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 “A única maneira de enfrentar o 
obstáculo maior é ultrapassar os 
obstáculos menores.” 

"Creio que a água venha a ser 
um dia empregada como combustível, 
que o hidrogênio e o oxigênio que a 
constituem, usados em conjunto ou 
separadamente, podem proporcionar 
uma fonte inexaurível de calor e luz, 
cuja intensidade é superior à do 
carvão." (A Ilha Misteriosa) 

"A água será o carvão do futuro." 
(A Ilha Misteriosa) 
Júlio Verne 



 

 

 

PREVISÃO TECNOLÓGICA A MÉDIO E LONGO PRAZO SOBRE OS  

PROCESSOS DE GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO, CONSIDERANDO CE NÁRIOS 

FUTUROS PROBABILÍSTICOS QUE LEVEM EM CONTA O 

DESENVOLVIMENTO DAS PILHAS A COMBUSTÍVEL 

 

 

Milton Satocy Nakano 

 

 

RESUMO 

 

As Pilhas a Combustível estão cada vez mais atraindo o interesse 

como dispositivos de conversão de energia eficientes e, principalmente limpos. O 

Hidrogênio que alimenta as Pilhas a Combustível, deve ser gerado também  de 

forma eficiente e limpa. Este trabalho utiliza a metodologia Delphi para Previsão 

Tecnológica aplicada ao assunto Geração de Hidrogênio,  identificando os 

métodos que mais provavelmente serão utilizados no futuro  para obtermos 

Hidrogênio aqui no Brasil. O método Delphi consiste na aplicação de um 

questionário a um grupo de especialistas na área em estudo. Foi elaborado um 

questionário contendo 10 questões direcionados ao assunto “Produção de 

Hidrogênio para utilização em Pilhas a Combustível”. Este questionário foi 

enviado a 677 pesquisadores através do correio eletrônico e obtivemos um 

retorno de 115 respostas que foram tabuladas e receberam um tratamento 

estatístico. Estes dados foram reenviados aos respondentes do questionário para 

uma avaliação de suas respostas e uma possível alteração. Após o ciclo de 

avaliações obtivemos os resultados finais que foram novamente tabulados e 

tratados estatisticamente. Através da análise destes dados chegamos aos 

métodos mais prováveis de produção de hidrogênio que serão utilizados no 

futuro, se vier a ser utilizado em larga escala. 
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ABSTRACT 

 

Fuel Cells are attracting interest as efficient and clean energy 

conversion devices. Hydrogen is the combustible of the Fuel Cells and must be 

generated by an efficient and clean method. This work exploits Delphi 

methodology of Technological Forecasting applied to Hydrogen Generation and 

identifies the most probable methods that, in future, can be used to obtain 

Hydrogen in Brazil. Delphi methodology  consist in application of one 

questionnaire to a group of experts in the studied area. One questionnaire with 10 

questions was elaborated about theme “Hidrogen Generation to Fuel Cells 

utilization”. This questionnaire was sent by Email to 677 experts and we received 

115 answers that was tabulated and statistically treated. These data was resent to 

respondents of questionnaire to evaluate your answers and make a possible 

change. After evaluation cycle we obtained the final results that was tabulated and 

statistically treated again. By analysis of these data we obtained the most probable 

hydrogen generation methods that will be utilized in the future.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Aquecimento global refere-se ao aumento da temperatura média dos 

oceanos e do ar perto da superfície da terra que tem ocorrido nas últimas 

décadas, conforme mostrado na FIG. 1, e à possibilidade da sua continuação 

durante o decorrer deste século. 

O IPCC (Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, 

estabelecido pelas Nações Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial em 

1988) no seu relatório de 2007, diz que é muito provável que a maior parte do 

aumento observado nas temperaturas médias globais desde meados do século 

XX se deva ao aumento observado nas concentrações antrópicas de gases de 

efeito estufa [1]. 

A continuação das emissões de gases de efeito estufa nas taxas atuais 

ou acima delas acarretaria um aquecimento adicional e induziria muitas 

mudanças no sistema climático global durante o século XXI, as quais muito 

provavelmente seriam maiores do que as observadas durante o século XX. 

As concentrações atmosféricas globais de gases de efeito estufa, 

principalmente dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, aumentaram em 

conseqüência das atividades humanas desde 1750 e, agora ultrapassaram em 

muito os valores pré-industriais determinados com base em testemunhos de gelo 

de milhares de anos. Os aumentos globais da concentração de dióxido de 

carbono se devem principalmente ao uso de combustíveis fósseis e à mudança 

no uso da terra. Já os aumentos da concentração de metano e óxido nitroso são 

devidos principalmente à agricultura [1]. 

O dióxido de carbono é o gás de efeito estufa antrópico mais 

importante, sendo que a principal fonte de aumento da concentração atmosférica 

se deve ao uso de combustíveis fósseis. Na FIG. 2 verificamos o aumento da 

temperatura global e o aumento da concentração de dióxido de carbono, 

principalmente nos últimos anos. 
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FIGURA 1 - Variação de temperatura na terra de 1860 até 2004. Fonte: 
Climatic Research Unit of the University of East Anglia. 

 

 

FIGURA 2 - Variação da temperatura global (em graus Celsius) e de 
concentração de dióxido de carbono presente no ar nos últimos 1000 anos. 

Fonte: Oak Ridge National Laboratory. 
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É possível diminuir a emissão de poluentes dos motores a combustão 

dos veículos pela substituição por motores elétricos alimentados com pilhas a  

combustível. Além do setor de transportes, o setor energético, que é fortemente 

baseado em combustíveis fósseis, poderia contribuir substituindo os sistemas 

poluentes por sistemas estacionários de pilhas a combustível para produção de 

energia elétrica. 

Para reverter as alterações climáticas verificadas nos últimos anos, 

será necessário considerar seriamente a alternativa das pilhas a combustível que 

utilizam o hidrogênio como portador de energia. Numa perspectiva global, o 

hidrogênio como portador de energia será de suma importância para a diminuição 

do efeito estufa e da poluição local. 

O Hidrogênio não é um combustível primário, pois não se encontra na 

natureza esse gás em estado puro em grandes quantidades. Geralmente 

encontra-se associado a outros elementos químicos e para utilizá-lo é necessário 

extraí-lo de sua fonte de origem. Como esse gás pode ser armazenado, 

transportado e reconvertido em energia, é caracterizado como um transportador 

de energia, sendo portanto denominado vetor energético. 

O Hidrogênio pode ser produzido por diversas técnicas e vindo de 

diversas fontes. Se o hidrogênio for produzido a partir de carvão, petróleo ou gás 

natural, os subprodutos resultantes serão prejudiciais ao meio ambiente, caso 

eles não sejam tratados [1].  
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2 OBJETIVOS 
 

 

O objetivo desse trabalho é traçar cenários futuros probabilísticos a 

médio e longo prazos por meio da metodologia Delphi de previsão tecnológica, e 

verificar se haverá um consumo do Hidrogênio em larga escala para a utilização 

em pilhas a combustível, e em caso positivo, qual ou quais serão os prováveis 

métodos de produção que serão mais utilizados. Os resultados desse trabalho 

poderão ser utilizados para direcionar as novas pesquisas e  orientar futuros 

trabalhos de pós-graduação.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

3.1 Células a combustível 

A primeira célula a combustível foi desenvolvida por William Robert 

Grove em 1839 mas não teve aplicação prática até 1960, quando então passou a 

ser utilizado no programa espacial americano para produzir eletricidade e água 

potável. Mais adiante, avanços tecnológicos em 1980 e 1990 com o uso do Nafion 

como eletrólito e a redução na quantidade do caríssimo catalisador platina tornou-

se possível o uso das células para aplicações como centrais estacionárias de 

produção de eletricidade, veículos elétricos e equipamentos elétricos portáteis [2]. 

Para conseguir altas densidades de corrente elétrica, é necessário 

conectar várias células a combustível em série e a este dispositivo é dado o nome 

de pilha a combustível. 

Pilhas a combustível são sistemas eletroquímicos que convertem a 

energia química de um combustível diretamente em energia elétrica e calor, 

possuindo uma operação contínua graças à alimentação contínua de reagentes 

[3]. Um esquema simplificado de uma célula pode ser visto na FIG. 3. 

 

 

FIGURA 3 – Esquema simplificado de uma Célula a Combustível. Fonte: 
efuelcell.biz. 
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Os principais tipos de células a combustível são: 

● PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) Célula a 

Combustível de Membrana Polimérica Condutora de Prótons. Este tipo de célula 

utiliza como eletrólito uma membrana condutora de prótons, geralmente o 

Nafion®, e platina como eletrocatalisador. Pertence à classe de células a 

combustível de baixa temperatura, operando a aproximadamente entre 60 a 80°C. 

As pilhas do tipo PEM são as mais flexível quanto à aplicações, podendo ser 

utilizadas para equipamentos portáteis de alguns watts de potência até 70 kW a 

250 kW para carros e ônibus respectivamente.  As grandes verbas aplicadas em 

pesquisas pelas empresas automotivas de todo o mundo são as responsáveis 

pelo  impulso verificado na efetiva utilização das células a combustível. As 

desvantagens deste tipo de célula são o alto custo da platina, a necessidade de 

utilizar hidrogênio com alto grau de pureza devido à contaminação da platina e a 

limitação na temperatura de operação que não deve ultrapassar os 100°C devido 

à necessidade da hidratação da membrana [3] [4]. 

A função do eletrólito é possibilitar o fluxo de prótons do ânodo para o 

cátodo, garantindo a eletroneutralidade nas meia-células e o funcionamento 

contínuo da célula a combustível. O eletrólito deve ser condutor iônico, seletivo e 

impermeável aos gases utilizados para a alimentação da célula a combustível. O 

Nafion®, que normalmente é utilizado como eletrólito, é um polímero que 

apresenta características hidrofílicas e hidrofóbicas, onde a cadeia principal, cuja 

composição é semelhante ao politetrafluorcarbono (PTFE ou Teflon®), possui 

organização parcialmente cristalina, responsável pela estabilidade morfológica do 

polímero. As cadeias laterais de perfluoroeter terminadas encontram-se ligadas à 

cadeia principal, sendo as responsáveis pela hidratação e mobilidade dos prótons 

na membrana [5]. 

Outra grande preocupação nesse tipo de célula é o eletrocatalisador 

platina que além da escassez depara com problemas de impactos ambientais 

associados à mineração e refino deste material [6]. 

Nas FIG. 4, 5 e 6 são mostrados exemplos de protótipos de automóveis 

movidos a hidrogênio, utilizando pilhas a combustível tipo PEM. Nas FIG. 7 e 8 

são mostrados detalhes destes automóveis e na FIG. 9 um ônibus que trafega na 

cidade de Londres desde outubro de 2005. 
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FIGURA 4 - Chevy Equinox da GM – Maio de 2008. 

 

 

 

FIGURA 5 – Toyota FCHV protótipo, setembro de 2008. 
 

 

 

FIGURA 6 – Vista do sistema de Pilhas a Combustível do Toyota FCHV. 
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FIGURA 7 – Toyota sendo abastecido em um posto de hidrogênio 

 

 

 

FIGURA 8 – Detalhe do bocal de alimentação do Toyota FCHV. 
 

 

 

 

FIGURA 9 – Ônibus Mercedes Benz Citaro movido a célula a combustível em 
Aldwych, Londres – Outubro de 2005. 
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Em Julho de 2008 a Honda iniciou a comercialização do modelo FCX 

Clarity movido a hidrogênio com pilhas a combustível para o público. A FIG. 10 

mostra a atriz Jamie Lee Curtis ao lado do segundo veículo deste modelo, 

comercializado para o público. 

 

 

FIGURA 10 – Honda FCX Clarity movido a hidrogênio - Julho de 2008. 
 

 

A empresa Mercedes Benz apresentou ao público em 1994 o NECAR 1 

(New Electric Car), o seu primeiro automóvel movido a hidrogênio com pilhas a 

combustível tipo PEMFC. Era uma van com o seu interior quase totalmente 

preenchido com células, tanques de hidrogênio e equipamentos. Em 1996 foi 

apresentado o NECAR 2, igualmente movido a hidrogênio e com células PEMFC 

porém montado sobre a plataforma do Classe V, similar a uma Kombi. Neste 

automóvel já é possível transportar 5 passageiros além do motorista pois os 

cilindros de hidrogênio estão alojados no teto e o conjunto de células estão 

embaixo dos bancos traseiros. No Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt 

na Alemanha em 1997 foi lançado o NECAR 3, similar ao 1 e 2 porém sobre a 

plataforma do Classe A e tendo o metanol como combustível líquido, que é 

convertido em hidrogênio a bordo. Em 1999 foi lançado o NECAR 4 em 

Washington, na mesma plataforma do Classe A, movido a hidrogênio líquido e 

agora com potência de 70 kW (as anteriores tinham 50 kW) e autonomia de     

450 km (as anteriores tinham respectivamente 130, 250 e 400 km). Em 2000 foi 
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apresentado o NECAR 5 que volta a ter o metanol como combustível e a potência 

foi aumentada para 85 kW, as outras características permaneceram as mesmas 

[7]. O NECAR 4, o 5 e o sistema de pilhas a combustível do NECAR 4 estão 

mostrados nas FIG. 11, 12 e 13. 

 

 

FIGURA 11 – NECAR 5 – Protótipo da Mercedes Benz em plataforma Classe A. 
 

