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É inesgotável, mais amigo do ambiente e pode 
ser integrado numa solução mais sustentada 
do paradigma energético. Texto: José Miguel Dentinho

    HIDROGÉNIO

UMA SOLUÇÃO 
PARA O FUTURO

Em 2050 haverá 
1600 milhões de 

veículos a circular 
no nosso planeta. 

Em 2050 haverá 1600 milhões 
de veículos a circular no nosso 
planeta. As consequências desta 

previsão da Agência Internacional da 
Energia poderão ser bastante nefastas 
para o equilíbrio ambiental e sustenta-
bilidade energética da Terra. Por isso, 
é natural que as empresas de combus-
tíveis e as construtoras de veículos de 
transporte estejam a fazer investimen-
tos avultados em investigação para re-
duzir ao máximo as emissões de gases 
e resolver o problema da escassez de 
combustíveis fósseis. E os esforços não 

têm sido feitos apenas do lado empre-
sarial, pois a Comunidade Europeia 
e o Governo norte-americano, entre 
outros, também têm procurado incen-
tivar a procura de soluções alternativas, 
onde o hidrogénio surge em destaque.

Em Portugal, o Departamento de 
Economia, Gestão e Engenharia Indus-
trial da Universidade de Aveiro desenvol-
veu, para a AP2H2, em conjunto com in-
vestigadores do Instituto de Engenharia 
Mecânica do Instituto Superior Técnico, 
um trabalho recente de investigação que 
avalia três cenários de introdução do hi-
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Vantagens 
do Hidrogénio
• É amigo do ambiente. 

A conversão do hidrogénio 
em energia não contribui 
para a emissão de efluentes 
gasosos.

• É flexível, tendo uma gama 
de utilização alargada, 
desde os sistemas portáteis 
de pequena potência até às 
unidades de multigeração 
para aplicações residenciais 
ou industriais.

• Produzido por vias 
renováveis, é um combustível 
inesgotável.

• Atenua as dependências 
geopolíticas, na medida em 
que pode contribuir para 
a democratização à escala 
do globo da disponibilidade 
de um recurso essencial 
como é a energia, pois há 
sempre fontes renováveis 
disponíveis.

• Pode potenciar e maximizar 
a utilização de energias 
renováveis, reduzindo o peso 
das importações de energia 
fóssil nas economias da 
maioria dos países.

• É a forma mais eficiente hoje 
conhecida de armazenar 
energia. Como referência, 
um quilo de hidrogénio 
permite gerar energia 
elétrica equivalente à contida 
em quarenta baterias de 
automóvel.

drogénio na matriz energética nacional, 
para substituir combustíveis rodoviários 
em postos de abastecimento. Um prevê 
a sua introdução rápida, outro a lenta e 
um terceiro a não introdução de hidro-
génio, seguindo as tendências a partir do 
consumo atual. “Tendo como horizonte 
o período 2010 a 2050, as nossas proje-
ções realçam a viabilidade económica de 
tecnologias baseadas no hidrogénio”, diz 
João Paulo Bento, professor no Departa-
mento de Economia, Gestão e Engenha-
ria Industrial da Universidade de Aveiro.

O hidrogénio é produzido atualmen-
te a partir do gás natural e utilizado, nas 
refinarias, no processo de remoção de 
enxofre dos combustíveis fósseis. “Desta 
forma, é possível controlar as emissões 
de dióxido de enxofre e de sulfatos nos 
transportes rodoviários prejudiciais à 
saúde e ao ambiente”, diz Carla Silva, 
investigadora principal no Instituto 
de Engenharia Mecânica do Instituto 
Superior Técnico. “A extensão da sua 
utilização como fonte para produção 
de eletricidade, através de uma pilha 
de combustível, que pode ser portátil, 
numa aplicação para transporte rodo-
viário ou estacionário, como gerador em 
unidades hospitalares, poderá ser uma 
possibilidade futura”, acrescenta. 

A pilha de combustível produz 
energia através da junção de hidrogé-
nio e oxigénio do ar, que, combinados, 
produzem eletricidade. A durabilidade 
das células de combustível de hidrogé-
nio equivale ao dobro da de uma bate-
ria convencional. A energia fornecida 
é totalmente limpa, não produzindo 
qualquer tipo de emissões de partícu-
las prejudiciais ao ambiente. O único 
resíduo é água pura.

