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RESUMO

Um modelo matemático computacional foi adaptado para a averiguação da
viabilidade técnica e econômica de uma possível produção de amônia no Estado do
Ceará advinda de hidrogênio eletrolítico, destinada à síntese de fertilizantes
nitrogenados. O modelo matemático relaciona parâmetros como, crescimento
populacional, demanda energética, Produto Interno Bruto per capita do referido
Estado, além de estimativas para a produção de hidrogênio e amônia. Preços de
energia, área necessária para a instalação do parque eólico, capacidade da usina de
dessalinização, investimento de capital, custos de operação e de manutenção e
impactos ambientais, também são parâmetros incluídos neste modelo. Os resultados
deste estudo mostram uma projeção de 90 anos dos impactos da implantação do
sistema avaliado no qual a produção de amônia através do sistema hidrogênioeólico influencia no mercado futuro de fertilizantes nitrogenados no Estado do Ceará.
Palavras – chave: Hidrogênio Eletrolítico, Energia eólica, Amônia, Fertilizantes
Nitrogenados, Estado do Ceará.
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ABSTRACT

A computational mathematical model was adapted to investigate the technical and
economic feasibility of a possible ammonia production in Ceará arising from
electrolytic hydrogen, for the synthesis of nitrogen fertilizers. The mathematical model
relates parameters like, population growth, energy demand, Gross Domestic Product
per capita of that State, as well as estimates the production of hydrogen and
ammonia. Energy prices, required area for installation of the wind farm, the
desalination plant capacity, capital investment, operating and maintenance costs and
environmental impacts are also parameters included in this model. The study results
show a projection of 90 years of impacts from the implementation of the evaluated
system in which ammonia production through wind-hydrogen system influences the
future nitrogen fertilizers market in the State of Ceará.

Keywords: Hydrogen, Solar Energy, Ammonia, State of Ceará.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Motivação
A sustentabilidade global está diretamente ligada às fontes energéticas
que as sociedades utilizam e ao custo da poluição causada por algumas delas
(WINTER, 1987). A procura por novas fontes e técnicas de armazenamento de
energia se faz cada vez mais necessária.
O hidrogênio é um vetor energético que pode atuar no processo de
produção e armazenamento de energia causando impactos ambientais ou de forma
ambientalmente limpa. Atualmente, grande parte da utilização desse gás é destinada
às aplicações industriais e na agricultura, destacando-se a produção de amônia para
síntese de fertilizantes nitrogenados.
A amônia anidra é a base para todos os fertilizantes nitrogenados
sintéticos usados atualmente. Estes são obtidos da mistura de nitrogênio e
hidrogênio, sendo que o principal processo se deve a produção do hidrogênio
(BNDES, 2006).
A descoberta do processo de síntese da amônia pelo alemão Fritz Haber
deu inicio ao desenvolvimento dos fertilizantes nitrogenados sintéticos, que hoje são
responsáveis por quase metade da produtividade agrícola mundial.
Porém, os impactos ambientais negativos desta tecnologia, também
afetam toda a humanidade (ERISMAN, 2008). No ano de 2010, foram produzidos 31
milhões de toneladas de amônia no mundo inteiro.
Para a produção de hidrogênio necessário neste processo, os métodos
utilizados na maioria das vezes incluem gás natural ou carvão, o que resulta em 1,87
toneladas de CO2 emitido por tonelada de amônia se produzida por gás natural
(RONG LAN, 2013).
Apenas 0,5% dos fertilizantes produzidos no mundo atualmente são
baseados em hidrogênio gerado pela eletrólise da água. No entanto, o aumento
constante dos preços do gás natural e do carvão e a preocupação com as emissões
de gases de efeito estufa resultam em um interesse crescente nessa tecnologia.
Chama-se atenção para o fato de que a utilização de energia renovável está
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passando por uma rápida expansão e, consequentemente, tornando-se mais
competitiva, permitindo assim ser viável o processo de eletrólise para a produção de
amônia (MORGAN, 2013).
O hidrogênio obtido a partir da eletrólise da água resulta da separação da
molécula de água em seus componentes constituintes, hidrogênio e oxigênio. No
processo de eletrólise não há emissão de poluentes. Para que ocorra a dissociação
da molécula de água é necessária certa diferença de potencial, que pode ser gerada
a partir de uma fonte de energia renovável e ambientalmente limpa. Exemplo disso,
a energia eólica e solar.
Segundo Carvalho (2012), o Ceará se destaca cada vez mais no
aproveitamento da energia dos ventos, isso se devendo ao fato de estar localizado
próximo ao oceano e a linha do Equador e receber ventos de regiões e direções
diferentes, por esse motivo passou a ser um dos estados mais escolhidos para a
implantação de parques eólicos.
Levando-se em consideração o grande potencial eólico do Estado do
Ceará. Este trabalho apresenta o modelo computacional de um sistema hidrogênioeólico que prevê a síntese de amônia a partir da disponibilidade de energia eólica do
referido estado.
Esta monografia foi idealizada de acordo com a seguinte motivação:
Elaborar um estudo que possa prever a diminuição dos danos ao meio ambiente
causados pelo uso de fertilizantes nitrogenados, utilizando a energia dos ventos que
é uma fonte limpa, renovável e abundante no Estado do Ceará para produzir
hidrogênio e posteriormente sintetizar a amônia que serve como base para os
fertilizantes nitrogenados essenciais à sobrevivência da população.
1.2 Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho é a análise da viabilidade de um sistema
hidrogênio-eólico para síntese de amônia, destinada à produção de fertilizantes
nitrogenados.
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1.3 Objetivos específicos
Analisar a viabilidade do modelo proposto com base nos dados referentes ao
estado do Ceará utilizando um programa em linguagem Fortran para abordar os
seguintes aspectos:
•

previsão do aumento da demanda energética;

•

a influência da inserção do hidrogênio eletrolítico destinado à síntese de
amônia na evolução do PIB considerando os ganhos com a venda de amônia;

•

a produção de amônia a partir da quantidade de hidrogênio produzido de
fonte eólica;

•

produção de amônia com H2 e com GN;

•

o investimento de capital necessário para o sistema proposto;
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Hidrogênio

O hidrogênio é um gás incolor, inodoro, insípido e altamente inflamável
que no futuro poderá atuar como um armazenador de energia. Como combustível, o
hidrogênio pode ser usado em todas as aplicações em que os combustíveis fósseis
são usados hoje em dia, mas sem emissões perigosas, com uma única exceção de
emissões NOx quando o hidrogênio é queimado (emissões que podem ser
efetivamente controladas). Além disso, o mesmo pode ser convertido em formas
úteis de energia de forma mais eficiente do que os combustíveis fósseis
(VEZIROGLU e BARBIR, 1991; VEZIROGLU e BARBIR, 1992; VEZIROGLU e
BARBIR, 1998).
Porém, o hidrogênio não ocorre na natureza em sua forma elementar ou
molecular por esse motivo não pode ser classificado como uma fonte de energia,
mas sim como um vetor energético que pode ser a partir de toda e qualquer fonte de
energia, incluindo combustíveis fósseis, energia nuclear e fontes renováveis de
energia (F. BARBIR, 2009). A água é a fonte mais abundante de hidrogênio o qual é
um portador de eletricidade. Do ponto de vista da sustentabilidade, uma sinergia
entre o hidrogênio, eletricidade e fontes de energia renováveis é particularmente
interessante (F. BARBIR, 2005).
Sistemas de hidrogênio podem fornecer alternativas sustentáveis viáveis,
para atender às necessidades de energia no mundo. O hidrogênio é adequado para
todos os setores de energia, tais como transporte, edifícios, serviços e indústria. Ele
pode fornecer opções de armazenamento para carga de base (geotérmica), sazonal
(hidrelétrica) e intermitente (PV e eólica) de recursos renováveis. Além disso, ele
pode diminuir os impactos climáticos de utilização contínua de combustíveis fósseis,
quando combinada com tecnologias de descarbonização emergentes.
No entanto, os sistemas de energia à base de hidrogênio ainda enfrentam
muitas barreiras técnicas e econômicas que devem primeiro ser superadas, para
que se torne um portador de energia competitivo. As melhorias devem ser feitas em
tecnologias de produção de hidrogênio, armazenagem, transporte e utilização,
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juntamente com a integração desses componentes em sistemas de energia
completos.

2.1 .1 Produção de hidrogênio
O hidrogênio é um armazenador de eletricidade que pode ser produzida a
partir de diversas fontes de energia, se pensado em sistemas de energia é mais
parecido com a eletricidade do que os combustíveis fósseis que são extraídos da
crosta terrestre. A produção de hidrogênio pode ser realizada a partir de qualquer
combustível de hidrocarboneto, porque, por definição, esses combustíveis contêm
hidrogênio. O hidrogênio também pode ser produzido a partir de vários materiais
biológicos e da água. No caso do processo de separação da água o mesmo recebe
o nome de eletrólise e é o processo eletroquímico mais antigo que se tem
conhecimento.
No entanto, a maior produção de hidrogênio é a partir dos combustíveis
fósseis. Podemos destacar o gás natural e carvão. O hidrogênio pode ser adquirido
a partir de combustíveis de hidrocarbonetos por meio de três técnicas básicas:
reforma a vapor, a oxidação parcial e reforma autotérmica. A maior produção de
hidrogênio atualmente é através da reforma a vapor do gás natural (LIPMAN, 2011).
Estes métodos produzem uma grande quantidade de monóxido de
carbono. Todos os processos convencionais de produção de hidrogênio são
utilizados em escala comercial.
A viabilidade dos processos podem variar no que diz respeito a uma
instalação de produção centralizada ou distribuída (RIIS., et al 2006).
O principal problema enfrentado com a produção de hidrogênio eletrolítico
é que é difícil competir com os custos dos recursos fósseis, pelo fato de serem mais
acessíveis. No entanto, a necessidade de transição para o hidrogênio se deve
principalmente à necessidade de redução das emissões de dióxido de carbono, fato
que deve influenciar na comparação de ambos os processos onde deve ser
considerado a diminuição do CO2 a eficiência e custos. (MEHMET, et al., 2012).
Atualmente o hidrogênio é predominantemente usado para a produção de
metanol, amônia e na indústria de refinação (OLGA BICAKOVA e PAVEL STRAKA,
2012). A eletrólise da água é considerada uma das principais tecnologias para a
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geração de hidrogênio, pois é compatível com tecnologias de energia existentes e
das futuras gerações e um grande número de tecnologias renováveis (solar,
biomassa, hídrica, eólica, das ondas, das marés, geotérmica, etc) (CLARKE et al,.
2010).
A eletrólise da água é um dos métodos mais básicos para gerar
hidrogênio quase puro e é impulsionado pelo movimento dos elétrons, que circulam
continuamente através de um circuito externo como mostra a figura a seguir.
(IBRAHIM DINCER, 2012).