 

 

FIGURA 12 – NECAR 4 – Protótipo Mercedes Benz. 
 

 

 

FIGURA 13 – Sistema de Pilhas a Combustível utilizado no NECAR 4 [8]. 
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● DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) Célula a Combustível a Metanol 

Direto e DEFC (Direct Ethanol Fuel Cell) Célula a Combustível a Etanol Direto. 

Estas células possuem os mesmos componentes e operam  na mesma faixa de 

temperatura de uma PEMFC, porém o combustível é o metanol ou etanol com 

alimentação direta. A vantagem do uso destes combustíveis é que são líquidos à 

temperatura ambiente, portanto mais fáceis de transportar e armazenar, as 

desvantagens são as baixas densidades de corrente e de potência em relação à 

PEMFC. As aplicações típicas destes tipos de células são equipamentos portáteis 

e meios de transporte [9]. A FIG. 14 mostra um mp3 player alimentado com pilhas 

a combustível e que apresenta uma autonomia de funcionamento de cerca de 60 

horas com uma carga de 10 ml de metanol. A FIG. 15 mostra um notebook 

alimentado com pilhas a combustível do tipo metanol direto. 

 

 

FIGURA 14 – mp3 player da Toshiba. 
 

 

 

FIGURA 15 – Notebook da Toshiba. 
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As pesquisas com as células do tipo DEFC (Célula a Combustível a 

Etanol Direto) e a reforma do etanol tem importância estratégica para o Brasil. O 

etanol é um combustível de baixa toxidade produzido em larga escala e o seu uso 

evita o desequilíbrio de gás carbônico na atmosfera uma vez que a produção do 

etanol é feita através da fermentação da cana de açúcar. Com o plantio da cana 

de açúcar a planta capta o CO2 da atmosfera durante o processo da fotossíntese. 

Ao ser utilizado como combustível esse CO2 volta à atmosfera, assim o ciclo do 

carbono é pouco comprometido, ajudando a diminuir a emissão de gases que 

provocam o efeito estufa. Na célula a combustível a oxidação do etanol gera 

maior densidade de potência comparada com as máquinas térmicas, assim uma 

menor quantidade de álcool é utilizada para gerar uma mesma quantidade de 

energia e com isso menor quantidade de CO2 são emitidos na atmosfera [10].  

 

● PAFC (Phosphoric Acid Fuel Cell) Célula a Combustível de Ácido 

Fosfórico. O eletrólito deste tipo de célula é o ácido fosfórico e opera na faixa de 

temperatura de 200°C. A aplicação típica das pilhas  de PAFC é geração de 

energia elétrica estacionária na potência de 200 kW. É o tipo de célula que está 

há mais tempo no mercado e já tem várias unidades em funcionamento, porém o 

desenvolvimento da PAFC está  estagnada sem evolução tecnológica e de 

mercado [3] [9]. A FIG. 16 mostra cinco sistemas de pilhas a combustível do tipo 

PAFC com 200 kW cada, totalizando 1 MW. Estas unidades foram instalados na 

cidade de Anchorage no Alasca para fornecer energia elétrica para o serviço de 

correios da cidade (USPS – United States Postal Service). 

 

 

FIGURA 16 - Sistemas de Pilhas a Combustível tipo PAFC - Anchorage, Alasca. 



24 

 

● MCFC (Molten Carbonate Fuel Cell) Célula a Combustível de 

Carbonato Fundido. Esta célula utiliza como eletrólito uma mistura de carbonatos 

como sódio, lítio e potássio fundidos e estabilizados em uma matriz de LiAlO2. 

Operam a uma temperatura aproximada de 650°C e são apropriadas para 

aplicações estacionárias gerando energia elétrica e calor (co-geração). As pilhas 

de MCFC fornecem potências entre 100 kW e 2 MW, porém existe uma tendência 

de mercado para unidades de 200 a 300 kW [11]. 

● SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) Célula a Combustível de Óxido Sólido. 

Este tipo de célula é composto apenas por elementos sólidos e opera a 

temperaturas elevadas, entre 800 a 1000°C. Devido à  alta temperatura de 

funcionamento, esta célula tem a vantagem de ter uma alta velocidade de reação, 

não necessita utilizar catalisadores nobres e opera com qualquer tipo de 

combustível primário fazendo uma reforma interna. Tem maior capacidade de co-

geração, porém, esta mesma temperatura elevada cria sérios problemas com os 

materiais utilizados como corrosão, compatibilidade,expansão térmica e outros [3] 

[9] [11]. A FIG. 17 ilustra um sistema de pilhas a combustível do tipo SOFC 

fabricado pela Siemens/Westinghouse. 

 

 

 

 

FIGURA 17 – Pilhas a Combustível do tipo SOFC (Célula a Combustível de Óxido 
Sólido) de 220 kW de potência. 
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As pilhas do tipo PEM é a mais apropriada para a tração automotiva e 

não se prevê, a curto prazo, sua substituição por nenhum outro tipo de pilha nesta 

aplicação. Para a produção de eletricidade em unidades estacionárias o quadro é 

bastante diferente, sendo que todos os outros tipos de pilhas tem boas chances 

[12]. 

O desenvolvimento das pilhas estacionárias sofreu uma grande 

mudança nos anos 90, unidades das classes de 100 kW e de alguns MW eram 

preferenciais. Atualmente este desenvolvimento também está voltado para 

unidades de alguns kW. O fornecimento de energia elétrica em residências tem 

sido o grande motivador para estas unidades sendo que as pilhas do tipo PEM 

são bastante promissoras para esta aplicação. Pequenas células cerâmicas do 

tipo SOFC estão sendo pesquisadas para utilizações residenciais pois possui um 

mercado mais dinâmico que o das grandes instalações deste tipo [12]. 

A empresa suíça Sulzer/Hexis e outras japonesas, européias e norte-

americanas estão direcionando suas pesquisas para aplicações domésticas com 

unidades de 1 kW a alguns kW, tanto do tipo cerâmico como do tipo PEM. Estima-

se que uma instalação otimizada de 1 a 5 kW (elétrico) seria o suficiente para 

abastecer de energia elétrica uma família [12]. 

Geração de energia distribuída refere-se a pequenas usinas de 

geração de eletricidade, integradas ou individuais, localizadas próximas ou juntas 

ao usuário final. A energia distribuída poderá complementar nosso sistema atual 

de geração de energia que se encontra sobrecarregado. Uma vantagem da 

geração distribuída é o tempo de construção das pequenas usinas de energia, em 

geral, as grandes usinas demoram de 4 a 10 anos para serem construídas, 

colocando em risco as necessidades de suprimento de energia. Outra vantagem é 

a maior facilidade na obtenção do licenciamento ambiental e do financiamento 

[13]. 

 Atualmente, a maioria das microtecnologias energéticas são turbinas 

de combustão interna a diesel ou gás natural. Com a substituição das turbinas por 

pilhas a combustível é possível somar as vantagens da geração distribuída com o 

benefício ambiental [13]. 

Na TAB. 1 estão representadas as células a combustíveis descritas 

anteriormente e suas principais características [7]. 
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O desenvolvimento de células a combustível procura não depender de 

gases puros para o combustível, mas sim utilizar gás natural ou metano por 

exemplo. Para o oxidante, o ar atmosférico é preferível a oxigênio puro [7]. 

 

TABELA 1 – Tipos de Células a Combustível 
 

TIPO Faixa de 

Temp. (°C) 

Vantagens  Desvantagens  Aplicações  

PEMFC 80 – 90 -Alta densidade de 

potência 

-Operação flexível 

-Custo da membrana 

-Contaminação do 

catalisador com CO 

-Veículos 

automotores 

-Espaçonaves 

PAFC 160 – 200 -Maior 

desenvolvimento 

tecnológico 

-Sensibilidade a CO 

-Eficiência limitada 

pela corrosão 

-Unidades 

estacionárias 

-Cogeração 

eletricidade/calor 

MCFC 650 – 700 -Tolerância a CO, 

CO2 

-Eletrodos a base 

de Ni 

-Problema de 

materiais 

-Necessidade de 

reciclagem de CO2 

-Unidades 

estacionárias 

-Cogeração 

eletricidade/calor 

SOFC 800 - 900 -Alta eficiência 

-A reforma do 

combustível pode 

ser feita na célula 

-Problema de 

materiais 

-Expansão térmica 

-Necessidade de 

pré-reforma 

-Unidades 

estacionárias 

-Cogeração 

eletricidade/calor 

 

 

3.2 Hidrogênio 

O gás hidrogênio foi produzido artificialmente no início do século 

dezesseis por Theophrastus Bombast von Hohenheim, também conhecido como 

Paracelso (1493 – 1541), através de uma reação química. Ele não sabia que o 

gás inflamável assim produzido era um novo elemento químico. Em 1671, Robert 

Boyle descreveu as propriedades do hidrogênio e em 1776 Henry Cavendish, a 

quem geralmente é dado o crédito para sua descoberta como um elemento, 

isolou, caracterizou e determinou sua densidade. Após alguns anos, Antoine 

Lavoisier deu o nome hidrogênio ao elemento, este nome vem do grego hydro 

(água) e genes (gerar), quando ele e Laplace reproduziram a descoberta de 

Cavendish em que a água é produzida quando hidrogênio é queimado [14]. 



27 

 

O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, compondo 

98% dele. Nuvens de H2 são associadas a formação de estrelas e tem um papel 

vital em dar energia através de fusão nuclear. Em Condições Normais de 

Temperatura e Pressão na Terra, o hidrogênio existe como um gás diatômico, 

incolor, inodoro, insípido, muito mais leve que o ar, mas nesta forma é muito raro 

na atmosfera terrestre (1 ppm por volume) pois devido ao seu baixo peso tende a 

escapar da gravidade da Terra mais facilmente que gases mais pesados. 

Entretanto, o hidrogênio na forma combinada quimicamente, em compostos como 

hidrocarbonetos e água, é o terceiro elemento mais abundante na superfície da 

Terra, sendo responsável por aproximadamente 70% da superfície terrestre [13]. 

Aproximadamente 96% da produção mundial de hidrogênio é derivado 

de combustíveis fósseis e os outros 4% da eletrólise da água e outras fontes 

como ataques de metais com ácidos e hidróxidos. Os combustíveis fósseis mais 

utilizados são o gás natural (49%), os hidrocarbonetos (29%) e o carvão (18%). A 

FIG. 20 mostra esta distribuição [15].  

As principais aplicações do hidrogênio são  a obtenção do amoníaco e 

o processamento de combustíveis fósseis nas refinarias, consumindo 87% do 

total produzido. Os outros 13% estão distribuídos entre produção de metanol, 

produção de óleos e margarinas, manufatura de ácido clorídrico, gás de proteção 

em soldagens, cooler de geradores, pesquisas criogênicas, pesquisas  de 

supercondutividade e outras aplicações. Uma distribuição detalhada é indicada na 

FIG. 21 [15]. 
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FIGURA 18 – Fontes de hidrogênio no mundo 

 

 

 

 

 
FIGURA 19 – Aplicações do hidrogênio no mundo 
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Existem vários métodos de produção de hidrogênio, alguns deles serão 

apresentados a seguir. 

 

3.2.1 Eletrólise da água. 

Este método baseia-se no uso da eletricidade para separar os 

componentes da água em hidrogênio e oxigênio. É um processo conhecido desde 

o início do século 19 e obtém-se hidrogênio com pureza de 99,99% comparado 

com 98% obtido a partir de fontes fósseis [16]. 

As reações que ocorrem são: 

 

Cátodo :   2 H2O + 2 e-  →  H2 + 2 OH-                                                 (1) 

Ânodo :    2 OH-  →  ½ O2 + H2O + 2 e-                                                (2) 

Total:        H2O  →  H2 + ½ O2                                                              (3)   

 

Existem três processos de eletrólise utilizados atualmente. 

1) Eletrolisadores Alcalinos: são equipamentos que utilizam um líquido 

eletrólito, geralmente uma solução de hidróxido de potássio a 25%. Os 

eletrolisadores mais modernos atingem uma eficiência superior a 80%, e este é 

um fator importante na eletrólise porque o custo da energia elétrica corresponde a 

aproximadamente dois terços do custo de operação da planta [17]. 

As empresas NHE (Norsk Hydro Electrolysers) e GHW (Gesellschaft für 

Hochleistungwasserelektrolyseu) desenvolveram um eletrolisador compacto que 

produz hidrogênio suficiente para que um posto de combustível possa suprir seus 

clientes, estes eletrolisadores operam sob pressão e fornecem hidrogênio a uma 

pressão de 30 bar. Outros fabricantes como a Stuart Energy, desenvolveram 

pequenos eletrolisadores para serem utilizados em garagens residenciais [17]. 

2) Eletrolisador com Membrana Polimérica: utiliza uma membrana 

polimérica (PEM) como eletrólito, geralmente o Nafion®. Comparado com os 

eletrolisadores alcalinos, este tipo é bem mais recente, porém já existem muitos 

equipamentos em operação. Acredita-se que a eficiência dos poliméricos serão 

no futuro maiores que os alcalinos [17]. 

