano ser em parte queimado para 
gerar o calor necessário, ou alotérmica, no caso de calor oriundo integralmente de uma fonte externa. Reato-
res de plasma também podem empregar catalisadores, sendo chamados de cold plasmas, atingindo tempera-
turas inferiores a 700°C, ou de hot plasmas, no caso em que as temperaturas atingidas são superiores a 700°C, 
podendo chegar a 5.500°C (DAGLE et al., 2017).

42 Como se nota, as temperaturas envolvidas na decomposição térmica e catalítica são equiparáveis àquelas 
exigidas no processo de reforma a vapor. Porém, a reforma a vapor requer pressões maiores do que nos pro-
cessos de pirólise, cujos reatores operam praticamente sob pressão atmosférica.
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Figura 2 | Visão esquemática das categorias de decomposição térmica

Fonte: Elaboração própria.

A pirólise ou decomposição térmica de hidrocarbonetos, como o metano, não 
é novidade, sendo utilizada há mais de um século com o objetivo primário de pro-
duzir carbono. O carbono sólido resultante da pirólise, denominado negro de 
fumo43 ou negro de carbono (do inglês carbon black), é produzido para utilização 
nas indústrias de pneus, tintas, plásticos e borrachas, no revestimento de condu-
tores elétricos, entre outras aplicações. Usualmente, a energia térmica necessária 
para a decomposição é obtida pela queima do próprio hidrocarboneto e do hidro-
gênio produzido, embora teoricamente esse hidrogênio pudesse ser recuperado 
para outros fins. Nas últimas décadas, a decomposição térmica usada na produção 
do negro de fumo veio sendo substituída pela combustão incompleta de aromáti-
cos pesados em uma mistura de ar e gás natural, intensiva no uso de combustíveis 
fósseis e altamente poluidora, emitindo CO, CO2, NOx, SOx, hidrocarbonetos volá-
teis e aromáticos (LABANCA, 2007; SCHNEIDER et al., 2020).

Até hoje, o processo de decomposição térmica com o objetivo primário de 
produzir hidrogênio não foi utilizado comercialmente em escala industrial. Mas, 
nos últimos anos, a busca por avanços na tecnologia de decomposição térmica do 
metano que não utilizem combustíveis fósseis na geração do calor necessário e 
que viabilizem a produção tanto de H2 quanto de carbono sólido com valor comer-
cial parece estar frutificando.

Existem vários reatores em desenvolvimento por diferentes companhias e gru-
pos de pesquisa. Embora a maioria esteja na fase de pesquisa e desenvolvimento ou 
em escala piloto, algumas empresas já disponibilizam reatores a plasma viáveis co-

43 Na forma elementar ou livre (também denominado de carbono amorfo, ou carbono reativo), o carbono 
constitui o componente predominante, entre outros, no coque, no grafite, no carvão ativo e no negro de fumo, 
insumos para uma ampla gama de aplicações industriais. O negro de fumo é um produto que tem alto poder 
de pigmentação, além de elevar a resistência mecânica das borrachas. Por exemplo, seu emprego nos pneus 
os tornam 16 vezes mais duráveis (MONTENEGRO; PAN, 1998). As formas alotrópicas mais conhecidas do car-
bono elementar são a grafite e o diamante.
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mercialmente com o objetivo principal de produzir carbono a partir do gás natural. 
Foi o caso da Kvaerner, que construiu uma planta industrial na cidade de Montreal, 
nos anos 1990, usando pirólise a plasma para a produção de vinte toneladas/ano de 
negro de fumo e cinquenta mil m3 de H2 para utilização em indústrias químicas lo-
calizadas nas proximidades. Essa planta não está mais em operação.

Em Hallam, no estado de Nebrasca (Estados Unidos), é a planta fabril Olive 
Greek Plant,44 da Monolith Materials, Inc., que em breve deve iniciar sua operação 
para gerar, também usando pirólise a plasma, carbono como produto principal e, 
simultaneamente, hidrogênio como produto secundário a ser utilizado para gera-
ção elétrica (DICKEL, 2020; SCHNEIDER et al., 2020). A EPE (BRASIL, 2022) apre-
senta exemplos adicionais de empresas com projetos-piloto de produção de 
hidrogênio a partir da pirólise do metano, como a C-Zero Energy, BASF, Hazer e 
uma joint venture entre Pure Hydrogen Corporation e Synergen.

Além dos reatores a plasma, diferentes soluções para o provimento da energia 
térmica necessária à pirólise vêm sendo investigadas, testadas e desenvolvidas, 
como os reatores a sal fundido (molten salt reactor) e a energia solar concentrada 
(concentrated solar power) (DNV GL, 2020b).

Os reatores a plasma utilizam eletricidade e um gás (por exemplo, argônio, 
hélio ou nitrogênio) para estabelecer as condições de plasma.45 A chamada tocha de 
plasma, na câmara de reação no interior do reator, produz a energia térmica neces-
sária à elevação da temperatura do gás natural acima dos 2.000°C, causando a de-
composição do metano e de outros hidrocarbonetos presentes no gás. Como se 
pode imaginar, trata-se de um processo altamente demandante de energia elétrica.

Embora, sob o ponto de vista do balanço energético, a reação de decompo-
sição do metano requeira menos energia do que as reações que ocorrem na re-
forma a vapor, a quantidade de H2 produzida também é menor, resultando, ao 

44 Quando estiver em plena capacidade, essa que será a maior fábrica do mundo a aplicar comercialmente 
a pirólise a plasma do metano para produzir negro de fumo evitará, com esse processo, a emissão de um 
milhão de toneladas de CO2/ano. O hidrogênio produzido será utilizado na geração de eletricidade limpa 
pelo Nebraska Public Power District. Algumas informações sobre o projeto podem ser obtidas nos sites da 
empresa e de seus parceiros: https://monolithmaterials.com/; https://web.benesch.com/clean-production-
of-carbon-black-expands-to-nebraska/.

45 O plasma é conhecido como quarto estado físico da matéria. Simplificadamente, ocorre quando uma subs-
tância gasosa atinge uma temperatura tão elevada que os elétrons se desprendem de seus núcleos atômicos, 
tornando-se uma matéria eletricamente neutra formada por elétrons e núcleos dissociados. O estado físico 
das estrelas é o plasma.

https://www.benesch.com/clean-production-of-carbon-black-expands-to-nebraska/
https://www.benesch.com/clean-production-of-carbon-black-expands-to-nebraska/
https://monolithmaterials.com/
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final, em um processo menos eficiente que a reforma para produção de hidrogê-
nio. Em alguns casos, a decomposição térmica pode requerer cerca de 37 vezes 
mais energia do que a reforma a vapor, sem processo de captura de carbono, 
para produzir a mesma quantidade de hidrogênio. Ainda assim, a pirólise a plas-
ma apresenta várias vantagens, como: i) a utilização de reatores mais compactos 
em uma ordem de magnitude; ii) a produção de uma corrente de gás com con-
centração muito maior de H2, além da inexistência de CO2 e CO, o que diminui a 
necessidade de tratamentos posteriores, reduzindo custos de investimento e de 
operação; iii) a transferência de calor diretamente, e não por contato, como é na 
decomposição térmica; e iv) a possibilidade de rápida inicialização e interrupção 
do processo (DAGLE et al., 2017).

A viabilidade técnica da pirólise a plasma do metano já está consolidada. Seu 
emprego industrial depende somente da viabilidade econômica. Portanto, a partir 
de uma fonte de eletricidade limpa, ela é capaz de tornar também limpo um com-
bustível fóssil sem consumir água, como ocorre em outros processos. A geração 
de carbono em estado sólido elimina desafios e custos excessivos para seu trans-
porte e deposição, que pode ser feita em minas desativadas ou aterros adequados, 
se for o caso, sem trazer riscos para a sociedade e o meio ambiente, diferente-
mente dos custos logísticos potencialmente significativos que existem no trans-
porte e armazenamento de CO2 capturado46 junto ao processo de reforma a vapor 
(DICKEL, 2020; LABANCA, 2007).

Em um projeto realizado nas bancadas do Laboratório de Hidrogênio, vincula-
do ao Programa de Engenharia Metalúrgica e de Materiais do Instituto Alberto Luiz 
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro (LABH2/PEMM/COPPE/UFRJ), em parceria com o Cenpes/Petrobras 
e o Grupo de Física de Plasmas, do Instituto de Física de Rosário (GFP/IFIR), na  
Argentina, nos anos 2000, foram experimentadas e exploradas as questões técnicas 
envolvidas e analisados os aspectos econômicos da pirólise a plasma do metano. 
Além de apresentar estimativas, em valores de 2007, para os custos de implantação 

46 Na Europa, a maior aposta para o transporte de CO2 se baseia no uso de gasodutos e navios (no caso de 
baixos volumes e a curtas distâncias). Buscar a readequação da infraestrutura offshore existente para trans-
portar o CO2 até campos de óleo e gás exauridos, ou aquíferos salinos apropriados, é importante, pois os 
custos ficam entre 1% e 10% do montante para se construir novos dutos. Como exemplo, os valores estimados 
para o projeto H21 North of England estão entre 1,6 milhão e 3 milhões de euros por quilômetro de duto em 
um sistema que buscará transportar 2.827 toneladas de CO2/hora. Estimam-se custos entre 2 e 29 euros/tCO2 
para o transporte entre 10 e 1,5 mil km, respectivamente (DNV GL, 2020b).
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e operação de diversas configurações de plantas de pirólise de metano, como espe-
rado, o trabalho comprovou que o alto consumo de eletricidade é o fator de custo 
que mais pressiona a viabilidade econômica de uma planta de produção de H2 a 
plasma, não só pelo valor da tarifa, mas pela restrição que se impõe à fonte de ele-
tricidade em não emitir CO2. O Brasil, com sua matriz de geração elétrica bastante 
limpa, se colocaria em vantagem competitiva para essa tecnologia (LABANCA, 2007).

Em estudo técnico-econômico realizado uma década depois do trabalho de 
Labanca (2007), Dagle e outros (2017) apresentam, sem explicitar o preço da ele-
tricidade e a capacidade da planta para esse caso específico, que a um preço de 
gás natural de US$ 7/MBTU, uma pequena planta com reator de plasma produziria 
hidrogênio ao custo de US$ 7/kg sem considerar o mercado de crédito de carbo-
no e sem a venda do negro de fumo produzido. Esse valor poderia cair para 
US$ 2,5/kg se o negro de fumo fosse vendido a US$ 1,35/kg. Como será mostrado 
adiante, nesse mesmo estudo, o valor para produção do hidrogênio cinza em uma 
grande planta de reforma a vapor, com produção de 216 toneladas/dia de hidro-
gênio, seria US$ 1,39/kg.

Em seu estudo recente (BRASIL, 2022), a EPE estimou que o hidrogênio 
turquesa poderia ser produzido entre US$  2,09/kg e US$  4,41/kg, para um 
custo de eletricidade fixado em US$ 100/MWh, a depender de uma escala de 
produção e custo do gás natural variando, respectivamente, entre 6,1 ton./ano 
e 60,7 ton./ano; e US$ 4/MBtu e US$ 12/MBtu.