O hidrogénio constitui também uma 
fonte acessível para a produção de com-
bustíveis sintéticos, podendo utilizar-se 

O hidrogénio é produzido atualmente 
a partir do gás natural e utilizado, nas 
refinarias, no processo de remoção de 

enxofre dos combustíveis fósseis.

tal e qual ou convertido em combustí-
veis líquidos, mais fáceis de utilizar e de 
armazenar. “Os processos de conversão 
são, atualmente, algo dispendiosos, mas 
a investigação está a progredir a passos 
largos no sentido de disponibilizar tec-
nologias de obtenção de combustíveis 
sintéticos a preços relativamente acessí-
veis, competitivos com os combustíveis 
atuais, de origem fóssil”, revela João 
Gomes, professor do Departamento de 
Engenharia Química do Instituto Supe-
rior de Engenharia de Lisboa.

Elemento mais abundante do uni-
verso, o hidrogénio pode ser produzido 
a partir de diversas fontes de energia a 
partir da eletrólise da água, incluindo 
renováveis como a hidroelétrica, eólica, 
solar fotovoltaica e geotérmica. Outros 
métodos, como a fermentação de bio-
massa a partir de microalgas, casca 
de batata ou alfarroba, por exemplo, a 
gaseificação ou pirólise de biomassa a 
partir de cascas de frutos secos e de re-
formação de gás natural tornam a sua 
produção bastante versátil. 

Os equipamentos movidos por este 
gás apresentam ganhos de produtivida-
de substanciais. Um quilo de hidrogénio 
quase a mesma energia que três quilos 
de gás natural ou 2,8 quilos de gasolina. 
O hidrogénio poderá, assim, contribuir 
para uma menor dependência energé-
tica exterior e ser produzido através de 
fontes endógenas. Mas terá de ser olhado 
como alternativa a uma certa quota de 
mercado no futuro e não a única forma 
de gerar a energia do futuro. Apesar de 
a utilização de hidrogénio como fonte de 
energia comercial estar ainda numa fase 
inicial, todos os dias são dados grandes 
passos. Os desafios à economia de hidro-
génio incluem a integração de sistemas, 
a criação da infraestrutura de abasteci-
mento e a aceitação dos consumidores.
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07  Hidrogénio Uma 
solução para o futuro
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HIDROGÉNIO
UM ELO DO FUTURO
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Seminário internacional irá debater estudos  
sobre economia do hidrogénio em Portugal
A AP2H2 está 
a preparar o 
6.º Seminário 
Internacional e 4.º 
Workshop Científico, 
a realizar em Torres 
Vedras em março  
de 2015

O “Hidrogénio na agenda da mobilidade” é o tema geral do evento, centrado nos estudos 
encomendados pela associação à Universidade de Aveiro e Instituto Superior Técnico, apoiados 
no âmbito do SIAC/QREN.. Assim, serão apresentados os resultados dos estudos: “Impactos na 
Economia Portuguesa do Hidrogénio como Vetor de Energia” e “Cenários para a Entrada do 
Hidrogénio na Economia Portuguesa” e ainda uma proposta de “RoadMap do Hidrogénio em 
Portugal” (em curso no Laboratório Nacional de Energia e Geologia). Espera-se a participação de 
especialistas europeus, que contribuam com a sua experiência e know-how nestas matérias para 
um debate aprofundado do tema. A ideia é que Portugal não fique à margem do processo de 
introdução das tecnologias de hidrogénio, que se verifica já por toda a Europa, com os fabricantes 
de automóveis  anunciando o lançamento dos primeiros veículos comerciais a hidrogénio. Vários 
projetos estão a ser financiados pela FCH JU (Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) para 
demonstração do uso do hidrogénio, e diversos países dispõem de planos para a instalação de 
infraestruturas para abastecimento deste combustível. Alguns estão já na fase de implementação, 
com  a Alemanha e a Grã-Bretanha a liderarem o processo. Tudo isto constituirá uma nova 
realidade que Portugal não pode ignorar. A curto e médio prazos haverá novos desafios, 
oportunidades e soluções com impacte na economia global, aos quais o País tem de estar atento.