3) Eletrolisador a vapor (Steam Electrolyser ou HTE – High-

Temperature Electrolyser): usa um eletrólito cerâmico condutor de íons. Este tipo 

de eletrolisador trabalha a uma temperatura em torno de 800°C e pode alcançar 
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eficiência bastante elevada, porém até o momento não está disponível 

comercialmente. A fonte de calor para a operação deste eletrolisador pode vir de 

um Reator Nuclear de Alta Temperatura Refrigerado a Gás (HTGCR) ou de um 

gerador solar. 

 

Qualquer método de produção de hidrogênio que envolva utilização de 

energia elétrica esbarra no alto custo desta energia, entretanto, esta desvantagem 

pode ser minimizada utilizando a eletrólise junto com uma hidroelétrica ou uma 

usina nuclear, aproveitando os horários em que a demanda de energia elétrica 

seja baixa, para produzir hidrogênio. Este sistema tornaria a produção de energia 

elétrica mais estável, eliminando transientes. O hidrogênio produzido deste modo, 

pode ser utilizado pela própria central produtora de energia, seja hidroelétrica ou 

usina nuclear, utilizando pilhas a combustível para gerar energia elétrica nos 

horários em que há picos de demanda, aliviando a central produtora. 

Os eletrolisadores podem ser acoplados a várias fontes de energia 

elétrica como solar, eólica, nuclear, marés e outras, e podem aproveitar o calor 

gerado pelas usinas nucleares. Isto tornaria este método de obtenção de 

hidrogênio mais limpo ambientalmente, ao invés de utilizar energia elétrica vinda 

de termoelétrica ou utilizar calor gerado pela queima de combustíveis fósseis. 

A eletrólise tem sido utilizada extensivamente por décadas, porém seu 

uso tem sido restrito a pequenas unidades de produção. Geralmente ela é 

considerada inviável para grandes unidades por causa do alto custo da energia 

elétrica, entretanto, pesquisas recentes e avanços tecnológicos tem aumentado a 

eficiência deste método, podendo torná-lo viável no futuro, para produção de 

hidrogênio em larga escala [18]. 

 

 

3.2.2 Reforma a vapor 

A reforma a vapor envolve uma reação endotérmica e catalítica e 

ocorre a uma temperatura de 850 °C. Uma parte do co mbustível de alimentação é 

utilizado para fornecer calor para a reação endotérmica. O hidrogênio liberado 

neste processo vem do vapor e do combustível [19]. 

Atualmente é o processo de menor custo para se produzir hidrogênio 

sendo que a reforma do gás natural responde por 49% da produção mundial [20]. 
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Apresentamos a seguir alguns combustíveis utilizados para a reforma e 

as suas reações [12]: 

 

Gás Natural (Metano) 

CH4 + H2O  →  CO + 3 H2                                                                    (4) 

 

Hidrocarbonetos 

CnH2m + 2n H2O  →  n CO2 + (2n+m) H2                                              (5) 

 

Metanol 

CH3OH + H2O  →  CO2 + 3 H2                                                              (6) 

 

Etanol 

CH2CH3OH + 3 H2O  →  2 CO2 + 6 H2                                                 (7) 

 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrada no 

subsolo na qual o metano é o principal componente tendo uma participação 

superior a 70% em volume. A sua composição pode variar bastante dependendo 

de fatores relativos ao campo em que o gás é extraído, processo de produção, 

condicionamento, processamento e transporte. Normalmente o gás natural é 

composto por (% em volume): 70 a 90% metano, 5 a 15% etano, 5% propano + 

butano, O2, CO2, N2, S, H2S e impurezas [17]. 

A reforma a vapor processa-se alimentando o gás natural com vapor 

d’água em um reator aquecido do tipo coluna de enchimento de alto desempenho, 

preenchido com catalisador de níquel. Na etapa seguinte o monóxido de carbono 

formado é convertido em dióxido de carbono em um reator semelhante ao 

primeiro. Após esta etapa, o hidrogênio produzido tem ainda cerca de 1% de 

monóxido de carbono. Este teor não afeta células do tipo PAFC, porém é muito 

alto para células do tipo PEMFC que utilizam platina como eletrocatalisador, e o 

monóxido de carbono reduz a sua eficiência. Neste caso, é necessário uma etapa 

adicional na qual o teor de CO é reduzido para valores entre 10 e 50 ppm, 

aceitáveis para células PEMFC [17]. 
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A empresa nacional Hytron, sediada em Campinas, SP, fabrica 

reformadores de gás natural de pequeno porte, como ilustrado na FIG. 22. 

 

 

FIGURA 20 – Reformador de Gás Natural. 
 

 

A geração de hidrogênio a partir do etanol obtido da fermentação da 

biomassa tem sido considerada com grande potencial no Brasil, pois este 

processo é capaz de resolver duas importantes questões: redução da 

dependência do país de combustíveis fósseis (petróleo e gás natural) e a  

contribuição para a diminuição de emissões de dióxido de carbono na atmosfera, 

pois o CO2 gerado na reforma é consumido pela cana-de-açúcar durante o 

crescimento da planta. Além dessas vantagens, o Brasil tem o processo de 

fabricação do etanol bastante conhecido e uma rede de distribuição e 

armazenamento já estabelecido em todo o território nacional. Outra vantagem é 

que o processo de reforma utiliza álcool hidratado, eliminando o custo da 

separação da água do etanol para a produção de álcool anidro, como utilizado 

atualmente na mistura com a gasolina [21]. 

Estudos da termodinâmica do processo indicam que a reforma é 

possível em temperaturas superiores a 230°C, tendo como principais produtos 

formados o hidrogênio, o óxido de carbono e o metano. Podem ser gerados 
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também outros produtos residuais de reações paralelas como eteno, acetona, éter 

etílico, acetato de etila e acetaldeído. As reações a seguir representam a reforma 

a vapor do etanol [21]: 

 

C2H5OH + H2O  →  4H2 + 2CO                                                             (8) 

CO + H2O  →  CO2 + H2                                                                       (9) 

 

Para a reforma do etanol, os catalisadores à base de cobalto se 

destacam pela alta produção de hidrogênio. Pesquisas tem sido feitas com 

catalisadores de cobalto suportados em alumina, sílica, magnésio e carbono, 

verificando que o Co/Al2O3 apresentava os melhores resultados e uma 

seletividade para hidrogênio em torno de 67%. Catalisadores de óxidos 

suportados mostraram boa atividade para temperaturas de reação acima de 

360ºC. Vários outros catalisadores tem sido testados para aumentar a produção 

de hidrogênio [21]. 

O metanol também pode ser utilizado na reforma a vapor, porém 

existem duas grandes vantagens do etanol sobre o metanol. O etanol é um 

combustível renovável ao passo que o metanol provém hoje quase que 

exclusivamente de fontes fósseis, além desta vantagem, o etanol é bem menos 

tóxico que o metanol. 

Já existe um protótipo semi-industrial de reformador de etanol 

desenvolvido pelo Laboratório de Hidrogênio da Universidade de Campinas. Este 

protótipo é mostrado na FIG. 23. 

 

FIGURA 21 - Protótipo semi-industrial para reforma do etanol. 
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3.2.3 Ciclo Termoquímico de decomposição da água 

Decomposição termoquímica da água é a conversão da água em 

hidrogênio e oxigênio por uma série de reações químicas induzidas termicamente. 

A termólise direta da água necessita de um aquecimento a temperaturas 

superiores a 3.000°C quando a água é substancialmen te dissociada em 

hidrogênio e oxigênio [16]. Temperatura em torno de 2.500°C, sem o auxílio de 

catalisadores,  dissociam apenas 10% da água [22]. 

Existem inúmeros ciclos termoquímicos para a decomposição da água, 

porém o mais avançado e com maior número de pesquisas é o Ciclo S-I (Sulfur-

Iodine) ou Ciclo Enxofre-Iodo [19]. Este processo foi desenvolvido pela General 

Atomics nos anos 70 e consiste de três reações químicas cuja soma resulta na 

dissociação da água [22]. 

 

H2SO4  →  SO2 + H2O + ½ O2            (850°C)                                    (10) 

I2 + SO2 + 2 H2O  →  2 HI + H2SO4    (120°C)                                    (11)  

2 HI  →  I2 + H2                                   (450°C)                                    (12) 

 

H2O  →  H2 + ½ O2                              (Total)                                     (13) 

 

Este processo requer uma temperatura bastante alta, um mínimo de 

850°C, para que ocorra uma decomposição eficiente d a água em hidrogênio e 

oxigênio. Existem estudos para o uso de um reator nuclear do tipo HTGR (High 

Temperature Gas-Cooled Reactor) para o fornecimento do calor necessário [19]. 

Existe um outro conceito híbrido, também bastante estudado, que é o 

Ciclo Híbrido de Enxofre, também conhecido como ciclo Westinghouse que utiliza 

a mesma reação anterior do ciclo S-I, porém continua com uma eletrólise, como 

mostrado nas reações abaixo [22]. 

 

H2SO4  →  SO2 + H2O + ½ O2            (850°C)                                    (10) 

SO2 + 2 H2O  →  H2SO4 + H2             (80°C - eletrólise)                    (14) 

 

H2O  →  H2 + ½ O2                              (Total)                                     (13) 
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3.2.4 Gaseificação da Biomassa 

Madeira, bagaço de cana, casca de arroz, casca de castanha, 

serragem, capim, resíduos florestais e muitos outros materiais podem compor a 

biomassa a ser utilizado no processo de gaseificação. 

Este processo consiste na transformação total ou parcial da matéria 

orgânica em gases cujos principais componentes são: monóxido de carbono, 

dióxido de carbono, hidrogênio e traços de metano. 

As reações de gaseificação da biomassa é a conversão de matéria 

prima orgânica por oxidação parcial em produtos gasosos, que é chamado de gás 

de síntese. As reações ocorrem a temperaturas entre 500 e 1.400ºC, e pressões 

que vão do atmosférico até 33 bar. O oxidante utilizado pode ser ar, oxigênio 

puro, vapor ou uma mistura desses gases. Gaseificadores que utilizam ar 

produzem gás contendo concentrações relativamente altas de nitrogênio. 

Gaseificadores que utilizam oxigênio e vapor produzem gás contendo 

concentrações relativamente altas de hidrogênio e CO [23]. 

 

As reações possíveis estão relacionadas abaixo: 

 

C + ½ O2  →  CO                                                                                (15) 

C + O2  →  CO2                                                                                   (16) 

C + H2O  →  CO + H2                                                      (principal)    (17) 

C + 2 H2O  →  CO2 + 2 H2                                                                  (18) 

3 C + 2 H2O  →  2 CO + CH4                                                              (19) 

2 C + 2 H2O  →  CO2 + CH4                                                               (20) 

 

A gaseificação é conhecida desde o início do século 19 e foi bastante 

utilizada durante a segunda guerra mundial, principalmente na Europa, devido ao 

embargo de derivados do petróleo para o esforço de guerra. Atualmente existem 

64 fabricantes de gaseificadores no mundo todo e o maior fabricante é a 

GEMCOR (Gasifier and Equipment Manufacturing Corporation) localizado nas 

Filipinas, esta empresa produz 3.000 unidades por ano [24]. 
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3.2.5 Produção Biológica 

Existem duas categorias de sistemas de microorganismos que 

produzem hidrogênio, são as algas verdes e cianobactérias que promovem a 

fotossíntese e as bactérias fermentativas que promovem a fermentação. 

A fotossíntese é um processo biológico que converte energia solar em 

energia química e ocorre quando um sistema biológico sofre a ação da luz. O 

primeiro passo da fotossíntese é a decomposição da água em oxigênio e 

hidrogênio. O hidrogênio formado reage com dióxido de carbono resultando em 

carboidrato. Esta reação é espontânea, porém existem alguns micro-organismos 

que são capazes de liberar hidrogênio para o ar. Esta descoberta foi feita em 

1896, quando uma cultura com a alga verde-azulada Anabaena foi colocada em 

um recipiente fechado e exposto à luz do sol. 

Pesquisas com a bactéria Rodobacter speriodes tem se mostrado 

bastante eficiente na produção de hidrogênio a partir de restos orgânicos de frutas 

e verduras. Esta bactéria tem sido testada em esgotos com bons resultados. 

Estes processos estão em escala laboratorial e ainda carecem de 

muitas pesquisas para aumentarem a eficiência, diminuírem os custos e se 

tornarem factíveis como produtoras de hidrogênio em larga escala [17]. 

 

3.2.6 Processos acoplados à Usinas Nucleares e Hidr oelétricas 

Dentre os processos de produção de hidrogênio já descritos, podemos 

projetar sistemas híbridos acoplados às Usinas Nucleares e às Hidroelétricas. 

Como já mencionado anteriormente, nos períodos em que o consumo 

de energia elétrica é baixo, é possível aproveitar a energia excedente, para 

produzir hidrogênio através da eletrólise. O hidrogênio assim produzido poderia 

ser transportado para outros locais ou ser utilizado na própria usina, gerando 

energia elétrica, por meio de pilhas a combustíveis, e auxiliando na 

complementação da falta de energia nos momentos de picos de demanda. 

Especificamente, existem três processos de produção de hidrogênio 

que utilizam energia nuclear que estão sendo intensivamente investigados com 

grande potencial para gerarem hidrogênio industrialmente. São eles [18]: 

● Eletrólise avançada, 

● Reforma a vapor, e 

● Ciclo de decomposição da água Enxôfre-Iodo. 
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A eletrólise da água e a reforma a vapor do metano são processos já 

bastante conhecidos e extensivamente usados para produção de hidrogênio 

atualmente. O ciclo de decomposição termoquímico da água Enxôfre-Iodo tem um 

interesse particular porque produz hidrogênio eficientemente sem produzir CO2 

[18]. 