Nas análises sobre a viabilidade econômica da pirólise do metano para pro-
dução de hidrogênio, é usualmente relatada a forte dependência tanto do valor 
agregado quanto da comercialização do carbono simultaneamente produzido 
(BRASIL, 2022; DAGLE et al., 2017; DICKEL, 2020; DNV GL, 2020b; LABANCA, 
2007; SCHNEIDER et al., 2020). O custo potencial do hidrogênio obtido pode 
sofrer redução de mais de 80%, dependendo da qualidade e do preço de venda 
do carbono gerado – que encerra variantes como negro de fumo; grafite (produ-
to empregado no mercado promissor de baterias de íon de lítio); nanotubos de 
carbono (produto de alto valor utilizado na produção de polímeros, plásticos e 
baterias); fibras e nanofibras de carbono (produto empregado em compósitos de 
alta resistência mecânica e mecânica de precisão); coque utilizado na produção 
de eletrodos de grafite para fornos elétricos a arco (needle coke); grafeno (o ma-
terial mais fino e condutor existente que pode revolucionar a indústria)  
(DNV GL, 2020b; LABANCA, 2007).



65

Hidrogênio de baixo carbono:  
oportunidades para o protagonismo brasileiro na produção de energia limpa

Nota-se, porém, que um dos problemas que pode existir para a viabilidade 
econômica da produção de hidrogênio via pirólise a plasma do metano é exata-
mente essa dependência da comercialização do carbono. Se uma parte significa-
tiva do hidrogênio futuro for produzido com essa tecnologia, a produção de negro 
de fumo e de outras formas de carbono elementar superaria em muito as atuais 
necessidades mundiais.

Simplificadamente, considerando a hipótese de 5% da produção total de hi-
drogênio (vista anteriormente na Tabela 1) advir da pirólise do metano, teríamos 
estimados 11 Mt, 20 Mt e 26 Mt de hidrogênio turquesa, respectivamente, em 2030, 
2040 e 2050. Usando o fator de 2,8 kg de carbono sólido para cada quilograma de 
H2 produzido (DAGLE et al., 2017), haveria uma produção adjunta de negro de fumo 
de aproximadamente 31 Mt em 2030, 56 Mt em 2040 e 73 Mt em 2050. Em 2020, a 
demanda total por esse produto foi de 15,9 milhões de toneladas, 73,9% delas con-
sumidas na produção de pneus, 19,7% na de borrachas não pneumáticas, 4,4% na 
de polímeros, 0,9% em tintas e toners, 0,2% em revestimentos e coberturas e 0,9% 
em outros usos (Gráfico 9). Para 2023, estima-se uma demanda de 17,9 Mt (REDE-
YE EQUITY RESEARCH, 2021).

Gráfico 9 | Demanda total por negro de fumo e seu percentual em cada aplicação
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(*) Valores estimados.

Como se demonstra, mercados adicionais para o carbono precisariam ser de-
senvolvidos ou, independentemente disso, a evolução tecnológica deveria viabili-
zar a redução nos custos de produção de hidrogênio por meio da pirólise.
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Por último, o hidrogênio turquesa produzido via pirólise a plasma se posicio-
na, de certa forma, no meio do caminho entre o azul e o verde. Ainda que, em vez 
de água, utilize gás natural como matéria-prima, assim como na eletrólise, precisa 
de eletricidade limpa como fonte de energia para o processo. Diferentemente da 
reforma a vapor, na qual, além de matéria-prima, uma parte do metano acaba usa-
da como combustível no reformador, na pirólise a plasma, o gás natural entra ex-
clusivamente como matéria-prima, como na eletrólise.

A particularidade brasileira: matriz energética limpa e 
grandes reservas de gás natural

Argumentou-se que o grande impulso atual para o uso do hidrogênio como ener-
gético é a corrida estrutural por uma nova realidade de produção e consumo de 
energia no mundo por meio da qual, até 2050, se busca alcançar emissões líquidas 
zero. Para isso, projeta-se um declínio no uso de combustíveis fósseis, que hoje 
respondem por quatro quintos do fornecimento total de energia do mundo, para 
apenas um quinto em 2050, quando as fontes solar, eólica, hidráulica e outras re-
nováveis supririam 68% das necessidades globais (Gráfico 10).

Gráfico 10 | Participação (%) das fontes primárias de energia, cenário IEA net zero emissions
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Fonte: Elaboração própria a partir de IEA (2021b).

A partir dos compromissos climáticos firmados pelos países, cenários são tra-
çados para orientar a agenda mundial de transformações tecnológicas e de in-
fraestrutura nas mais diversas indústrias e setores da economia. No entanto, é 
muito importante não perder a perspectiva da centralidade europeia e estaduni-
dense no desenvolvimento e na difusão dessa agenda, que espelha a particularida-
de de seus próprios problemas e as oportunidades competitivas que naturalmen-
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te buscam defender. Uma discussão sobre essa agenda de transformação radical 
no sistema energético mundial foi organizada por C. Teixeira e outros (2021b), que 
também apresentam considerações que o Brasil deveria levar em conta em seu 
posicionamento estratégico a respeito do tema.

Se, por um lado, a mudança no sistema de energia mundial traz a oportunidade 
de o Brasil se inserir no mercado de hidrogênio, por outro, pode ocasionar o me-
noscabo da riqueza potencial decorrente das fontes fósseis nacionais, para as 
quais o país dispõe de grande margem para desenvolvimento competitivo e am-
bientalmente sustentável. Um raciocínio apressado pode levar à interpretação 
equivocada de que a estratégia mundial de combate ao aquecimento global fará 
com que não se utilize mais petróleo e gás natural, o que não é previsto nem mes-
mo no cenário net zero da IEA (Gráfico 10). Por esse mesmo raciocínio simplifica-
do, faria sentido focar tão somente no desenvolvimento do hidrogênio verde. Um 
olhar sobre as particularidades nacionais é fundamental para o aproveitamento 
do potencial que o Brasil dispõe para se posicionar em várias frentes no sistema 
energético mundial, sendo o hidrogênio, em várias de suas cores, mais uma delas.

Além disso, sob a perspectiva das emissões globais, a realidade do Brasil é radi-
calmente diferente daquela existente nos países mais industrializados, embora apa-
reçamos entre os dez maiores emissores nos últimos anos. Na média mundial, o 
setor de energia – que engloba a geração de eletricidade, a calefação de edificações, 
os transportes e a manufatura – foi responsável por 76,1% das emissões globais de 
carbono equivalente em 2018. Naquele mesmo ano, os três maiores emissores – 
China, Estados Unidos e União Europeia – foram responsáveis por mais de 65% do 
total e seus setores de energia emitiram, respectivamente, 83,5%, 87,5% e 81,4% das 
emissões totais (CLIMATE WATCH, 2021). Por isso, o esforço delineado na agenda 
do hemisfério norte preconiza a drástica redução das emissões no setor de energia, 
principalmente na geração elétrica, nos transportes e na indústria.

Dados gerados localmente pelo Sistema de Estimativas de Emissões e Remo-
ções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), referentes ao ano de 2019, revelam que o 
percentual de emissões decorrentes dos setores de geração de eletricidade, in-
dústria e transporte brasileiros respondem por apenas 24% do total de emissões 
do país, um valor muito abaixo dos mais de 80% da média mundial, algo que não 
surpreende pelo Brasil ter uma das mais renováveis e limpas matrizes energéticas 
do mundo (Gráfico 11). No cenário nacional, a maior responsável pelas emissões foi 
a mudança de uso da terra e florestas, com 44% do total de emissões, sendo o des-
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matamento seu principal componente. Em seguida, tem-se a agropecuária, res-
ponsável por 28% das emissões. O setor de energia só aparece em terceiro lugar, 
com 19%. Na sequência, vêm os processos industriais, 5%, e resíduos, 4% 
(ALBUQUERQUE et al., 2020).

Gráfico 11 | Participação das fontes renováveis na matriz energética
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Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2020a), US (2021a), Eurostat (2021) e Ritchie e Roser (2020).

Portanto, há uma enorme margem para o Brasil se engajar na agenda climáti-
ca, colaborando efetivamente com a meta mundial de emissão zero até 2050, sem 
abdicar da possibilidade de majorar os benefícios econômicos, a riqueza, a renda 
e a geração de empregos por meio do desenvolvimento tecnológico e da explora-
ção ambientalmente sustentável de suas reservas de combustíveis fósseis, como o 
gás natural. Mais do que isso, de forma que o país possa aproveitar também  
o enorme potencial que o tratamento estratégico das mudanças de uso da terra, a 
preservação e o manejo das florestas podem trazer.

Ao mesmo tempo que poderíamos recuperar o histórico protagonismo em 
relação à agenda climática, reduzindo as emissões decorrentes das mudanças de 
uso da terra e florestas, também estaríamos diante da possibilidade de atrair in-
vestimentos internacionais em virtude do grande potencial existente no Brasil 
para projetos de compensação de emissões a partir de NBS, tanto no bioma ama-
zônico quanto no Cerrado. Esse tipo de projeto tende a se tornar cada vez mais 
factível economicamente com a consolidação do mercado de carbono,47 e pode 
favorecer uma solução economicamente viável, entre outros projetos, para com-

47 Em 2020, mercados de carbono no mundo todo geraram receitas globais de US$ 53 bilhões. Em 2021, 21,5% 
das emissões globais passaram a ser cobertas por algum instrumento de precificação de carbono em opera-
ção. Trata-se de um significativo aumento decorrente do início de operações do mercado de carbono chinês, 
pois, até 2020, apenas 15,1% das emissões mundiais estavam precificadas (IBRD, 2021).
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pensar a emissão residual na produção de hidrogênio azul, gerando uma produção 
no Brasil com valor agregado ainda maior.

Ainda que ocorra significativa redução mundial no consumo de fontes fósseis 
de energia, está em jogo uma disputa sobre quem as continuará fornecendo no 
futuro. As reservas do pré-sal brasileiro já se provaram competitivas mundialmen-
te. O Brasil, como país em desenvolvimento, não pode abdicar da geração dessa 
riqueza de maneira ambiental e economicamente sustentável.

De fato, o aproveitamento de fatores que colocam o Brasil em posição favorá-
vel de competitividade – como a oferta de energia elétrica predominantemente 
limpa e renovável, as grandes reservas de gás natural, o padrão de emissões – 
pode levar à inserção do país nas cadeias de desenvolvimento tecnológico do hi-
drogênio48 e da captura de carbono. Isso garantiria uma elasticidade maior ainda 
para o aproveitamento das reservas naturais por décadas, o que pode posicionar 
o país de forma significativa no mercado mundial de hidrogênio azul e turquesa, 
além do verde, que é produzido a partir da eletrólise com fonte de eletricidade 
eólica e solar.

PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR  
DO BIOMETANO

Após a apresentação de rotas tecnológicas para produção de hidrogênio a partir 
do gás natural e de destacar o quão renovável é a matriz energética brasileira, é 
apropriado tecer considerações sobre o uso do biometano como matéria-prima 
em substituição ao gás natural. O Brasil apresenta significativo potencial de pro-
dução de biometano, outra fonte de energia renovável que pode ser usada sem 
distinção alguma nas rotas tecnológicas de produção de hidrogênio citadas.

O biometano é derivado da purificação do biogás, em um processo que retira 
outros compostos indesejáveis, garantindo a especificação do gás resultante de acor-
do com os parâmetros estabelecidos na Resolução ANP 685, de 29 de junho de 2017, 

48 Como já citado, não se deve, tampouco, desconsiderar a competitividade do etanol brasileiro, um dos 
biocombustíveis mais produtivos do mundo, tanto em função da produtividade por hectare cultivado de 
cana quanto pelo balanço energético: cada joule não renovável usado na produção de etanol resulta em 
nove joules renováveis. A título de comparação, essa relação para o álcool dos Estados Unidos é de 1,5 e 
para o biodiesel na Alemanha é de 3,0. Até meados dos anos 2000, programas governamentais considera-
vam, por suas diversas características, o etanol como uma das rotas principais para produção de hidro-
gênio no Brasil (LINARDI, 2008).
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como uma concentração de metano – CH4 – de no mínimo 90% (ANP, 2017). Uma vez 
purificado e especificado, o biometano pode ser utilizado indistintamente em todas 
as aplicações que utilizam gás natural, podendo inclusive ser injetado na rede de dis-
tribuição de gás.