Figura 1 – Processo convencional de eletrólise da água

Em geral, o fornecimento de tensão e corrente é feito através de
eletrodos, entre os quais existe um meio condutor iônico, que pode ser líquido
(solução eletrolítica, sal fundido) ou sólido (membranas de ácidos sólidos, cerâmicas
permiônicas). Um processo eletrolítico particular que utiliza eletrodos inertes e meio
condutor ácido ou básico, aquoso, em que os produtos das reações desenvolvidas
são apenas o hidrogênio e o oxigênio, ou seja, cujo balanço das reações químicas
resulta unicamente na decomposição da água é denominado eletrólise da água.
Existem vários sistemas onde a eletrólise da água pode ser desenvolvida,
diferenciando-se, basicamente, através do tipo de condutor iônico utilizado. De
qualquer forma em todos eles a reação final é a decomposição da água em seus
elementos constituintes (SILVA, 1991):
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(1)

2 → 2  ½ 2

Existem duas tecnologias para realizar a eletrólise da água: o processo
alcalino e o processo da membrana de troca de prótons (PEM). A tabela 1 resume
as principais características dos sistemas alcalino e eletrólise PEM. Dois parâmetros
são importantes, que é a eficiência e a densidade da corrente. A eficiência das
células eletrolíticas é definida como a energia real necessária para conduzir a
reação (IBRAHIM DINCER, 2012).
Tabela 1 – Parâmetros das principais células eletrolíticas
Proce
sso
de
eletrólise
Alcali
na

PEM

Eletrólit
o

KOH 25
– 30% wt or
NAOH,
NaCl

Transp
orte de íons

Reação do
ânodo

Hidroxil
a OH¯

4OH¯(aq)

O2(g)
2H2O(l)

→

Reaçã
o
do
cátodo
2H2O(l)

+ + 2e →

Densid
ade
de
corrente,
A/cm²
0.1
–
0.4

Eficiê
ncia, %

50-65

H2(g)
+
2OH (aq)

2H2O(l)→
Proton
4H+
s H+
ero
4H+ (aq) + 4e- +4e- →
(NAFION)
+O2(g)
2H2(g)
Fonte: Adaptado de Dincer (2012).
Polím

>1.6

5075

Como dito anteriormente, as tecnologias de eletrólise mais comuns
baseiam-se na eletrólise de soluções alcalinas, onde a adição de um eletrólito (sal)
aumenta a condutividade da água, e o hidrogênio é um subproduto. Por exemplo, na
produção de cloro e hidróxido de sódio. Por outro lado, uma tecnologia mais eficaz
em que mais prótons são trocados utilizando membrana de troca de prótons (PEM) é
a eletrolise PEM onde os eletrolisadores são mais eficientes do que os alcalinos,
mas, os seus preços são mais elevado do que a de um sistema alcalino clássico. No
eletrolisador alcalino, a água é introduzida no cátodo, onde é dissociado em íons de
hidrogênio e hidroxila (OH¯), que passam através do material eletrolítico para o
ânodo, onde o oxigênio é formado, conforme as reações abaixo:

Â
: 4¯ → 2  22
á
: 22  2¯ → 2  2¯
 : 2 → 2  1/22

(2)
(3)
(4)
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A tecnologia PEM pode ser empregada em sistemas de eletrolisadores
com a finalidade de substituir os materiais corrosivos, como um fator de segurança,
além de não ser necessário o monitoramento frequente do eletrólito líquido, como
ocorre nos eletrolisadores alcalinos.
A eletrólise PEM utiliza uma membrana plástica capaz de conduzir cargas
positivas (prótons) como ocorre com as células a combustível. A produção de
hidrogênio é de aproximadamente 20 metros cúbicos por hora, para cada unidade
de eletrolisador (GOMES NETO, 2005).
Os eletrolisadores de membrana de troca de prótons (PEM) são mais
caros que os alcalinos. Quando ocorrem problemas ou falhas em decorrência do
desgaste da membrana ou degeneração do catalisador os custos para repor essas
peças são muito elevados.
No caso dos eletrolisadores alcalinos comparados à tecnologia anterior o
eletrólito e os eletrodos são de baixo custo, como o níquel que é de fácil obtenção e
substituição. Apenas 1% da produção de hidrogênio em escala mundial é gerada a
partir da eletrolise da água. Isso ocorre devido ao elevado custo da eletricidade, que
geralmente equivale a dois terços do custo operacional da produção do hidrogênio,
tornando este um método mais caro que os convencionais, ou seja, à base de gás
natural ou carvão (GOMES NETO, 2005).
Eventualmente, com as alternativas e as frequentes reduções dos custos
das membranas e dos catalisadores, os eletrolisadores PEM virão a ser,
provavelmente, mais utilizados que os alcalinos (HURLEY, 2004).

2.1.2 Geração de hidrogênio a partir de energia eólica

A energia cinética contida nos ventos pode ser convertida em energia
elétrica. A energia elétrica pode ser utilizada no processo de eletrolise da água para
produção de hidrogênio, atuando como fonte a diferença de potencial para
dissociação da molécula de água.
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A energia eólica pode ser produzida a um custo muito baixo nas regiões
com recursos eólicos suficientes. Pode ser usada para gerar hidrogênio em pequena
ou grande escala (SHERIF, et al., 2005).
Outra observação importante é que o sistema eólico destinado somente a
geração de hidrogênio é mais simples que aquele utilizado na geração comercial de
energia elétrica, principalmente se for empregado diretamente de um gerador D.C, o
que dispensaria o uso de retificadores de corrente. Além disso , o próprio sistema de
geração do hidrogênio acoplado aos sistemas eólicos é seriamente considerado
como uma possibilidade para a regularização de fornecimento de energia elétrica via
energia eólica, onde gasômetros de hidrogênio serviriam como “pulmões”
reguladores da geração variável de energia cinética dos rotores eólicos. De fato,
fixando-se o potencial das células eletrolíticas, a corrente elétrica no sistema e,
consequentemente, a quantidade de hidrogênio gerado, variaria de acordo com a
energia fornecida pelos ventos, que são bastante irregulares, apresentando
variações diárias significativas (SILVA, 1991).

2.1.3 Sistemas de armazenamento de hidrogênio
Após a produção e purificação do hidrogênio o mesmo deve ser
armazenado

e purificado

para

sua posterior utilização

ou transporte.

O

armazenamento pode ser na forma gasosa, líquida ou através da combinação com
hidretos metálico (SANTOS JÚNIOR, 2004).
Apesar de a percepção contrária do público, o hidrogênio é tão seguro
quanto os outros combustíveis comuns (SWAIN e SWAIN, 1992, THOMAS,
1996 e BARBIR, 1999). O armazenamento do hidrogênio quando na forma de gás
pode ser feito em cilindros de grande volume e alta pressão, já na forma liquida deve
utilizar sistemas criogênicos que possuem baixíssima temperatura, cerca de -253°C.
E mesmo que seja armazenado em metais “esponjosos”, conhecidos como hidretos
metálicos, tem-se o problema do peso destes metais. Existem também outras
tecnologias promissoras, como as microesferas e as nano fibras de carbono e
também na forma de amônia (GOMES NETO, 2005)

O hidrogênio comprimido atualmente apresenta-se sob a forma de
cilindros ou tanques sobre pressão, sendo um método de armazenamento direto
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amplamente usado quando são necessárias pequenas quantidades de gás. As
vantagens principais de se armazenar o hidrogênio como gás comprimido são:
simplicidade e a inexistência de perdas energéticas com o passar do tempo (após a
compressão do H2).
Já para a liquefação do hidrogênio é necessário um processo intensivo de
energia. Este processo exige quantidades equivalentes a cerca de um terço da
energia em hidrogênio liquefeito. A liquefação do hidrogênio se faz realmente
necessária quando há a necessidade de se atingir a máxima densidade de
armazenamento, como por exemplo, em aplicações aeroespaciais e em alguns
automóveis que utilizam tanques especialmente desenvolvidos para o uso do
hidrogênio liquefeito. Alguns protótipos de automóveis movidos a hidrogênio, bem
como automóveis comercialmente disponíveis também usam tanques de hidrogênio
liquido especialmente desenvolvidos (BRAESS E STROBL, 1996).
O hidrogênio pode formar hidretos metálicos com alguns metais e ligas.
Durante a formação do hidreto metálico, as moléculas de hidrogênio são divididas e
os átomos de hidrogênio são inseridos nos espaços dentro da estrutura de metais
e/ou ligas adequadas, de tal forma que um armazenamento eficaz comparável à
densidade do hidrogênio líquido é criado. Durante o processo de armazenamento, o
calor é liberado o qual deve ser removido, a fim de conseguir a continuidade da
reação. Durante o processo de liberação do hidrogênio, o calor tem de ser
adicionado ao tanque de armazenamento. Uma vantagem de armazenar hidrogênio
em hidretos metálicos é o aspecto da segurança. Um sério dano a um tanque de
hidreto (por exemplo, colisão) não representaria risco de incêndio, já que o
hidrogênio permaneceria na estrutura de metal (SHERIF, et al., 2005).

