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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO H2 NO SISTEMA ENERGÉTICO PT
“Avaliação do potencial do H2 no Sistema Energético Nacional e
identificação de fatores condicionantes no período até 2050”
› OBJETIVO: estudar a penetração do Hidrogénio no sistema energético
Português
(atualizando os estudos realizados no quadro do Roteiro Nacional de Baixo Carbono (RNBC 2050) em que o
Hidrogénio foi considerado de forma simplificada)

[4]

COMPONENTES DO ESTUDO
(a) Análise das cadeias atuais e emergentes de Hidrogénio (interligando mobilidade e
armazenamento) abrangendo Produção, Armazenamento e Logística de Distribuição;
(b) Revisão e atualização das tecnologias de Hidrogénio, nomeadamente no que se refere a
parâmetros técnicos, custos atuais, learning curve, e o respetivo TRL (Technology Readiness Levels);
(c) Simulações, com recurso ao modelo TIMES_PT sobre a entrada do H2 no sistema energético
português (com especial enfoque na mobilidade e armazenamento) em vários cenários, incluindo a
penetração de renováveis, crescimento económico e objetivos de sustentabilidade ambiental;
(d) Elaboração de um Road map para o desenvolvimento das tecnologias do H2 no sistema energético
Português, com indicação de ações-chave no período até 2050

[5]

ANÁLISE HOLÍSTICA E SISTÉMICA

“Hydrogen has often been criticised for being an inefficient way of using energy,
but a system approach should be taken, when comparing it with other options,
that takes into account the flexibility of hydrogen and how it can supply multiple
markets. Hydrogen should therefore be evaluated on the cost effectiveness of the
overall system and its potential environmental impacts, primarily carbon
reduction“

ERP (2016) | http://erpuk.org/wpcontent/uploads/2016/10/ERP-Hydrogenreport-Oct-2016.pdf

[6]

ANÁLISE DO

H2 SISTEMA ENERGÉTICO EU
“H2 could become a viable option already in 2030, however, a longterm CO2 cap is needed to sustain the transition (…)
In the CAP scenario, the share of hydrogen in FEC of the transport and
industry sectors reaches 5% and 6% by 2050.

Low-carbon hydrogen production technologies dominate, and
electrolysers provide flexibility by absorbing electricity at times of high
availability of intermittent sources.
Hydrogen could also play a significant role in the industrial and
transport sectors, while the emergence of stationary hydrogen fuel
cells for hydrogen-to-power would require significant cost
improvements, over and above those projected by the experts.”
Sgobbi et al. (2015) |
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915301889

[7]

ANÁLISE

H2 SISTEMA ENERGÉTICO

GLOBAL
“Hydrogen supply
depends on
regionally different
resource
endowments”

IEA (2015) |
https://www.iea.org/publications/freepu
blications/publication/TechnologyRoadm
apHydrogenandFuelCells.pdf

“H2 produced from grid
electricity is costly
compared to alternative
generation pathways. For
cost-effective renewable
H2, the availability of lowcost, surplus renewable
electricity is a
prerequisite”
[8]

ANÁLISE

H2 SISTEMA ENERGÉTICO

GLOBAL

(II)

▪ H2 associado à eletrificação e como feedstock na indústria
(amoníaco e siderurgia)
▪ H2 para transportes e armazenagem sazonal de energia
▪ Previstos 3 EJ (25 Mt) de H2 renovável consumidos em 2030 e 19
EJ (158 Mt) em 2050
▪ Necessário:
▪ apoio à produção comercial (projetos piloto)
▪ aumento de capacidade de eletrolisadores
IRENA (2019) |
https://www.irena.org/DigitalArticles/2019/Apr//media/652AE07BBAAC407ABD1D45F6BBA8494B.
ashx

[9]

