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A substituição dos combustíveis fósseis por fontes limpas de energia 

é o caminho para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Por 

meio de conceitos integrados de plantas químicas é possível 

aproveitar sinergias e obter insumos como amônia, metanol, gás 

natural sintético e muito mais de forma sustentável. Com isso, 

todas as cadeias de valor envolvidas podem reduzir 

consideravelmente as emissões de CO2. Um exemplo 

é a “amônia verde”, derivada da energia fotovoltaica, 

da eletrólise da água, do ar e de um processo 

de produção de classe mundial.

Químicos sustentáveis – soluções  
integradas a partir de uma só fonte

Já estão disponíveis soluções power-to-X para as necessidades de integração de renováveis em grid 
e para uso em escala industrial de hidrogênio e seus produtos derivados. O hidrogênio serve como um 
condutor de energia limpa e pode ser armazenado para posterior reconversão em eletricidade. 
Também pode ser usado na rede de gás, como combustível ou para a captura e reciclagem de carbono, 
por exemplo,  pela produção de metanol ou gás natural sintético/metano.

Um amplo leque de soluções para a economia de 
hidrogênio do futuro

Água, vento e luz do sol são abundantes no Brasil. O hidrogênio também é, graças ao processo de eletrólise da água em larga escala que 

utiliza módulos de skid pré-montados de fácil transporte e rápida instalação. O resultado: uma produção de hidrogênio com baixo 

consumo de energia e operação flexível – adaptável para diversas aplicações, com até centenas de megawatts. 

E a thyssenkrupp está entre as empresas que já apostam nessa tecnologia. 

Hidrogênio eletrolítico – o transportador de  
energia limpa, matéria-prima e combustível

Hidrogênio verde: armazenamento de energia,

produtos químicos sustentáveis, mobilidade e muito mais
3 fatos que mostram como este elemento químico pode revolucionar a economia do futuro
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