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Michelin e Symbio DESENVOLVEM
pilha de combustívelde hidrogénio
na competição automóvel
MICHELIN E SYMBIO JUNTAM FORÇAS PARA ACELERAR O
DESENVOLVIMENTO DA PILHA DE COMBUSTÍVEL DE HIDRÓGENIO
ATRAVÉS DO PROJETO MISSIONH24, UTILIZANDO A COMPETIÇÃO COMO
LABORATÓRIO DE TESTES.
A Michelin e a Symbio tornam-se parceiros de referência do projeto MissionH24, com o intuito de
acelerar o desenvolvimento da mobilidade “0 emissões” através da utilização da tecnologia da pilha
de combustível de hidrogénio na competição automóvel. Contarão com o apoio da Total, que
participa no projeto desde 2019, com um compromisso de cinco temporadas.
Com a chegada dos novos parceiros, o protótipo LMP HG2, da escuderia H24Racing, estreia uma
decoração em que Michelin, Symbio e Total são as novas protagonistas. O veículo fará a sua estreia
com a nova decoração nas primeiras 24 Horas de Le Mans virtuais, que se disputam nos próximos dias
13 e 14 de junho. O desenvolvimento deste ambicioso programa prepara a chegada a Le Mans de
protótipos elétricos de pilha de combustível, onde competirão numa categoria específica em 2024.
O projeto MissionH24 teve início em setembro de 2018, impulsionado pelo ACO (Automobile Club de
l’Ouest), organizador das 24 Horas de Le Mans, e pela GreenGT, empresa pioneira na mobilidade
elétrica baseada no hidrogénio. O LMP H2G com as cores da H24Racing tornou-se no primeiro LMP (Le
Mans Prototype) do mundo a montar um sistema de propulsão elétrica de pilha combustível de
hidrogénio.
Após a sua presença nas 24 Horas de Le Mans virtuais, i LMP H2G passará à fase de testes em circuito
para continuar a desenvolver esta tecnologia. Tal como sucedeu durante o ano passado, os protótipos
da escuderia H24Racing participarão em distintas provas ao abrigo da Taça Michelin Le Mans,
organizada por el ACO.
A competição enquanto laboratório de testes
Com a entrada no projeto MissionH24 enquanto parceiro de referência, o Grupo Michelin passa a
estar diretamente envolvido no desenvolvimento das soluções técnicas ligadas à motorização dos
protótipos de competição, mantendo-se também como fornecedor exclusivo de pneus à escuderia H24
Racing.
Por seu turno, a Symbio, já familiarizada com os desafios tecnológicos da competição automóvel,
graças à sua colaboração com a GreenGT há já mais de dez anos, trará a sua experiência em sistemas
de mobilidade baseados no hidrogénio.
Sonia Artinian-Fredou, Vice-Presidente Executiva de Negócios e Soluções, e de Materiais de Alta
Tecnologia, do Grupo Michelin, afirma: “Com a Symbio, o Grupo Michelin tem o orgulho de se unir ao
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programa MissionH24, juntamente com o ACO e a Total. A Michelin e a Symbio disporão, assim, de um
laboratório para acelerar a investigação e desenvolvimento de soluções de mobilidade limpas,
baseadas na utilização do hidrogénio. Enquanto protagonista no desenvolvimento da mobilidade “0
emissões”, a Michelin investe em iniciativas orientadas para intensificar a inovação, com o objetivo de
propor soluções sustentáveis para os seus clientes e para o planeta”.
Por seu turno, Fabio Ferrari, CEO da Symbio, refere: “A competição automóvel é um formidável
laboratório para ampliar os limites tecnológicos dos sistemas de hidrogénio, e, ao mesmo tempo, um
porta-estandarte muito eficaz para dar a conhecer ao grande público os benefícios desta mobilidade
limpa. Na Symbio, estamos duplamente orgulhosos por participar neste ambicioso programa”.

Sobre a Michelin
A Michelin ambiciona melhorar de forma sustentável a mobilidade dos seus clientes. Líder do sector do pneu, a Michelin concebe, fabrica e
distribui os pneus mais adaptados às necessidades e às diversas utilizações dos seus clientes, assim como serviços e soluções para melhorar a
eficácia do transporte. De igual modo, a Michelin oferece aos seus clientes experiências únicas nas suas viagens e deslocações. A Michelin
também desenvolve materiais de alta tecnologia para diversas utilizações. Com sede em Clermont-Ferrand (França), a Michelin está presente
em 170 países, emprega mais de 127.000 pessoas e dispõe de 69 centros de produção de pneus, que, em 2019, fabricaram 200 milhões de
pneus (www.michelin.pt).
Sobre a Symbio
Propriedade, em partes iguais, da Faurecia e da Michelin, a Symbio desenvolve, produz e comercializa sistemas de células de combustível
para veículos de turismo, veículos comerciais ligeiros, autocarros e camiões, assim como para diversas outras formas de mobilidade elétrica.
Graças à experiência adquirida, e ao trabalho realizado para o estabelecer de standards de produção automóvel, o objetivo da empresa é
tornar-se num líder mundial da mobilidade baseada no hidrogénio. A Symbio trabalha há mais de dez anos na tecnologia do hidrogénio e
na sua integração nos veículos: os equipados pela Symbio percorreram mais de três milhões de
quilómetros em 2020. A empresa prevê alcançar a partir de 2030 um volume de produção anual de 200 000 StackPack, o seu pré-validado e
pré-integrado sistema de células de combustível, destinado a fabricantes de todo o mundo. A Symbio participa, assim, na intensificação do
desenvolvimento da mobilidade baseada no hidrogénio, solução, por inerência, de zero-emissões, e vantajosa para os utilizadores finais em
termos de tempos de recarga e de autonomia.
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