VÁRIAS PERSPETIVAS

PARA O

H2 NO MUNDO

• Diferentes pressupostos
nos vários modelos
• Valores mais altos quando
H2 modelado para criar
sinergias
• Pouco estudos com
blending na rede de gás
natural

Fonte: Tlili, O. (2018)

[10]
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CADEIAS DE HIDROGÉNIO

Hydrogen Council (2017) http://hydrogeneurope.eu/wpcontent/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-COUNCIL-Visiondocument-FINAL-HR.pdf

ERP (2016) | http://erpuk.org/wp-content/uploads/2016/10/ERP-Hydrogen-report-Oct2016.pdf

CADEIAS DE HIDROGÉNIO
“o encadeamento de opções tecnológicas que constituem o papel do
hidrogénio no sistema energético (produção, armazenagem,
distribuição, conversão e consumo final)”
› importa considerar as tecnologias isoladamente e identificar propostas de encadeamento das
mesmas
Uso
final

Armaze
nagem

Produção

Usofinal

Distribui
ção

Conver
são

Produção

Uso
final

Produção

Conversão
[13]

FONTES DE INFORMAÇÃO
•

•

Bolat, P., Thiel, C. (2014). Hydrogen supply chain architecture for bottom-up energy systems models. Part 1:
Developing pathways. International Journal of Hydrogen Energy (39) 17, pp. 8881-8897.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914008684
Bolat, P., Thiel, C. (2014). Hydrogen supply chain architecture for bottom-up energy systems models. Part 2:
Techno-economic inputs for hydrogen production pathways. International Journal of Hydrogen Energy (39)
17, pp. 8898-8925. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.03.170

•

Sgobbi, A. et al (2016). How far away is hydrogen? Its role in the medium and long-term decarbonisation of the European energy system. Int.
Journal of Hydrogen Energy (41) 1, pp 19-35. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915301889

•
•
•

IEA (2015) Technology Roadmap, Hydrogen and Fuel Cells. Paris.
Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking. (2015) Study on H2 from RES in the EU (Final Report)
Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking Fuel Cell Electric Buses (2015) Potential for Sustainable Public
Transport in Europe
DOE/NREL (2017) Comparison of conventional vs. modular hydrogen refueling stations, and on-site
production vs. delivery.
Shell, 2017. Energy for the future? Sustainable Mobility through Fuel Cells and H2

•
•
•
•
•

Hydrogenics. (2016) Power to Gas Roadmap for Flanders
Hydrogen Council (2017) How hydrogen empowers the energy transition. http://hydrogeneurope.eu/wpcontent/uploads/2017/01/20170109-HYDROGEN-COUNCIL-Vision-document-FINAL-HR.pdf
The Energy Research Partnership. (2016) Potential Role of Hydrogen in the UK Energy System

FONTES DE INFORMAÇÃO - TRANSPORTES
• ETC [Energy Transitions Commission]: Reaching zero
carbon emissions from heavy road transport
• Hydrogen Council: Hydrogen meets digital - New
opportunities for the energy and mobility system
• FCH2 JU [The Fuel Cells and Hydrogen Joint
Undertaking]: Development of Business Cases for
Fuel Cells and Hydrogen Applications for Regions
and Cities - FCH Heavy-duty trucks, Delivery vans

WORKSHOP COM STAKEHOLDERS
30 Janeiro 2018, Lisboa
15 participantes
• GALP
• EDP

• LNEG
• DGEG

• REN
• …

ESTADO

DA ARTE

H2 | FUEL CELL NOS TRANSPORTES

TRL – Technology Readiness Level

FONTE: Shell e Wuppertal Institute, 2017

FONTE: 10th Stakeholder Forum - Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking, 2017

[19]

ESTADO

DA ARTE

H2 | FUEL CELL NOS TRANSPORTES

TRL: 8

• cerca de 10.000 veículos vendidos (2014-Out2019)

OUTROS FABRICANTES
Hyundai, Honda, Mercedes-Benz (ligeiros de
mercadorias/vans), Ford (vans)