A eletrólise é o método mais conhecido de produção de hidrogênio. 

Este método é considerado um candidato para produção de hidrogênio com 

energia nuclear porque ele pode ser combinado com usinas nucleares geradoras 

de energia elétrica já existentes como com usinas novas de alta eficiência [18]. 

A principal desvantagem da eletrólise é que está limitada à eficiência 

da geração de energia elétrica, porém isso pode ser compensado utilizando 

usinas nucleares de novas gerações que operam a temperaturas mais elevadas e 

tem eficiência térmica maior. Uma grande vantagem neste processo é que a 

planta de produção de hidrogênio pode ficar distante da usina nuclear, visto que a 

eletricidade pode ser transmitida facilmente para outros locais, eliminando 

problemas de segurança e tornando flexível a geração de hidrogênio. Neste caso 

é possível fazer a geração distribuída de energia sem a necessidade de 

transporte e estocagem de grande quantidade de hidrogênio [18]. 

A eletrólise tem sido usada por décadas porém sempre limitada a 

pequenas unidades de produção. A eletrólise geralmente não é considerada 

viável para grandes unidades por causa da baixa eficiência comparada com 

reforma a vapor. Entretanto, pesquisas recentes tem melhorado a eficiência, 

indicando que no futuro este processo poderá se tornar competitivo. Células 

eletrolíticas de alta eficiência e alta pressão tem sido testadas com sucesso. 

Teoricamente, a eficiência destas células alcançam 90% e quando acopladas com 

usinas geradoras de eletricidade de alta eficiência podem vir a se tornar 

economicamente viáveis para serem usadas na economia do hidrogênio [18]. 

A reforma a vapor é o processo termoquímico normalmente usado na 

indústria para produção de hidrogênio. A eficiência térmica típica deste processo 

é de aproximadamente 70%. O processo de reforma ocorre em um reator químico 

a temperaturas variando de 800 a 900ºC. O calor é fornecido pela queima do 

excesso de metano, resultando na perda de uma parte do reagente e portanto na 

perda de hidrogênio que seria formado. Ao se acoplar este processo a um reator 

nuclear refrigerado a hélio, o calor necessário para a reação seria fornecido pelo 



38 

 

reator e não haveria a perda de parte do reagente, como no processo 

convencional. Ao se utilizar um reator nuclear para o fornecimento de calor, o 

reformador não pode ser do tipo tradicional, uma vez que o calor precisa ser 

fornecido por um ciclo secundário do circuito nuclear e transferido para os 

reagentes por meio de trocadores de calor. Nos projetos atuais deste sistema de 

produção de hidrogênio, utiliza-se o reator do tipo HTGR (High Temperature Gás 

Reactor) [18]. 

No processo de reforma, existe a formação de CO2 que deve ser 

removido aumentando o custo de produção. Esta seria uma das desvantagens 

deste processo. Embora o processo de reforma a vapor e os reatores nucleares 

sejam bastante conhecidos, existem alguns problemas envolvendo a ligação entre 

estes dois sistemas. Mesmo tendo um trocador de calor separando o circuito 

primário do secundário, pode haver uma difusão do hidrogênio através da parede 

metálica e se misturar com o refrigerante hélio. O hidrogênio ao alcançar o 

núcleo, pode produzir trítio que pode voltar e contaminar o hidrogênio produzido. 

O hidrogênio também pode corroer o núcleo de grafite se houver um contato entre 

ambos. Estes e outros problemas de interface estão sendo estudados no JAERI 

(Japan Atomic Energy Research Institute). Eles pretendem montar um protótipo 

de um sistema de reforma a vapor acoplado a um reator nuclear. O reator a ser 

utilizado é o HTTR (High Temperature Test Reactor), que é um reator de alta 

temperatura refrigerado à hélio que fornecerá o calor necessário para o sistema 

de reforma a vapor [18]. 

A eficiência do processo Enxôfre-Iodo não é simples de ser estimado 

porque o processo é complexo, porém estima-se que a eficiência térmica da 

produção do hidrogênio ficaria em torno de 50% [18]. 

A maior vantagem do ciclo Enxôfre-Iodo é que não há emissões ou 

subprodutos nocivos no processo. Se o calor vier de um reator nuclear, seria uma 

solução ambiental ideal para a produção de hidrogênio. As desvantagens são que 

os ácidos sulfúrico e iodídrico a altas temperaturas são difíceis de serem 

manuseadas e que, em relação aos outros processos, está em estágio inicial de 

desenvolvimento. Este processo está ainda na fase de pesquisa . A General 

Atomics e o Japan Atomic Energy Research Institute são os institutos que lideram 

as pesquisas deste sistema [18]. 
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3.2.7 Outros processos para geração de Hidrogênio 

Existem muitos processos para produção de hidrogênio como [25] [16]: 

Magnetólise, 

Magmálise, 

Radiólise, 

Fotoeletrólise, 

Plasmólise, 

Sistemas utilizando energia solar, eólica ou geotérmica. 

Porém todos estão em fase de estudos ou em escala laboratorial. 

 

 

3.3 Previsão Tecnológica 

A humanidade sempre revelou um grande interesse pelo futuro, mas 

apenas nas últimas décadas é que se tentou estabelecer uma base científica para 

a previsão. Isto ocorreu em primeiro lugar na economia, onde foram feitos 

progressos significativos no estabelecimento de técnicas matemáticas de 

previsão, principalmente a curto ou médio prazos. 

Tecnólogos e engenheiros também vêm fazendo previsões há muitos 

anos pois elas são essenciais para o planejamento de qualquer novo 

desenvolvimento. 

Antes da década de 60 as extrapolações de tendências eram feitas 

mas o termo previsão era raramente empregado. Os métodos mais formais de 

previsão tiveram sua origem na década de 60 impulsionados pelo grande ritmo de 

progresso tecnológico, pelo crescente volume de investimento e pelo crescimento 

do planejamento empresarial [26]. 

Essas tendências deram origem a um grande impulso na atividade de 

previsão tecnológica, termo que foi adotado para descrever essas novas técnicas, 

principalmente nos Estados Unidos. 

A previsão tecnológica pode ser definida como o processo de prever 

características tecnológicas futuras como capacidade, atributos, parâmetros e 

métodos e prever o tempo necessário para ocorrerem estas alterações. 

Inicialmente houve um excesso de otimismo, acreditando que os 

sofisticados instrumentos poderiam prever o futuro da tecnologia com alto grau de 

precisão. Na década de 70 houve uma desaceleração no desenvolvimento da 
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previsão tecnológica motivado por resultados negativos. Tornou-se claro que as 

técnicas criadas não eram infalíveis. 

Nos últimos anos a previsão tecnológica ressurgiu com uma 

expectativa mais realista quanto à sua possível contribuição. Foram acrescidos 

também alterações como a força de fatores não tecnológicos, particularmente as 

tendências sociais e financeiras, cada vez mais importante num mundo em rápida 

mudança e de grande incerteza [26]. 

A maioria das técnicas de previsão tecnológica podem ser classificadas 

em dois grupos: métodos baseados em dados numéricos e métodos baseados 

em julgamento. Previsões baseados em dados numéricos utilizam a extrapolação 

de dados históricos. Previsões baseados em julgamento também podem utilizar 

projeções do passado, mas são feitas a partir do julgamento de peritos no assunto 

em questão. 

Descreveremos a seguir algumas das técnicas desenvolvidas para 

previsão tecnológica [26] [27] [28] [29]. 

 

3.3.1 Técnicas de previsão tecnológica baseados em dados numéricos. 

 

3.3.1.1 Extrapolação por ajuste estatístico da curv a. [27] 

Este método de previsão utiliza procedimentos estatísticos de ajuste da 

curva de dados do passado por uma ou mais funções matemáticas tais como 

linear, logarítmica, Fourier ou exponencial. A melhor curva é selecionada por 

testes estatísticos e então a previsão é extrapolada desta relação matemática. 

Como exemplo, podemos prever a velocidade média do pole position 

da corrida de Fórmula 1 do próximo ano em uma determinada pista, traçando a 

curva das velocidades médias dos pole positions dos anos anteriores nesta 

mesma pista. É claro que mudanças de regras ou inovações tecnológicas 

profundas poderão alterar a tendência, mas se não ocorrerem grandes alterações, 

podemos conseguir uma boa aproximação desta extrapolação. 

 

3.3.1.2 Curva de crescimento.  [27] 

A curva anterior pressupõe que ela irá se estender indefinidamente no 

futuro seguindo o mesmo crescimento passado. O que ocorre normalmente é que 

em um dado momento será atingido um limite finito, podendo ser uma barreira 
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física como por exemplo o zero absoluto da temperatura. Assim, o ajuste simples 

da série temporal visto na curva anterior, só descreve uma parte , a de alto 

crescimento de uma curva mais generalizada. Parece lógico esperar-se que a 

taxa de crescimento diminua à medida que se vai chegando perto do limite. 

A curva de crescimento segue um padrão que normalmente é descrito 

como curva em S. Na fase inicial o crescimento é lento pois é quando a tecnologia 

ou a inovação está sendo introduzida, segue-se um rápido crescimento na fase 

seguinte quando ocorre a difusão e por fim uma diminuição gradativa quando 

existe uma saturação. Um exemplo simples desta curva de crescimento seria o 

número de celulares de um país ou de uma região. 

O processo de determinação da curva em S é idêntico ao da 

extrapolação por ajuste estatístico, com a necessidade adicional de se encontrar 

ou extrapolar o limite superior. 

 

3.3.1.3 Curva de envelope.  [29] 

Ao se analisar o histórico de um atributo numa escala de tempo mais 

extensa, muitas vezes se verifica que sua evolução ocorreu devido a uma 

sucessão de avanços tecnológicos em diferentes campos. Como exemplo, 

podemos citar a velocidade do homem: a pé, em montarias, em trens, em 

automóveis, em aviões a hélice, em aviões a jato, em foguetes. 

O padrão de desenvolvimento de uma tecnologia específica é 

suficientemente regular para permitir previsões temporais e existe uma relação 

parecida para o desenvolvimento de um atributo numa série de desenvolvimentos 

tecnológicos. Quando a tecnologia atual está se aproximando da maturidade, 

ocorre o aparecimento de uma nova tecnologia para responder pelo ritmo de 

avanço, devido à inclinação do homem em buscar novas soluções quando os 

métodos existentes indicam um potencial cada vez menor para o futuro. 

Esta nova tecnologia segue também uma curva S de desenvolvimento, 

por isso, seria de esperar-se uma série de curvas em S. Ao se traçar uma 

tangente nesta série de curvas em S, obtém-se uma curva em S que é chamada 

curva envelope. 
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FIGURA 22 – Curva de Envelope. Curva tangente a curvas S de várias 
tecnologias. [29] 

 

Conforme Ayres [30]: “Embora uma Curva de Envelope possa não ter 

sua continuidade no futuro, como teve no passado, é usual assumir que tal curva 

tenha uma evolução suave e uniforme, quando não existirem razões específicas 

em contrário. Isto baseia-se no fato de que uma taxa de mudança, uma vez 

estabilizada, adquire uma espécie de inércia. Em outras palavras, a curva é auto-

sustentada.” 

Ayres [30] foi um dos pioneiros na utilização das curvas de envelope, 

para prever o nível de desempenho da próxima geração de tecnologia. Um 

exemplo clássico é dado pelo desempenho dos computadores que Ayres analisou 

através de uma curva de envelope cobrindo 25 anos de desenvolvimento. Durante 

este período, dois modelos, que se situaram acima da curva de envelope, 

fracassaram e representaram tentativas mal sucedidas de se adiantarem ao seu 

setor industrial. Inversamente, uma especificação significativamente abaixo da 

curva de envelope indicaria um novo modelo com poucas chances de competir 

comercialmente no futuro mercado. Assim, o autor conclui ser possível estimar o 

risco associado à comercialização de um futuro produto, verificando-se quanto 
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distante da curva de envelope se localizam os parâmetros de desempenho 

projetados para esse produto. 

 

3.3.2 Técnicas de previsão tecnológica baseados em julgamento. 

 

3.3.2.1 Brainstorming . [26] 

Este é o método mais antigo e mais conhecido de se estimular a 

criatividade. Sua criação é atribuída a Osborn em 1938 que a descreveu em seu 

primeiro livro intitulado Your Criative Power. Esta técnica é aplicada a um grupo 

de pessoas que procuram resolver um problema específico colhendo idéias 

surgidas espontaneamente. O método depende da liberdade de pensamento 

permitida e estimulada, de serem evitadas críticas, de qualquer avaliação 

prematura das sugestões e da sinergia obtida com a interação das idéias 

apresentadas, provocando raciocínios. 

O brainstorming pode ser aplicado a problemas surgidos numa 

variedade de empresas, servindo para dar respostas a perguntas típicas, como as 

seguintes: 

 

- Como conseguiremos idéias de novos produtos, processos,                    

procedimentos ou serviços? 

- Como resolveremos determinados problemas de produção? 

- Quais são as alternativas para este ou aquele procedimento? 