2.1.4 Distribuição e segurança do hidrogênio
Várias opções de transporte e distribuição de hidrogênio estão
disponíveis, incluindo a entrega de hidrogênio gasoso comprimido e líquido por
caminhões, e de hidrogênio gasoso por dutos (F. ORHAN).
O hidrogênio deve ser transportado desde o ponto de produção até ao
ponto de utilização. Também deve ser compactado com segurança, armazenado e
distribuído em postos de abastecimento ou instalações de energia estacionária.
Devido à sua relativamente baixa densidade de energia volumétrica, transporte,
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armazenamento e entrega final ao ponto de uso pode ser um dos custos
significativos e ineficiências de energia associados com o uso de hidrogênio como
um portador de energia. Práticas seguras na produção, armazenamento,
distribuição e uso do hidrogênio são partes integrantes de planos futuros. Como a
maioria dos combustíveis, o hidrogênio pode ser manuseado e usado com
segurança com sensor adequado, manuseio, e as medidas de engenharia
necessárias. O Departamento de Energia dos EUA lançou um programa de
atividade para verificar as propriedades físicas e químicas do hidrogênio, delinear os
fatores que devem ser considerados para minimizar os riscos de segurança
relacionados com o uso do hidrogênio como combustível e fornecer uma base de
dados abrangente sobre hidrogênio e segurança do hidrogênio (U.S DEPARTMENT
OF ENERGY, 2014).
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2.2 Energia eólica

Chamamos de energia eólica a energia cinética contida nos ventos. Seu
aproveitamento ocorre por meio da conversão de energia cinética de translação em
energia cinética de rotação. Esta conversão pode ser feita com o uso de turbinas
eólicas, que tem como objetivo converter a energia dos ventos em energia elétrica
ou moinhos de vento utilizados para trabalhos mecânicos (ANEEL, 2005).
Há mais de 3000 anos a humanidade faz uso da conversão de energia
cinética em energia mecânica. As primeiras aplicações se destinaram a moagem de
grãos e bombeamento da água (MARTINS, et al., 2008).
A energia dos ventos de certa forma é dependente da energia solar. Ele é
gerado principalmente pelo maior aquecimento da superfície da Terra próximo a
linha do Equador. Para as regiões próximas a linha do Equador, como é o caso do
Nordeste Brasileiro, merece destaque a importância dos ventos alísios. Estes ventos
são constituídos por movimentos de massas de ar em direção às menores pressões
da aquecida faixa equatorial, sendo defletidos no sentido oposto à rotação da terra
pela ação da força de Coriólis.
Figura 1 – Formação dos ventos

Fonte: Atlas Eólico do Brasil, 2001.
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A região próxima da linha do equador para a qual os ventos alísios
convergem é denominada Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). Como os
ventos alísios carregam umidade e são gradualmente aquecidos ao longo do
percurso, a convergência em uma região de pressões menores é caracterizada por
forte convecção e chuvas quase continuas. A posição da ZCIT migra em ciclos
anuais, coincidindo, por exemplo, com o território do Ceará durante os meses de
março a maio, a consequência é a ocorrência da principal e muitas vezes única
estação chuvosa do estado, na qual os ventos alcançam os valores mínimos do ano.
Nos restantes nove meses, a ZCIT se desloca para outras áreas, resultando em um
período seco no estado do Ceará e a ocorrência de ventos com valores
relativamente elevados e constância (SEINFRACE, 2001).

2.2.1 Energia eólica e seu aproveitamento
A potência que se pode obter utilizando um gerador eólico é proporcional
ao cubo da velocidade do vento como mostra a equação a seguir:






 

(5)

Quando se duplica a velocidade do vento a potência é multiplicada por
oito. Logo, percebe-se que a velocidade média do vento é um fator que determina a
analise da viabilidade de um sistema eólico, sendo este um recurso muito variável,
tanto no tempo como no espaço, podendo mudar muito em distâncias muito
reduzidas. Em geral, as zonas costeiras e os cumes das montanhas são as mais
favoráveis e melhor dotadas para o aproveitamento do vento com fins energéticos
(FLÓREZ, 1991).
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2.2.2 Funcionamento e tipo de aerogeradores
As turbinas eólicas podem ser classificadas segundo diversos critérios.
Com relação ao porte (potência instalada), são consideradas pequenas aquelas com
potência nominal menor que 500 kW, turbinas de médio porte, são aquelas com
potência nominal entre 500 kW e 1000 kW e turbinas de grande porte, possuem
potência nominal maior que 1 MW (ANEEL, 2005).
No início da utilização da energia eólica, surgiram turbinas de vários tipos,
eixo horizontal, eixo vertical, com apenas uma pá, com duas e três pás, gerador de
indução, gerador síncrono, etc. Com o passar do tempo, consolidou-se o projeto de
turbinas eólicas com as seguintes características: eixo de rotação horizontal, três
pás, alinhamento ativo, gerador de indução e estrutura não flexível (CBEE, 2000).
Existem algumas diferenças entre os tipos de turbinas. As turbinas de
pequeno porte, por exemplo, não possuem sensor de direção. Sua orientação é
determinada por um leme que se encontra em sua região posterior e auxilia a
movimentar a turbina de acordo com a direção do vento. Em geral as turbinas
eólicas são classificadas de acordo com o eixo do rotor, que podem ser de eixo
vertical ou de eixo horizontal (BARRETO et al., 2008):
Em geral, os rotores de eixo vertical têm a vantagem de não necessitarem
de mecanismos de acompanhamento para variações da direção do vento, o que
reduz a complexidade do projeto e os esforços devido às forças de Coriolis. Os
rotores de eixo vertical também podem ser movidos por forças de sustentação (lift) e
por forças de arrasto (drag). Os principais tipos de rotores de eixo vertical são
Darrieus, Savonius e turbinas com torre de vórtices.
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Figura 2 – Rotor de eixo vertical

Os rotores do tipo Darrieus são movidos por forças de sustentação e
constituem-se de lâminas curvas (duas ou três) de perfil aerodinâmico, atadas pelas
duas pontas ao eixo vertical, conforme Figura 2 (CRESESB, 2008).
Os rotores de eixo horizontal são os mais comuns, e grande parte da
experiência mundial está voltada para a sua utilização. São movidos por forças
aerodinâmicas chamadas de forças de sustentação (lift) e forças de arrasto (drag).
Um corpo que obstrui o movimento do vento sofre a ação de forças que atuam
perpendicularmente ao escoamento (forças de sustentação) e de forças que atuam
na direção do escoamento (forças de arrasto).
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Figura 3 – rotor de eixo horizontal

Ambas são proporcionais ao quadrado da velocidade relativa do vento.
Adicionalmente, as forças de sustentação dependem da geometria do corpo e do
ângulo de ataque (formado entre a velocidade relativa do vento e o eixo do corpo). A
Figura 3 apresenta uma turbina de eixo horizontal de grande porte (CRESESB,
2008).
2.2.3 Potencial eólico do Ceará

Segundo a ANEEL (2002) a avaliação do potencial eólico de uma região
requer trabalhos sistemáticos, coleta e análise de dados sobre a velocidade e o
regime de ventos. Para realizar uma avaliação rigorosa é necessário realizar
levantamentos específicos. Para as primeiras estimativas do potencial bruto ou
teórico, pode-se fazer uso de dados coletados em aeroportos, estações
meteorológicas e outras aplicações similares.
O Ceará possui um potencial de produção de energia eólica de 13,5 GW
de potencial médio para instalação de novos parques eólicos no litoral (on shore),
com mais 9,2 GW off-shore e 3,5 GW nas áreas do interior do Estado. Isso totaliza
26,2 GW.
Muitas áreas do litoral não estão disponibilizadas para instalação de
parques eólicos, sejam por serem áreas de proteção ambiental chamado de APA´s,
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por possuírem características físicas de declive inviável para instalação de usinas e
por serem áreas de mangues e áreas juridicamente “indisponíveis”. Diante disso,
conta-se com 40% da faixa litorânea que, utilizando aerogeradores de 2,1 MW, pode
produzir 13,5 GW de potencial nominal instalada, com velocidade média de vento de
8 m/s e fator real de capacidade 35%.
No que se refere à off-shore, o Ceará tem uma das maiores vantagens
competitivas de todos os estados brasileiros, senão do mundo: possui uma
plataforma

continental

rasa,

com

média

de

8

m

de

profundidade

em

aproximadamente 35% de sua faixa litorânea. Essas características reduzem custos
na instalação de uma usina, facilitam sua manutenção e, consequentemente, sua
durabilidade (time life). O interior do Estado possui áreas em três altiplanos
principais: Serra da Ibiapaba, Chapada do Araripe e vale do Jaguaribe (ENGEMEP,
2010).

2.2.4 Impactos Socioambientais

A geração de energia elétrica por meio do uso de turbinas eólicas é uma
alternativa para suprir a demanda energética necessária, o seu uso vem se
destacando no Estado do Ceará. O uso desta tecnologia tem impactos
socioambientais positivos e negativos. Os aspectos positivos incluem a geração de
energia elétrica e a atração turística, gerando renda, emprego, arrecadações e
promovendo

o

desenvolvimento

regional.