FONTE: Toyota, 2019

FONTE: Toyota USA, 2019

[20]

ESTADO

DA ARTE

H2 | FUEL CELL NOS TRANSPORTES

TRL: 7-8

• + de 10 M kms percorridos até Set2019

DIVERSOS FABRICANTES
Daimler (fuel cell da Ballard Power Systems),
Thor Industries e Irisbus (fuel cell da UTC
Power), Caetano Bus (fuel cell Toyota)
FONTE: FuelCell Bus e CaetanoBus, 2019

[21]

ESTADO

DA ARTE

H2 | FUEL CELL NOS TRANSPORTES

TRL: 6-7

• Hyundai anunciou em Out 2019 que irá entrar no
mercado USA com camião FC com trailer
refrigerado e pretende produzir 500 000 FCEV/ano
em 2030
• Nikola Corp desenvolver camiões e postos de
abastecimento com geração on-site; 14 000
camiões encomendados
FONTE: Hyundai, 2019; Nikola Corp, 2019

FONTE: NIKOLA Corp, 2019

[22]
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TIMES-PT:

MODELO TECNOLÓGICO DE OTIMIZAÇÃO LINEAR

Utilizações passadas:
 Roteiro Nacional de Baixo

Carbono (2012)
 Apoio ao projeto de
Reforma da Fiscalidade
Verde (2014)
 PNAC (2014)

 (…)

Sistema energético modelado

Objetivo: minimização dos custos globais (2015-2050) do total do sistema energético sujeito a
diversas restrições nomeadamente de emissões de GEE

[24]

CADEIAS DE HIDROGÉNIO NO TIMES_PT

(ANTES 2018)

Anteriormente, TIMES_PT incluía cerca de 90 tecnologias H2:

•

•
•

›
›
›

15 opções de produção de H2 (gaseificação, eletrólise, oxidação parcial, ciclos termoquímicos);
15 opções de conversão e distribuição de H2;
60 opções de consumo de H2 para geração de eletricidade e de calor nos edifícios, indústria e
transportes (pesado de passageiros, ligeiro de passageiros e de mercadorias).

•
•

Cascade-Mints D1.1 Fuel cell technologies and Hydrogen production/Distribution options, DLR, September 2005
E3 Spain
Sgobbi, A. et al (2016). How far away is hydrogen? Its role in the medium and long-term decarbonisation of the European energy system. Int.
Journal of Hydrogen Energy (41) 1, pp 19-35. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319915301889
Bolat, P., Thiel, C. (2014). Hydrogen supply chain architecture for bottom-up energy systems models. Part 1: Developing pathways. International
Journal of Hydrogen Energy (39) 17, pp. 8881-8897. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319914008684
Bolat, P., Thiel, C. (2014). Hydrogen supply chain architecture for bottom-up energy systems models. Part 2: Techno-economic inputs for
hydrogen production pathways. International Journal of Hydrogen Energy (39) 17, pp. 8898-8925.
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2014.03.170
Slide [25]

CADEIA DE H2 NO TIMES
Esforço de melhoria
principal

ARMAZENAGEM
• Gaseificação
• Reformação
• Eletrólise

PRODUÇÃO

• Centralizada subterrânea
• Centralizada - tanque
• Descentralizada

• Estradas: curta/longa distância;
liquefeito ou comprimido;
postos de abastecimento: LL,
LG, GG
• Navios liquefeito
• Entrega final: por estrada, por
pipelines ou com gás natural
(15%)

DISTRIBUIÇÃO

CONSUMO
FINAL
• Transportes rodoviário:
passageiros (privado/ público) e
mercadorias (ligeiro/pesado)
• Industrial: Ferro e aço, biocombustíveis
de primeira geração e CCU
• Serviços
• Residencial
• Produção de eletricidade
• Agricultura (com o gás)