O biogás, por sua vez, é uma fonte energética renovável resultante da decom-
posição anaeróbica de algum substrato orgânico, como resíduos urbanos e indus-
triais ou resíduos de processos produtivos da agropecuária. Além de produzir 
energia renovável, os benefícios ambientais do aproveitamento desses substratos 
para produção de biogás não se restringem apenas à redução das emissões natu-
rais de CO2 e metano. Quando se consideram outros aspectos relacionados ao 
manejo dos resíduos de processos agropecuários, observam-se significativos be-
nefícios adicionais para o meio ambiente, como a redução dos efeitos de efluentes 
como a vinhaça, proveniente da produção de etanol, e os resíduos sólidos, decor-
rentes da pecuária, na contaminação de solos e lençóis freáticos (MILANEZ; MAIA; 
GUIMARÃES, 2021).

Tabela 6 | Potencial brasileiro de biogás e biometano por fonte em 2019

Origem Volume biogás 
(bilhões de m3/ano)

Volume biometano 
(bilhões de m3/ano)

Sucroenergético 39,76 21,06

Agroindustrial 38,39 19,55

Saneamento 6,84 2,62

Fonte: Milanez, Maia e Guimarães (2021).

Considerando apenas o setor sucroenergético, como indicado na Tabela 6, 
interpolando para uma base diária de produção, haveria o potencial para quase  
60 milhões de m3/dia, o que corresponde a cerca de duas vezes a capacidade total 
do Gasoduto Brasil-Bolívia (Gasbol).

O processo natural de biodegradação anaeróbica de matéria orgânica produz 
biogás, compondo o ciclo do carbono. Estima-se que nesse processo, globalmente, 
são liberadas entre 590 e 800 milhões de toneladas de metano por ano na atmosfera. 
Os sistemas para recuperação do biogás se valem desse processo bioquímico para 
decompor vários tipos de biomassa e aproveitar o biogás liberado como fonte de 
energia. A pegada de carbono do biogás e do biometano, seu derivado, é negativa. 
Estimativas que comparam o ciclo de vida dos combustíveis identificam que o diesel 
emite em torno de 90 gCO2eq/MJ e o biometano -20 gCO2eq/MJ, um ciclo que se-
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questra carbono, portanto. Tais estimativas consideram que, além da queima  
propriamente dita do combustível, também se computam os efeitos da 
substituição do diesel no processo produtivo (MILANEZ et al., 2018).

Se, adicionalmente a esses processos, o biometano produzido for convertido 
em hidrogênio a partir dos processos de reforma ou pirólise, o balanço de emis-
sões resultante seria ainda mais negativo, viabilizando um volume de carbono  
sequestrado bastante superior às emissões do processo como um todo: desde a 
geração inicial do biometano até a utilização final do hidrogênio como energético.

A ELETRÓLISE E O HIDROGÊNIO VERDE: 
IMPULSIONANDO OS RECURSOS RENOVÁVEIS

Entre as formas de produção do hidrogênio, existe uma que se destaca pela pos-
sibilidade de fazê-lo sem que haja qualquer emissão de CO2 no seu processo: a 
partir da eletrólise da água. A eletrólise é uma tecnologia adotada há muito tempo, 
utilizada largamente pela indústria química na produção de soda-cloro. Ela con-
siste na aplicação de energia elétrica para decomposição da molécula de água nos 
gases oxigênio (O2) e hidrogênio (H2), sem geração de subprodutos ou qualquer 
emissão de CO2. Quando a eletricidade utilizada na eletrólise é proveniente de 
fontes renováveis, como eólica e solar, pode-se considerar que o hidrogênio foi 
produzido de forma totalmente limpa, sem nenhuma emissão associada.

A essa forma de produção se tem dado, mundialmente, a denominação de 
hidrogênio verde, ou renovável.49 O hidrogênio verde se configura como a princi-
pal aposta do mundo para contribuição do hidrogênio na transição energética, 
devido ao seu processo de produção isento de emissões de carbono associadas, 
que contribuirá para a descarbonização de setores e segmentos cuja eletrificação 
é inviável técnica ou economicamente.

O hidrogênio verde proporciona o benefício de romper a barreira que limita o 
uso da eletricidade gerada por fontes renováveis apenas ao setor elétrico, ampliando 
o alcance dessas fontes para além da rede elétrica. Com o hidrogênio produzido a 

49 Neste documento, temos utilizado a denominação hidrogênio de baixo carbono referindo-se indistin-
tamente ao hidrogênio produzido por eletrólise (verde) e por combustíveis fósseis com captura de carbono 
(azul) ou pirólise do metano (turquesa), entre outras formas de baixas emissões. O Hydrogen Council utiliza 
o termo hidrogênio limpo, de forma semelhante, mas ao se referir ao hidrogênio verde também usa o termo 
hidrogênio renovável. Ao mencionar o hidrogênio azul, turquesa e as demais formas que dependem de captura 
de carbono, o Hydrogen Council adota o termo hidrogênio de baixo carbono.
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partir da eletricidade e convertido em combustíveis, produtos químicos, calor ou in-
sumo de processos industriais, sua difusão poderá conectar e transformar os merca-
dos atuais desses produtos, que atualmente dependem de fontes fósseis e poluentes.

Outro fator que confere destaque ao papel do hidrogênio verde no futuro é a 
sua independência em relação ao preço dos combustíveis fósseis, fator que afeta 
diretamente o custo das demais formas de produção de hidrogênio, em especial a 
reforma do gás natural. Embora seja atualmente o mais competitivo, MacFarlane e 
outros (2020) apontam que o preço do hidrogênio cinza deve subir 82%, e o do hi-
drogênio azul 59% até 2040. Aliada à volatilidade dos preços dos combustíveis fós-
seis, há a perspectiva de crescimento dos mercados de carbono, que implicará  
preços ainda mais altos às tecnologias que emitem CO2 na produção de hidrogênio.

Cadeia produtiva do hidrogênio verde

Existem atualmente quatro tecnologias principais de eletrólise: alcalina; com 
membrana de troca de prótons (PEM); células de eletrólise de óxido sólido (SOEC); 
e membranas de troca aniônica (AEM).  A eletrólise alcalina é a mais empregada 
nos dias atuais. Trata-se de uma tecnologia madura, utilizada desde a década de 
1920 em indústrias como a de cloro. Apresenta custos de produção mais baixos 
que as demais tecnologias de eletrolisadores e não requer a utilização de metais 
preciosos na sua fabricação. A eletrólise alcalina tem pouco potencial de grandes 
reduções de custos, sendo seus desafios tecnológicos restritos à melhor enge-
nharia de células e arranjo físico para melhor rendimento da corrente, além de 
melhoria da pegada ambiental dos componentes (MACFARLANE et al., 2020).

Por outro lado, a tecnologia PEM apresenta possibilidades de reduções de cus-
tos. Os eletrolisadores PEM têm como vantagens ocupar menor espaço, propiciar 
operação mais flexível e ter pressão de saída mais alta do que a da eletrólise alcalina. 
Todavia, é uma tecnologia menos madura, mais cara e ainda apresenta menor vida 
útil. Fora da China, os eletrolisadores do tipo PEM têm sido utilizados na maioria 
dos projetos anunciados e em desenvolvimento. A aposta é que os benefícios ope-
racionais do PEM superem seus custos adicionais em comparação com eletrolisa-
dores alcalinos. No futuro, o desenvolvimento tecnológico e o ganho de escala po-
derão tornar os eletrolisadores PEM dominantes em relação aos alcalinos. 

As tecnologias SOEC e AEM ainda estão em fase de desenvolvimento, mas 
apresentam potencial futuro na produção de hidrogênio devido à alta eficiência de 
conversão de energia e menores custos de investimento esperados (IEA, 2022c).
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As perspectivas futuras apontam para reduções significativas no custo nive-
lado de produção do hidrogênio, ou “levelized cost of hydrogen” (LCOH). Estimativa 
do Hydrogen Council projeta reduções de 70% a 80% no custo do capex em uma 
década. Com isso, os custos de produção do hidrogênio verde poderiam chegar a 
valores entre 1 e 1,5 US$/kg em locais com melhores recursos energéticos (como 
o Brasil) e entre 2 e 3 US$/kg em condições médias. Ainda segundo o estudo, para 
se atingir um patamar de capex de 400 US$/kW, seria necessário implantar 70 GW 
de capacidade de eletrolisadores, assumindo uma curva de aprendizado com taxa 
entre 9% e 13% (HYDROGEN COUNCIL, 2020).

Segundo a IEA (2021b), até 2030, a capacidade instalada global de eletrolisadores 
poderá chegar a 54 GW, pelos projetos em construção e planejados. Considerando 
todos os projetos ainda em estágios iniciais de planejamento, esse número poderá 
atingir a marca de 91 GW. No cenário Net Zero Emissions (NZE), a capacidade de 
eletrólise em 2030 deve chegar a 850 GW, cerca de nove vezes o pipeline existen-
te hoje (IEA, 2021d).

Considerando a soma das capacidades dos projetos em construção e em de-
senvolvimento, o ganho de escala promoveria uma redução de 60% no custo de 
investimento dos projetos de eletrólise em 2030 (IEA, 2021d). Levando-se em con-
ta a capacidade prevista no cenário Net Zero Emission, a queda no custo seria de 
70%, atingindo patamar próximo aos 400 US$/kW, mesmo valor encontrado nas 
estimativas do Hydrogen Council (2021).

Ainda segundo a IEA, o custo dos eletrolisadores alcalinos na China variam 
atualmente entre 750 e 1.300 US$/kW, chegando até a 500 US$/kW. O valor médio 
encontrado no resto do mundo é de cerca de 1.400 US$/kW. Apesar de questio-
namentos quanto à confiabilidade e durabilidade de seus produtos, os fabricantes 
chineses têm se aperfeiçoado rapidamente (IEA, 2021d).

Em 2020, a cadeia produtiva de eletrolisadores contava com a capacidade 
global de fabricação de aproximadamente 3 GW/ano, com a tecnologia alcalina 
representando 85% e a PEM, pouco menos de 15%, além de fabricação artesanal 
muito pequena de SOECs e AEMs. A maior parcela da capacidade produtiva mun-
dial de eletrolisadores está concentrada na Europa (60%) e na China (35%) 
(IEA, 2021d). Segundo a agência, empresas como Thyssenkrupp, Nel Hydrogen, 
ITM, McPhy, Cummins e John Cockerill anunciaram planos para expandir suas 
capacidades de fabricação. A capacidade global de fabricação poderia chegar a 
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aproximadamente 20 GW/ano, gerando reduções de custos para a tecnologia. 
Ainda assim, os números seriam insuficientes. A IEA projeta a necessidade de uma 
capacidade produtiva de 90 GW/ano para a consecução das metas existentes no 
cenário NZE, indicando a existência de um gap importante que poderá impedir a 
implantação dos projetos de produção de hidrogênio no tempo necessário para o 
atendimento aos objetivos de descarbonização globais (IEA, 2021d).

