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Produção Armazenamento/Transporte & Distribuição Consumo final

As cadeias de valor do hidrogénio podem ter configurações muito 

variadas 
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Fonte: AT Kearney Energy Transition Institute, 2014. 

Armazenamento de eletricidade: H2 possibilita armazenamento de 
energia  a larga escala e ainda de uma estação do ano para outra
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LOHC – “Liquid Organic H2 Carriers”, i.e., metanol, dibenziltolueno e tolueno
LCOS – “levelized cost of storage” (custo “nivelado” de armazenamento)  

Nota: À data as cavernas de sal são os únicos tipos de formação geológica utilizadas com sucesso para armazenar hidrogénio no subsolo. As outras alternativas aqui 
apresentadas estão ainda em desenvolvimento para testar possibilidade de fugas e reatividade com rocha envolvente

Arrefecer H2 até ponto de 
fusão (-260◦C)

BloombergNEF, 2020

3H2 + N2 → 2NH3
CO2 + 2H2 → CH3OH (metanol)
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AT Kearney Energy Transition Institute, 2014. 

Soluções de conversão de energia baseadas em H2
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• O H2 às condições temperatura e pressão do ambiente tem uma densidade energética volumétrica baixa o que o torna 
bastante mais difícil de armazenar do que combustíveis fósseis como o gás natural – compressão, liquefação e absorção

• Se o hidrogénio substituísse o gás natural na economia mundial que temos atualmente, seria necessário cerca de 3 a 4 
vezes mais infraestrutura de armazenamento

Desafios do armazenamento de H2

https://www.eia.gov/todayin
energy/detail.php?id=9991
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Comparação da densidade energética de vários combustíveis (em que a gasolina é a base de comparação = 1)
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https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=9991
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