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COP27

"A #COP27 pode ser uma das mais difíceis em conseguir um 
acordo a nível global, o mundo está saindo de uma 
pandemia sem precedentes, de uma crise econômica que 
paralisou boa parte da economia mundial e tendo como 
pano de fundo um conflito regional que pode pôr em perigo 
o abastecimento de gás de toda a Europa e dessa forma 
contribuir para acirrar a crise econômica global.  
 As iniciativas de ESG, contudo, podem representar o melhor 
ponto de convergência entre os stakeholder que se reúnem 
no Egito esse ano.  
 É necessário desenvolver mecanismos e políticas que 
expandam o uso de energia renováveis, como Hidrogênio 
Verde, solar, eólica e Biomassa, diminuindo a dependência 
de países ou blocos totalitários, tudo isso sem esquecer da 
grande contribuição para mitigação de gases de efeito 
estufa." 

•Mais de 50 palestras sobre o tema na COP 27 
•H2 summit: 26 palestras 
•Green Zone: 18 palestras 
•Blue Zone: mais 20 menções sobre o tema 
•MOU: Mais de 15 MOU assinados 
•Reuniões Bilaterais: Mais de 30 realizadas

https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?keywords=cop27&highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6999354476465655808


Por que tanta relevância



25% das edições da The Economist



Como os conflitos afetam

"General Inverno", de uma ilustração de 
primeira página de 1916 do jornal 

francês Le Petit Journal

O exército de Napoleão sendo 
fustigado pelo rigoroso inverno 

russo (1812).

https://pt.wikipedia.org/wiki/Le_Petit_Journal


A história se repete



A história se repete



Um longo Inverno europeu

• Reduzir a dependência do Petróleo e do Gas Russo é uma 
questão de sobrevivência para a Europa. 

• Evitar que TODOS OS OVOS estejam numa mesma cesta 
afasta o fantasma dos natais futuros.



Uma Solução Colorida, mas nem 
tanto:

• H2V surge como uma grande oportunidade: 
• Mitigação de CO2 
• Redução da dependência Russa 
• Ajuda a países subdesenvolvidos 
• Segurança Alimentar / Fertilizantes



A solução

• Também temos OUTROS projetos Verdes 

• ETANOL (Iniciativa da Shell / Hytron / USP 
• Resíduos sólidos sem emissão de CO2



Um olhar pelo Mundo

• Mais de 90 Iniciativas Mundiais; 

• Mais de US 1 Trilhão de dólares nos próximas 20 
anos



Um olhar pelo Mundo



G7 e suas iniciativas

Cadeia do Hidrogênio Politicas Governamentais - G7

• Programa Brasileiro 
• Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2) 
• Resolução nº 6, de 23 de junho de 2022  
• Eólica Off Shore saindo do Forno 
• PL 576/21 foi aprovado pela Comissão de Infraestrutura do 

Senado Federal



Patentes Mundiais e Oportunidades

• Patentes 
• 41% relacionadas a Células de combustível 
• 36% para produção de Hidrogênio  
• 21% para armazenagem 
• Apenas 2% em relação ao transporte



Uso de água

• Apesar de ser crucial para o processo de eletrólise, o 
consumo de água ainda é muito pequeno se comparado 
aos demais usos.



Logistica

• Para o Brasil a conversão em Amônia verde será uma 
grande diferencial.



Europa apertando o Cerco.



Europa Apertando o Cerco.



O Brasil e o H2V

• Até Novembro de 21 eram previstos mais de US$ 20 Bi em 
investimentos 

• Com os Novos MOU assinados na COP 27 Ja estimasse 
cifras superiores a US$ 30 BI



O Brasil e o H2V: Mercado Interno

• Mercado Interno Vs Mercado Externo 

• Duas grandes oportunidades
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O Brasil e o H2V: Mercado Interno

• Fertilizante é o produto mais importado pelo Brasil

58,7 BI

15,09 BI



O Brasil e o H2V: Mercado Externo

H2V



Virando o Jogo: Mercado Externo

•Exportação / Importação 

•Melhora da Balança comercial; 

•Exportar produtos de maior valor agregado; 

•Diminuir dependência da China como 
destino das exportações; 

•Revitalização do setor naval; 

• Implementação de novas ZPEs, com a 
PECEM nos demais portos do Brasil;



Virando o Jogo: Mercado Interno

•Mercado Interno 

•Revitalização da industria de fertilizantes; 

•Minimizar  efeito externo nos preços dos 
fertilizantes; 

•Contribuir para tornar a indústria do aço 
mais competitiva e evitar sobretaxas; 

•Levar a produção de hidrogênio verde e 
amônia verde para estados onde 
atividades de siderurgia e agronegócios 
são fortes.

• UNIGEL: Maior fábrica de fertilizantes do mundo foi reativada 
na Bahia



JUNTE-SE A NÓS