O crescimento da demanda por alguns minerais será uma consequência ge-
rada pelo aumento da produção de eletrolisadores, que poderá se traduzir em 
desafios para a cadeia de suprimentos. A eletrólise alcalina requer a utilização de 
níquel em quantidades de 800 a 1.000 t/GW de eletrolisador com a tecnologia 
atual (IEA, 2021d). No cenário NZE da IEA, caso a eletrólise alcalina domine o mer-
cado até 2030, haverá demanda de 72 mil t/ano de níquel. Ainda assim, a agência 
ressalta que essa quantidade é bastante inferior ao consumo projetado para utili-
zação na fabricação de baterias.

Já a produção de eletrolisadores do tipo PEM demanda 300 kg de platina e 
700 kg de irídio por GW. Caso os PEMs supram toda a produção de eletrolisadores 
em 2030, no cenário NZE, a demanda por irídio será de 63 mil t/ano, o que repre-
senta nove vezes a produção global atual (IEA, 2021d). No entanto, a agência pon-
dera que a demanda por irídio e platina pode ser reduzida por um fator de dez na 
próxima década e a reciclagem de células eletrolisadoras PEM pode reduzir ainda 
mais a demanda primária por esses metais.

Panorama internacional

A Hydrogen Council estima que o hidrogênio de baixo carbono (verde e azul) será 
responsável por 22% de toda a demanda de energia no mundo até 2050, equiva-
lente a 660 milhões de toneladas do produto, contribuindo com o abatimento de 
80 Gt de emissões de CO2 acumuladamente e criando um mercado avaliado em 
US$ 3 trilhões anuais. China, Europa e América do Norte deverão ser os maiores 
consumidores de hidrogênio globalmente. Austrália, América Latina e Oriente 
Médio poderão se tornar grandes exportadores, explorando seus recursos reno-
váveis (HYDROGEN COUNCIL, 2021).

As estimativas de investimentos acumulados na oferta do hidrogênio, até 
2050, variam entre US$ 7 e 9 trilhões, sendo US$ 2 trilhões na capacidade de pro-
dução do hidrogênio (75% para o hidrogênio verde e 25% para o hidrogênio azul) 
e US$ 5 a 7 trilhões na capacidade de geração de energia renovável necessária. Do 
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lado da demanda, estima-se serem necessários mais US$ 2,5 trilhões de investi-
mentos, considerando todos os potenciais usos. Por fim, a infraestrutura de trans-
porte de hidrogênio, como redes de gasodutos, desempenhará um papel crítico 
no fornecimento de hidrogênio de forma econômica. Globalmente, essa expansão 
deverá exigir investimentos de cerca de US$ 3 trilhões. Considerando toda a ca-
deia de valor, os investimentos totais necessários chegariam a US$ 14,5 trilhões 
até 2050 (HYDROGEN COUNCIL, 2021). Embora esse volume de investimentos 
seja significativo, ele é comparável aos investimentos de US$ 5,7 trilhões realiza-
dos pela indústria de petróleo e gás apenas na década passada (de 2010 a 2019).

Para que o hidrogênio cumpra seu relevante papel de vetor da descarboniza-
ção, será necessário um crescimento exponencial da capacidade de produção 
mundial de hidrogênio verde. A maior parte das plantas de produção de hidrogê-
nio com base em combustíveis fósseis deverá ser desativada ou convertida em 
hidrogênio azul. Segundo o Hydrogen Council, o hidrogênio azul será uma solução 
de médio prazo mais competitiva em algumas regiões. Além disso, boa parte da 
capacidade construída ou convertida durante os próximos 10 a 15 anos será de 
hidrogênio produzido com reforma do metano e captura de carbono. Entretanto, 
a capacidade de geração de energia renovável irá se expandir no longo prazo e o 
hidrogênio verde se tornará a fonte mais competitiva de hidrogênio na maioria 
das regiões. Na década entre 2040 e 2050, o hidrogênio verde já representará a 
maior parte da capacidade.

Pelas estimativas do Hydrogen Council, o hidrogênio verde será responsável 
por 60% a 80% da oferta ou 400 a 550 milhões de toneladas de hidrogênio em 
2050. Tal volume exigirá de 3 a 4 TW de capacidade de eletrólise e cerca de 4,5 a 
6,5 TW de capacidade de geração elétrica renovável dedicada à produção de hi-
drogênio. Em comparação, isso é cerca de duas vezes a capacidade total de gera-
ção renovável de 2,8 TW instalada no mundo até 2020. Os números do Hydrogen 
Council apontam que cerca de 27 TW de energia renovável seriam necessários em 
uma economia neutra em carbono em 2050, sendo que a produção de hidrogênio 
por meio da eletrólise exigiria cerca de 20% dessa capacidade. Da mesma forma, 
suprindo toda a demanda apenas com hidrogênio de baixo carbono, seriam ne-
cessários cerca de 5,5 Gt de capacidade anual de armazenamento de carbono 
(HYDROGEN COUNCIL, 2021).

O relatório indica que, mesmo considerando a urgência na implantação da 
tecnologia e o papel fundamental da eletrólise como protagonista na produção, os 
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hidrogênios verde e azul são complementares. A construção de ambas as vias de 
fornecimento permitirá a combinação dos recursos mais atraentes para a descar-
bonização de forma mais econômica e rápida em todos os setores e regiões do 
globo. A combinação das duas fontes resultará em custos gerais baixos e uma 
transição mais rápida. A agência pondera que a aposta em um único caminho para 
o fornecimento de hidrogênio de baixo carbono poderia retardar o aumento de 
escala necessário, pois demandaria um aumento ainda mais acelerado das cadeias 
de valor e desenvolvimentos de projetos, dificultando ainda mais o atingimento 
das metas de neutralidade de carbono.

Gráfico 12 | Projeção da oferta de hidrogênio conforme método de produção
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Fonte: Adaptado de Hydrogen Council (2021).

Ainda de acordo com o relatório, para o ano de 2030, a produção de 20 a 
30 Mt de hidrogênio renovável exigiria entre 200 e 250 GW de capacidade insta-
lada de eletrólise, com capacidade produtiva anual de eletrolisadores atingindo 
cerca de 45 GW/ano. Essa demanda está bem acima da capacidade acumulada 
anunciada atualmente em projetos de aproximadamente 90 GW e exigirá que os 
fabricantes de eletrolisadores aumentem a escala de linhas de produção rapida-
mente para poder atender a demanda (HYDROGEN COUNCIL, 2021).

Em 2021, foram contabilizados mais de 520 projetos de hidrogênio verde ou 
azul, totalizando 18 Mt de produção anual em operação até 2030 e investimentos de 
US$ 95 bi. Investimentos em aplicações (demanda) e infraestrutura (armazenamento 
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e transporte) somam outros US$ 65 bilhões, o que que totaliza US$ 160 bilhões em 
investimentos na cadeia de valor do hidrogênio no período. Porém, para alcançar os 
objetivos projetados no cenário Net Zero Emissions para 2050, estima-se que seriam 
necessários investimentos de US$ 700 bi até 2030, revelando um gap de investi-
mentos de US$ 540 bilhões ou aproximadamente 75% do total requerido (HYDRO-
GEN COUNCIL, 2021).

Nesse sentido, o crescente número de projetos de hidrogênio verde sendo 
desenvolvidos nos últimos anos deverá aumentar ainda mais para garantir que os 
volumes produzidos sejam suficientes para estar em linha com as projeções. Para 
que essas expectativas se concretizem, a implantação de projetos deve se acelerar 
ainda mais nos próximos anos, fundamentada em modelos regulatórios que 
apoiem o desenvolvimento da demanda e reduzam os riscos dos investimentos.

Mercado global de hidrogênio renovável

O hidrogênio tem potencial de vencer as barreiras geográficas que limitam o 
maior intercâmbio de recursos energéticos de baixa emissão de carbono entre 
países com diferentes disponibilidades desses recursos. Além de democratizar o 
acesso à energia, bastando eletricidade e água no caso da eletrólise, independen-
temente de características geológicas, o hidrogênio e seus derivados, como amô-
nia e metanol, poderão se tornar importantes mercadorias globais. Alguns países 
já deram início a processos de comercialização de hidrogênio, seja via acordos 
bilaterais, como entre Japão e Austrália, ou por meio de processos competitivos 
globais, como é o caso da iniciativa H2Global, liderada pela Alemanha.

Outra iniciativa global de destaque é o projeto NEOM Green Hydrogen, na 
Arábia Saudita. O projeto irá contar com 2 GW de eletrolisadores, 4 GW de plantas 
solares e eólicas para alimentação da energia elétrica e terá capacidade de produ-
zir 1,2 milhão de toneladas de amônia verde anualmente (ENERGY & UTILITIES, 
2022). O investimento, com valor estimado em US$ 5 bilhões, é uma joint venture 
entre a empresa norte-americana de gases Air Products, a empresa de energia 
saudita ACWA Power e o projeto NEOM.50 Toda a produção terá a Air Products 
como offtaker.

50 NEOM é um megaprojeto de cidade inteligente e sustentável, planejada para ser construída no noroeste da 
Arábia Saudita, na costa do Mar Vermelho, financiado pelo Fundo Soberano daquele país. Toda a energia da 
cidade será proveniente de energias renováveis.
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A exportação do hidrogênio produzido na Austrália para o Japão já conta com 
um navio, o primeiro do mundo capaz de transportar hidrogênio liquefeito a uma 
temperatura de -253ºC (AUSTRALIA, 2022). O aproveitamento dos recursos natu-
rais renováveis para produção de eletricidade e hidrogênio verde na Austrália, 
juntamente com esquemas-piloto de certificação de origem, como será detalhado 
na seção seguinte, poderá ajudar o Japão a descarbonizar sua indústria e matriz 
energética. O Japão também está em tratativas com empresas do Canadá e dos 
Emirados Árabes para acordos semelhantes.

O H2Global é uma estratégia da Alemanha para reduzir a dependência de re-
cursos energéticos fósseis, substituindo-os por hidrogênio, por meio de um me-
canismo de concorrência internacional para aquisição de derivados da produção 
de hidrogênio renovável de fornecedores habilitados nos países exportadores. O 
programa H2Global irá firmar contratos de dez anos para fornecimento de com-
bustíveis renováveis (amônia, metanol e querosene) fabricados a partir do hidro-
gênio verde, sendo o fornecedor, que será contratado por leilão internacional, 
também responsável pelo transporte e pela entrega nos portos da Europa. Esses 
combustíveis serão vendidos aos consumidores locais pelo preço de mercado de 
congêneres fósseis e a diferença entre o preço de aquisição do combustível reno-
vável e o preço de venda será subsidiada pelo programa, que dispõe de 900 mi-
lhões de euros para compensar as diferenças.

O primeiro leilão para aquisição está previsto para acontecer em 2023, para 
fornecimento dos combustíveis na modalidade take or pay a partir de 2025, sendo 
o valor máximo por contrato de 300 milhões de euros, podendo variar 20% ao 
longo de dez anos e não exceder 34 milhões de euros por ano em lotes que gerem 
no máximo 12 entregas anuais.

Para a produção da amônia, o único dos três produtos que atualmente é 
produzido no Brasil, embora a partir de combustíveis fósseis, a capacidade de 
eletrólise necessária para atender às entregas previstas é da ordem de 100 MW e 
a energia elétrica a ser utilizada precisará atender aos critérios de certificação da 
Comunidade Europeia que serão descritos na seção seguinte.

Com relação ao financiamento, há um destaque importante a ser feito. Em 
setembro de 2022, a Comissão Europeia anunciou a criação do European Hydrogen 
Bank. O banco contará, inicialmente, com orçamento de 3 bilhões de euros e terá 
como objetivo viabilizar o mercado de hidrogênio na Europa. Apesar de não haver 
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ainda detalhes sobre o funcionamento do banco e de seus instrumentos, trata-se 
de uma importante iniciativa para o desenvolvimento do hidrogênio.