Entre

os

principais

impactos

socioambientais negativos das usinas eólicas destacam-se os sonoros e os visuais.
Os impactos sonoros são devidos aos ruídos dos rotores e variam de acordo com as
especificações (ARAÚJO, 1996).
Além dos ruídos existem também os impactos visuais causados pela
aglomeração de turbinas eólicas principalmente quando se trata de fazendas
eólicas.
Os impactos variam de acordo com o local das instalações, o arranjo das
torres e as especificações da turbina, apesar de efeitos negativos, como alterações
na paisagem natural. Outro impacto negativo das centrais eólicas é a possibilidade
de interferências eletromagnéticas, que podem causar perturbações nos sistemas de
comunicação e transmissão de dados (rádio, televisão e etc.) (TAYLOR, 1996).
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Também a possível interferência nas rotas de aves que deve ser
devidamente considerada nos estudos e relatórios de impactos ambientais (ANEEL,
2010).

2.2.5 Aspectos socioeconômicos

Os sistemas eólicos tem tido uma redução no que diz respeito aos custos
de produção de energia elétrica nos últimos anos. Desde o surgimento das primeiras
turbinas comerciais conectadas à rede no fim da década de 1970 até os dias de
hoje, o custo de geração de eletricidade tem sido reduzido aproximadamente por um
fator de 10. Desta forma os parques eólicos apresentam valores médios de US$
0,04/KWh, com o custo da turbina eólica estimado em cerca de US$ 765/KW
(CARVALHO, 2012 apud ZERVOS, 2002).
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2.3 Amônia

A amônia (NH3) é uma substância química essencial na natureza e
desempenha um papel fundamental em muitos processos biológicos, incluindo
aqueles em humanos. A amônia é mais leve do que o ar em temperaturas e
pressões normais e é incolor com um odor pungente (SAIKA., et al).
A síntese da amônia é o ponto de partida para a produção de fertilizantes
nitrogenados

e

alguns

fosfatados.

A

produção

de

fertilizantes

consome

aproximadamente 1,2% do total de energia do mundo em uma base anual. Uma vez
que as contas de produção de amônia é cerca de 8,7% do consumo total de energia
da indústria, o combustível e matéria-prima utilizada para a produção de amônia são
de longe as principais necessidades energéticas (INTERNATIONAL FERTILIZER
INDUSTRY ASSOCIATION, 2009).

2.3.1 Síntese de amônia

A forma básica do fertilizante é a "amônia anidra", ou seja, a amônia livre
de água. As indústrias utilizam temperaturas e pressão elevadas para poderem fixar
o nitrogênio do ar com o hidrogênio. O gás natural é a maior fonte de hidrogênio na
produção de amônia e para produzir uma tonelada de amônia são necessários 1.030
m³ de gás natural.
Segundo Borges (2009) foi graças a síntese da amônia que o advento dos
fertilizantes nitrogenados levou a um aumento de 30 a 50% da produção agrícola, o
que garantiu a sobrevivência de 27% da população mundial durante o século 20.
Na produção da amônia, que contém 82% de N, o gás natural reage com
vapor, na presença de um catalisador de níquel, e sob temperatura de 660 °C
produzindo monóxido de carbono (CO) e hidrogênio (H). Ao nitrogênio tirado do ar é
adicionado H, e a mistura é passada sobre outro catalisador à alta temperatura e
pressão, para produzir a amônia (NH3), conforme a reação a seguir:

2  32  2 3

(6)
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A síntese de amônia no processo Haber-Bosch é uma das maiores e mais
bem estudados processos químicos no mundo. A produção anual de amônia
(principalmente para uso agrícola) excede 120 milhões de toneladas (Klerke., et al).
Segundo Erisman, et al 2008, o Processo Harber-Bosch deu início a
uma nova fase não apenas da agricultura e da indústria mundial, mas também da
própria forma de vida de nossa civilização.
Em 2006, a produção de amônia pelo processo de Haber-Bosch
representou 1,2% do consumo de combustível fóssil no mundo, principalmente
através do uso de gás natural e carvão.
A amônia é cerca de 18% de hidrogênio em peso, e tem um pouco mais
da metade da densidade de energia da gasolina por volume. Toda a energia da
amônia é derivada a partir do seu conteúdo em hidrogênio que pode ser facilmente
reformada a partir de hidrogênio e azoto. A amônia tem o maior teor de hidrogênio
em volume do que qualquer combustível líquido, incluindo a gasolina, o gás natural
liquefeito (GNL), o gás de petróleo liquefeito (LPG, propano), etanol, e até mesmo o
hidrogênio líquido.
Amônia anidra líquida, NH3, tem mais átomos de hidrogênio por litro do
que de hidrogênio líquido. Esta capacidade de NH3 para armazenar hidrogênio muito
compactamente à temperatura ambiente e pressão moderada é uma vantagem
chave para o NH3 sobre GH2. NH3 feita a partir de energia elétrica gerada pelo
vento, água e nitrogênio atmosférico é um mercado de grande potencial e via de
entrega para energia eólica, a nível mundial (LEIGHTY e HOLBROOK, 2008).

2.3.2 Aplicações da amônia

Amônia contribui significativamente para as necessidades nutricionais de
organismos terrestres por servir como um precursor para alimentos e fertilizantes.
Amônia, tanto direta quanto indiretamente, é também um bloco de construção para a
síntese de muitos fármacos (SCIENTIA, 2014).
Amônia contribui significativamente para as necessidades nutricionais de
organismos terrestres por servir como um precursor para alimentos e fertilizantes. O
principal uso de amônia é para a produção de fertilizantes (83% em 2003). Outra
principal aplicação é sua conversão a explosivos, porque o ácido nítrico é produzido
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via oxidação da amônia. A totalidade do nitrogênio de todos os compostos orgânicos
fabricados sinteticamente é derivada direta ou indiretamente da amônia (F.
QUIUMENTO, 2011).
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3

MODELO MATEMÁTICO EÓLICO-HIDROGÊNIO

Para a análise dos parâmetros propostos nesse trabalho, foi utilizado um
modelo matemático em linguagem Fortran. O modelo faz uma projeção à longo
prazo dos parâmetros técnicos, socioeconômicos e ambientais que estão
relacionados com a introdução do hidrogênio-solar em substituição aos combustíveis
fósseis, o mesmo já foi adaptado para diversas regiões do mundo incluindo o estudo
do Ceará ( SACRAMENTO, 2007; SALES, 2010; PATRÍCIO, 2013).
Neste trabalho é proposta uma adaptação do modelo, que viabiliza uma
produção de hidrogênio eletrolítico para síntese de amônia, matéria prima pra os
fertilizantes nitrogenados em substituição ao hidrogênio produzido a partir do gás
natural para o mesmo fim.
Os seguintes parâmetros são incluídos no modelo: População do local de
estudo, demanda energética, Produto Interno Bruto (PIB), taxa de introdução de
hidrogênio, importação de amônia, preços do hidrogênio e da amônia, poluição
atmosférica, índice de qualidade de vida, economia ambiental devido a maior
eficiência de utilização do hidrogênio, ganho agrícola, ganho na venda da amônia,
ganho na venda de oxigênio gerado, volume de água demandada pela usina de
deionização, capital total demandado para o investimento, custos de operação e
manutenção para suporte devido ao sistema, custo de produção de amônia junto ao
parque eólico e renda total do mesmo.
Nas subseções seguintes, serão apresentadas as relações entre os
parâmetros acima mencionados.

3.1 População

De acordo com Lutfi e Veziroglu, 1991,a população de um país ou região
pode ser estimada pela seguinte equação:


1 
Qn = Qn − 1exp ( ln2 )( ∆t n )( Wn ) x 
θ q 0 


(7)
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Onde θq0 representa o tempo de dobramento inicial para população. O
valor do mesmo para o local de estudo pode ser obtido através de cálculos
estatísticos considerando-se a taxa média geométrica de crescimento anual da
população. Já o valor de θq0 para o mundo pode ser obtido de análises estatísticas
da evolução do crescimento populacional durante os 20 (vinte) anos antecedentes
ao ano inicial usado no modelo, considerando-se uma taxa média geométrica de
1,16% (INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2002). Foi também estimada uma
taxa de crescimento do PIB mundial em 3,2% ao ano (WWI, 2005).
Segundo Eljrushi e Veziroglu (1990) o modificador de crescimento
populacional, Wn, é uma função adimensional, tal como produto interno bruto per
capita, taxa de poluição e população. A, B, C, a, b e c são constantes adimensionais,
e foram calculadas utilizando-se informações estatísticas disponíveis para o mundo
inteiro e algumas sub-regiões.
A equação para W n foi inicialmente apresentada por Eljrushi e Veziroglu
(1990), como mostrado a seguir:

Wa = A − B ( Grqn ) ( Pr n ) ( Qrn ) −
a

b

C

c

(G ) ( P ) (Q )
a

b

rn

rqn

(8)

c

rn

Sacramento et al. 2008, adaptou para o estado do Ceará da seguinte forma:

Wn = 1.3 − 0.077(Grn )1.0 ( Prn ) 0.1 (Qrn ) 0.5 − 0.228 / (Grn )1.0 ( Prn ) 0.1 (Qrn )0.5

Onde

Qrn (= Qn Q0 )

é

a

razão

adimensional

(9)

de

população,

Grqn (= Gn ⋅ Q0 G0 ⋅ Qn ) a razão adimensional de PNB ou PIB, e Prn (= Pn P0 ) é a razão
adimensional para poluição.

