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NOTA DE ABERTURA
H2Mobility - O futuro da mobilidade
(Porque anda nervoso Elon Musk?)

Elon Musk tem vindo a promover uma narrativa anti-hidrogénio, dando sinais de nervosismo face
às potenciais ameaças ao seu negócio que a mobilidade a hidrogénio (H2) pode representar. Tem
razão Elon Musk para estar nervoso, sem prejuízo do sucesso efectivo que se reconhece ao Tesla
nos tempos recentes. Foi desaNador e inovador, assinatura reconhecida de Elon Musk.

A questão actual é sobre o futuro do Tesla e a sua capacidade de competir com as viaturas a H2,
objectivamente, o Tesla e similares (BMW, VW, Mercedes…) são soluções condicionadas e sem
grande potencial de evolução:
São viaturas de luxo, gama alta, dirigidos a um mercado de elite;
Têm uma operacionalidade condicionada (autonomia mais tempo de abastecimento)
Não é expectável uma redução signiNcativa dos respectivos valores que viabilizem a sua
massiNcação.

O peso das baterias nas viaturas eléctricas é uma irracionalidade económica. Cerca de 120 kg para
100 km de autonomia, enquanto o peso do H2 é de 1kg/100 km. As baterias pesam 600 kg num
Tesla S(74 kWh), mais de 30% do peso total da viatura, para uma autonomia de 500 km. O peso do
H2 numa viatura com autonomia equivalente será de cerca de 5kg (mais 100 kg para a Fuel Cell de
75 kW). Em termos marginais este diferencial é ainda mais gravoso: Se pretender aumentar em
50% a autonomia (750 km) o peso adicional em baterias será de 300 kg (4 passageiros), enquanto
em H2 será de 2,5kg. Objectivamente, mais de 30% da energia consumida num Tesla (e viaturas
eléctricas equivalentes) decorre da ineNciência do sistema.
O tempo de abastecimento é outra limitação reconhecida nas viaturas a baterias. A carga rápida
(80%) obriga a postos de média tensão. Uma estação de serviço que pretenda carregar
simultaneamente 10 viaturas obrigará a uma subestação já de elevada potência. Será importante
fazer estas contas. É electrotecnia elementar.
As baterias são uma limitação efectiva da geração actual das viaturas eléctricas (como já o foram
no início do Sec. XX, perdendo a competição com os MCI- o Sr. Tesla que nos recorde). Novas
tecnologias poderão emergir com melhor densidade gravimétrica e volumétrica, mas tal não será
crível para a actual geração de baterias de lítio que dominam o mercado da portabilidade e da
mobilidade.
Neste cenário a margem de evolução das viaturas eléctricas a baterias é reduzida. O seu mercado
natural é a mobilidade urbana de curta distância (20 km dia). A sua penetração na mobilidade
interurbana (e na mobilidade pesada) será sempre a de nicho de mercado (de luxo, repetimos).
Já a mobilidade a H2 se depara com um cenário de competitividade altamente diferente:
A entrada em produção industrial em série das Fuel Cell (que já está a acontecer nos vários
espaços geográNcos) vai signiNcar a sua redução efectiva e signiNcativa com rekexos
directos e imediatos nos custos das respectivas viaturas. A previsão do CEO da Toyota de
viaturas a H2 ao preço das viaturas a MCI até 2025 está cada vez mais próxima de se
concretizar.
A infraestrutura de HRS vai sendo implementada de forma progressiva, ancorada na
estratégia frotista de vários operadores (passageiros e mercadorias). Com segurança
poderemos aNrmar que até 2025 a Europa (e outras geograNas) estará servida por uma
rede de HRS que assegurará uma mobilidade Nável do Norte a Sul, de Este a Oeste.
É hoje evidente que o custo do H2 na mobilidade se vai aproximar muito rapidamente do
valor de 6€/kg, assegurando a paridade de custos operacionais com os custos actuais do
Diesel (e do GN).
As soluções de viaturas híbridas a H2/plug-in serão a aposta do futuro, num compromisso
da mobilidade urbana a bateria com a mobilidade interurbana a H2. A Stellantis anunciou
recentemente uma plataforma com esta conNguração, comum para modelos da Opel,
Peugeot e Citroen. Outras plataformas se seguirão.
Os combustíveis sintéticos renováveis de 3ª geração assegurarão o abastecimento das
actuais plataformas motrizes ao longo do seu tempo de vida útil, permitindo gerir de forma
racional e económica a renovação das frotas.