Vários países têm anunciado suas metas nacionais, seja em volume produzi-
do, capacidade de produção ou demanda. O desafio atual é transformar esses 
compromissos em entregas reais. Entre as mais significativas, a União Europeia 
lançou como parte do plano RePowerEU a meta de fomentar a demanda de 20 mi-
lhões de toneladas de hidrogênio de baixo carbono até 2030, sendo metade pro-
duzida na Europa e metade importada de países produtores. Além da Europa, que 
planeja ter 65 GW de capacidade de eletrolisadores instalada em 2030, o Chile 
também tem planos de atingir 25 GW nesse período, inicialmente voltados para 
descarbonizar a demanda atual interna e depois voltar-se para exportação. O go-
verno do Chile abriu chamada de projetos para instalação de plantas de 10 MW ou 
mais, subsidiando em até 30 milhões de dólares cada projeto.

Um importante passo para impulsionar o mercado de hidrogênio foi dado 
pelos Estados Unidos ao aprovar a chamada Lei de Redução da Inflação (Inflation 

Reduction Act – IRA). A lei foi sancionada pelo presidente Joe Biden, em 22 de 
agosto de 2022, e inclui suporte ao hidrogênio por meio de um crédito fiscal  
de até US$ 3/kg para hidrogênio de baixo carbono, sujeito a determinados requi-
sitos. Mais especificamente, a lei introduz um crédito fiscal para produção de 
hidrogênio limpo, em um instrumento denominado Production Tax Credit (PTC) e 
amplia o crédito fiscal de investimento (Investment Tax Credit - ITC) existente na 
Seção 48 do Internal Revenue Code para aplicar a projetos de produção e instala-
ções de armazenamento de hidrogênio de baixo carbono. Os créditos tributários 
serão válidos por dez anos a partir da entrada em operação da planta. O benefício 
em seu valor máximo somente será percebido caso o projeto atenda ao limite de 
0,45 kgCO2/kgH2, considerando todo o ciclo de emissões do hidrogênio produzi-
do, e atenda a critérios trabalhistas e salariais estabelecidos pela lei, que garantem 
um multiplicador de cinco vezes no benefício padrão. Caso o projeto não cumpra 
os requisitos e apresente valores de emissão superiores a esse limite, o crédito 
obtido é reduzido. A Tabela 7 resume os valores.
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Tabela 7 | Créditos tributários por nível de emissão da produção de hidrogênio segundo o 
Inflation Reduction Act dos Estados Unidos

Intensidade de carbono por kg de 
hidrogênio (kg CO2e/kgH2)

Crédito sem multiplicador  
(US$/kgH2)

Crédito com multiplicador  
(US$/kgH2)

4 0 0

4 a 2,5 0,12 0,60

2,5 a 1,5 0,15 0,75

1,5 a 0,45 0,20 1,00

até 0,45 0,60 3,00

Fonte: Elaboração própria a partir de Mulder (2022).

Os benefícios estabelecidos pela lei são expressivos e as expectativas acerca dos 
seus efeitos são grandes. Como resultado, espera-se que dentro de poucos anos seja 
criada uma robusta capacidade de produção de hidrogênio de baixo carbono nos Es-
tados Unidos, sendo um divisor de águas no processo de transição energética do país.

Certificação

Garantir que a produção de hidrogênio seja de baixo carbono exigirá o desenvol-
vimento de regras e processos de certificação de forma a dar segurança entre 
produtores, consumidores e investidores de que a produção do hidrogênio é livre 
ou reduzida de emissões de gases de efeito estufa.

Diversas entidades e organismos certificadores têm publicado critérios de 
referência e seus processos de acreditação voltados a garantir que a produção do 
hidrogênio seja sustentável e com baixa ou zero emissão de GEE. Alguns exemplos 
de esquemas de certificação voltados para o hidrogênio estão na Tabela 8.

Tabela 8 | Esquemas de certificação de origem e emissões do hidrogênio

Órgão Região Requisitos de emissão Esquema de certificação

Certifhy Europa
H2 verde – energia 100% renovável

baixo CO2 < 4,37 kgCO2/ kgH2

Auditoria das instalações

Auditoria dos lotes de produção

GH2 Global
H2 verde – mais de 95% da energia renovável na 

eletrólise/emissão máxima de 1 kgCO2/ kgH2

Certificação do projeto, das instalações  
e da produção

TUV SUD Global H2 verde < 2,88 gCO2/MJ de H2

Medição inclui instalações de produção 
e auxiliares (tratamento de água, 

purificação, preparação para entrega)

China H2 
Alliance

China
Baixo CO2 < 14,51 kgCO2/ kgH2

“limpo” < 4,90 kgCO2/ kgH2 
H2 verde – limpo e energia renovável

Auditoria das instalações

Auditoria dos lotes de produção

LCFS 
Califórnia/

Estados 
Unidos

Certifica de onde vem a eletricidade  
para gerar o hidrogênio dentro do grid  

da Califórnia

Esquema próprio para gerar créditos  
de uso de eletricidade e combustível  

sem emissão

Fonte: Elaboração própria com dados das empresas certificadoras.
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Em geral, os esquemas de certificação estão concentrados no processo de 
produção e nenhuma certificação avalia o processo de entrega do hidrogênio no 
ponto de consumo, incluindo emissões no transporte. Os limites de aceitação de 
emissões podem dizer respeito apenas ao processo de conversão de energia em 
hidrogênio pela eletrólise, como é o caso das certificações da Certifhy e da GH2, 
ou contemplar outras etapas do processo produtivo, como o tratamento da água, 
a purificação do hidrogênio e a preparação para entrega, como é o caso da TUV 
SUD. Alguns países também apresentam mecanismos para certificar a origem da 
eletricidade utilizada na geração do hidrogênio voltado para transporte, como é o 
caso da LCFS (Low Carbon Fuel Standard) na Califórnia e do Renewable Transport 

Fuel Obligation no Reino Unido. Já a China propõe criar uma certificação local, 
criando um terceiro nível de emissão para o hidrogênio. Nesse caso, são conside-
radas como hidrogênio de “baixo carbono” emissões inferiores a 14,5 kg de carbono 
para cada quilograma de hidrogênio produzido, possivelmente aplicável a 
processos de fabricação de hidrogênio utilizando carvão mineral com captura 
parcial do carbono gerado.

Essa breve análise sugere que ainda não há um consenso sobre os critérios a 
serem aplicados nas certificações do hidrogênio verde, renovável ou de baixo car-
bono, tampouco na forma de medir as emissões no processo de fabricação e dis-
tribuição do hidrogênio.

A União Europeia colocou em consulta pública em 2022 um documento pre-
liminar51 com diretrizes a serem adotadas em contratos com países-membros, 
inclusive na iniciativa H2Global descrita anteriormente, que deverão ser segui-
das tanto por produtores dentro do seu território quanto por exportadores de 
hidrogênio que desejem fornecer para o mercado europeu. O principal objetivo 
das diretrizes é regulamentar a metodologia para assegurar que a eletricidade 
utilizada para produzir os combustíveis líquidos ou gasosos seja de origem 
renovável. As principais regras propostas foram: (i) correlação temporal e 
geográfica entre a eletricidade produzida por fonte renovável e a produção do 
combustível; e (ii) assegurar que o produtor do combustível está adicionando 
capacidade renovável.

51 A Comissão Europeia publicou um draft de Ato Delegado da Diretiva de Energias Renováveis (Diretiva UE 
2018/2001) sobre a definição e produção de combustíveis de transporte renováveis e de origem não biológica 
(RFNBO), como hidrogênio renovável e seus derivados.
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O princípio básico proposto pelas diretrizes europeias foi considerar que o 
combustível é renovável somente quando o hidrogênio que compõe o combustível 
derivado é produzido por meio de eletrólise utilizando eletricidade gerada por 
fonte renovável e não biológica, que pode ser dedicada à planta industrial que 
produz o hidrogênio ou conectada à rede elétrica.

No caso da conexão direta entre a geração de eletricidade e o consumo no 
eletrolisador, os critérios são mais simples, sendo necessário apenas comprovar 
que a conexão está na mesma instalação e nenhuma energia da rede é utilizada. 
Nesse caso, todas as instalações serão novas e a geração ocorrerá por fonte reno-
vável, com exceção de biomassa e armazenamento.52

Quando a fonte de eletricidade não é dedicada, dependendo da matriz elé-
trica de cada país, o hidrogênio produzido pode ser mais intensivo em emis-
sões do que o hidrogênio do gás natural sem captura de carbono. Dessa forma, 
a União Europeia tenta garantir que a transição do combustível fóssil para o 
hidrogênio contribua para a descarbonização das matrizes por meio do au-
mento da participação de renováveis em locais onde ainda há geração elétrica 
por fontes fósseis. Essa diretriz, chamada de “princípio da adicionalidade”, in-
centiva a implantação de nova capacidade de geração elétrica por fontes reno-
váveis, permitindo um espaço de tempo de 36 meses entre o início da operação 
da nova usina de geração elétrica e as novas instalações de produção do com-
bustível renovável.

Além disso, no caso de geração não dedicada, o requisito de temporalidade 
visa garantir que o hidrogênio seja produzido ao mesmo tempo que a energia 
elétrica é gerada na usina e, para demonstrá-lo, é preciso ter contratos de com-
pra de energia e registros da equivalência temporal entre produção e consumo 
da eletricidade.

Por fim, o critério de localização exige que a geração e o consumo de eletri-
cidade na produção do hidrogênio estejam dentro de um mesmo subsistema 
elétrico (bidding zone, na terminologia original), em que, teoricamente, não ha-
veria restrições de escoamento elétrico entre regiões e nem diferenças de pre-
ços de energia.

52 A eletricidade produzida por armazenamento hidráulico bombeado que consumiu energia previamente 
para bombear água no reservatório acima não é considerada renovável pelos critérios da União Europeia 
(Diretiva UE 2018/2001).
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Adicionalmente, outro critério apresentado na proposta diz respeito à 
concessão de subsídios ou suporte financeiro aos projetos de geração renovável, 
havendo incentivos à substituição de combustíveis fósseis por combustíveis reno-
váveis à base de hidrogênio. Com o objetivo de impedir incentivos duplicados, a 
Comunidade Europeia também está propondo vedar que a energia elétrica seja 
gerada por empreendimentos que receberam incentivos fiscais.

No dia 14 de setembro de 2022, o Parlamento Europeu aprovou uma emenda53 
à Diretiva de Energia Renovável 2018/2001 (RED II) que descartou as propostas 
do Ato Delegado na forma apresentada, consideradas muito restritivas e poden-
do colocar em risco o desenvolvimento do hidrogênio na Europa (PARKES, 2022). 
Com as novas determinações da diretiva, os produtores de hidrogênio poderão 
obter eletricidade da rede, desde que por meio de fontes renováveis, firmando 
contratos de compra de energia (PPA) em quantidade equivalente ao seu consu-
mo. A contabilização da energia consumida poderá ser feita trimestralmente  
até 2030 e, posteriormente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, 
conforme decisão da Comissão Europeia. Apesar desse avanço, os países da 
Comunidade Europeia poderiam elaborar critérios mais restritivos do que os 
estabelecidos na diretiva.