 

Este método é menos apropriado para a solução de problemas que só 

tenham uma resposta possível ou que sejam complexos e dispersos. Deve ser 

evitado nos casos em que exigem conhecimento muito especializado, a não ser 

que se possa formar um grupo que represente vários aspectos de uma 

determinada disciplina. 

 

3.3.2.2 Environmental scanning  [28] 

A previsão por esta técnica utiliza o fato de que as mudanças 

tecnológicas freqüentemente seguem uma seqüencia padrão. Uma seqüencia 

típica seria: 
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Proposta teórica. 

Averiguação científica. 

Viabilidade laboratorial. 

Protótipo operacional. 

Introdução comercial. 

 

Observando-se uma inovação tecnológica no estágio inicial desta 

seqüencia, é possível antecipar quando ela chegará nos estágios posteriores 

desta seqüencia, ou pelo menos saber quais estágios se seguirão. 

Para se analisar o estágio em que se encontra uma determinada 

tecnologia, pode-se utilizar a ferramenta de procura nos bancos de dados de 

revistas, jornais e publicações especializadas no assunto, através de frases e 

palavras chaves. A evolução de cada estágio tende a crescer, atingir um pico e 

então decrescer com o tempo. A posição aproximada da tecnologia em seu ciclo 

de vida pode ser determinada com uma precisão razoável e assim teremos uma 

indicação dos próximos estágios que se seguirão. 

 

3.3.2.3 Morfologia  [26] 

De todas as técnicas de previsão de novos produtos e processos, a 

morfologia é uma das mais sistemáticas. Ela é aplicada quando as pessoas 

sabem o que querem no futuro e desejam investigar todos os modos possíveis de 

se atingir o objetivo. 

Este método consiste essencialmente de uma lista de controle 

composta por linhas e colunas, conhecida como matriz morfológica. 

A TAB. 1 é um exemplo do uso da matriz morfológica para analisar as 

possíveis alternativas de desenvolvimento dos relógios. O eixo vertical com as 

letras A, B, C, D, E etc., definem os estágios, os parâmetros ou as tecnologias em 

consideração. O eixo horizontal com os números 1, 2, 3, 4 etc., definem as 

alternativas do parâmetro, estágio ou tecnologia. 

A análise é iniciada com a solução existente ou a melhor conhecida, 

por exemplo: A1-B1-C1-D1-E1-F1. São montadas todas as combinações 

possíveis e analisadas cada uma delas afim de encontrar possíveis inovações na 

tecnologia ou no produto. 
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TABELA 2 – Matriz morfológica para relógios 
 

              Alternativas 

Parâmetros 
1 2 3 4 

Fonte de 

energia 
A Manual Vibração Eletricidade Solar 

Armazenamento 

de energia 
B Peso Mola 

Bobina 

bimetálica 
Bateria 

Motor C 
Motor de 

mola 

Motor 

elétrico 
Sem motor  

Regulador D 
Roda de 

equilíbrio 
Pêndulo Diapasão Quartzo 

Engrenagem E 
Roda 

dentada 
Corrente Sem fim 

Sem 

engrenagem 

Dispositivo 

indicador 
F Ponteiros 

Cristal 

líquido 
LED  

 

3.3.2.4 Árvore de relevância.  [26] 

A maioria dos projetos de desenvolvimento tecnológico são complexos 

pois dependem substancialmente da evolução de outras tecnologias existentes. 

Estes avanços muitas vezes não são coordenados, alguns produtos são 

resultados de evoluções tecnológicas que não foram previstos para aqueles 

produtos e sim para outros. A árvore de relevância pode auxiliar na tarefa de 

organizar estas tecnologias e assim encontrarmos a melhor alternativa dentre 

várias soluções. 

Neste método, o problema é dividido em ramificações. Esta divisão 

pode ser por processos, sistemas, técnicas ou outro atributo. A árvore de possuir 

níveis, geralmente 3 ou 4, cada nível tem um ou mais critérios de seleção. A 

combinação de todos os critérios permite você avaliar cada ramo da árvore, ou 

seja, avaliar todas as técnicas possíveis para encontrar a solução desejada. 

Como exemplo, vamos imaginar uma fábrica que precisa fazer um 

contato elétrico entre duas peças e precisa decidir como fazê-lo. Após reuniões 

com os departamentos envolvidos, chegaram a algumas alternativas. Os contatos 

poderiam ser por solda ou por rebite. Os materiais no caso de solda poderiam ser 
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A, B ou C, e no caso de rebite poderiam ser D ou E. A idéia é produzir um contato 

com boa qualidade (Atributo 1) e que tenha um baixo custo, facilidade de 

execução e uma boa resistência mecânica (Atributo 2). A árvore de relevância 

ficaria assim: 

 

TABELA 3 – Árvore de relevância para contato elétrico. 
 

Tipo  Atributo 1 

Qualidade  

Material  Atributo 2  Total  

Atr.2 

Atr.1  

X 

Atr.2 

Clas.  

Baixo 

Custo 

Facilidade Resistência 

0,5 0,2 0,3 

Solda  0,6 A 0,5 0,25 0,3 0,06 0,4 0,12 0,43 0,258 1 

B 0,3 0,15 0,3 0,06 0,3 0,09 0,30 0,180 4 

C 0,2 0,10 0,4 0,08 0,3 0,09 0,27 0,162 5 

Rebite  0,4 D 0,4 0,20 0,5 0,10 0,7 0,21 0,51 0,204 2 

E 0,6 0,30 0,5 0,10 0,3 0,09 0,49 0,196 3 

 

 

Para o item “Qualidade”, foram atribuídos pesos 0,6 para solda e 0,4 

para rebite, significando que o contato por solda tem uma qualidade melhor do 

que por rebite. Quanto ao baixo custo, facilidade de execução e resistência 

mecânica, foram atribuídos pesos 0,5; 0,2 e 0,3 respectivamente, isto quer dizer 

que a fábrica acha o fator baixo custo mais importante que o fator resistência e o 

fator facilidade o menos importante. 

Nas colunas verticais abaixo do “Atributo 2” estão os pesos referentes 

aos materiais em relação a cada atributo. Na coluna “Baixo Custo”, os materiais 

A, B e C do tipo solda, receberam pesos 0,5; 0,3 e 0,2 respectivamente. O 

material A recebeu o maior peso (0,5) pois tem o menor custo, já o material B tem 

um custo intermediário e o material C recebeu o menor peso (0,2) por ter o maior 

custo. Nesta mesma coluna, os materiais D e E do tipo rebite, receberam pesos 

0,4 e 0,6 respectivamente. O material D tem um custo maior do que E, visto que o 

peso de D é menor que o de E. Este mesmo procedimento foi aplicado para 

preencher as colunas de pesos para os materiais de A até E para os fatores 

“Facilidade” e “Resistência”. 
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Após a atribuição de todos os pesos, foi preenchido a segunda coluna 

de cada fator (Baixo custo, Facilidade e Resistência). Nas colunas ao lado de 

cada peso do material estão os produtos do peso dado ao material e o peso dado 

para o atributo. Na coluna à direita do baixo custo aparecem os valores 0,25; 

0,15; 0,10; 0,20 e 0,30 que são os produtos de: 0,5 x 0,5; 0,3 x 0,5; 0,2 x 0,5; 0,4 

x 0,5 e 0,6 x 0,5 respectivamente. Procedendo-se assim para todos os atributos 2 

e todos os materiais. 

A coluna “Total atributo 2” é a soma dos atributos 2, para cada material. 

Na penúltima coluna multiplicamos os atributos 1 com os atributos 2 e 

na última coluna estão a classificação para cada uma das alternativas. Em 

primeiro lugar, com nota 0,258, aparece a alternativa de contato com solda 

utilizando material A e em último lugar, com nota 0,162, aparece a alternativa de 

contato com solda e material C. 

Deste modo podemos elaborar árvores de relevância para problemas 

complexos que empregam tecnologias diversas, ordenando, classificando e 

analisando todas as alternativas possíveis. 

Apesar deste método utilizar valores numéricos, está classificado como 

método baseado em julgamento visto que os pesos atribuídos são subjetivos e 

dependem da experiência e avaliação de cada especialista. 

 

3.3.2.5 Delphi  [31] [32] 

O método Delphi, cujo nome foi inspirado no antigo oráculo de 

Delphos, começou a ser utilizado no início dos anos 60 com base nos trabalhos 

de Olaf Helmer e Norman Dalker, pesquisadores da Rand Corporation. Estes 

trabalhos tinham por objetivo desenvolver técnicas para a utilização de opiniões 

de especialistas sobre futuros tecnológicos, buscando um consenso dentro do 

grupo a respeito de um determinado evento [31]. 

Este método é recomendável quando não se dispõe de dados 

históricos suficientes, ou não se dispõe de dados quantitativos, ou os dados 

quantitativos disponíveis não podem ser extrapolados para o futuro com 

segurança. 

A finalidade deste método é aproveitar os conhecimentos 

especializados e os julgamentos de peritos para: 
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•Identificar novos fatores que influenciem a situação futura de um 

desenvolvimento tecnológico. Esses fatores podem ser tecnológicos ou não, e 

seus efeitos podem limitar ou estimular o desenvolvimento em questão. 

•Obter estimativas de desempenho. 

•Prever uma escala de tempo para um evento. 

•Verificar a viabilidade de determinado evento ocorrer em  

determinadas condições. 

•Conseguir medidas quantitativas subjetivas de níveis de atividade, na 

falta de dados objetivos. 

 

Este método se inicia pela elaboração de um questionário com 

perguntas a respeito da tecnologia em questão. Cada pergunta deve apresentar 

uma síntese das principais informações conhecidas sobre o assunto e, 

eventualmente, extrapolações para o futuro, de forma a homogeneizar linguagens 

e facilitar o raciocínio orientado para o futuro. 

O questionário é enviado a um grupo de especialistas sobre o assunto, 

preservando-se o anonimato das respostas individuais. 

As respostas das questões são tabuladas, recebendo um tratamento 

estatístico simples, definindo-se a média, a mediana e os quartis. 

A tabulação das respostas e o tratamento estatístico é enviado para os 

participantes que responderam ao questionário. Neste envio é solicitado que os 

resultados da pesquisa sejam analisados e que, caso haja alterações em suas 

respostas em vista da tabulação enviada, nos retornem para a revisão dos 

resultados. Este procedimento é repetido até que as respostas estejam 

consolidadas, ou que haja um consenso ou que as alterações não reflitam 

mudanças no tratamento estatístico. Geralmente, duas a três rodadas são 

suficientes para que se atinja o resultado final. 

Em linhas gerais, o método Delphi consulta um grupo de especialistas 

a respeito de eventos futuros através de um questionário, que é repassado 

algumas vezes até que seja atingido uma consolidação do julgamento do grupo. 

Pressupõe-se  que o julgamento coletivo, quando organizado, é melhor do que a 

opinião de um só indivíduo. 

As características principais deste método são: 

• O anonimato dos respondentes. 
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• A tabulação das respostas e o tratamento estatístico. 

• O retorno das respostas do grupo para uma reavaliação de cada um  

dos respondentes. 

 

O anonimato das respostas e o fato de não haver uma reunião física 

entre os especialistas é um item importante no método, pois reduz a influência 

psicológica entre os participantes, minimizando casos como: 

• Capacidade de oratória e persuasão de alguns participantes sobre  

outros. 

• Maior graduação acadêmica ou profissional de alguns membros. 

• Persistência em uma determinada posição assumida. 

• Predominância de um grupo sobre outros grupos. 

 

O uso de um questionário com respostas escritas proporciona  maior 

tempo para reflexão, ao mesmo tempo que leva o participante a um maior cuidado 

nas respostas. 

Se a pesquisa for feita através do correio ou por correio eletrônico, 

haverá um custo bem menor do que a realização de um encontro com os 

especialistas, e na maioria dos casos, o número de participantes de uma reunião 

seria bem menor. 

Logicamente, como em todos os métodos, existem pontos negativos a 

considerar. A seleção errada do banco de dados de respondentes pode levar a 

um resultado que não corresponde à realidade. Os especialistas consultados 

podem não estar capacitados para responder com segurança às questões, por 

não estarem envolvidos com a tecnologia que se quer prever. Seria conveniente, 

dentro do questionário, fazer indagações sobre o seu conhecimento do assunto e 

elaborar perguntas que demonstre em suas respostas o conhecimento ou pelo 

menos a coerência. 

Outro aspecto negativo deste método é a dificuldade de se redigir um 

questionário sem ambigüidade, que não induza a uma determinada resposta, que 

selecione em poucas questões todas as perguntas a respeito da tecnologia em 

pauta e que seja bastante claro para que todos tenham o mesmo entendimento 

sobre a questão [32]. 
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As décadas de 70 e 80 foram marcadas por uma série de 

transformações por causa de grandes mudanças na área de energia. Houve uma 

readaptação da economia a uma nova situação da dívida externa, e mudanças 

políticas e sociais. Estas mudanças abriram a possibilidade para se adotar novos 

rumos no desenvolvimento da sociedade e das empresas. Neste cenário, as 

experiências e o conhecimento vividas no passado não são necessariamente 

válidas para as novas condições. Isto se acentua em áreas de novas tecnologias 

como energia, transporte, informática e telecomunicações [33]. 

Em função desta nova realidade, diversos estudos prospectivos foram 

realizados pelo Programa de Estudos do Futuro da Fundação Instituto de 

Administração da FEA/USP, para órgãos governamentais e empresas públicas e 

privadas, utilizando as técnicas Delphi.  

