HIDROGÊNIO NO AÇU
Já conectado ao futuro
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Potencializando a logística

Projetos no Açu de

Energia Solar

o Área de 3,7 km² destinada para um futuro
parque solar já considerada no Plano Diretor do
Porto
o Proximidade a subestação e linhas de
transmissão (localizadas dentro do porto)

o Parceria com a Equinor, líder global em
renováveis e fontes de baixo carbono, para avaliar
o desenvolvimento de uma planta de geração
solar fotovoltaica
o +150 MW de capacidade de geração de energia

Potencial Natural para

Eólica Offshore

o Localizado estrategicamente para
fornecer fabricação, montagem e logística de
energia eólica offshore

o Localização costeira próximo a uma das
três melhores regiões do país em
incidência de ventos offshore (velocidade
média de até 9 m/s com 14-67m de
profundidade)
o 4 projetos Eólicos Offshore perto do Açu
o Ventos do Açu: parques eólicos offshore
com até 2.2 GW de capacidade instalada
sendo licenciados pela Prumo atualmente
o Projeto dividido em 4 parques offshore com
o total de 144 aerogeradores

Emissões globais de gases de efeito estufa por indústria
(MtCO2e – valores de 2014)
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Source: Technologies and policies to decarbonize global industry: Review and assessment of mitigation drivers through 2070, Applied Energy, 2020, available at
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920303603
Note: The graph considers direct energy-related emissions, CO2 process emissions, Non-CO2 process emissions and indirect energy-related emissions

HIDROGÊNIO NO AÇU
Vetor de energia renovável e matéria-prima para indústrias de
baixo carbono, transformando a energia renovável em commodity
global
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Hidrogênio do Brasil pode ser o
mais competitivo
H2 brasileiro pode ser o mais
barato em 2050 ao preço de

$0,55/kg

Source: Siemens, data from BloombergNEF
Note: assumes optimistic alkaline electrolyzer cost scenario and the use of either solar Pvor onshore wind electricity, whichever leads to the cheapest hydrogen production cost

HIDROGÊNIO VERDE NO AÇU
Já conectado ao futuro

o Construção de uma planta com capacidade de
300MW usando os recursos hídricos confiáveis
do Açu
o Exportação de até ~250,000 tons/ano de
amônia verde
o Viabilizador de projetos em desenvolvimento de
energia solar no porto e energia eólica
offshore
o Tornando energia renovável em uma
commodity global
o Insumo para indústrias de baixo carbono
o Driver-chave para industrialização
sustentável do porto

FATORES DE DECISÃO

Alta pegada hídrica
de qualidade de
2.4MM m³/ano

Alta pegada
renovável - 300MW
a preços competitivos
o

Produção de energia
renovável no local

o

Energia renovável externa
(rede de energia)

o

Produção de energia
eólica offshore

Exportação de
250.000 ton de
amônia verde por ano

o
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o

Reutilização de água do
mineroduto

Logística internacional
(embarcações de amônia)

o

Condutor de gás (retirada local)

o

Transporte rodoviário (Consumo
do mercado brasileiro)

o

Planta de dessalinização
(aprimorar a planta
existente ou construir uma
nova)

Saiba mais sobre o Porto do Açu, um complex porto-indústria modern, sustentável e de classe mundial

www.prumologistica.com.br/
www.portodoacu.com.br/
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