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Expectativa 

 

 

Question 1 

O hidrogênio não existe em estado puro. Para produzi -lo é preciso utilizar procedimentos 

químicos para separar hidrogênio dos elementos aos quais ele está associado. Para isso é 

necessário uma fonte de hidrogênio e uma fonte de energia. Assim o hidrogênio pode ser 

fabricado pela reforma a vapor do gás natural, eletrólise da água, gaseificação e pirólise de 

biomassa, decomposição termoquímica ou fotoquímica de água, produção biológica a partir de 

algas ou de bactérias. 

 

Question 2 

Pelo fato de a molécula de hidrogênio, ser composta de 2 átomos de hidrogênio possui energia  : 

1kg de hidrogênio libera aproximadamente 3vezes mais energia do que 1 kg de gasolina. Além 

disso, o hidrogênio quando produzido por recursos renováveis é considerado como não poluente. 

Os veículos movidos a hidrogênio emitem apenas água, que não é poluente. Não há nenhuma 

partícula nociva nem CO2. Outra vantagem é que com o hidrogênio há mais autonomia e fica 

mais fácil recarregar, bastando aproximadamente 3 minutos em uma estação de recarga. O 

hidrogênio também é considerado como um meio sustentável para o estoque de energia.  

 

Question 3 

Atualmente o consumo mundial de hidrogênio é muito baixo: mais ou menos 56 milhõe s de 

toneladas, ou seja, menos de 2% do consumo mundial de energia. De acordo com um estudo 

realizado pela Hydrogen Council e McKinsey, no entanto, o hidrogênio poderia representar um 

quinto da energia total consumida em 2050, o que representaria em 20% pa ra a diminuição 

requerida para limitar o aquecimento climático em 2%. Hydrogen Council, considera que o 

hidrogênio poderia abastecer de 10 a 15 milhões de carros e 500.000 caminhões daqui a 2030. 

Com o aumento da demanda de hidrogênio, outro potencial econ ômico que poderia ser apontada 

é a geração de mais 30 milhões de empregos e uma rotatividade de 2500 bilhões de dólares.  

 

Question 4 

O hidrogênio tem múltiplos usos é utilizado há muito tempo na indústria como materia prima. A 

título de exemplo a Air Liquide há 50 anos fornece hidrogênio a setores como refinação, química 

ou área espacial. Há décadas ele é o carburante do lançamento do foguete Ariane.  O hidrogênio 

pode alimentar setores como transporte e calefação./ aquecedor. È no transporte sua maior 

utilização, hoje em dia, transformado em eletricidade graças a pilha de combustível . A cidade de 

Pau, em parceria Engie e com o fabricante de ônibus Van Hool,  porá em funcionamento 8 ônibus 

movidos a hidrogênios até setembro de 2019. Desde 2018 há o trem movido a hidrogênio, 

construído pela Alstom, transportando viajantes à Alemanha.  Em Paris, os táxis hype já 

funcionam com hidrogênio. O Departamento da Mancha, em 2015, inaugurou a primeira estação 

pública de hidrogênio para carros.  

 

Question 5 

Países como o Japão compreenderam que eles precisariam desse vetor energético que pode ser 

produzido no exterior, estocado e transportado em navios, caminhões ou por gasoduto. Aliás, o 

grupo anunciou no ano passado, a criação de uma sociedade comum com 10 empresas 

japonesas para acelerar o desenvolvimento da rede de postos de recarga de hidrogênio no 

arquipélago. Objetivo: construir uma rede de 320 estações daqui a 2025 e 900 até 2030.  