Esforço de melhoria
principal
Slide [26]

H2 ATUALMENTE NO TIMES_PT
• 21 opções tecnológicas de produção de H2: gaseificação, reformação e eletrólise
o biomassa, gás natural, água e usando como fonte de energia principal de energia a eletricidade

• 4 tecnologias de armazenamento de H2
o centralizado (subterrânea ou em tanques) ou descentralizado (em tanques ou camiões)

• 12 tecnologias de distribuição de H2, considerando-se duas fases:
1. distribuição a partir de produção centralizada (por camiões ou por pipelines dedicados)
2. distribuição descentralizada (produção nos próprios postos de abastecimento, na indústria
petroquímica e em outras indústrias) – H2 usado diretamente em veículos equipados com
células de combustível

Slide [27]

USOS FINAIS DE H2 NO TIMES_PT
Serviços

Residencial

Aquecimento de espaços
Arrefecimento de espaços

Aquecimento de águas
Iluminação

Confeção de Alimentos
Refrigeração

Máquinas de lavar roupa
Máquinas de secar roupa
Máquinas de lavar loiça
Outros usos elétricos

Outros usos energéticos

Moradias rurais

Aquecimento de espaços
Moradias
urbanas
Apartamentos
multifamiliares

Agricultura
Serviços
grande
dimensão

Uso genérico

Arrefecimento de espaços
Aquecimento de águas

Serviços
pequena
dimensão

Iluminação
Confeção de Alimentos
Refrigeração
Iluminação pública

Outros usos elétricos
Outros usos energéticos

(bem como todos os usos
finais de gás natural)

USOS FINAIS DE H2 NO TIMES_PT(II)
Indústria

Transportes

Ferro & Aço

Aluminio

Automóvel

Outros metais não ferrosos
Cobre

Motociclos

Amoníaco
Cloro

Passageiros
Outros metais
não ferrosos

BUS urbano
BUS
Intercidades

Transporte
Rodoviário

Ácido nítrico

Pesados

Outra indústria química

Mercadorias

Cimento

Ligeiros

Cal

Metro
Passageiros

Embalagem
Vidro
Plano

Outros minerais não
metálicos

Mercadorias

Alta qualidade
Papel
Baixa qualidade

Outras indústrias

Comboio

Transporte
Ferroviário

Aviação genérica
Navegação genérica

(bem como todos
os usos finais de gás
natural)
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PENETRAÇÃO DO

H2 NO RNC

4% em 2050

3% em 2050

Metas de redução de GEE de 90%
CA –cenário sócio económico Camisola Amarela
PL – cenário sócio económico Pelotão

Slide [31]

DRIVERS DA PENETRAÇÃO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

DO

H2 ESTUDADOS

Metas de redução de CO2 (a partir de 80% face a 2005 / 85% / 90%)
Redução custos de tecnologias de uso final (-10%, -20%, -30%, 50%, -70% e -90%)
(Preços equivalentes (capex- passageiro/km) para os veículos a H 2 e a MCI a partir de 2025)
Reduzir a penetração dos carros a baterias a cerca de 50% da mobilidade em veículos de
passageiros
(Forçar armazenagem 3%, 5% e 10% eletricidade (que se assume ser a custo zero))
(Redução de custos de PV)

Slide [32]

DRIVERS H2 | % H2 NA ENERGIA FINAL
541 t H2

0%

322 000 t H2

7%

164 000 t H2

4%

353 000 t H2

9%
9%

Metas de redução de CO2 (80% face a
2005 / 85% / 90%)

245 000 t H2

5%

319 000 t H2

6%

399 000 t H2

9%

292 000 t H2

7%

Não é possível
atingir metas de
descarbonização
sem consumo de
H2 a partir de
2030
Consumo
verifica-se
sobretudos nos
transportes de
mercadorias

Slide [33]