3.2 Demanda de energia

O

nível

de

consumo

de

energia

está

diretamente

ligado

ao

desenvolvimento socioeconômico de um país.
Existe uma grande dependência energética no mundo, tanto em petróleo,
quanto em gás natural, os suprimentos de petróleo são finitos e tem sido
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consumidos com uma velocidade avassaladora. Cerca de metade da energia
consumida no mundo provem de petróleo e gás natural (PETROBRÁS, 1991, p. 2),
por isso aumenta cada vez mais a busca de alternativas para uma transição segura
em um ambiente de oferta energética sustentável.
A demanda de energia aumenta a uma proporção maior que o
crescimento da população devido ao desejo das pessoas em melhorar seu padrão
de vida. Assim, o tempo para dobrar o crescimento da demanda de energia (θet)
pode ser expresso da seguinte maneira (LUTFI E VEZIROGLU, 1991):

1 θ et = 1 θ e + 1 θ q

(10)

Onde θet é o tempo para dobrar a demanda energética, este que possui
duas componentes: θe que é a parcela do tempo de dobramento da demanda
energética devido ao aumento da qualidade de vida dos habitantes da região e o θq
que é a parcela relacionada com o tempo de dobramento da população. O tempo de
dobramento inicial da demanda energética total do mundo é de 36 anos
(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2002). De posse dos dados anteriormente
descritos, calcula-se o valor inicial para o tempo de dobramento da demanda
energética devido ao aumento da qualidade de vida dos habitantes da região pela
utilização da Equação (8), encontrando-se o valor de 90 anos para o mundo.
Espera-se que o consumo de energia seja fortemente influenciado pelo
modificador de crescimento populacional Wn. A relação entre o consumo de energia
no ano tn, En, e no ano tn-1, En-1 pode ser expressa como:


 1
1  


En = En −1 exp ln 2 ( ∆tn )(Wn )
+
 θ q 0Vqn θe0Ven  





(

)

(11)

Onde En e En-1 são as demandas energéticas totais para os anos n e n-1
respectivamente. As variáveis Vqn e Ven são os modificadores adimensionais para os
tempos de dobramentos θq e θe respectivamente.
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A necessidade de energia devido ao aumento populacional deve crescer
a uma taxa menor do que o volume de lares e escritórios por pessoa. Isto faz com
que a energia requerida decresça proporcionalmente. Portanto, o modificador Vq é
uma função leve da razão populacional, logo:

Vqn = ( Qrn )

x

(12)

Onde o valor do expoente x assumido é x ≤ 0,1.
A componente θe, devido aos esforços para melhorar o padrão de vida,
tenderia a diminuir com o decréscimo da capacidade de produção das fontes de
combustíveis fósseis, pois mais energia seria requerida para a extração destes
recursos energéticos. Ela tenderia também a ter seu valor reduzido com o acréscimo
no consumo de energia per capita. O aumento nos preços dos combustíveis fósseis
mundiais resultaria em maiores tempos de dobramentos. Consequentemente, o
modificador Ve pode ser expresso pela seguinte fórmula:

Crny Rrnz
Ven = v
Erqn

(13)

Onde Crn é a razão entre os preços dos combustíveis fósseis e
hidrogênio, (Rrn = Rn/R0) é a razão entre recursos de combustível fóssil e Erqn =
(EnQ0/E0Qn) é a demanda energética normalizada em relação ao seu valor inicial. Os
expoentes y, z e v possuem valores menores ou iguais a 0,1 (≤ 0,1).

3.3 Produto interno bruto

O Produto Interno Bruto, PIB é uma medida da produção total de bens e
serviços finais de um Estado a preço de mercado. Possui uma taxa, em geral
levemente maior do que a taxa de crescimento de consumo de energia. Pode-se
atribuir esta diferença ao contínuo progresso tecnológico no melhoramento das
eficiências de conversão de energia e também a produtividade humana. A relação

41

entre o Produto Interno Bruto Gn no ano tn e no ano tn-1, Gn-1 pode ser expressa pela
seguinte fórmula:



1
1
1 
+
+

 θ q 0Vqn θ e 0Ven θ g 0Vgn  




Gn = Gn −1 exp ( ln 2 )( ∆tn )(Wn ) 


(14)



Sendo Gn e Gn-1 os valores do PIB nos anos n e n-1, respectivamente. A
variável θq0 é a componente inicial para o tempo de dobramento do PIB devido aos
avanços tecnológicos, e está relacionada com os tempos de dobramentos da
população, demanda energética e PIB pela seguinte expressão:

1 θ gt = 1 θ e + 1 θ q + 1 θ g

(15)

Onde θ gt é o tempo de dobramento do PIB. A variável θg tende a
decrescer com o aumento do PIB per capita, desde que este último decorra em
investimentos em atividades de pesquisas e de desenvolvimento, favorecendo,
portanto, o seu contínuo crescimento. O modificador Vg é expresso por:

Vgn = 1 (Grqn )

u

(16)

Onde u é assumido com valores menores ou iguais a 0,1 (u ≤ 0,1)
(SACRAENTO, 2007).
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3.4 Produção de hidrogênio

A produção de hidrogênio pode ser destinada a síntese de amônia, em
uma planta de produção da região de estudo, de forma a colaborar com a oferta
interna de fertilizantes de forma ambientalmente mais limpa. A taxa de produção de
hidrogênio adotada é exponencial, tal como a taxa de crescimento exponencial de
consumo de energia, podendo então ser expressa pela equação seguinte:

(

)


 ln 2 ∆tn  

 
H n = H n −1 exp 
 θ hn





(17)

Onde Hn e Hn-1 representam a produção de hidrogênio nos anos n e n-1
respectivamente, e θhn representa o tempo de dobramento para produção de
hidrogênio. Este último será expresso por:

θ hn = C1 + C2 ( n − 1)

(18)

Onde C1 e C2 serão constantes independentes. Os valores para estas
constantes influenciam diretamente na velocidade com que o hidrogênio aumentará
sua vantagem com relação aos sistemas usuais. Serão criados dois cenários a partir
de valores supostos para estas constantes, um representando a introdução lenta e
outro representando a introdução rápida de hidrogênio na matriz energética da
região de estudo:

θ hn = 2,0 + 0,2 ⋅ (n − 1)

(19)

θ hn = 2,0 + 0,25 ⋅ (n − 1)

(20)
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O tempo para dobrar dado pela equação (13) representa a taxa de
introdução rápida de hidrogênio, seguido por uma taxa de introdução lenta dada pela
equação (15).
O hidrogênio produzido será utilizado no estado do Ceará pra a síntese
de amônia, matéria prima para a produção dos fertilizantes nitrogenados,
contribuindo diretamente para a redução do consumo de gás natural e
eventualmente sua importação. Quando comparadas as eficiências de utilização de
combustíveis fósseis e de hidrogênio, percebe-se que uma unidade de energia do
hidrogênio tem uma maior eficiência de utilização do que uma unidade de energia
fóssil. Em outras palavras, há necessidade de uma menor quantidade de energia de
hidrogênio do que de energia de combustíveis fósseis para realização do mesmo
trabalho.
Sendo En a demanda energética em atividades que necessitam do gás
natural no Ceará no ano n. Uma vez que a utilização de hidrogênio apresenta maior
eficiência que a utilização de energia fóssil, o fator η (razão de eficiência de
utilização) é introduzido. Para este caso a taxa de produção de hidrogênio é dada
pela seguinte equação:
Se:
"#$ % &$

(21)

Então:

'($  0

(22)

e:
$ 

*+
,

(23)

Neste caso a taxa de produção de hidrogênio acompanha a demanda de
energia para um determinado ano.
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3.5 Produção de amônia com H2 e com GN

Para uma usina de amônia com produção de aproximadamente 280
ton/dia, é necessária a instalação de uma planta de produção de hidrogênio com
capacidade de 23.000 Nm³/h, utilizando o processo de eletrólise, chegando à
equação abaixo:

(24)

-$  6,03 ⋅ $

Onde CDn é a capacidade de produção de amônia eletrolítica e Hn é a
capacidade de produção de hidrogênio para produzir a amônia correspondente,
ambos em GJ.
Todos os dados de entrada do modelo foram calculados com base em
uma planta de produção de amônia de 100 toneladas/dia, lembrando que para uma
planta com esta escala de produção é mais vantajoso o uso do hidrogênio eletrolítico
ao invés do gás natural por reforma a vapor (ESPÍNOLA, 2008).

3.6 Preços de energia

Demanda de energia, ganho e disponibilidade de fontes de energia são os
fatores importantes que afetam os preços de energia. Uma investigação de dados
históricos mostra que os preços de fluidos fósseis podem ser correlacionados em
termos dos parâmetros acima mencionados, levando em conta a seguinte
expressão:

Crfh = 0,33 +

0,67 ( Grwn )

0,2

( Rrwn )

(F )
rqwn

0,5

0,5

(26)

Onde Crfn(= Cfn/Cf0) é a razão de preço da energia fóssil, Grwn(= Gwn/Gw0)
razão para valores para Produto Interno Bruto (PIB) mundial, Frqwn(= FwnQw0/Fw0Qwn)
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é a razão entre os valores do consumo mundial de energia fóssil per capita, e Rrwn(=
Rwn/Rw0) a razão de fontes de combustível fóssil no mundo.
Similarmente a seguinte relação é obtida para os preços mundiais de
energia a base de hidrogênio:

Crhn = 0, 2 +

0,8 ( Grwn )

0,2

(F )

( H rwn )

0,4

rqwn

0,43

(27)

Onde Crhn( = Chn/Ch0) é a razão entre os valores de preço de hidrogênio e
Hrwn( = Hwn/Hw0) a razão de produção de hidrogênio no mundo.
Com o intuito de apresentar a média proporcional dos preços de energia
de hidrogênio e fóssil e suas produções, define-se uma razão de preços de energia
composta Crcn, como apresentado a seguir:

C rcn = γ fn ⋅ C rfn + γ hn ⋅ C rhn

(28)

Onde γfn( = Fwn/Ewn) é a fração de consumo mundial de gás natural e γhn(
= Hwn/Ewn) a fração de consumo a base de hidrogênio no mundo.
As equações acima foram utilizadas, também, para predizer a evolução
dos preços da amônia produzida pelo combustível fóssil gás natural e por hidrogênio
eletrolítico.

3.7 Quantidade total de aerogeradores para produção de hidrogênio

No processo de eletrólise para produção de hidrogênio, é necessária
certa quantidade de aerogeradores. O modelo de aerogerador proposto neste
trabalho é E-70 da empresa ENERCOM e seu tempo de vida são de 20 anos, o qual
apresenta uma potencial nominal de 2.300 KW e a área varrida pelas pás é de 3.959
m².