A descarbonização da mobilidade (terrestre/ ferroviária, marítima e aérea) é viável técnica e
economicamente e só em mercados de nicho passará pelas soluções de baterias (de lítio).
O mercado para o H2 é promissor. Elon Musk tem efectivamente razões para estar nervoso sobre o
futuro da bolha de investimento que soube criar em Wall Street.
Campos Rodrigues
Caldas da Rainha, 22 de abril 2021

1- Comerciais Ligeiros- O Mercado Emergente da Logística
Urbana
A entrada do hidrogénio verde no sistema energético é já um dado adquirido em grande
parte do mundo, por isso é importante salientar a importância deste vetor energético para
os setores de transporte rodoviário, ferroviário de passageiros, serviços, logística urbana,
transporte marítimo de passageiros e, inclusive, aviação civil. No setor automóvel,
empresas como a Renault perceberam que o mundo entrou em mudança
acelerada (saber mais)

2- Heavy Mobility- H2 sem
Competição
Os camiões são veículos difíceis de
eletriNcar devido ao seu tamanho mas a
aposta na descarbonização do transporte
pesado é uma das metas para os
próximos anos.
Do ponto de vista comercial esta aposta é
excelente, visto que só no seio da União
Europeia, 62% das viagens são feitas por
camiões e isso, no imediato, levanta
outros desaNos como as infraestruturas
de abastecimento, que terão de funcionar
melhor num futuro próximo. (saber mais)

3- City Bus- (H2 City)
A nível nacional os progressos na
mobilidade ainda são residuais, mas a
CaetanoBus, a maior fabricante de
autocarros e carroçarias em Portugal e a
primeira empresa da Europa a usar a
tecnologia de pilha de combustível da
Toyota, não pára de ultrapassar limites;
Em 2025, a empresa nacional estima
produzir 150 autocarros movidos a
hidrogénio por ano, pretende aumentar
as exportações (saber mais)

4-H2 Rail
O desaNo da mobilidade extravasa os veículos de quatro rodas, daí o investimento nos
comboios a hidrogénio que é por excelência, o meio de transporte amigo do ambiente.
Este projeto único - H2 Rail, que junta a comunidade académica, a CaetanoBus, a CP, a
NomadTech e a Associação Portuguesa de Hidrogénio, faz com que a Linha do Vouga
possa Ncar operacional já em 2023 (saber mais)

5- Transporte Marítimo

Se o transporte ferroviário se reinventa
para dar resposta aos desaNos
ambientais e tecnológicos, o crescimento
do setor de transporte de carga marítima
também obriga a que se tomem decisões
nesse sentido, já que ainda se mantém
como um dos setores mais poluentes.
Assim, a Noruega, um dos principais
players da indústria naval apresentou o
projeto Teco 2030, em parceria com a
austríaca AVL, que aposta na produção
em massa de fuel cells. (saber mais)

6- Transporte Aéreo
Contra factos não há argumentos e é
indesmentível a quantidade de emissões
de CO2 que cada avião comercial liberta
para a atmosfera durante o seu período
de vida ativa. Por isso, a introdução do
hidrogénio como fonte de energia
preferida para futuros aviões tem sido
uma estratégia que tem vindo a ganhar
cada vez mais espaço.
(saber mais)

