
UM PANORAMA GERAL NO BRASIL

Certificação do Hidrogênio



Programa Nacional do Hidrogênio – Lançado em 2021

Certificação



Governança do setor elétrico brasileiro

Operador de mercado: Já possui 
toda a informação de geração e 

consumo de energia elétrica com 
modelagem, medição e contratos



H

Certificação do Hidrogênio – Pilares

Atendimento a padrões 
internacionais

Otimização dos custos da 
certificação

Integridade e confiabilidade 
da certificação



H

Monitoramento internacional



Principais critérios

Identificação da fonte 
da eletricidade

Adicionalidade

Relação geográfica

Correlação temporal

Certificação em 
desenvolvimento

Principais critérios em análise



H

Identificação da fonte da eletricidade

Contratos

Marco regulatório: Todo consumidor 
precisa ter 100% do seu consumo de 

energia elétrica com geração contratada

Autoprodução

Contrato do ambiente livre entre as partes



H

Adicionalidade – pontos a serem avaliados

➢ Participação da usina em leilão

➢ Existência de contratos da usina no ambiente regulado

➢ Verificação de contrato entre gerador e consumidor (fábrica de H)

➢ Análise por usina modelada na CCEE, não por complexo

➢ Data de início de operação comercial



H

Relação geográfica

Marco Regulatório permite a contratação da 
energia entre geradores e consumidores 

conectados ao Sistema Interligado Nacional



H

Correlação temporal

Será desenvolvida análise acumulada mensal e horária
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Planejamento

Disponibilizar versão simplificada2022 2023 2024

AperfeiçoamentosDisponibilizar versão 
completa

Especificação da versão completa em desenvolvimento por grupo de trabalho formado pela governança do 
setor elétrico e representantes da cadeia produtiva: Maio a Dezembro de 2022

Interessados em receber informações periódicas do andamento deste grupo de trabalho e do 
desenvolvimento da certificação devem enviar email para atendimento@ccee.org.br, solicitando o cadastro 
do seu email no informativo da certificação do hidrogênio.

Disponibilizar versão 
simplificada

mailto:atendimento@ccee.org.br


Certificação do hidrogênio 
no Brasil
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