46

Para a estimativa da energia total gerada para este modelo foram
utilizados os dados da tabela 2.0 e a equação a seguir:

&12  ∑ 455

(42)

Onde  representa o período total de tempo considerado na avaliação,
5 a potência fornecida pela curva de potência do aerogerador para a classe de
velocidade do vento 5 e 45 a frequência relativa de cada classe de velocidade do
vento 5, sendo esta frequência fornecida por (CARVALHO, 2003):

45 

67

(43)

8

Onde 5 representa o período de tempo no qual foi registrada a classe de
velocidade do vento i. Sendo assim o numero de aerogeradores necessário para a
produção de hidrogênio (92:) de forma a satisfazer a produção total de hidrogênio
no ano  , pode ser calculada pela seguinte equação:

92: 

;$
,<=.*?<@

(44)

Onde:

 = produção de hidrogênio no ano 
" = eficiência do eletrolisador
A eficiência do aerogerador está embutida na fórmula, através do cálculo
da potência nominal do gerador eólico 5, e consequentemente da &12.

3.8 Número de aerogeradores para dessalinização da água e irrigação

Com o objetivo de suprir o eletrolisador com a água fresca e para fins de
irrigação, a água do mar deve ser dessalinizada usando um processo osmótico,
onde o solvente (H2O) deve passar de um meio hipertônico para um meio
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hipotônico, precisando obviamente, de energia para a realização deste processo.
Assim o número adicional de aerogeradores, Gerd, deve ser requerido para gerar
eletricidade para a dessalinização da água (SACRAMENTO, 2007).

92 

AB$
*?<@

(29)

Onde (Bwn= E1.W dn) é a energia elétrica requerida no processo de
dessalinização da água do mar no ano n.

Sendo:

Wdn= demanda total de água no ano tn em m³/ano
E1 = consumo de energia da usina de dessalinização em GJ/m³

3.9 Área total do terreno

A área total ocupada pelos aerogeradores Arge, é dada por:

21  21. 92

(30)

Onde Ger (=Gerd+ Gerp) é o número total de aerogeradores para
dessalinização da água e produção de hidrogênio, consequentemente. Ar1 é a área
ocupada por um gerador eólico observando-se o devido espaçamento para que
nenhum gerador eólico cause o efeito sombra em outro aerogerador (SIMÃO et al,
2004), e é calculado levando em conta o diâmetro do rotor do gerador em questão,
sendo seu valor 0,27.

3.10 Capacidade da Usina de Dessalinização da água

A relação que representa a demanda de água (Wdn) no ano tn será dada
por:
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Wdn = Whn + Win

(31)

Onde

Whn = demanda de água para a produção de hidrogênio
Win = demanda de água para a irrigação
Whn e Win podem ser calculados pelas formulas abaixo:

Whn = W1 ⋅ H n

(32)

Win = W2 ⋅ Aan

(33)

Onde

W1 = consumo do eletrolisador por GJ de hidrogênio produzido
W2 = demanda anual de água para a irrigação por unidade de área.

Certa área deverá ser usada para fins agrícolas, deixando certo espaço
para vias de acesso, colunas de postes de concreto, etc. Assumindo a razão entre a
área cultivada de terra, Aan, e a área total do projeto Aan, e a área total do projeto
Apn, tem-se que:

Aan = δ ⋅ Apn
Levando

em

(34)

consideração

vários

parâmetros

como

evaporação,

coeficiente de cultivo, precipitação efetiva e outros, determinam-se um valor médio
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para a demanda de água para a irrigação da região, onde será proposta a instalação
do projeto.

3.11 Economia ambiental

Um dos benefícios na introdução do sistema de energia a base de
hidrogênio eólico é a substituição do sistema atual, onde a produção de fertilizantes
é proveniente de combustíveis fósseis (neste caso, o gás natural), fazendo com que
se reduza a poluição do ar, as chuvas ácidas e o efeito estufa, os quais resultam na
economia, devido a diminuição de danos ao meio ambiente (PATRICIO, 2013).
No caso onde não se faz a introdução de hidrogênio, o custo dos danos
ambientais é:

Den = En ⋅ Cp

(48)

Onde
Den = custos dos danos ambientais no ano tn;
En = consumo de energia no ano tn;
Cp = custo dos danos ambientais por unidade de energia fóssil
consumida.

Após a introdução de hidrogênio, o custo de danos ambientais decresce
podendo ser expresso por:

Dhn = ( Fdn + ε H n ) ⋅ C p

(49)

Onde

Dhn = custo causado pelo hidrogênio e pelos combustíveis fosseis;
Fdn = demanda de combustível fóssil no ano tn;
ε = razão de poluição produzida entre o hidrogênio e os combustíveis
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fosseis.
A equação para economia de danos ambientais, Sen, no ano tn pode ser
expressa por:

Sen = Den − Dhn

(50)

Ou

Sen =ηr ⋅ Hn ⋅ Cp − ε ⋅ Hn ⋅ Cp

(51)

3.12 Economia devida á maior eficiência com a utilização do hidrogênio

Existem lucros devido ao aumento da eficiência de utilização de
hidrogênio ao se comparar com o gás natural. Levando isto em consideração
através dos preços de combustíveis, a equação para esta economia, pode ser
expressa por:

(

Sun = EEn ⋅ C fn + H n ⋅ Chn − Fdn ⋅ C fn

)

(52)

Onde
Cfn = preço do combustível fóssil no ano tn;
Chn = preço do hidrogênio no ano tn.
É possível calcular a que preço o hidrogênio poderá tornar-se competitivo
com o gás natural, por exemplo. Isto é, quando terá o mesmo custo que a gasolina.

3.13 Crédito de oxigênio

Durante o processo de eletrólise da água para a produção de hidrogênio,
produz-se também oxigênio, que poderia fornecer ganhos e retornos de capitais ao
projeto. Se Son é o ganho devido à produção paralela de oxigênio, pode ser vista na
equação a seguir:
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Son = C0 ⋅ H n

(53)

Onde

C0 = crédito para o oxigênio por GJ de hidrogênio produzido.

3.14 Ganho na venda de amônia

O lucro gerado com a venda da amônia para a indústria de fertilizantes é
dependente do preço da amônia multiplicado pela produção desta.

9$  -$ ⋅ 

(54)

Onde

Pa = preço da amônia em US$/GJ.

3.15 Ganho agrícola

A renda anual incidida da entrada de recursos da produção agrícola, do
terreno próximo aos painéis fotovoltaicos, pode ser expressa por:

I an = Γ⋅ Aan

(55)

Onde

Ian = renda anual de recursos agrícolas;
Γ = renda média de recursos da produção agrícola por unidade de área.
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3.16 Investimento de capital

Os principais itens que demandam certo capital de investimento são os
geradores eólicos, eletrolisadores, compressores, depósitos, linha de tubulação e
usina de dessalinização. As correlações que calculam o investimento necessário, em
cada um dos componentes citados para cada ano são apresentadas a seguir:

3.17 Aerogeradores

Os aerogeradores tem um tempo de vida estimado em 20 anos. A
equação que origina este custo e dada por:

&CDEF  92D F. : 

(45)

Onde,

: = cálculo do preço pela potência de cada aerogerador.
&CDEF = valor gasto com a instalação dos aerogeradores em bilhões de US$

3.18 Eletrolisador
O eletrolisador é o coração do sistema, nele ocorrerá à eletrólise para a
devida produção de hidrogênio. O tempo de vida do eletrolisador é estimado em 20
anos (SALES, 2010).
Se:
C2 = custo do eletrolisador por GJ de hidrogênio produzido;
∆Hn = nova produção de hidrogênio;
∆Hn = Hn – Hn-1.
Celn = C2 ⋅ ∆H

(38)
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Celn = capital requerido para o eletrolisador no ano tn.
Operando a uma alta taxa de corrente pode-se reduzir substancialmente a
contribuição do custo do eletrolisador. Entretanto, o tempo de vida do eletrolisador
bem como a eficiência de eletrolise é reduzido quando o eletrolisador é operado a
grande densidade de corrente, o que quer dizer que a otimização dos parâmetros de
taxa de operação é necessária (SOUZA, 1994).

3.19 Estoque compressão e transmissão
O tempo de vida de um sistema de armazenamento e transmissão de
hidrogênio é de 20 anos (YOUNG, 2007). Assim, se C3 representa o custo de
armazenamento e transporte por GJ de hidrogênio,
Se:
C3 = custo de estocagem, compressão e transporteo por GJ de
hidrogênio;
Então
Csn = C3 ⋅ ∆H

(39)

Onde
Csn = capital total requerido para estocagem, compressão e transmissão
no ano tn.

3.20 Usina de dessalinização

O tempo de vida estimado para a usina de dessalinização é de 30 anos
(ESEMBERG, 1986), logo:

C4 = capital requerido para a usina de dessalinização por m³ de água,

∆Wdn = Wdn −Wd (n−1)
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Então

Cdn = C4 ⋅ ∆Wdn

(40)

Onde
Wdn foi definido na seção 8

3.21 Planta de produção de amônia

A variação entre a produção de amônia no ano tn pelo ano anterior, é
dada como:
C9 = capital requerido para a usina de produção de amônia, em US$/GJ

Δ-H  CDH K CDDHLF
Então

$  M ⋅ Δ-

(41)

Onde PACn é o capital requerido pra usina de produção de amônia, por
ano.

