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O hidrogénio verde 
é a energia do futuro

Entrevista no FOOD Labcom Heinz J. Sturm, engenheiro, 
especialista graduado em hidrogênio/células combustíveis, 

Bonn, “Bonn Climate Project”

O hidrogénio verde 
é a energia do futuro

Entrevista no FOOD Labcom Heinz J. Sturm, engenheiro, 
especialista graduado em hidrogênio/células combustíveis, 

FOOD-Lab: Sr. Sturm, você é um espe-
cialista em tecnologia de células com-
bustíveis de hidrogênio, procurado 
internacionalmente. Você opera o Cen-
tro de Tecnologia Climática, CTC Bonn, 
em Meckenheim, perto de Bonn e tra-
balha em estreita colaboração com 

o Secretariado do Clima das Nações 
Unidas. Como você vê as perspectivas 
para esta tecnologia verde?
H. Sturm: O Ministro Federal da Econo-
mia, Altmaier, e o Ministro Federal do Meio 
Ambiente, Schulze, querem um início rápido 
para a economia do hidrogênio. O objetivo 

deles é "organizar o mais rápido possível um 
aumento do mercado de hidrogênio aqui na 
Alemanha", disse ela recentemente ao Han-
delsblatt. Seu objetivo, porém, é também 
apresentar as tecnologias alemãs de hidro-
gênio internacionalmente o mais rápido pos-
sível e, ao mesmo tempo, integrar o mundo.
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Por que você acha que o local de 
Bonn tem as melhores chances de 
implementar projetos concretos?
Especialmente a Cidade Federal de Bonn, 
uma cidade internacional em proteção 
climática há 25 anos, tem o potencial de 
tornar imediatamente as tecnologias ale-
mãs de hidrogênio conhecidas mundial-
mente. Para isso, estamos utilizando ime-
diatamente o "Projeto Clima de Bonn; o 
caso do hidrogênio" / Bonn Climate Pro-
ject, e, naturalmente, a sede do ministei-
ro federal de ambiente (e do Secretariado 
do Clima das Nações Unidas) em Bonn, 
e também estamos obtendo uma vanta-
gem de tempo de muitos anos devido aos 
nossos preparativos. 

Do meu ponto de vista, o Partido 
socialista, SPD, deveria estar envolvido 
na criação de um grupo de apoio e traba-
lho internacional "Hidrogênio Verde" em 
Bonn. Convidamos a indústria, comércio, 
artesanato, política climática internacio-
nal, pesquisa/desenvolvimento, universi-
dades a participar ativamente e disseminar 
diretamente nosso conhecimento e tecno-
logias apropriadas em todo o mundo. 

O que você acha do Hidrogênio Verde 
para a indústria alimentícia, o quarto 
maior setor econômico da Alemanha 
com cerca de 6000 empresas? 
A indústria alimenticia opera frotas de 
veículos de todos os tipos, na estrada, em 
centros logísticos; a indústria precisa de 
energia para edifícios e supermercados, 
precisa de hidrogénio para a produção 
de alimentos, e muito mais. E a indústria 
alimenticia em particular precisa de um 
"Selo Verde" em termos da energia uti-
lizada em todas as áreas e da protecção 
climática. Existe agora uma enorme pro-
cura de energia verde em todas as áreas 
sob a forma de hidrogénio.

Como você avalia os vários projetos 
políticos?
Estou convencido de que a proteção cli-
mática internacional, especialmente e de 
forma concentrada, pode ser realizada e 
coordenada o mais rapidamente possível 
pela nossa Cidade Federal de Bonn em 
cooperação com o Secretariado do Clima 
das Nações Unidas e outras 100 organi-
zações de proteção ambiental internacio-
nalmente ativas, também da cidade do 
Estado Federal da Renânia do Norte-Ves-
tefália, NRW, que vem fazendo política 
ambiental através da ONU há 25 anos, e 

pode ser promovida diretamente no mun-
do inteiro com tecnologias alemãs! Não 
é à toa que cada vez mais organizações 
internacionalmente ativas vêm a Bonn 
para participar do importante trabalho de 
proteção climática, com o objetivo de ace-
lerar o trabalho e trabalho de mãos dadas

As festas não têm um conceito e um 
programa maduros! Se olharmos para 
o trabalho dos nossos partidos políti-
cos CDU e SPD (e também dos Verdes) 
no campo da protecção climática, visto à 
distância e de forma neutra, vemos que 
não há uma linha clara. A metodologia 
é completamente inexistente, é um caos 
que está ficando maior a cada dia. 