No Brasil, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) está se 
preparando para atuar como certificadora do hidrogênio verde, atestando a 
origem da eletricidade advinda de fontes renováveis. Em setembro de 2022,  
a empresa foi escolhida para liderar um grupo de trabalho global do Comitê 
Internacional de Produção e Transmissão de Energia Elétrica (Cigre) sobre 
certificação de hidrogênio renovável. Segundo a empresa, a CCEE é a única 
organização nacional capaz de cumprir esse papel, já que registra os contratos 
de compra e venda de energia do país, medindo consumo e geração a todo 
momento (CCEE, 2022).

O potencial renovável brasileiro

O futuro do hidrogênio representa uma oportunidade ímpar para países e  
regiões que contam com abundância de recursos renováveis. O relatório da 
International Renewable Energy Agency (IRENA) consolidou uma avaliação do 

53 Disponível em: https://www.rechargenews.com/energy-transition/scrapped-eus-controversial-additio-
nality-rules-for-green-hydrogen-are-history-after-european-parliament-vote/2-1-1299195.

https://www.rechargenews.com/energy-transition/scrapped-eus-controversial-additionality-rules-for-green-hydrogen-are-history-after-european-parliament-vote/2-1-1299195
https://www.rechargenews.com/energy-transition/scrapped-eus-controversial-additionality-rules-for-green-hydrogen-are-history-after-european-parliament-vote/2-1-1299195


84

Hidrogênio de baixo carbono:  
oportunidades para o protagonismo brasileiro na produção de energia limpa

potencial econômico global e dos custos de produção do hidrogênio verde, 
considerando as fontes eólica (onshore e offshore) e solar como fontes de 
eletricidade, além de restrições geográficas relacionadas ao uso da terra54 e dis-
ponibilidade de água. No seu cenário otimista, os custos de produção nas 
melhores localizações poderiam chegar a 0,65 US$/kgH2. No cenário pessimista, 
toda a demanda projetada poderia ser atendida com um potencial ao custo de 
1,25 US$/kgH2. A Figura 4 ilustra a distribuição geográfica dos potenciais custos 
de produção do hidrogênio verde (IRENA, 2022).

Figura 3 | Distribuição geográfica dos potenciais custos de produção do hidrogênio verde 
em 2030 (US$/kgH2)

USD/kgH2

N/A 0,6 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 LCOH>5

Fonte: IRENA (2022).

Com relação ao volume do potencial, no cenário otimista seria possível pro-
duzir até 9.000 EJ/ano de hidrogênio a um custo inferior a 1,5 US$/kgH2. A títu-
lo de comparação, a demanda de hidrogênio projetada pela IRENA em 2050 seria 
de 74 EJ e toda a demanda primária de energia do mundo seria de 614 EJ. Esses 
valores indicam um potencial econômico cerca de 14 vezes superior ao necessá-
rio para atender a toda demanda energética do mundo em 2050 (IRENA, 2022).

54 Áreas de proteção, florestas, áreas alagadas, regiões com densidade populacional acima de 130/km², terre-
nos com inclinação superior a 20% (eólica) e 5% (solar), por exemplo, foram excluídos do potencial.
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No estudo da IRENA, é possível observar que o Brasil está entre as regiões 
mais propícias à produção de hidrogênio verde em todo o globo, assim como a 
China, a Austrália e o continente africano. Nesse sentido, outros estudos também 
corroboram os diferenciais brasileiros na economia do hidrogênio. Estimativas 
da BloombergNEF apontam o Brasil como o país mais competitivo em custo de 
produção do hidrogênio renovável já em 2030, podendo atingir custos inferiores 
a 1 US$/kgH2, como pode ser verificado na Figura 5.

Gráfico 13 | Projeções de preços em diversos países para hidrogênio verde, azul e cinza em 2030
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Fonte: Adaptado de BNEF (2021b).

As perspectivas são promissoras para o hidrogênio verde brasileiro, segun-
do a BloombergNEF. Suas projeções apontam que o hidrogênio verde no país 
poderá ser mais competitivo que o azul já em 2024. Em todos os países modela-
dos, isso deve acontecer até 2030. Após desbancar o hidrogênio azul, o verde 
deverá se tornar mais competitivo que o cinza em três anos na média. No caso 
brasileiro, a previsão é que isso aconteça no ano de 2026. Até 2030, porém, o 
hidrogênio verde ainda não terá atingido a paridade com o gás natural sem cap-
tura de carbono. O Brasil será o país mais próximo desse ponto, no limite infe-
rior do intervalo de estimativas dos custos de produção de hidrogênio verde. No 
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entanto, até 2050, 16 países entre os 33 modelados deverão produzir hidrogênio 
renovável de forma mais competitiva que o hidrogênio obtido a partir do gás 
natural sem captura de carbono (BNEF, 2021d).

Essas projeções auspiciosas em relação à competitividade brasileira de 
produção de hidrogênio verde estão intimamente ligadas ao privilegiado po-
tencial de geração elétrica renovável, especialmente das fontes eólica e solar. 
Atualmente, o país conta com cerca de 22 GW de capacidade eólica instalada e 
cerca de 6 GW de capacidade solar, contando apenas a geração centralizada. 
Ambas as fontes têm sido o motor da expansão do parque gerador brasileiro 
nos últimos anos, graças à competitividade alcançada e aos contratos negocia-
dos via mercado livre.

Segundo o Plano Nacional de Energia 2050, do Ministério de Minas e Ener-
gia (BRASIL, 2020c), a expansão do parque gerador brasileiro deverá atender à 
demanda adicional de cerca de 100  GW médios de energia na rede em 2050, 
aumentando em 2,5 vezes o consumo verificado em 2015. Para produzir essa 
quantidade de energia, seriam necessários entre 200 e 360 GW de nova 
capacidade eólica e solar instalada no país. O potencial medido de recursos 
energéticos eólicos (onshore e offshore) e solares, somados, varia entre quatro e 
oito vezes essa necessidade de expansão até 2050, totalizando 1.600 GW.

Tabela 9 | Potencial renovável brasileiro

Fonte renovável Potencial brasileiro (GW)

Eólica onshore* 600

Eólica offshore** 700

Solar fotovoltaica*** 300

Total 1.600

Fonte: Elaboração própria a partir de Brasil (2020c).

Notas: * Ventos acima de 7 m/s em alturas de 150 m. ** Ventos acima de 7 m/s com batimetria (profundidades) até 50 m.  

*** Apenas áreas já antropizadas, com radiação global média diária superior a 6 kWh/m²/dia.



Box |  EÓLICA OFFSHORE E HIDROGÊNIO VERDE

De acordo com estudo de Kühn e outros (2022), a capacidade instalada global de energia eólica 

offshore deve saltar de 40 GW em 2020 para 630 GW em 2050. A rápida expansão ocorrerá com 

apoios governamentais e avanços tecnológicos. O crescimento observado no cenário interna-

cional motivou agentes no Brasil, tanto do setor elétrico quanto da indústria de petróleo e gás, 

a buscarem compreender o potencial de desenvolvimento desse recurso energético no país.

Visando mapear o potencial eólico offshore brasileiro, a EPE publicou o Roadmap Eólica 

Offshore Brasil (BRASIL, 2020d). De acordo com o mapeamento realizado, três áreas se 

destacam pelo potencial de geração de energia: (i) a costa do Nordeste que se estende do 

Maranhão ao Rio Grande do Norte; (ii) o segmento da costa norte do Rio de Janeiro e sul do 

Espírito Santo, no Sudeste; e (iii) a costa do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, na região 

Sul. A região Nordeste apresenta 58% do potencial de energia eólica offshore brasileiro em 

locais com profundidade de até cinquenta metros.

A elevada demanda de energia renovável para produção de hidrogênio verde e a dificul-

dade futura na obtenção de áreas propícias para implantação de usinas em terra torna a 

energia eólica offshore uma solução natural de suprimento. Há, portanto, uma oportunida-

de para combinação de usinas eólicas offshore e de hidrogênio verde, em especial na região 

Nordeste, que concentra o maior potencial de geração de energia e localização estratégica 

para exportação de hidrogênio e seus derivados. Considerando o mercado interno, seja 

para grandes consumidores de energia ou para produção de hidrogênio voltada para 

atender à demanda doméstica, o potencial eólico offshore da região Sudeste tem a vanta-

gem da proximidade com a carga, que pode fazer a diferença na modelagem econômica.

Algumas empresas, inclusive, anunciaram interesse em estudar a viabilidade de projetos 

de hidrogênio verde e geração eólica offshore, como a Neoenergia, que celebrou memorando 

de entendimento com o governo do Rio Grande do Sul para instalação no porto de Rio 

Grande, e a Qair, que tem memorando de entendimento com o porto do Pecém para desen-

volvimento de uma usina de produção de hidrogênio verde que usará energia offshore para 

atender parte de sua demanda.

O Governo Federal deu um primeiro passo para o desenvolvimento da energia eólica 

offshore no Brasil com a publicação do Decreto 10.946, de 25 de janeiro de 2022, sobre a 

cessão de espaços físicos e o aproveitamento de recursos naturais para geração elétrica 

offshore. Considerado a ação inicial no marco regulatório do setor, o decreto intensificou a 

busca por pedidos de licenciamento ambiental junto ao Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em uma corrida pelas áreas mais 

interessantes. Em 2 de agosto de 2022, o Ibama relatou a existência de 66 projetos eólicos 

offshore em licenciamento, somando capacidade instalada total de 169,4 GW, o que repre-

senta pouco mais de 90% da capacidade total de energia elétrica instalada no Brasil. A 

Figura 6 apresenta uma síntese dos projetos sob análise ambiental.
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Figura 4 | Projetos eólicos offshore sob análise de licenciamento ambiental no Ibama

01
02

03

04

Grupo 
Empresarial

Capacidade Instalada (GW)

Total
Bloco 01  
MA/PI/

CE

Bloco 02    
CE/RN

Bloco 03 
ES/RJ

Bloco 04 
SC/RS

Shizen (Energia) 18,0 6,0 – – 12,0

Haenfec  
(Eng. Portuária)

17,5 – – – 17,5

Shell  
(Petróleo e Gás.)

17,1 5,5 3,0 5,5 3,0

OW (Energia) 15,2 1,0 2,0 5,0 7,2

Bluefloat 
(Desenvolvedora)

15,0 - 2,9 5,9 6,2

Equinor  
Petróleo e Gás)

14,4 4,0 2,0 3,8 4,5

Eólica Brasil 
(Desenvolvedora)

10,8 10,8 – – –

Demais  
(12 empresas)

61,5 25,9 10,7 12,9 12,0

Total 169,4 53,2 20,6 33,2 62,4

*21 projetos, que somam 57,4 GW 
de capacidade instalada, apresentam 
sobreposição de área parcial ou total 
com projetos mais antigos.

Fonte: Ibama (2021).

Apesar de ser um passo importante, o decreto é um estatuto infralegal e, portanto, 

frágil para a adoção de medidas de longo prazo sem a devida segurança jurídica que inves-

timentos em infraestrutura demandam. Entretanto, tramita na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei (PL) 576/2021, que disciplina a outorga de autorizações para aproveitamento 

de potencial energético offshore. O PL foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura (CI) do 

Senado em 17 de agosto de 2022 em decisão terminativa. O setor depende do estabeleci-

mento de um arcabouço legal e regulatório para desbloquear os investimentos e permitir 

que os projetos sejam implementados.