3.22 Gastos com operação e manutenção (O&M)

Os componentes que exigem certo custo de operação e manutenção são
os aerogeradores, as células fotovoltaicas, os eletrolisadores, o sistema de
estocagem e compressão e a planta de dessalinização. Os cálculos que relacionam
estes custos O&M para cada um destes componentes é dado a seguir:

3.22.1 Aerogeradores

O valor de O&M gasto com os geradores eólicos é cerca de 10% do seu custo.
Assim, tem-se que:
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NDEF  0,1. &CDEF

D46F

Onde

COMA(J) = Custo total com manutenção dos aerogeradores anualmente

3.22.2 Eletrolisadores

Se C6 representar os custos de O&M por GJ de hidrogênio produzido,
então

Oe ln = C6 ⋅ H n

(43)

Onde

Oeln = custo total de O&M do eletrolisador no ano tn.
3.22.3 Armazenamento e transmissão de hidrogênio

Se C7 representar o custo de O&M para armazenamento e distribuição
por GJ de hidrogênio, então:

Osn = C7 ⋅ H n

(44)

Onde
Osn = custo total de O&M para armazenamento e distribuição de
hidrogênio.

3.18.4 Usina de dessalinização
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Se C8 representa o custo de O & M por m³ para a usina de
dessalinização, então

Odn = C8 ⋅Wdn

(45)

onde
Odn = custo total de O & M na usina de dessalinização no ano tn.

3.22.4 Planta de produção de amônia

Se C10 representa o custo de O&M por GJ de amônia produzida, então.

$  O ⋅ CDH

(46)

PAOn = custo total de operação e manutenção com a planta de amônia no
ano tn.

3.23 Cálculo da poluição

Atualmente a poluição atmosférica é causada principalmente pelo uso de
combustíveis fósseis. A introdução de hidrogênio no setor de produção de
fertilizantes em substituição ao gás natural tem como efeito a eventual redução da
poluição do ar. A equação relacionando a poluição ao consumo de combustível fóssil
e hidrogênio, pode ser vista na equação a baixo:

Pn = U ( Fdn + ε H pn )
Onde:
Pn = quantidade de poluição no ano n;
U = poluição por unidade de energia fóssil consumida;

(47)
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ε = razão entre poluição produzida pelo hidrogênio por unidade de
energia fóssil e a poluição produzida pelos combustíveis fósseis por
unidade de energia.

Para calcular o valor da quantidade de poluição inicial P0, da região de
estudo adotada, basta substituir os valores de Fdn, Hdn, U e ε na equação anterior
(47).
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3.24 Dados iniciais inseridos no modelo

Levando em consideração o ano 2010 como ano inicial, foram estudadas
as tendências futuras dos parâmetros descritos no item 3.0.
Duas diferentes taxas de tempo para dobrar a quantidade de hidrogênio
introduzido foram estudadas, com o intuito de mostrar as consequências da
introdução de hidrogênio na matriz energética e na qualidade de vida das pessoas:

PQ$  2,0  0,2D K 1F
PQ$  ∞

(48)
(49)

O tempo para dobrar dado pela equação (9) representa a taxa de
introdução rápida de hidrogênio. No caso aonde o tempo de dobramento vai para o
infinito corresponde a não introdução de hidrogênio-solar em substituição ao gás
natural para a produção de amônia, para fins agrícolas.
Foi assumido que o hidrogênio-solar para a produção de amônia será
introduzido na matriz energética do estado do Ceará a partir do ano 2020. Assim terse ia que:
Para:
2010 ≤ t < 2020

Hn = 0

Para:
t = 2020

Hn = 2,75 TJ/ano

A área ocupada pelo projeto é calculada levando em consideração um
espaçamento para a agricultura (SOUZA, 1998):
δ = 0,60
A razão entre a eficiência de utilização do hidrogênio e a eficiência de
utilização dos combustíveis fósseis η, está incluída na equação (21) onde é usado
este valor:
η = 1,36
O coeficiente de impacto ambiental U e a razão entre a poluição
produzida pelo hidrogênio por unidade de energia fóssil e a poluição produzida pelos
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combustíveis fósseis por unidade de energia ε estão incluídos na equação (49), e
traz os valores a seguir:
U = 43,15 kg/GJ
ε = 0, 117

Tabela 2 - Dados iniciais para o Ceará.

Variáveis

Valor

Unidades

População, Q0

7,4 x 106

Habitantes

Demanda de energia, E0

0,13

EJ

Demanda de fertilizantes nitrogenados,

37,0 x 10³

Toneladas

Produto Interno Bruto, G0

11,5 x 109

US$

Preço do hidrogênio, Ch

25,35

US$/GJ

Preço do gás natural, Cf

9,11

US$/GJ

Preço da amônia, Pa

21,5

US$/GJ

Produção de gás natural, Fp0

1,15

PJ

Importação de gás natural, Fi0

0,69

PJ

Reserva de gás natural, R0

41,67

PJ

Poluição, P0

48,3 x 106

Kg

Produção de hidrogênio, H0

0

GJ

Produção de hidrogênio, H0 (2020)

2,75

TJ

Tempo de dobramento para a população,

40

Anos

12

Anos

17

Anos

10

Anos

57

Anos

EE0

θq0
Tempo de dobramento para o crescimento
da demanda de energia, θet0
Tempo de dobramento para o crescimento
do padrão de vida da população, θe0
Tempo de dobramento para o crescimento
do PIB, θgt0
Tempo de dobramento para o crescimento
do PIB devido aos avanços tecnológicos,
θg0
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Tabela 3 - Dados iniciais para o mundo.
Variáveis

Valor

População, Qw0

6,1 x 109

Unidades
Habitantes
9

Demanda de energia, Ew0

208,068 x 10

Produto Interno Bruto, Gw0

45 x 1012

US$

Produção de gás natural, Fw0

105,84

EJ

Reserva de gás natural, Rw0

6,52 x 103

EJ

Poluição, Pw0

11,16 x 1012

Kg

Produção de hidrogênio, Hw0

3,2

EJ

Tempo de dobramento para o
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Anos

36

Anos

92

Anos

22

Anos

57

Anos

EJ

crescimento da população, θq0
Tempo de dobramento para o
crescimento da demanda de energia,
θet0
Tempo de dobramento para o
crescimento do padrão de vida da
população, θe0
Tempo de dobramento para o
crescimento do PIB total, θgt0
Tempo de dobramento para o
crescimento do PIB devido aos
avanços
tecnológicos, θg

O processo de dessalinização da água do mar por osmose reversa
necessita de uma energia consumida por m³ de água, E1,é:
E1 = 24,8 MJ/m³
O consumo de água para o eletrolisador por GJ de hidrogênio produzido,
W1,é:
90 x 10-3 m³ de água por H2
A demanda anual de água para irrigação por unidade de área, W2, é
(Coelho, 2005):
5,66 x 105 m³/km²/ano
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O custo dos danos ambientais por unidade de energia fóssil consumida,
é: (VEZIROGLU 2005):
Cp = 12,52 US$/GJ
O crédito para o oxigênio por GJ de hidrogênio produzido, C0 foi levado
como (VEZIROGLU,2005):
C0 = 3,50 US$/GJ
A renda média de recursos da produção agrícola por unidade de área, Γ,
é dado como (SEAGRI,2005):
Γ = 5,0 x 105 US$/km²
O capital requerido pelo eletrolisador por GJ de hidrogênio produzido, C2,
é dado a seguir (MYERS, 2003):
C2 = 3,40 US$ /GJ
O custo de estocagem, compressão e transmissão de hidrogênio é
apresentado na tabela 4 a seguir:

Tabela 4 - Custos de armazenamento, compressão e distribuição de
hidrogênio.
Tipo

Custo
(US$/GJ)

Gás comprimido – curto
período
Gás comprimido – longo
período

Quantidade
armazenada (GJ)

1,84

20.300

1,53

130.600

12,34

391.900

7,35

3.919.000

Fonte: Hydrogen delivery technology roadmap, 2005.

Onde o curto período é de 1-3 dias e o longo período é de 1 mês. O
sistema de armazenamento de hidrogênio utilizado no modelo será de um curto
período para grandes quantidades de energia retida, supondo uma infra-estrutura de
comercialização e utilização que absorva toda a produção em até três dias.
O capital gasto com a usina de dessalinização por m³ de água, C4, de
acordo com:
0,617 US$/m³
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O custo anual com operação e manutenção por GJ de hidrogênio
produzido, C6 e C7, requerida para eletrólise e armazenamento, compressão e
transmissão, respectivamente, é determinado como segue (MYERS, 2003) e (HDTR,
2005):
C6 = 0,68 US$/GJ
C7 = 0,4 US$/GJ
O custo anual requerido com O&M para a planta de dessalinização por m³
de água, C8, é da forma:
C8 = 0,3 US$/m³ de água
O capital requerido para a usina de produção de amônia, C9 é de:
C9 = 13,27 US$/GJ
O custo com operação e manutenção para a planta de produção de
amônia, C10, é de:
C10 = 0,07 US$/GJ
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para análise dos parâmetros mais relevantes do programa apresentado,
serão analisados diversos gráficos que mostram curvas referentes ao Estado do
Ceará. Os gráficos mostram uma projeção de 90 anos a partir do ano de 2010 a
2100, no cenário de introdução e sem introdução do hidrogênio eletrolítico advindo
da energia eólica para produção de fertilizantes nitrogenados em substituição ao
hidrogênio produzido a partir do gás natural.
A Figura 5 representa o tempo de dobramento da produção de hidrogênio
(ϴhn) nos cenários de introdução rápida e lenta. A taxa de introdução do hidrogênio
diminui à medida que este valor aumenta.
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Figura 5 – Tempo de dobramento para a produção de hidrogênio