Em um estudo intitulado “Previsão e Análise Tecnológica do Proálcool”, 

foram elaborados cenários alternativos de variáveis como população, renda, 

urbanização, tamanho da frota de automóveis, caminhões e ônibus, PIB, renda 

per capita, produção nacional de petróleo, importação de petróleo e demanda de 

álcool. Foram realizados cinco painéis Delphi, com cerca de 150 especialistas nas 

áreas de tecnologia agrícola e industrial de álcool, energia, transportes e 

economia. Para a conclusão do estudo que visava indicar caminhos tecnológicos 

a seguir no desenvolvimento do Proálcool, foram utilizados dois cenários distintos 

da sociedade, cada um correspondendo a um conjunto de valores: o primeiro dá 

ênfase à eficiência econômica e energética dos processos; o segundo destaca a 

eficácia social do Programa Nacional do Álcool; cada enfoque resulta em 

prioridades para um conjunto distinto de tecnologias [34]. 

Em outro estudo da área de telecomunicações, concluída em 1984, os 

cenários da sociedade tiveram um papel na identificação da missão e estratégias 

empresariais no setor. Três tendências distintas de evolução da sociedade 

brasileira foram identificadas e utilizadas como base para a elaboração de 

cenários alternativos [35]: 

● O primeiro cenário, o de “Ecodesenvolvimento”, caracteriza uma 

sociedade que busca prioritariamente a igualdade de tratamento e de 

oportunidades, o atendimento às necessidades básicas, a auto-suficiência e o 

desenvolvimento baseado em recursos e soluções próprias em nível regional e 

nacional. 
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● O cenário de “Crescimento Econômico” caracteriza uma sociedade 

em que predomina a crença no desenvolvimento através do crescimento 

econômico acelerado, buscando alcançar para todos os brasileiros os padrões de 

vida dos países mais adiantados, pela expansão, aprimoramento e integração 

internacional da economia brasileira. Enfatiza-se a eficiência da indústria nacional 

para alcançar a competitividade internacional e engajar toda a população 

brasileira aos setores mais dinâmicos da economia. 

● Já no cenário de “Modernização”, o desenvolvimento da sociedade 

se daria no aprimoramento do homem, no uso da informação e do conhecimento 

para gerar soluções criativas, novas e eficientes para os problemas de 

desenvolvimento. Nesta cenário, a tele-informática teria um papel central no 

armazenamento, tratamento e disseminação de conhecimento para a educação, 

treinamento, pesquisa e desenvolvimento, aprimoramento de mercado e aumento 

da eficácia de produção. 

Em cada cenário, o provável perfil dos consumidores e da demanda 

por serviços de telecomunicações é delineada através de uma pesquisa Delphi, e 

as necessidades tecnológicas e a postura estratégica das empresas do setor 

podem ser analisadas. Produtos e serviços a desenvolver, segmentos de 

mercados prioritários e áreas de concorrência ficam caracterizados, e as 

potencialidades e deficiências das empresas do setor são avaliadas em relação 

aos cenários alternativos. 

Estes exemplos ilustram como a metodologia Delphi vêm sendo 

utilizada no Brasil para o apoio ao planejamento e à tomada de decisão, 

especialmente em áreas de alta complexidade e onde as tendências do passado 

recente não oferecem um referencial adequado para ações que se darão em um 

ambiente futuro em transformação. 

Empresas de pequeno porte que estão na vanguarda tecnológica 

precisam estar sempre preocupadas com o avanço das pesquisas, principalmente 

as Empresas de Base Tecnológica (EBT), em que o principal ativo é a inovação. 

Neste cenário, é importante que estas empresas acompanhem de perto as 

mudanças no mercado de seus produtos, serviços e tecnologias, pois a 

prospecção do futuro permite orientar novos desenvolvimentos. A metodologia 

Delphi pode ser um grande aliado neste aspecto pois a partir de um custo 
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relativamente baixo, pode-se obter previsões confiáveis para o futuro tecnológico 

[36]. 

Foi implementada no Brasil no ano 2000 uma prospecção tecnológica 

nacional designado PROSPECTAR, subordinada ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia – MCT e ao Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia – CCT, 

mantendo estreito elo com o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos – CGEE, 

instituição pública não-governamental, especialmente criada para gerir estudos e 

atividades de prospecção que sustentem a elaboração do planejamento nacional 

em ciência e tecnologia. O PROSPECTAR deve ter atividade permanente na 

rotina do MCT, com o objetivo de servir de fonte de conhecimento, debate e 

reflexão sobre a capacidade tecnológica brasileira, inserindo-se nas atividades de 

planejamento na política governamental e do setor privado. Neste sentido, uma 

das ferramentas utilizadas para prospecção tecnológica é a metodologia Delphi 

[37]. 

O método Delphi tem sido utilizado nos mais diversos setores da 

tecnologia. No campo da engenharia sanitária e ambiental, a metodologia foi 

aplicada a 18 especialistas em tratamento de água para o levantamento dos 

parâmetros mais relevantes no processo de tratamento  convencional da água, 

bem como seus respectivos pesos para o adequado desempenho do processo de 

tratamento. Este trabalho teve como objetivo fornecer subsídios às 

administradoras de sistemas de abastecimento que permitam avaliar o 

desempenho das estações de forma a transcender o simples atendimento aos 

padrões de potabilidade vigente [38]. 

Outro exemplo da aplicação desta metodologia foi na área de gestão 

da construção civil. O trabalho foi dividido em duas partes. Na primeira parte 

desejava-se identificar as diretrizes para o planejamento do canteiro de obras de 

pavimento de concreto, na segunda parte buscava-se um consenso a respeito 

das competências requeridas para o gerente de obras na construção civil [39].  
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4 METODOLOGIA 
 

 

Para atingirmos o objetivo proposto, realizamos uma pesquisa através 

do método Delphi de prospecção tecnológica. 

Iniciamos este procedimento com a elaboração de quatro bancos de 

dados de especialistas em produção de hidrogênio para utilização em células a 

combustível, sendo que a grande maioria detém o grau de Doutorado, não 

necessariamente neste assunto específico. Cada banco de dados contém os 

nomes e os endereços eletrônicos dos participante. São eles: 

1) Banco de dados da Plataforma Lattes com a palavra chave 

“Produção de Hidrogênio”. (162 especialistas) 

2) Banco de dados da Plataforma Lattes com a palavra chave “Célula a 

Combustível”. (349 especialistas) 

3) Participantes do “Roteiro Brasileiro para Estruturação da Economia 

do Hidrogênio no Brasil”. (109 especialistas) 

4) Participantes da “Rede PaCOS”. (57 especialistas) 

 

Os bancos de dados da Plataforma Lattes com palavras chaves foram 

feitos a partir do sítio: 

 

http://lattes.cnpq.br/ 

 

O “Roteiro para a Estruturação do Hidrogênio no Brasil”  é um trabalho 

que teve a participação de  diversos segmentos como a indústria, instituições de 

pesquisa, universidades e governo. A coordenação geral foi do Ministério de 

Minas e Energia e teve como objetivo apontar uma seqüência de atividades para 

se desenvolver, com vistas à introdução do hidrogênio na matriz energética do 

Brasil. Este Roteiro pode ser consultado através do sítio: 

 

http://www.mme.gov.br/site/menu/select_main_menu_item.do?channelId=2590 
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A Rede PaCOS (Rede Cooperativa de Pilhas a Combustível de Óxido 

Sólido) pertence ao Programa de Ciência, Tecnologia e Inovação para a 

Economia do Hidrogênio, do Ministério da Ciência e Tecnologia, foi criada em 

2004 e é composto por pesquisadores de universidades e centros de pesquisas. 

A Rede pode ser consultada através do sítio: 

 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1517-

70762007000100001&script=sci_arttext 

 

O próximo passo foi a elaboração do questionário que pode ser visto 

no APÊNDICE A. 

Este questionário foi enviado para 677 especialistas dos quatro bancos 

de dados via correio eletrônico e foram recebidos 115 questionários respondidos, 

o que corresponde a 17% de retorno. 

 Conforme Wright [27], quando se trata de um questionário dirigido a 

pessoas conhecidas  e contatadas pessoalmente com antecedência, existe uma 

abstenção de 30% a 50%, ou seja, retorno das respostas de 50% a 70%. No 

nosso caso, tratando-se de um banco de dados e sem um contato pessoal, 

acreditamos que 17% seria uma quantidade bastante razoável e o suficiente para 

que se consiga uma conclusão nos resultados. 

A carta de envio do questionário pode ser visto no APÊNDICE B. 

As respostas foram tabuladas e foi feito um tratamento estatístico nos 

resultados encontrados. 

Em seguida foi elaborado um arquivo com os dados tratados e enviado 

para todos os respondentes do questionário, solicitando que, se houvesse alguma 

alteração nas suas respostas, reenviasse o questionário corrigido. 

O arquivo com os dados tratados e a carta de envio deste arquivo 

podem ser vistos nos APÊNDICES C e D respectivamente. 

De todos os 115 respondentes, apenas quatro alteraram as suas 

respostas. Como não ocorreu uma alteração significativa nos resultados 

encontrados, não houve a necessidade de uma terceira rodada de respostas. 

Uma das maiores preocupações neste tipo de previsão tecnológica é 

com a confiabilidade das respostas. Se elas forem dadas por pesquisadores que  
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tenham um conhecimento superficial sobre o assunto ou que demonstrem não ser 

coerentes com todas as suas respostas, o resultado final pode não retratar a real 

tendência da tecnologia em questão. 

No nosso questionário foram inseridas três perguntas que serviram  

para, além do propósito original, verificar o conhecimento dos pesquisadores 

sobre o assunto “Produção de hidrogênio para utilização em pilhas a combustível” 

e verificar a coerência nas respostas dadas. 

Estas perguntas são: 

1) Questão 2 do questionário. Indique o seu grau de conhecimento 

sobre o assunto. Valores de 1 a 10. 

2) Questões 6 e 7 do questionário. A questão 6 pede para indicar a 

principal origem do hidrogênio no futuro e a questão 7 pede para 

indicar os principais métodos de produção de hidrogênio que serão 

utilizados no Brasil, no futuro. 

 

 No caso da questão 2, encontramos 12 respondentes que se 

atribuíram notas menores ou igual a quatro. Os próprios respondentes 

reconhecem que o seu conhecimento sobre o assunto está abaixo da média da 

faixa de avaliação de 1 a 10. Neste caso, foram retirados da tabulação estas 12 

respostas para obtermos um resultado final mais confiável. 

Dos 12 respondentes retirados, 5 atribuíram nota 1, 1 nota 2, 1 nota 3 e 

5 nota 4. 

Para as questões 6 e 7, verificamos que muitos pesquisadores não 

mantiveram uma coerência entre as duas respostas. Se a resposta para a 

principal origem do hidrogênio fosse Gás Natural, por exemplo, seria incoerente 

responder Eletrólise para o principal método de produção, ou se respondesse 

Água para a questão 6 e Reforma para a questão 7. Encontramos 31 

questionários dentro deste perfil que foram retirados da tabulação. 

Das 115 respostas recebidas restaram 72 que serão analisados no 

próximo capítulo. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 
 

 

Apresentaremos a seguir a tabulação dos dados, o tratamento 

estatístico e a análise dos resultados. 

 

 

1) Você concorda que o Hidrogênio poderá ser utilizado no futuro, em 

larga escala, como portador de energia ? 

  

Sim -  67  93 % 

Não -  5  7% 

 

Mesmo considerando que a maior parte dos respondentes estão ou já 

estiveram envolvidos com estudos a respeito do Hidrogênio, o que predispõe a 

uma resposta positiva nesta questão,  notamos que uma quantidade expressiva 

de respondentes (93%) acreditam em um cenário futuro em que haverá um  

grande consumo de Hidrogênio. Ou seja, a Economia do Hidrogênio será uma 

realidade para a grande maioria dos pesquisadores. 

 

 

2) Indique o seu grau de conhecimento a respeito do Hidrogênio para 

utilização em Pilhas a Combustível. Valores crescentes de conhecimento de 1 a 

10.    
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TABELA 4 – Grau de conhecimento sobre Hidrogênio 
 

Nota Quantidade 

5 6 

6 8 

7 18 

8 21 

9 8 

10 5 

 

 

 

 

 

FIGURA 23 – Distribuição do grau de conhecimento sobre Hidrogênio. 
 

Quantidade total = 67 notas 

Média = 7,51 

Mediana = 8 

1º. Quartil = 7 

3º. Quartil = 8 

Desvio Padrão = 1,32 

Coeficiente de Variação = 0,18 (18%) 
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Nota-se que a Média e a Mediana estão bastante próximos e que 

também estão próximos do Primeiro e Terceiro Quartil. Isto quer dizer que a 

distribuição está bastante homogênea e que os valores estão bastante agrupados 

em torno da Média de 7,51. 

Outro valor que comprova o agrupamento em torno da Média é o valor 

baixo do Desvio Padrão (1,32) em relação à Média (7,51). O Coeficiente de 

Variação (Desvio Padrão dividido pela Média) de 18% indica uma dispersão dos 

valores em torno da média bastante baixo. Em estatística, considera-se que 

valores de Coeficiente de Variação inferiores a 50% representa um baixo grau de 

dispersão e que a média tem uma boa representatividade. 