1- Comerciais Ligeiros- O Mercado Emergente da Logística
Urbana
A entrada do hidrogénio verde no sistema energético é já um dado adquirido em grande
parte do mundo, por isso é importante salientar a importância deste vetor energético para
os setores de transporte rodoviário, ferroviário de passageiros, serviços, logística urbana,
transporte marítimo de passageiros e, inclusive, aviação civil.
No setor automóvel, empresas como a Renault perceberam que o mundo entrou em
mudança acelerada, já que um dos grandes desaNos deste milénio é a sustentabilidade

que assenta no desaNo da mobilidade.
Dessa forma, a Renault tem vindo a
apostar numa renovada frota de veículos
comercias ligeiros como os novos
Kangoo Z.E. Hydrogen, Trawc Combi e
SpaceClass, que vão de encontro àquilo
que a marca aspira neste momento; uma
transformação plena ao nível da
utilização de energias limpas. Para já, o
Grupo Renault decidiu eletriNcar toda a
gama de furgões até 2022.
Na mesma senda, a Stellantis, que nasceu no início do ano e resultou da fusão da PSA e a
Fiat Chrysler, tornando-se a quarta maior fabricante a nível mundial com cerca de 20
marcas associadas, também aposta na solução de hidrogénio. As vantagens são várias;
desde o abastecimento rápido (entre 5 a 10 minutos) até ao ao facto de não consumirem
recursos naturais, nem emitirem gases poluentes. Assim sendo, o grupo já fez saber que
serão lançados três comerciais ligeiros da Peugeot, Citroen e Opel durante o ano transato
com uma autonomia superior a 400 km e tempo de carregamento de aproximadamente
três minutos.
Esta oferta responde ao interesse de clientes proNssionais cada vez mais exigentes em
soluções sustentáveis. Para já, os modelos serão lançados apenas nos mercados onde
exista uma rede de carregamento de hidrogénio disponível.
Os novos modelos podem ser alimentados por três tanques de hidrogénio, montados sob
o piso de carga, com 44KW de potência, instalados na dianteira do motor elétrico, pois
esta abordagem permite que a proteção e segurança de todos os componentes seja
maior.
Apesar do grupo reconhecer que o custo da pilha de combustível a hidrogénio ainda é
elevado, também se reconhece que os custos desta tecnologia só vão começar a baixar
quando se começar a produzir mais.

2- Heavy Mobility- H2 sem Competição
Os camiões são veículos difíceis de eletriNcar devido ao seu tamanho mas a aposta na
descarbonização do transporte pesado é uma das metas para os próximos anos.
Do ponto de vista comercial esta aposta é excelente, visto que só no seio da União
Europeia, 62% das viagens são feitas por camiões e isso, no imediato, levanta outros
desaNos como as infraestruturas de abastecimento, que terão de funcionar melhor num
futuro próximo.
O XCIENT Fuel Cell, é o modelo da Hyundai mais recente e recorre a um sistema de Fuel
cell de 190 KW com duas pilhas de combustível de 895 KW, que alimentam um sistema

elétrico com uma bateria de 73,2 kWh e
661V, garantindo ao pesado a capacidade
de percorrer 400 km com 32 kg de
hidrogénio armazenados em sete tanques
a uma pressão de 350 bar.
A marca sul-coreana já fez saber que irá
entregar até 2025, cerca de1600 unidades
daquele que diz ser o “primeiro camião do
mundo para serviços pesados movido a
hidrogénio a ser produzido em série”.
Uma excelente notícia para o mundo,
visto que o hidrogénio é sem dúvidas o vetor energético apropriado para transportes de
mercadorias pesados, embora a paridade entre os transportes movidos a hidrogénio
ainda esteja longe.
Outro modelo que se apresenta ao mundo com boas perspetivas de crescimento é o Tre
FCEV, o camião que está a ser desenvolvido pela Nikola, empresa norte- Americana. Com
uma autonomia para distâncias até 800 km, o objetivo da empresa passa pela expansão
do modelo no mercado regional da América do Norte como transporte de carga. O Tre
FCEV foi desenvolvido com o intuito de mudar o impacto ambiental do comércio em larga
escala, tal como se encontra hoje.
A Hyzon Motors alimenta também o objetivo de produzir camiões em massa movidos a
hidrogénio. Para já foram enviados para a Nova Zelândia 1500 camiões fuel-cells, sendo
que o primeiro lote estará operacional já no Nnal de 2021.
A Hyzon em parceria com a Hiringa que organiza a implementação de infraestruturas de
hidrogénio, apoia o futuro da produção em grande escala de camiões fuel-cells, para que
se possa caminhar para uma maior paridade entre o hidrogénio e outros combustíveis
fósseis. Com esta remessa de novos modelos, a Nova Zelândia terá assim a maior frota
de camiões movidos a hidrogénio do mundo.