DRIVERS H2 | % H2 NA ENERGIA FINAL (II)
541 t H2

389 000 t H2

164 000 t H2

0%

2%

42 705 t H2

12%

497 000 t H2

7%

6%

13%

523 000 t H2

454 000 t H2

0%

7%

364 000 t H2

9%

14%

571 000 t H2

Com uma redução de custo de veículos na ordem dos 30% o transporte a H2 torna-se competitivo logo em 2030 (sem qualquer meta de
descarbonização). Pequenas alterações no preço de eletricidade tornam o transporte a H2 mais competitivo

Redução custos de tecnologias de uso
final (-10%, -20%, -30%, -50%)

Slide [34]

% MOBILIDADE A H2 VEÍCULOS LIGEIROS PASSAGEIROS

Nos veículos ligeiros de passageiros em 2030, a mobilidade a H2 só é custo-eficaz com reduções de custo na ordem dos 70%
ou mais, entregando até 15% da mobilidade neste modo. Em 2050, a mobilidade a H2 já é custo-eficaz com reduções de
custo a partir dos 20%, entregando até 44% da mobilidade neste modo. A descarbonização por si só não é uma driver dos
veículos ligeiros a H2 uma vez que competem com os veículos a baterias.
Slide [35]

% MOBILIDADE A H2 VEÍCULOS PESADOS DE PASSAGEIROS

Nos veículos pesados de passageiros em 2030, a mobilidade a H2 só é custo-eficaz com reduções de custo na ordem dos
50% ou mais, entregando até 70% da mobilidade neste modo. A partir de 2040, a mobilidade em autocarros a H2 é
necessária para a descarbonização. Sem descarbonização é custo-eficaz com reduções de custo a partir dos 10% (27% da
mobilidade neste modo). Com reduções maiores pode chegar-se aos 100% das deslocações em autocarros.

Slide [36]

% MOBILIDADE A H2 VEÍCULOS DE MERCADORIAS

Nos veículos de mercadorias a mobilidade a H2 é custo-eficaz em 2040, sem qualquer redução de custos ou meta de
descarbonização. Logo em 2030 o transporte de mercadorias a H2 é fundamental para a descarbonização. Sem descarbonização
é custo-eficaz com reduções de custo a partir dos 30% em 2030 (22% da mobilidade neste modo). Em 2050 reduções de apenas
10% tornam o transporte de mercadorias a H2 a opção chave neste modo (entre 90 a 100% das deslocações).
Slide [37]

DRIVERS H2 | PRODUÇÃO DE H2
REF
• Eletrólise Alcalina centralizada (até 2040)
• Eletrólise PEM centralizada (a partir 2040)

CAP80
• Reformação biomassa (porque o preço de
eletricidade fica mais cara e é precisa noutros usos)
• + Eletrólise PEM centralizada (a partir 2040)
CAP85
• +Reformação biomassa (porque o preço de
eletricidade fica mais cara e é precisa noutros usos)
• + Eletrólise PEM centralizada (a partir 2040)

Metas de redução de GEE

CAP90
• ++ Reformação biomassa (porque o preço de
eletricidade fica mais cara e é precisa noutros usos)
• ++ Eletrólise PEM centralizada (a partir 2040)
Slide [38]

Transporte de H2 por
camiões (estado
Compressão
gasosa
gasoso)
Armazenagem
tanques

Transporte em
camiões

Transporte
pesado
de
Postos de
Armazenagem no
abastecimento de H
mercadorias aposto
H2em tanques
2

Armazenagem no
posto em camiões

Camiões

> Produção de eletrólise alcalina através de eletricidade da rede;
> Armazenagem em tanques depois da compressão gasosa de H2;

> Transporte por camiões até aos postos de abastecimento;
> Armazenagem no posto através de tanques ou camiões (esta ultima tem maior expressão nos resultados);

> Consumo no transporte pesado de mercadorias.