A idéia de que existe uma forte tendência central em relação à Média é 

reforçada ao verificarmos que existe uma grande quantidade de notas que estão 

entre: Média + 1 Desvio Padrão e Média – 1 Desvio Padrão, isto é: 

7,51 + 1,32 = 8,83  (Nota 9) e  

7,51 – 1,32 = 6,19  (Nota 6) 

Num total de 67 notas, existem 56 que estão entre notas 9 e 6, ou seja, 

84% dos valores estão num intervalo de mais 1 e menos 1 Desvio Padrão. Um 

número considerável, levando-se em conta que numa Curva Normal este valor 

seria 68%. 

 

 

3) Você se enquadra em qual dos setores abaixo: 

-Academia -  56  (78%) 

-Indústria -  10  (14%) 

-Governo -    5  (7%) 

 

Outros: 

-Instituto Privado de Tecnologia -  1  (1%) 

 

 

A grande maioria dos respondentes se enquadram no setor de 

Academia (78%), e este fato era previsível pois a base de dados continha em sua 

maioria pesquisadores da área acadêmica. Porém, apesar disso, obtivemos 

valores relativamente altos para a Indústria e para o Governo, 14% e 7% 
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respectivamente, indicando que apesar de terem poucos representantes, os que 

receberam procuraram responder. 

 Deve-se portanto analisar os dados estatísticos de todas as 

respostas, levando-se em conta a origem dos respondentes. São opiniões 

fortemente baseados no setor acadêmico. 

 

 

4) Em sua opinião, qual seria o principal motivo para que o Hidrogênio 

venha a ser utilizado em larga escala. Marque com um “x” apenas uma 

alternativa. 

 

                                                                        Qtd 

-Pressão pela preservação ambiental  -  22  (35%) 

-Alta dos preços do Petróleo    -  14  (22%) 

-Desenvolvimento tecnológico das  

 Pilhas a Combustível     -  23  (37%) 

 

Outros, especificar: (Qtd = 1 para cada uma das alternativas abaixo)  (6%) 

-Elemento mais abundante no Universo cuja combustão produz água 

-Obtenção e armazenamento de Hidrogênio de forma barata e eficiente 

-Escassez de recursos energético fósseis 

-Inovação na tecnologia de produção 

 

Total de respostas = 63 

 

 

Na opinião dos especialistas, o “Desenvolvimento tecnológico das 

Pilhas a Combustível” e a “Pressão pela preservação ambiental” serão os grandes 

motivadores para que a economia do hidrogênio venha a se tornar realidade. 

 

 

5) Em que ano o uso do Hidrogênio como combustível em larga escala 

poderá se dar? Marque com um “x” o ano mais provável. 
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TABELA 5 – Ano para o uso do Hidrogênio em larga escala. 
 

Ano Quantidade 

2010 2 

2012 0 

2014 2 

2016 1 

2018 4 

2020 21 

2022 3 

2024 1 

2026 4 

2028 2 

2030 14 

2035 0 

2040 5 

Mais tarde 5 

 

 

 

FIGURA 24 – Ano para o uso do Hidrogênio em larga escala. 
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Quantidade total = 64 

Média = 2026 

Mediana = 2022 

1º. Quartil = 2020 

3º. Quartil = 2030 

Desvio Padrão = 9,73 

Coeficiente de Variação = 0,005 (0,5%) 

Média + 1 Desvio Padrão = 2036 

Média – 1 Desvio Padrão = 2016 

Valores compreendidos entre 2016 e 2036 = 50  (78% do total de 64) 

 

A Média e a Mediana estão bastante próximos (2026 e 2022 

respectivamente) e o Primeiro Quartil e o Terceiro Quartil são exatamente os anos 

de picos (2020 e 2030 respectivamente) que também estão próximos da Média e 

da Mediana. Isto quer dizer que a distribuição está bastante concentrada entre os 

anos 2020 e 2030. 

O Desvio Padrão é bastante baixo em relação à Média, uma vez que o 

Coeficiente de Variação resultou em apenas 0,5%. 

Outro indicativo da representatividade da Média é que 78% dos valores 

estão compreendidos entre mais ou menos 1 Desvio Padrão. Isto é, 78% dos 

respondentes escolheram anos neste intervalo (2016 e 2036). 

 

 

6) Indique qual seria a principal origem do Hidrogênio. Marque com um 

“x”. 

-Água   -  30  (34%) 

-Etanol   -  28  (32%) 

-Biomassa  -  17  (19%) 

-Gás Natural  -  12  (14%) 

-Outros Fósseis  -  0 

 

Outros: 

-Metanol   -  1  (1%) 

Total de respostas = 88 
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Água e Etanol aparecem em 66% das respostas como principais 

origens do hidrogênio. A água entra como componente principal de alguns 

processos importantes como eletrólise, Enxofre-Iodo, termoquímicos e produção 

biológica. O Etanol é utilizado principalmente no processo de reforma. 

A biomassa e o gás natural estão no segundo grupo com 33% das 

respostas. A biomassa é utilizada basicamente na gaseificação e na produção 

biológica, enquanto o gás natural entra no processo de reforma. 

Estas respostas devem ser analisadas em conjunto com as respostas 

da questão seguinte para chegarmos a uma conclusão sobre os métodos de 

produção de hidrogênio. 

 

 

7) Indique com os números 1, 2 e 3 os três principais métodos de 

produção de Hidrogênio que serão utilizados no Brasil, no futuro. (1 o mais 

importante e 3 o menos importante) 

 

TABELA 6 – Principais métodos de produção de Hidrogênio 
 

Métodos de produção de Hidrogênio 
Importância 

1 2  3 

A Reforma 37 51% 12 20%  7 13% 

B Eletrólise 15 21% 13 21%  12 21% 

C Gaseificação 9 13% 14 23%  6 11% 

D Processo Enxofre-Iodo 0 0 0 0  0 0 

E Processos termoquímicos 1 1% 3 5%  6 11% 

F Processo acoplado à hidroelétrica 8 11% 10 16%  8 14% 

G Processo acoplado à usina nuclear 1 1% 4 7%  6 11% 

H Produção biológica (algas e bactérias) 0 0 3 5%  11 20% 

I Solar 1 1% 2 3%  0 0 

Total  72  61   56  
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FIGURA 25 – Principais métodos de produção de Hidrogênio. 
 

Nesta questão foi solicitado que se indicassem os três principais 

métodos de produção de Hidrogênio, numerando de 1 a 3, sendo o 1 o mais 

importante e 3 o menos importante.  

Analisando o número 1 de cada uma das alternativas teremos o que os 

especialistas escolheram como o principal método, isto é, aquele método que 

provavelmente seria o mais utilizado de todos. 

Analisando a coluna 1 da TAB. 5, verificamos que a reforma obtém a 

maior porcentagem de todos (51%), levando grande vantagem sobre a eletrólise, 

gaseificação e processos acoplados à hidroelétrica (21%,13% e 11% 

respectivamente). 

Na coluna 2, opção de média importância, notamos um equilíbrio nos 

processos reforma, eletrólise e gaseificação (20%, 21% e 23% respectivamente).  

Na coluna 3, opção de menor importância, aparecem eletrólise e 

produção biológica em destaque com 21% e 20% respectivamente e os outros 

métodos com resultados homogêneos em torno de 12%. 

As conclusões sobre estes resultados serão tiradas no próximo capítulo 

e levarão em consideração os resultados da questão anterior (questão 6). 
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8) Que fatores o método de Produção de Hidrogênio deverá ter para 

que seja utilizado em larga escala. Indique com os números 1, 2 e 3 em ordem de 

importância. 

 

TABELA 7 – Fatores importantes para o método de produção. 
 

 1º Fator 2º Fator 3º Fator 

Tecnologia de produção consagrado 11 17% 13 21% 11 19% 

Baixo custo de produção 36 56% 12 20% 10 17% 

Método não poluente 7 11% 17 28% 15 26% 

Matéria prima barata e abundante 10 16% 19 31% 21 36% 

Infra-estrutura e logística 0 0 0 0 1 2% 

Total  64  61  58  

 

 

 

 

 

FIGURA 26 – Fatores importantes para o método de produção (%). 
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Nesta questão foi solicitado que se indicasse com os números 1, 2 e 3 

as características que o método de produção de hidrogênio, que será utilizado no 

futuro, deverão ter. 

Analisando o fator principal (1º Fator), o item “Baixo custo de produção” 

com 56% está nitidamente muito acima dos outros itens como “Tecnologia de 

produção consagrada” com 17% e “Matéria prima barata e abundante” com 16%. 

Este resultado é bastante significativo, visto que além de se tratar do fator mais 

importante (1º Fator), existe uma larga vantagem sobre os outros. 

Os outros resultados, tanto no 2º Fator como no 3º Fator, estão 

equilibrados, indicando não haver uma característica sobressaindo sobre as 

outras. 

 

 

9) Indique a importância de se desenvolver pesquisas em relação à 

geração de Hidrogênio no Brasil. Marque com um ”x”. 

 

Muito importante - 48  (73%) 

Importante  - 18  (27%) 

Pouco importante -  0 

Irrelevante  -  0 

Total de respostas = 66 

 

 

10) Marque com um “x” a importância das pesquisas em relação à 

Reforma do Etanol para obtenção de Hidrogênio no Brasil. 

 

Muito importante - 36  (55%) 

Importante  - 23  (35%) 

Pouco importante - 6   (9%) 

Irrelevante  - 1   (2%) 

Total de respostas = 66 
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Nota-se que a grande maioria dos especialistas dá um destaque 

bastante forte para as pesquisas com Hidrogênio, chegando a 73% para a opção 

“muito importante”. Esta porcentagem cai para 55% para pesquisa com Reforma 

do Etanol. Porém ao somarmos as opções “muito importante” com “importante” 

nas duas pesquisas, obtemos valores significativos de 100% e 90% para as 

questões 9 e 10 respectivamente. 
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6 CONCLUSÕES 
 

 

Através da questão 1, podemos concluir que no futuro o hidrogênio 

poderá ser utilizado como portador de energia em larga escala. Esta é a opinião 

de 93% dos especialistas. 

A questão 2 indica que o grau de conhecimento dos especialistas é 

bom visto que: 

1) A média é relativamente alta (7,51). 

2) Os valores da média, mediana, primeiro quartil e terceiro quartil 

estão próximos. 

3) Baixo desvio padrão e coeficiente de variação. 

Os itens acima indicam que existe uma forte tendência central em 

relação à média, ou seja, as notas dos especialistas estão em sua grande maioria 

agrupados em torno da média, indicando um bom conhecimento. 

Na questão 3 existe a indicação de que as opiniões estão fortemente 

baseados no setor acadêmico, uma vez que 78% dos respondentes são deste 

setor. 

A questão 4 mostra que os principais motivos para que o hidrogênio 

venha a ser utilizado serão o desenvolvimento tecnológico das pilhas a 

combustível e a pressão pela preservação ambiental. 

Pela questão 5, pode-se concluir que a data mais provável, segundo os 

respondentes, para que o Hidrogênio venha a ser consumido em larga escala, 

seria o ano de 2026. Todos os valores de tendência central indicam que a Média 

é bastante representativa. Apesar da grande representatividade da Média, 

podemos adotar um intervalo de tempo mais conservativo entre o Primeiro Quartil 

e o Terceiro Quartil ou seja, entre 2020 e 2030 o período em que devemos ter o 

Hidrogênio como novo portador de energia em larga escala. 

As questões 6 e 7 devem ser analisadas em conjunto para tirarmos 

algumas conclusões a respeito dos métodos de produção de hidrogênio. 
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A Reforma do Etanol e a Eletrólise são os métodos com maior 

probabilidade de serem os mais utilizados no futuro para a produção de 

hidrogênio. A reforma aparece fortemente indicado como o principal método com 

51% e o etanol aparece com 32% como a principal origem do hidrogênio. A 

eletrólise aparece bastante indicado, tanto na importância 1, como na 2 e na 3, 

com 21%, e a água, que é a principal matéria prima da eletrólise, aparece com 

34% na origem do hidrogênio. 

Alem destes métodos devemos considerar outros que obtiveram boas 

indicações. A Reforma do Gás Natural, a Gaseificação da Biomassa e os 

processos acoplados às Hidroelétricas também tem boas probabilidades de 

serem utilizados, porém em menor escala. 

Através da questão 8, concluímos que o fator mais importante para o 

método de produção de hidrogênio no futuro, na opinião dos especialistas, é o 

baixo custo de produção, que aparece com 56% das indicações no primeiro fator. 

As questões 9 e 10 nos indicam que as pesquisas com hidrogênio e em 

particular a reforma do etanol deverão ser priorizadas para tornar realidade a 

economia do hidrogênio, no período esperado. 

 

6.1 Conclusões gerais: 

 

1) O Hidrogênio poderá ser utilizado como portador de energia em 

larga escala. 

2) Caso isto ocorra, o período mais provável será entre 2020 e 2030. 

3) Os principais motivos para que isto ocorra, serão: 

- Desenvolvimento tecnológico das Pilhas a Combustível e 

- Pressão pela preservação ambiental. 

4) Os principais métodos de produção de hidrogênio serão    

    provavelmente: 

 - Reforma do Etanol e 

 - Eletrólise. 