3- City Bus- (H2 City)
A nível nacional os progressos na mobilidade ainda são residuais, mas a CaetanoBus, a
maior fabricante de autocarros e carroçarias em Portugal e a primeira empresa da Europa
a usar a tecnologia de pilha de combustível da Toyota, não pára de ultrapassar limites.
Em 2025, a empresa nacional estima produzir 150 autocarros movidos a hidrogénio por
ano, pretende aumentar as exportações para Alemanha, Irlanda, França, Espanha e Arábia
Saudita, com boas perspectivas de crescimento nestes mercados altamente
competitivos, especialmente em países como a Alemanha onde quase todas as grandes
cidades têm um posto de abastecimento de hidrogénio.

Por outro lado, o modelo H2 City Gold
oferece grande kexibilidade nas viagens
mais longas e faz com que se elimine
grande parte das emissões gasosas
nocivas em comparação com os
autocarros a gasóleo ou até mesmo com
os autocarros híbridos.
O projeto de sucesso da Toyota com a
CaetanoBus
A Toyota, um dos construtores mais
dinâmicos no desenvolvimento da pilha de hidrogénio aplicada ao automóvel e a empresa
de Salvador Caetano, especializada no fabrico de autocarros uniram esforços para
desenvolver uma solução para o transporte coletivo livre de emissões de carbono. O
Projeto Fuel Cell Bus respeita todas as normas ambientais impostas pela União Europeia
e consolida o hidrogénio como fonte viável de energia.
A Toyota tem uma presença forte no segmento de pesados de passageiros, sendo que no
Japão, os autocarros movidos a hidrogénio já são uma realidade desde 2017. O mesmo
se passa em algumas cidades asiáticas que têm feito enormes melhorias nesse aspeto,
uma vez que estão a promover cada vez mais autocarros Fuel-Cells, de modo a criarem
uma nova cadeia de valor que se irá repercutir no custo Nnal do hidrogénio.
Por exemplo, em cidades como Nanjing, na China, a frota de autocarros elétricos, cerca de
7000 veículos, será substituída por autocarros movidos a hidrogénio. A utilização deste
vetor energético em frotas de transporte de passageiros ou mercadorias já provou ser
uma solução bastante viável do ponto de vista técnico e Nnanceiro.

4-H2 Rail
O desaNo da mobilidade extravasa os
veículos de quatro rodas, daí o
investimento nos comboios a hidrogénio
que é por excelência, o meio de
transporte amigo do ambiente.
Este projeto único - H2 Rail, que junta a
comunidade académica, a CaetanoBus, a
CP, a NomadTech e a Associação
Portuguesa de Hidrogénio, faz com que a
Linha do Vouga possa Ncar operacional já
em 2023 através da substituição do atual motor a diesel por um conjunto de células de
combustível a hidrogénio, fazendo com que a descarbonização do setor dos transportes
em Portugal seja uma realidade cada vez mais evidente.

Alstom- a nova realidade
Tal como já foi dito o transporte ferroviário tem a pegada ecológica mais baixa entre os
principais meios de transporte, gerando apenas um oitavo das emissões das viagens
aéreas e um terço das rodoviárias. Assim, a Alstom movida pela necessidade de uma
mundança profunda neste setor promove-o, mais do que nunca, num meio de transporte
cada vez mais seguro e sustentável.
A Alstom desenvolveu recentemente comboios movidos a hidrogénio que libertam
apenas água e já operam na Alemanha e França. De facto, o Coradia iLint da Alstom, o
primeiro comboio do mundo movido a hidrogénio, alcança uma velocidade de 695 km
com um único depósito, substituindo as máquinas a diesel. O Coradia iLint elimina assim
as emissões poluentes de propulsão, pois emite apenas vapor de água e é silencioso.
Face à crise climática emergente, é o ambiente que sai a ganhar com este processo.
Até agora, a Alemanha e China são os países que mais se têm esforçado para aderir à
nova tecnologia de célula de combustível que substitui os tradicionais comboios movidos
a gasóleo. Já desde Nnais de 2019 que a China utiliza comboios movidos a hidrogénio,
investindo mesmo em fábricas para a produção em massa de comboios sustentáveis
movidos a hidrogénio.