Como você pode proceder em termos 
concretos?
Participe do Projeto Clima de Bonn / Bonn 
Climate Project! Um grande projeto piloto 
internacional em Bonn está em andamen-
to e pode ser apresentado imediatamen-
te, uma vez que está totalmente prepara-
do. Dentro de algumas semanas podemos 
promover o Hidrogênio Verde para a pro-
teção climática ativa em todo o mundo a 
partir de Bonn e convidar todos os inte-
ressados e representantes governamen-
tais do mundo para Bonn e informá-los de 
forma abrangente sobre soluções globais 
e tecnologias alemãs no setor de células a 
combustível de hidrogênio. 

Queremos organizar um grupo de tra-
balho internacional "Hidrogênio Verde" 
em Bonn com centenas de interessados 
da indústria, economia, política, política 
climática internacional, organizações da 
ONU, comércio, alimentação, pesquisa 
e universidades/educação, incluindo os 
ministérios em Bonn como BMZ, BML, 
BMWI e BMU, e estamos em discussão 
com todos os interessados. 

Como pretende converter o sector 
alimentar, em particular para o hidro-
génio de energia limpa? 
Especificamente, em breve estaremos 
convidando para um fórum de discussão 
em Meckenheim/Bonn empresas do setor 
varejista e transportadoras de tecnologia 
na área de desenvolvimento de aplica-
ções de células de combustível de hidro-
gênio para instalação em caminhões, por 
exemplo. 

Existem exemplos no estrangeiro?
Na Suíça, Coop e Hyundai avançaram 
com o desenvolvimento de células com-

bustíveis de hidrogênio na luta contra 
o aumento global das emissões de CO2 
como alternativa ao acionamento elétrico 
com sua bateria pesada, especialmente 
para caminhões. Enquanto a Alemanha 
está lutando muito nessa área, os suíços 
estão avançando por iniciativa do setor 
privado: 1.600 caminhões a hidrogê-
nio devem estar nas estradas suíças até 
2025; os primeiros 50 devem estar na 
estrada até o final do ano. A infra-estru-
tura com postos de abastecimento é pla-
nejada pela Coop, a tecnologia de célu-
las de combustível já foi desenvolvida e 
aprovada por uma equipe de engenheiros 
em nome da Coop em 2017. A Hyundai 
está a construir estes veículos. Os primei-
ros veículos são projetados para 18 tone-
ladas e podem pesar 34 toneladas com 
reboque. Sete tanques de hidrogénio 
com uma capacidade de cerca de 33 qui-
los estão integrados no chassis. Segundo 
o fabricante, o veículo pode ser reabaste-
cido em sete minutos a uma pressão de 
350 bar.

É inaceitável que a pequena Suíça 
esteja nos enganando com algo que não 
podemos fazer pelo menos tão bem. Mas 
o facto é que estamos vários anos atra-
sados em relação à competição e temos 
finalmente de começar a recuperar o 
atraso. Caso contrário a Alemanha será 
deixada para trás.

Por que a iniciativa deve vir do seu 
Centro de Tecnologia Climática e que 
características técnicas você pode 
oferecer? 
Uma grande instalação de electrólise 
para a produção de H2 verde num verda-
deiro laboratório, que segundo o Minis-
tro Altmaier é agora necessária imedia-
tamente, com uma capacidade até 40 
MW, está idealmente localizada para nós 
porque temos todas as redes de gás e 
electricidade necessárias no local do CTC 
em Meckenheim, temos espaço e as pos-
sibilidades de construir uma instalação 
piloto tão importante e já concluímos 
desenvolvimentos e projectos-piloto, por 
exemplo, para a propulsão de navios de 
hidrogénio. As mais importantes empre-
sas de logística estão localizadas nas pro-
ximidades. 

Obrigado.

A entrevista foi conduzida por Thomas 
Kützemeier, editor-chefe