5) Outros métodos como Reforma do Gás Natural, Gaseificação da     

           Biomassa e processos acoplados às Hidroelétricas também poderão  

           contribuir, porém em menor escala. 
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6) A característica mais importante que o método de produção de 

hidrogênio deverá ter é o baixo custo de produção.  

 

 

6.2 Trabalhos futuros. 

Pode-se sugerir como trabalhos futuros: 

1) Prospecção pela metodologia Delphi para os dois métodos mais 

prováveis de produção de hidrogênio no futuro, reforma do metanol 

e eletrólise. Nesta previsão tecnológica poderia ser analisado os 

detalhes técnicos destes processos como novos materiais, formas 

de melhorar a eficiência e tendências na evolução dos 

equipamentos. 

2) Pesquisas com novos catalisadores para reforma a vapor do etanol. 

3) Pesquisas com as células do tipo DEFC (Célula a Combustível a 

Etanol Direto). 

4) Pesquisas com novos tipos de eletrólise como eletrólise a alta 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 APÊNDICE   A – QUESTIONÁRIO ENVIADO AOS ESPECIALIS TAS. 

 

 

IMPORTANTE: Todas as perguntas se referem ao cenário NACIONAL . 

 

Este estudo tem por objetivo identificar os métodos de produção de 

hidrogênio que poderão ser mais utilizados no futuro, caso este venha a ser 

usados em larga escala, principalmente devido ao consumo em Pilhas a 

Combustível. Caso a sua resposta seja “NÃO” na primeira pergunta, solicito que 

me devolva o questionário sem as respostas seguintes pois as questões se 

referem à produção de Hidrogênio em larga escala. Agradeço a colaboração e a 

atenção. 

 

1) Você concorda que o Hidrogênio poderá ser utilizado no futuro, em 

larga escala, como portador de energia ? 

 

Sim: ___ 

Não: ___ 

 

2) Indique o seu grau de conhecimento a respeito do Hidrogênio para 

utilização em Pilhas a Combustível. Valores crescentes de conhecimento de 1 a 

10. 

 

Grau de conhecimento ___ 

 

3) Você se enquadra em qual dos setores abaixo: 

 

Academia ___ 

Indústria  ___ 

Governo  ___ 

Outro (indicar)  _____________ 
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4) Em sua opinião, qual seria o principal motivo para que o Hidrogênio 

venha a ser utilizado em larga escala. Marque com um “x” apenas uma 

alternativa. 

 

Pressão pela preservação ambiental    ___ 

Alta dos preços do Petróleo      ___ 

Desenvolvimento tecnológico das Pilhas a Combustível  ___ 

Outros, especificar: ___________________________________ 

 

5) Em que ano o uso do Hidrogênio como combustível em larga escala 

poderá se dar? Marque com um “x” o ano mais provável. 

 

2010 ___ 

2012 ___ 

2014 ___ 

2016 ___ 

2018 ___ 

2020 ___ 

2022 ___ 

2024 ___ 

2026 ___ 

2028 ___ 

2030 ___ 

2035 ___ 

2040 ___ 

Mais tarde ___ 

 

6) Indique qual seria a principal origem do Hidrogênio. Marque com um 

“x”. 

 

Fonte    

  

Água  ___ 

Etanol  ___ 

Biomassa ___ 

Gás Natural ___ 

Outros Fósseis ___ 

Outros  ___ Indique qual(is) ___________________ 
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7) Indique com os números 1, 2 e 3 os três principais métodos de 

produção de Hidrogênio que serão utilizados no Brasil, no futuro. (1 o mais 

importante e 3 o menos importante) 

 

Reforma      _____ 

Eletrólise      _____ 

Gaseificação     _____ 

Processo Enxofre-Iodo   _____ 

Processos termoquímicos   _____ 

Processo acoplado à hidroelétrica  _____ 

Processo acoplado à usina nuclear  _____ 

Produção biológica (algas e bactérias) _____ 

Outros_____  Indique _________________ 

 

8) Que fatores o método de Produção de Hidrogênio deverá ter para 

que seja utilizado em larga escala. Indique com os números 1, 2 e 3 em ordem de 

importância. 

 

Fatores 

 

Tecnologia de produção consagrado ___ 

Baixo custo de produção   ___ 

Método não poluente    ___ 

Matéria prima barata e abundante  ___ 

 

Outros:_________________________ ___ 

            _________________________ ___ 

            _________________________ ___ 
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9) Indique a importância de se desenvolver pesquisas em relação à 

geração de Hidrogênio no Brasil. Marque com um ”x”. 

 

Muito importante ___ 

Importante  ___ 

Pouco importante ___ 

Irrelevante  ___ 

 

 

10) Marque com um “x” a importância das pesquisas em relação à 

Reforma do Etanol para obtenção de Hidrogênio no Brasil. 

 

Muito importante ___ 

Importante  ___ 

Pouco importante ___ 

Irrelevante  ___ 
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APÊNDICE  B – Mensagem enviada pelo correio eletrôn ico. 

 

Assunto:   Pós-Graduando IPEN/CNEN/USP 

 

Prezado Pesquisador, 

 

Meu nome é Milton Satocy Nakano, sou aluno de Pós-Graduação do 

IPEN/CNEN-SP/USP (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares/Comissão 

Nacional de Energia Nuclear/Universidade de São Paulo) e estou desenvolvendo 

um trabalho sobre Previsão Tecnológica das alternativas mais viáveis a médio e 

longo prazos para Geração de Hidrogênio. Para este trabalho recorro à 

metodologia DELPHI de Previsão Tecnológica e necessito de sua colaboração 

com respostas a um pequeno questionário (em anexo) contendo 10 perguntas. Os 

dados recebidos serão tratados de modo sigiloso e apenas para fins estatísticos. 

 

As respostas recebidas serão compiladas e reenviadas aos senhores, 

com os resultados, para confirmação.  

Solicito a gentileza de devolver-me as respostas num prazo de 2 

semanas a partir do recebimento. 

Desde já agradeço a colaboração. 

 

 

Atenciosamente, 

Milton Satocy Nakano. 

Mestrando 
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APÊNDICE  C – Questionário com dados tabulados e tr atados. 

 

 

Questionário sobre Hidrogênio como portador de ener gia 

 

IMPORTANTE: Todas as perguntas se referem ao cenário NACIONAL . 

 

Este estudo tem por objetivo identificar os métodos de produção de 

hidrogênio que poderão ser mais utilizados no futuro, caso este venha a ser 

usados em larga escala, principalmente devido ao consumo em Pilhas a 

Combustível. Caso a sua resposta seja “NÃO” na primeira pergunta, solicito que 

me devolva o questionário sem as respostas seguintes pois as questões se 

referem à produção de Hidrogênio em larga escala. Agradeço a colaboração e a 

atenção. 

 

1) Você concorda que o Hidrogênio poderá ser utilizado no futuro, em 

larga escala, como portador de energia ? 

 

Sim -  93 % 

Não -  6 % 

Não sei -  1 % 

 

Hidrogênio em larga escala

Não sei
1%

Não
6%

Sim
93%
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2) Indique o seu grau de conhecimento a respeito do Hidrogênio para 

utilização em Pilhas a Combustível. Valores crescentes de conhecimento de 1 a 

10. 

 

Nota    Qtd  %  Nota   Qtd  %    
1    5  6   12 
2    1  7   20 
3    1  8   27 
4    4  9   12 
5   10  10    7 

 

 

Média = 6,88 

Mediana = 7 

1º. Quartil = 6 

3º. Quartil = 8 

Desvio Padrão = 2,14 

Coeficiente de Variação = 0,31 (31%) 

81% dos valores estão entre + ou – 1 desvio padrão. 
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3) Você se enquadra em qual dos setores abaixo: 

 

-Academia -  78% 

-Indústria -  11% 

-Governo -  10% 

Outros: 

-Instituto Privado de Tecnologia -  1% 

 

 

Setores

Academia
78%

Governo
10%

Indústria
11%

Instituto 
Privado de 
Tecnologia

1%

 

 

 

4) Em sua opinião, qual seria o principal motivo para que o Hidrogênio 

venha a ser utilizado em larga escala. Marque com um “x” apenas uma 

alternativa. 

 

-Pressão pela preservação ambiental -  39% 

-Alta dos preços do Petróleo   -  20% 

-Desenvolvimento tecnológico das  

 Pilhas a Combustível    -  34% 

 

Outros, especificar: 

-Elemento mais abundante cuja combustão produz água 

-Preço competitivo 
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-Nova matriz energética 

-Busca de fontes alternativas de energia 

-Avanço da fotodecomposição da água 

-Fonte renovável 

-Obtenção e armazenamento de Hidrogênio de forma barata e eficiente 

-Escassez de recursos energéticos fósseis 

-Desenvolvimento de tecnologias 

-Inovação na tecnologia de produção 

 

 

Motivos para a utilização do Hidrogênio em larga es cala

Outros
7%

Pressão pela 
preservação 

ambiental
39%

Desenvolvimento 
tecnológico das 

Pilhas a 
Combustível

34%

Alta dos preços do 
Petróleo

20%
 

 

 

5) Em que ano o uso do Hidrogênio como combustível em larga escala 

poderá se dar? Marque com um “x” o ano mais provável. 

 

 

2010 -  4 % 

2012 -  0  

2014 -  8 % 

2016 -  2 % 

2018 -  5 % 

2020 - 26 % 

2022 -  2 % 

2024 -  3 % 

2026 -  4 % 

2028 -  4 % 

2030 - 22 % 

2035 -  1 % 

2040 -  9 % 

Mais tarde -  9 % 
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Ano do uso do Hidrogênio
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Média = 2026 

Mediana = 2024 

1º. Quartil = 2020 

3º. Quartil = 2030 

Desvio Padrão = 10,45 

Coeficiente de Variação = 0,005 (0,5%) 

Média + 1 Desvio Padrão = 2037 

Média – 1 Desvio Padrão = 2016 

Valores compreendidos entre 2016 e 2037 = 71% do total 

 

 

6) Indique qual seria a principal origem do Hidrogênio. Marque com um 

“x”. 

 

-Água   -  36% 

-Etanol   -  22% 

-Biomassa  -  31% 

-Gás Natural  -  9% 

-Outros Fósseis  -  0 
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Outros: 

-Metanol  -  1% 

-Ar  -  1% 

 

 

Principais origens do Hidrogênio

Água
36%

Etanol
22%

Biomassa
31%

Metanol
1%Outros Fósseis

0%

Gás Natural
9%

Ar
1%

 

 

 

7) Indique com os números 1, 2 e 3 os três principais métodos de 

produção de Hidrogênio que serão utilizados no Brasil, no futuro. (1 o mais 

importante e 3 o menos importante) 

 

 

Método de produção de Hidrogênio 
         Importância 
1 2 3 

A Reforma 50% 9% 12% 
B Eletrólise 19% 18% 20% 
C Gaseificação 5% 22% 12% 
D Processo Enxofre-Iodo 1% 6% 4% 
E Processos termoquímicos 2% 8% 12% 
F Processo acoplado à hidroelétrica 10% 16% 12% 
G Processo acoplado à usina nuclear 3% 11% 9% 
H Produção biológica (algas e bactérias) 9% 6% 18% 
I Solar 1% 2% 0 
J Fotodecomposição 0 1% 0 
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Importância dos métodos de produção de Hidrogênio
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8) Que fatores o método de Produção de Hidrogênio deverá ter para 

que seja utilizado em larga escala. Indique com os números 1, 2 e 3 em ordem de 

importância. 

 

 

 
1º 
Fator 

2º 
Fator 

3º 
Fator 

Tecnologia de produção 
consagrado 21% 20% 20% 

Baixo custo de produção 43% 26% 20% 
Método não poluente 14% 27% 26% 
Matéria prima barata e 

abundante 22% 25% 32% 
Infra-estrutura de distribuição 0 0 2% 
Segurança 0 1% 0 
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Fatores importantes para o método de produção
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9) Indique a importância de se desenvolver pesquisas em relação à 

geração de Hidrogênio no Brasil. Marque com um ”x”. 

 

Muito importante - 69% 

Importante  - 26% 

Pouco importante -  4% 

Irrelevante  -  1% 

 

Pesquisas com Hidrogênio

Muito 
importante

69%

Importante
26%

Pouco 
importante

4% Irrelevante
1%
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10) Marque com um “x” a importância das pesquisas em relação à 

Reforma do Etanol para obtenção de Hidrogênio no Brasil. 

 

 

Muito importante - 50% 

Importante  - 35% 

Pouco importante - 14% 

Irrelevante  - 1% 

 

 

Pesquisas com Reforma do Etanol

Muito importante
50%

Importante
35%

Pouco 
importante

14%

Irrelevante
1%
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APÊNDICE  D - Mensagem enviada pelo correio eletrôn ico, segundo envio. 

 

 

Assunto:   Pós-Graduando IPEN/CNEN/USP 

 

Prezado pesquisador. 

 

Inicialmente gostaria de agradecer pelas suas respostas ao 

questionário. 

 

Conforme informado no Email anterior e dando prosseguimento à 

pesquisa pela metodologia Delphi, estou enviando a tabulação dos dados 

recebidos e solicito que suas respostas sejam reavaliadas em função desta 

tabulação. Caso haja alguma alteração nas suas respostas, solicito que me envie 

um Email indicando esta(s) alteração(ões), num prazo de 1 semana. 

 

Grato pela atenção, 

Milton Satocy Nakano. 

Mestrando 
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