Adicionalmente a esse expressivo potencial renovável, o país conta com uma po-
sição geográfica privilegiada para o futuro comércio mundial de hidrogênio e seus de-
rivados, sobretudo com os portos localizados no Nordeste, que ficam relativamente 
próximos da Europa e dos Estados Unidos. Além disso, no Brasil há um mercado inter-
no relevante e uma base industrial e agropecuária que poderão se aproveitar da compe-
titividade do hidrogênio verde brasileiro para oferecer produtos de baixo carbono, 
como aço verde e alimentos cultivados com fertilizantes verdes.
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Box |  PROJETOS E INVESTIMENTOS DE HIDROGÊNIO VERDE 

ANUNCIADOS NO BRASIL55

Investimentos anunciados em usinas para produção de hidrogênio verde no Brasil somam 

mais de US$ 25 bilhões, a maioria em complexos industriais portuários que combinam fato-

res estratégicos para o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio, como logística para  

exportação e proximidade de fontes de energia renovável e de polos industriais. A maior 

parte dos investimentos concentram-se no porto do Pecém (Ceará), porto de Suape 

(Pernambuco) e porto do Açu (Rio de Janeiro), que pretendem formar hubs da cadeia de 

hidrogênio, concentrando atividades de pesquisa, produção, armazenamento e exportação.

O porto do Pecém, segundo maior do Nordeste brasileiro, celebrou 22 memorandos de 

entendimento com o governo do estado e empresas como Linde, Qair, TransHydrogen 

Aliance, Eren do Brasil, Casa dos Ventos, Engie, Fortescue Future Industries e EDP Renová-

veis.56 Adicionalmente, foram assinados dois pré-contratos com a Fortescue Future Industries, 

subsidiária da mineradora australiana Fortescue Metals Group, e com a AES Brasil. Os  

pré-contratos representam um passo além dos memorandos e visam avançar nos estudos de 

pré-viabilidade dos projetos. Esses empreendimentos são voltados principalmente para  

exportação de hidrogênio ou de seus derivados para a Europa e somam mais de 8 GW em 

capacidade de eletrólise, com investimentos estimados em torno de US$ 20 bilhões.

O porto de Suape firmou memorandos de investimentos com a Qair, Casa dos Ventos, 

Fortescue Future Industries, Brid Logistic, White Martins, Linde, Neoenergia e Senai para 

produção de hidrogênio. Adicionalmente, CTG Brasil, Senai e governo de Pernambuco lança-

ram a iniciativa TechHub Hidrogênio Verde para concentrar no porto de Suape projetos de 

produção, transporte, armazenamento e gestão de hidrogênio verde, visando transformar o 

complexo industrial portuário em um espaço de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

O porto do Açu, no norte fluminense, tem uma localização estratégica para atendimen-

to à demanda interna de hidrogênio verde e derivados, sendo um importante agente na 

descarbonização da indústria brasileira. Único porto totalmente privado do país, o porto do 

Açu é administrado pela Prumo Logística, que já firmou memorando de entendimento com 

a Shell Brasil e com a Fortescue Future Industries. Devido à sua localização próxima à área 

de exploração do pré-sal e infraestrutura em torno do gás natural, o Açu tem ainda poten-

cial para produção de hidrogênio azul.

55 Levantamento não exaustivo dos principais projetos anunciados até o momento em que este trabalho foi escrito.

56 O projeto-piloto da EDP, com 1 MW de capacidade de eletrólise, deverá entrar em operação em dezembro de 2022.
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O Quadro 1 apresenta os principais projetos anunciados de produção de hi-
drogênio no Brasil.

Quadro 1 | Principais projetos anunciados de produção de hidrogênio no Brasil.

Empresa Investimento 
previsto Descrição

Porto do Pecém, Ceará

Fortescue Future 
Industries

US$ 6,0 bi
Produção de hidrogênio verde com entrada em operação comercial prevista 
em 2025.

AES Brasil n/d
Produção de até 2 GW de hidrogênio e de até 800 mil toneladas de amônia 
verde por ano, com foco na exportação para a Europa.

Enegix Energy 
Pte Ltd

US$ 5,4 bi
Produção anual de 600 mil toneladas de hidrogênio verde por ano, utilizando 
3,4 GW de energia renovável.

Transhydrogen 
Alliance

US$ 2,0 bi
Produção de 500 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. O volume é 
equivalente a cerca de 2,5 milhões de toneladas de amônia verde, que serão 
exportadas do porto do Pecém, no Ceará, até o porto de Roterdã, na Holanda.

Qair US$ 6,95 bi
Produção de hidrogênio verde com capacidade de 2,24 GW. A empresa vai 
usar energia elétrica gerada no Complexo Eólico Marítimo Dragão do Mar e 
de um parque de energia eólica offshore a ser desenvolvido.

Porto de Suape, Pernambuco

Qair R$ 20 bi
Produção de hidrogênio verde com capacidade inicial de eletrólise de 1 GW, 
podendo chegar a 2,24 GW e 480 mil toneladas de hidrogênio verde por ano.

Neoenergia n/d Projeto-piloto de produção de hidrogênio verde.

Porto do Açu, Rio de Janeiro

Shell Brasil n/d

Produção de hidrogênio verde com capacidade inicial de 10 MW, 
podendo chegar a 100 MW no futuro. Parte da produção será destinada à 
armazenagem e posterior envio a potenciais consumidores, e o hidrogênio 
remanescente será destinado à planta de geração de amônia renovável.

Fortescue  
Future 

 Industries
n/d

Produção de hidrogênio verde com capacidade de eletrólise de 300 MW, 
com potencial para produzir 250 mil toneladas de amônia verde por ano.

Fonte: Elaboração própria com informações disponíveis em veículos de mídia.

Análise de cenários de produção de hidrogênio verde  
no Brasil

Tendo em vista o relevante e competitivo potencial renovável brasileiro, o hidro-
gênio verde desponta como uma significativa oportunidade de desenvolvimento 
para o Brasil. Essa oportunidade se traduz não apenas no potencial de o país se 
tornar um importante agente global exportador do hidrogênio e seus derivados, 
mas também na perspectiva de reindustrialização do Brasil, viabilizando a produ-
ção de bens industriais com alto valor devido à baixa pegada de carbono propicia-
da pelo uso do hidrogênio limpo no processo produtivo, seja como insumo ou 
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energético. Produtos carbono neutro deverão apresentar maior valor de mercado 
que seus pares intensivos em emissões em um contexto de busca da neutralidade 
e com mercados de carbono estabelecidos.

Nesse sentido, é importante projetar cenários que quantifiquem os impactos 
da inserção brasileira nesse novo mercado. Para que o país aproveite seu poten-
cial de produção de hidrogênio verde, um grande esforço de investimentos deve-
rá acontecer, não apenas na instalação de plantas de eletrólise, mas também em 
novas usinas de geração elétrica renovável, especialmente das fontes eólica 
(onshore e offshore) e solar.

O cenário Net Zero Emissions da IEA foi tomado como referência para os cálcu-
los dos impactos da participação brasileira. Os números projetados de demanda 
total de hidrogênio em 2030 e 2050 são, respectivamente, 210 e 520 milhões de 
toneladas. Destes, o hidrogênio verde responderia por 80 milhões de toneladas em 
2030 e 320 milhões de toneladas em 2050. Considerando o preço do hidrogênio 
variando entre 1,5 e 2 US$/kg, teríamos um mercado de hidrogênio de 315 a 420 
bilhões de dólares em 2030 e de 780 a 1.040 bilhões de dólares em 2050. Ou seja, a 
perspectiva é que, em trinta anos, exista um mercado trilionário para o hidrogênio, 
com suprimento atendido preponderantemente pela tecnologia de eletrólise.

Como premissa, foram investigados cenários de participação do país com per-
centuais variando de 1% a 5% da demanda de hidrogênio verde. Para tanto, foram 
considerados eletrolisadores com 75% de eficiência do poder calorífico superior, 
valor compatível com o indicado pelos principais fabricantes atualmente (SIEMENS 
ENERGY, [200-?]) e correspondente a um consumo de 52,5 kWh/kg de hidrogênio 
produzido. Um elemento fundamental para o cálculo da capacidade instalada ne-
cessária de eletrolisadores é a premissa de fator de utilização das plantas, ou seja, 
em qual parcela do tempo os equipamentos trabalharão em sua plena carga. Quan-
to maior for esse fator, menor é a capacidade instalada necessária para produzir a 
mesma quantidade de hidrogênio, resultando em melhor aproveitamento do capital 
investido e em menor custo de produção unitário, também conhecido como o 
levelized cost of hydrogen (LCOH). Em outras palavras, quanto maior for o fator de 
capacidade, mais competitivo é o hidrogênio produzido.

O Brasil tem diferenciais que o posicionam como um dos mais competitivos 
produtores de hidrogênio verde. Além do elevado potencial renovável a ser explo-
rado, o país dispõe de um sistema de transmissão elétrico interligado que permite 
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a comercialização de energia entre um gerador e um consumidor localizados em 
qualquer região57 e um mercado maduro de contratos (PPA) no ambiente de co-
mercialização livre, que já representa mais de 38% da demanda nacional de ener-
gia elétrica. Essa característica permite o aproveitamento dos melhores recursos 
eólicos e solares disponíveis para geração elétrica, ajudando a tornar essas fontes 
as mais competitivas no país e a posicionar o Brasil entre os países com custos de 
geração elétrica renovável mais competitivos do mundo.

Considerando as regras de certificação em discussão, os fatores de capacidade 
dos eletrolisadores podem ser limitados pela produção da planta de geração elé-
trica renovável, caso sejam adotados critérios de correlação temporal e espacial 
entre a geração de energia e a produção de hidrogênio. Na hipótese da consolidação 
dos critérios mais flexíveis propostos na atualização da Diretiva UE 2018/2001, os 
mecanismos de contratação de energia com contabilização mensal já estabeleci-
dos no país viabilizarão a produção de hidrogênio com elevados fatores de capa-
cidade. Para avaliar o impacto dos critérios de certificação, será considerado um 
fator de capacidade de 50%,58 mais próximo da realidade em que a sincronicidade 
seja demandada, e outro de 90%, em que a eletricidade possa transitar pela rede 
e a renovabilidade seja garantida por contratos de compra de geradores renová-
veis, com contabilização mensal.

Gráfico 14 | Cenários de demanda potencial de H2 no Brasil (Mt)
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Fonte: Elaboração própria.

57 À exceção dos sistemas isolados, que estão concentrados principalmente na Região Amazônica, represen-
tam menos de 1% da carga brasileira.

58 Compatível com a combinação entre as tecnologias eólica e solar.
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Como resultado, caso o Brasil produza 1% da demanda global de hidrogênio, 
seja atendendo ao mercado interno ou exportando para o mercado externo, pre-
cisaria de 5,3 GW de eletrolisadores para produzir 800 kt de hidrogênio em 2030 
e 21,3 GW para atingir a produção de 3,3 Mt em 2050, com fator de capacidade 
de 90%. Considerando o fator médio de 50%, a capacidade instalada necessária 
aumenta para 9,6 GW em 2030 e 38,4 GW em 2050. Já no cenário em que o Brasil 
seja responsável pela produção de 5% da demanda mundial, a quantidade de 
hidrogênio verde produzido no país seria de 4 Mt em 2030 e 16 Mt em 2050. A 
capacidade de eletrólise deveria chegar a 26,7 GW em 2030 e 106,6 GW em 2050, 
com fator de 90%. Com fator de 50%, os números seriam 48 GW e 192 GW em 
2030 e 2050, respectivamente.