5- Transporte Marítimo
Se o transporte ferroviário se reinventa
para dar resposta aos desaNos
ambientais e tecnológicos, o crescimento
do setor de transporte de carga marítima
também obriga a que se tomem decisões
nesse sentido, já que ainda se mantém
como um dos setores mais poluentes.
Assim, a Noruega, um dos principais
players da indústria naval apresentou o
projeto Teco 2030, em parceria com a
austríaca AVL, que aposta na produção em massa de fuel cells. Desta forma a Teco
produzirá novas células de hidrogénio verde com uma capacidade de produção de 1,2
GWh por unidade, sem efeitos poluentes.
A empresa neste momento atua especiNcamente em embarcações marítimas pesadas e
já fez saber que atualmente a célula de combustível de hidrogénio é a forma mais
eNciente de armazenar energia como combustível sintético.
Mas não é só ao nível da indústria pesada que a Noruega aposta forte em soluções mais
sustentáveis, os operadores de ferries noruegueses, Boreal Sjø e a Wärtsilä,
desenvolveram duas embarcações alimentadas a hidrogénio, sendo que um deles será
um híbrido elétrico que será 50% movido a hidrogénio e o outro totalmente elétrico. Serão

apresentados em agosto deste ano e servem especiNcamente para operações
comerciais.
Seguindo a mesma linha de atividade, a empresa francesa Compagnie Fluvial de
Transport (CFT) está a desenvolver também um navio de carga alimentado a hidrogénio
que se irá estrear este ano nas águas do Sena, em Paris. O navio irá usar hidrogénio
comprimido, produzido a partir da eletrólise, como única fonte de energia. Além disso,
este navio não irá circular nos oceanos, mas ao longo do rio Sena.
Tanto o projeto norueguês como o francês receberam Nnanciamento europeu através do
programa de Pesquisa e Inovação da União Europeia, Horizon 2020, da qual fazem parte
também mais 12 empresas europeias.

6- Transporte Aéreo
Contra factos não há argumentos e é
indesmentível a quantidade de emissões
de CO2 que cada avião comercial liberta
para a atmosfera durante o seu período
de vida ativa. Por isso, a introdução do
hidrogénio como fonte de energia
preferida para futuros aviões tem sido
uma estratégia que tem vindo a ganhar
cada vez mais espaço.
A Airbus admitiu já estar a trabalhar na
propulsão híbrido elétrica como alternativa para reduzir as emissões de CO2, pois,
considerando que os transportes são responsáveis por cerca de 27% das emissões de
gases com efeito estufa da UE, o hidrogénio tem múltiplas aplicações, oferecendo grande
potencial como combustível alternativo. Para mais, a Airbus acrescenta que daqui a dez
anos a indústria aeronáutica estará ao mesmo nível que os restantes setores e será tão
“verde” como qualquer outra. No entanto, terá de haver um esforço conjunto de toda a
indústria envolvendo fabricantes e companhias para que a tecnologia seja mais acessível.
Nesse sentido, o governo do Reino Unido fez saber em dezembro, através do
Departamento de Energia Empresarial e Estratégia Industrial (BEIS), do Aerospace
Technology Institute (ATI) e do Innovate UK, que vai aumentar o investimento em projetos
que promovam a sustentabilidade do ambiente. Por isso, foi concedido um subsídio que
ascende aos 12 milhões de euros, para a construção de uma aeronave de dezanove
assentos movida a hidrogénio e que estará pronta em 2023.
A ZeroAvia, uma startup com sede na Califórnia, dedicada ao desenvolvimento de
tecnologia de eletricidade por hidrogénio, conta também com o apoio de importantes
parceiros como a Amazon, a Shell ou a Energy Ventures, empresa formada por Bill Gates,
para que se possa acelerar a mudança de combustíveis fósseis para hidrogénio,
especialmente no caso de aeronaves comerciais, com mais de 50 lugares. Através de

uma parceria com a British Airways, tudo aponta para que isso seja possível em 2026.
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