DRIVERS H2 | % H2 NA ENERGIA FINAL
541 t H2

0%

164 000 t H2

4%

315 847 t H2

502 904 t H2

6%
12%

Cenário combinado
•
•
•

meta de redução de CO2 de 80% face a 2005
redução de custos de tecnologias de uso final em 10%
reduzir a penetração dos carros a baterias a cerca de
50% da mobilidade em veículos de passageiros
Slide [41]

MENSAGENS CHAVE DA MODELAÇÃO
› A mobilidade a H2 é fundamental para assegurar o cumprimento com objetivos de descarbonização, sobretudo
no transporte de mercadorias, logo a partir de 2030 (com 60-85% do transporte de mercadorias assegurado pelo
H2) – estes valores pressupõem taxas de renovação de stock muito elevadas e porventura “irrealistas”. No
entanto mostram claramente o custo-eficácia e relevância deste vetor já no curto-médio prazo;
› Mesmo sem considerar a descarbonização, o transporte de mercadorias a H2 torna-se competitivo com
reduções de custo na ordem dos 30% em 2030;
› A competitividade do H 2 na mobilidade é também relevante para o transporte pesado de passageiros: ou a
partir de 2030 com uma redução de custos de pelo menos 50% ou a partir de 2040 para cumprir com as metas
de descarbonização;
› O custo-eficácia do H2 em 2030 é muito sensível aos seguintes aspetos: (i) preço de eletricidade, uma vez que a
maioria do H2 é gerado por eletrólise, (ii) meta de descarbonização, ou (iii) incentivos que permitam reduzir
custos dos veículos a H2 entre 5% a 35%. Variações nos mesmos levam a variações de mais de 100% na
produção de H2 . Políticas afetando o preço de eletricidade serão muito determinantes para o H2;

› O H2 pode vir a desempenhar um papel importante na armazenagem de eletricidade intermitente já em 2030,
sendo mais custo-eficaz que as baterias Li-Na (quando aplicáveis);
› Dependendo do cenário considerado, em 2030, poderão produzir-se em Portugal entre 551 a 325 000 toneladas
de H2. Em 2050 poderão ser entre 164 000 a 523 000 toneladas de H 2.

[42]

LIMITAÇÕES E MELHORIAS FUTURAS
› Não foram modeladas frotas, o que pode aumentar o efeito de escala e a competitividade do H 2

› Não foi considerado aqui o efeito sinergético que existirá entre os veículos pesados e ligeiros de
mercadorias. A infraestrutura de H 2 a ser criada para camiões estará também disponível para os
veículos ligeiros, facilitando a entrada destes no mercado.
› Os resultados traduzem exclusivamente a combinação tecnológica mais custo-eficaz com a evolução
dos parâmetros tecno-económicos expectáveis à data (2018-19) não considerando barreiras de
mercado
› O papel do H2 para a armazenagem de energia deverá ser avaliado com uma ferramenta com
resolução temporal mais fina

› Da mesma forma deverá ser ainda avaliado com mais detalhe a competitividade da geração
descentralizada de H2 com uma resolução espacial mais fina
› O blending de H2 na rede de gás natural aumenta bastante o custo-eficácia do H2 no consumo final.
Esta opção deverá igualmente ser mais explorada futuramente na modelação
[43]
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PISTAS PARA UM ROAD-MAP H2
› As taxas de substituição de veículos e a instalação de eletrolisadores
apresentada são muitíssimo elevadas
› É fundamental definir uma abordagem política de apoio estável para
incentivar fabricantes de equipamentos, operadores de infraestruturas,
fabricantes de veículos, etc.
› Necessário instrumentos específicos para viabilizar o investimento em
infraestruturas e melhorar a economia da cadeia de abastecimento
› Regulamentação clara dos aspetos relcionados com segurança –
mensagem clara aos consumidores
› Certificação de hidrogênio produzido a partir de energia renovável?
› COMUNICAÇÃO é fundamental
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