Gráfico 15 | Capacidade instalada de eletrolisadores no Brasil com fator de capacidade da 
eletrólise de 50% (GW)
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Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 16 | Capacidade instalada de eletrolisadores no Brasil com fator de capacidade da 
eletrólise de 90% (GW)
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Fonte: Elaboração própria.
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A quantidade significativa de hidrogênio sendo produzido por eletrolisa-
dores implicará relevante demanda por energia elétrica, ocasionando impactos 
significativos para o setor elétrico. A partir dos valores de demanda por hidro-
gênio nos cenários de 1% e 5%, verificou-se a capacidade instalada de geração 
elétrica renovável necessária para o atendimento das plantas de eletrólise.  
Foram consideradas três tecnologias para o atendimento, cada uma com suas 
características e perfis de geração. Os resultados obtidos revelam números 
expressivos. No cenário de 5%, caso toda a demanda seja atendida por energia 
solar, a capacidade adicionada necessária será de cerca de 86 GW em 2030 e 
mais de 340 GW em 2050. Já para a tecnologia eólica onshore, pouco mais de 
50 GW em 2030 e acima de 210 GW em 2050. Com a eólica offshore, que atinge 
os maiores fatores de capacidade entre as três tecnologias, os valores seriam 
de 40 GW e 160 GW em 2030 e 2050, respectivamente. No cenário de 1%, os 
valores encontrados variaram entre 8 GW e 17 GW, em 2030, e entre 32 e 68 GW, 
em 2050, considerando a eólica offshore para o limite inferior e a solar fotovol-
taica para o limite superior.

Gráfico 17 | Impacto no Sistema Interligado Nacional – capacidade adicional (GW)
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Fonte: Elaboração própria.

Por fim, os investimentos associados às adições de capacidade de geração 
renovável e de eletrólise foram estimados. Os resultados obtidos variaram entre 
R$ 60 bilhões e R$ 400 bilhões até 2030. Já no acumulado até 2050, seriam neces-
sários investimentos entre R$ 150 bilhões e R$ 1 trilhão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, discutiu-se o destaque atual do hidrogênio como solução energé-
tica no equacionamento de parte das emissões que precisarão ser anuladas, até 
2050, como tentativa de contenção do aquecimento global. Um esforço global 
vem obtendo crescente engajamento de governos e mercados em busca de uma 
transformação profunda do sistema de energia mundial. Projeta-se que haverá 
acelerado aumento no nível de eletrificação, ganhos em eficiência energética, 
maior utilização de fontes renováveis e redução do uso de combustíveis fósseis. O 
hidrogênio entra como parte importante da solução, sobretudo para os chamados 
setores de difícil abatimento de emissões, para os quais a alternativa de eletrifica-
ção encontra limites por depender, intrinsecamente, de alguma molécula de ener-
gia (molecule-based energy source).

O hidrogênio é produzido e utilizado industrialmente há décadas, embora seu 
uso como energético seja muito restrito. Além disso, a produção atual é majorita-
riamente derivada de gás natural e, em menor medida, de carvão, sem o emprego 
de CCUS, o que resulta em significativo volume de emissões. Portanto, o aumento 
expressivo de seu emprego como energético, que requer massivos investimentos 
em infraestrutura e em novos desenvolvimentos tecnológicos, só faz sentido se 
ocorrer atrelado a uma produção com índices nulos ou baixos de emissão de car-
bono. Com isso, o Brasil tem diante de si a oportunidade de se engajar às diversas 
cadeias de desenvolvimento relacionadas ao hidrogênio de baixa intensidade de 
carbono ou até mesmo de emissão negativa, ao passo que pode almejar um posto 
mais relevante, no cenário mundial, como produtor sustentável de energia. São 
diversas características que favorecem esse engajamento, como ter uma das 
matrizes energéticas mais limpas e renováveis do mundo, geração eólica e 
fotovoltaica competitiva, grandes reservas de gás natural, significativo potencial 
de produção de biometano e alto potencial de abrigar projetos, em larga escala, de 
compensação de emissões a partir de soluções baseadas na natureza.

Sem contar o potencial da rota relacionada ao etanol brasileiro, parcialmente 
abordado neste trabalho, ao menos três outras vias tecnológicas na cadeia de va-
lor do hidrogênio podem encerrar grandes oportunidades e benefícios para o 
Brasil: duas com produção a partir do gás natural ou do biometano (a pirólise e a 
reforma a vapor, com captura de carbono para o caso do gás natural e até mesmo 
sem captura, para o caso do biometano) e outra que é realizada a partir da água (o 
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hidrogênio verde), valendo-se de fontes de eletricidade eólica ou solar para reali-
zar a eletrólise da água e produzir o hidrogênio sem emissão de carbono.

O hidrogênio de baixo carbono pode representar ao mesmo tempo uma forma 
de o Brasil reduzir sua pegada de carbono e aproveitar suas vantagens compara-
tivas em relação à geração de energias renováveis para atrair investimentos e pos-
sivelmente transformar o país em um hub mundial de produção de hidrogênio e de 
produtos de baixo carbono. Projetos que totalizam mais de U$ 25 bilhões já foram 
anunciados nos principais hubs portuários em formação no Brasil. Contudo, para 
que esses e outros projetos saiam do papel, ainda é necessário que haja uma con-
vergência entre o preço ofertado e aquele que os torna viáveis. Se isso acontecer, 
uma das primeiras beneficiadas será a indústria química, que já domina o uso do 
hidrogênio para a fabricação de amônia e metanol, possibilitando ainda a adoção 
de combustíveis derivados do hidrogênio nos transportes rodoviário,  
marítimo e aéreo.

A redução do preço do hidrogênio de baixo carbono naturalmente irá favore-
cer também indústrias que ainda precisam consolidar seu uso em seus processos, 
como é o caso da indústria siderúrgica, que conta com inúmeras opções de com-
bustíveis e rotas tecnológicas com trade-offs em relação ao custo de produção, 
possibilidade de uso de infraestrutura existente e emissão de gases de efeito es-
tufa. A depender das restrições em relação a emissões, uma usina siderúrgica 
pode optar por soluções disruptivas ou não. Entre as possibilidades para redução 
de emissões já dominadas estão a substituição do carvão mineral por carvão vege-
tal, injeção de gás natural e redução direta a partir do gás natural, sendo essa úl-
tima capaz de reduzir as emissões em cerca de 30%. O uso do hidrogênio pode 
ocorrer como complemento a outros combustíveis na rota mais tradicional, a do 
alto-forno, ou pode atuar na redução direta a partir do hidrogênio, embora seja 
tecnologia ainda em fase de consolidação.

A adoção em massa do hidrogênio de baixo carbono ainda enfrenta a baixa 
competitividade frente ao gás natural e ao próprio hidrogênio cinza, porém, as 
restrições quanto a emissões de gases de efeito estufa e o desenvolvimento 
tecnológico devem impulsionar esse mercado. Enquanto isso, o crescimento da 
produção brasileira do gás natural do pré-sal e as vantagens comparativas para a 
geração de energias renováveis podem posicionar o Brasil como um grande 
produtor de hidrogênio azul e verde.
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Como economia em desenvolvimento, o Brasil não pode abdicar de sua 
riqueza potencial por não ter ainda alcançado alta renda e, sobretudo, por já se 
posicionar como extremamente sustentável em termos de matriz energética na 
agenda climática. O Brasil dispõe de diversas fontes de energia em abundância, 
como ventos estáveis, boa incidência solar, recursos hídricos, petróleo, gás 
natural, biomassa, biogás e etanol. Cabe maximizar sua utilização ao longo do 
tempo, inclusive na fase de transição energética para viabilizar a produção de 
hidrogênio de baixo carbono. Um mundo neutro em carbono não prescindirá, 
necessariamente, de combustíveis fósseis e nem de biocombustíveis como eta-
nol, biodiesel ou diesel renovável. A demanda por hidrocarbonetos não será ex-
tinta imediatamente, mas reduzida paulatinamente, e exigirá mitigação de im-
pactos adversos causados pelo seu uso, com CCUS e reflorestamento, por 
exemplo. O hidrogênio de baixo carbono se encaixa nesse contexto, se apresen-
tando como alternativa para atender uma demanda que tem se tornado mais 
exigente, que quer reduzir sua pegada de carbono, mas ao mesmo tempo quer 
manter um nível mínimo de satisfação em relação às suas necessidades energé-
ticas. Portanto, participar integralmente do mercado de hidrogênio, em suas di-
versas cores, majorando o potencial de geração renovável e a utilização das 
demais fontes, favorecerá o aumento de escala e o posicionamento energético 
sustentável do país.

Hidrogênio de baixo carbono é tema estratégico para o BNDES em seu im-
portante papel na dinamização e viabilização de investimentos em projetos de 
produção, uso e transporte no Brasil. Atualmente, o Banco disponibiliza não 
somente linhas de financiamento para projetos em escala comercial, mas também 
oferece recursos não reembolsáveis para aplicações específicas, bem como para o 
desenvolvimento de novas tecnologias indispensáveis para toda sua cadeia de va-
lor. Dessa forma, o BNDES se posiciona para: (i) fomentar novos modelos de negó-
cios; (ii) viabilizar a estruturação financeira de projetos; (iii) financiar projetos na 
modalidade project finance, seja em escala piloto ou comercial; (iv) articular o 
cofinanciamento com outros agentes financeiros; (v) prestar garantias; e (v) reali-
zar road shows de divulgação de oportunidades de investimentos e negócios para 
possíveis investidores.

Em julho de 2022, o BNDES comunicou ao mercado um programa para 
apoio ao hidrogênio verde. Nessa iniciativa piloto, o BNDES pode financiar em-
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preendimentos de produção ou utilização de hidrogênio verde, bem como ini-
ciativas de desenvolvimento tecnológico, visando investimentos com valores 
de até R$ 300 milhões, aproximadamente. Considerando essa escala de inves-
timento, a taxa de juros final estimada para o financiamento dos projetos seria 
equivalente à taxa de longo prazo (TLP) “careca”, ou seja, sem remunerações 
adicionais, tendo em vista o blend de recursos do Fundo Clima com o Finem. 
Adicionalmente, o BNDES também publicou sua  Política de Credenciamento 
de Sistemas Estacionários de Armazenamento de Energia, Baterias e Eletroli-
sadores, que define os critérios para os equipamentos que podem ser financiá-
veis pelo Banco em uma instalação da planta de hidrogênio verde. Além disso, 
está em desenvolvimento o estudo de alternativas de funding competitivo em 
moeda estrangeira para viabilizar novas soluções, incluindo apoio à implanta-
ção de grandes plantas no país, capazes de exportar o hidrogênio de baixo 
carbono e seus produtos derivados.

Com setenta anos de história e participação no desenvolvimento do país, 
o BNDES, cada vez mais, busca atuar como agente catalisador dos investimen-
tos, articulando e coordenando a participação dos mais diversos atores envol-
vidos com os empreendimentos que o Banco fomenta e apoia. No desempenho 
de sua missão de desenvolvimento sustentável da economia do país, o papel do 
BNDES vai muito além de financiador de projetos, consolidando-se como um 
provedor de soluções, buscando sempre destravar investimentos nos diversos 
setores da economia, contribuindo para melhorias no ambiente de negócios; 
executando ações coordenadas em articulação com instituições públicas e pri-
vadas; fomentando investimentos estruturantes e novos modelos de negócios 
no país; elaborando estudos e análises setoriais; sem comprometer sua função 
tradicional de provedor de financiamento de longo prazo, em parceria com o 
setor privado, para projetos estruturantes.

Por fim, cumpre ao BNDES, como o banco de desenvolvimento do país, fo-
mentar a elaboração e realização de uma agenda positiva para investimentos e 
oportunidades em toda sua cadeia de valor do hidrogênio de baixo carbono.
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