A Figura 6 apresenta a projeção do crescimento populacional da
população do Estado do Ceará entre os anos de 2010 a 2100. O crescimento
populacional se mostra de forma semelhante nos dois cenários estudados até o ano
de 2030, com o número de 11,9 milhões de habitantes.
No ano de 2065 o cenário de introdução rápida apresenta uma diferença
de meio milhão de habitantes em relação ao cenário sem introdução. Esta diferença
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ocorre devido a introdução do hidrogênio eletrolítico para a produção de fertilizantes
nitrogenados ao invés do hidrogênio gerado a partir do gás natural, diminuindo
assim a emissão de dióxido de carbono, melhorando assim a qualidade de vida das
pessoas e consequentemente sua expectativa de vida.
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Figura 6 – Projeção da população do Estado do Ceará
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A figura 8 apresenta a projeção da demanda energética total do Estado
do Ceará, nos cenários de introdução rápida e sem introdução. As projeções nos
dois cenários são semelhantes até o ano de 2060 somando neste ano 1,72 EJ. No
ano de 2100 existe uma diferente entre os dois cenários de 0,99 EJ.
Não existe uma grande diferença entre as curvas que representam os
dois cenários, pois, o gás natural destinado à produção de hidrogênio para síntese
de fertilizantes nitrogenados representa uma pequena parcela, se comparado a
matriz energética do Estado do Ceará.
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Figura 8 – Projeção da demanda Energética do Estado do Ceará
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A Figura 9 mostra a demanda de fertilizantes no Estado do Ceará
analisando os cenários de Introdução rápida e sem introdução. Até o ano de 2055 os
dois cenários se confundem, apresentando uma demanda de 38.800 toneladas, já
no ultimo ano o cenário de introdução rápida ultrapassa o de sem introdução em
consequência da maior produção de hidrogênio.
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Figura 9 – Demanda de fertilizantes no Estado do Ceará
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A figura 10 faz uma comparação entre a demanda de fertilizantes nitrogenados e
a produção de amônia que é a principal matéria prima destes insumos básicos que
aumentam a produção agrícola. Até o ano de 2065 a demanda de fertilizantes
nitrogenados supera a produção de amônia, já a partir do ano 2070 a produção de
amônia passa a ser maior que a demanda de fertilizantes, ou seja, a partir desse
ano, existe um excedente de amônia, o que pode favorecer a exportação para outros
estados.
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Figura 10 – Demanda de fertilizantes x produção de amônia
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5 CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

A síntese de amônia proporcionou a produção em escala mundial de
fertilizantes nitrogenados, aumentando a produtividade da agricultura em grande
parte do planeta. Atribui-se à síntese da amônia um aumento de 30 a 50% da
produção

agrícola.

Com

isso,

os

fertilizantes

nitrogenados

garantiram

a

sobrevivência de mais de um quarto da população mundial durante o século 20.
No entanto, o uso de fertilizantes acarreta problemas, sendo um deles na
sua produção, pois o gás natural é utilizado em larga escala na síntese de amônia
que é matéria prima para produção destes fertilizantes, isso gera um aumento
significativo na concentração de dióxido de carbono na atmosfera contribuindo para
o aumento do aquecimento global. Por esse motivo faz-se cada vez mais necessária
a busca por novas fontes de energia limpa e renovável em substituição ao gás
natural utilizado para este fim, como por exemplo, a energia eólica utilizada neste
trabalho.
Além do problema ambiental, ainda existe a grande dependência do Brasil
em relação aos fertilizantes que são em sua maior parte importados. O sistema
proposto mostra que com a utilização da energia eólica em substituição ao gás
natural a partir do ano de 2070 acarretará um aumento significativo da produção de
amônia no Estado do Ceará, superando a demanda de fertilizantes o que pode
resultar na exportação de amônia para estados próximos.
Os custos com a planta de amônia não foram mencionados no trabalho,
pois ocorreu uma divergência entre os custos de geração eólica esperados e os
resultados gerados pelo programa o que será resolvido no próximo trabalho.
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Anexo 1 – Modelo Computacional de um Sistema Hidrogênio-Eólico para
Produção de fertilizantes Nitrogenados no Estado do Ceará
!

***************************************************************

!

VARIAVEIS DO MUNDO USADAS NO PROGRAMA
REAL LR, LRW
INTEGER T, K
DIMENSION QW(112),EW(112),GW(112),PW(112),HW(112),T(112),
1 ERQW(112),RW(112),QRW(112),GRW(112),ERW(112),PRW(112),
2 AW(112),BW(112),RRW(112),LRW(112),CRE(112),FW(112),CRH(112),
3 CH(112),CF(112),VQW(112),VGW(112),VEW(112),GAMF(112),SW(112),
4 CE(112),WW(112),FRW(112),HRFW(112),CRF(112),HRW(112),TC(112),
5 THW(112),GRQW(112),GAMH(112),RSW(112),TOC(112),PVC(112)

!

***************************************************************

!

VARIAVEIS DO CEARµ INCLUIDAS NO MODELO

!

***************************************************************
DIMENSION Q(112),G(112),ER(112),PR(112),HD(112),GTL(112),CA(112),
1 HX(112),QR(112),RR(112),ERQ(112),HR(112),E(112),TCPV(112),
2 HE(112),W(112),S(112),F(112),FD(112),CDgn(112),GR(112),GH(112),
3 FP(112),VE(112),VG(112),HM(112),RWL(112),VQ(112),CAC(112),
4 QRWL(112),GRQWL(112),P(112),AT(112),A(112),TE(112),CRAC(112),
5 GT(112),R(112),H(112),AR(112),GRQ(112),LR(112),HRF(112),ACR(112),
6 B(112),GRT(112),GRTQ(112),THYH(112),FI(112),GF(112),APV(112),
7 APVP(112),HC(112),APH(112),APA(112),APB(112),DF(112),DH(112),
8 SE(112),SU(112),SO(112),ST(112),AIA(112),AIB(112),ADHS(112),
9 PAgn(112),ADI(112),ADIS(112),TPV(112),EQ(112),GQ(112),TG(112),
1 TGQ(112),TGR(112),TGRQ(112),NH(112),NHE(112),SEHN(112),CRPA(112),
2 SEC(112),FIC(112),TNP(112),CP(112),EE(112),NP(112),CRAG(112),
3 WI(112),CW(112),NPV(112),WD(112),WDH(112),WDI(112),PRWL(112),
4 CWH(112),CWI(112),CHT(112),TI(112),ELC(112),CPE(112),SCTC(112),
5 SCTO(112),GVAgn(112),ELO(112),WDC(112),WDO(112),XWD(112),CC(112),
6 PVO(112),XPA(112),PAO(112),PAC(112),CD(112),GVA(112),PA(112),
7 GERP(112),CAER(112),COMA(112),GER(112),ARGE(112),GERD(112),
8 TAM(112)
OPEN(unit=22,file="IntRapida.txt",status="unknown")
DT=1.0
X=0.1
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Y=0.1
Z=0.1
V=0.1
A1=12.52
A2=3.50
!

B3=11.2E+5
C1=2.0
C2R=0.20
C2L=0.25
C2=0.20
IF (C2.EQ.C2L) THEN
WRITE (22,*) "INTRODUCAO LENTA"
ELSE
WRITE (22,*) "INTRODUCAO RAPIDA"
ENDIF

!

C3=60.0E6
W1=0.1
U=43.15
DEL=0.035
DELTA=0.6
APS=0.117

!

ETF=0.736
ETH=1.38

GAMA=4.0E+05
T(1)=2010
!

DADOS INICIAIS PARA O MUNDO

!

***************************************************************
THYQW=59.0
THYEW=92.0
THYGW=57.0
QW(1)=6.1E+9
EW(1)=208.068E+09
GW(1)=45.0E+12
RW(1)=6.52E+12
FW(1)=106.0E+09
HW(1)=3.2E+09
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PW(1)=11.16E+12
QRW(1)=1.0
PRW(1)=1.0
GRW(1)=1.0
GRQW(1)=1.0
W(1)=1.0
RSW(1)=1.0
WW(1)=1.0
ERW(1)=1.0
ERQW(1)=1.0
RRW(1)=1.0
LRW(1)=1.0
CF(1)=9.11
!

CF(11)=8.0
CH(1)=25.35
CE(1)=1.869
CRF(1)=1.0
CRH(1)=1.0
CRE(1)=0.38
GAMF(1)=0.372
GAMH(1)=0.007
HRW(1)=1.0
VEW(1)=0.907
VQW(1)=1.0
VGW(1)=1.0

!

DADOS INICIAIS PARA O CEARµ

!

***********************************************************
BETA=1.0
THYQ=40.0
THYE=17.0
THYG=57.0
PA(1)=21.5
PAgn(1)=6.88
Q(1)=8.450E+6
E(1)=0.17E+09
EQ(1)=22.88
FD(1)=1.12E+06
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FD(10)=1.15E+06
EE(1)=8.36E+05
FI(1)=0.689E+6
FP(1)=0.431E+06
FI(10)=0.708E+6
FP(10)=0.442E+06
G(1)=11.55E+9
GQ(1)=1554.50
CD(1)=1.0E+15
!

TGQ(1)=2.3E+03

!

AC(1)=8.10E+8

!

ACR(1)=1.0

!

TGR(1)=1.0

!

TGRQ(1)=1.0

!

GH(1)=0.0

!

GFI(1)=1.37E+9

!

GT(1)=51.11E+9
R(1)=41.67E+06
H(1)=0.0
HE(1)=0.0
HD(1)=0.0
HX(1)=0.0

!

APV(1)=0.0

!

APVP(1)=0.0
ADIS(1)=0.0
TPV(1)=1.2E-2
APA(1)=1.2E-2

!

HM(1)=1.0E+11
P(1)=4.83E+7

!

AT(1)=6.0E+7

!

AR(1)=1.0
QR(1)=1.0
QRWL(1)=3.88
PR(1)=1.0
PRW(1)=1.0

!

GRT(1)=1.0
GR(1)=1.0
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GRQWL(1)=1.9
GRQ(1)=1.0
RR(1)=1.0
RWL(1)=0.26
W(1)=0.995
LR(1)=1.0
!

CRAC(1)=1.0

!

CAC(1)=11.4
ERQ(1)=1.0
ER(1)=1.0
VE(1)=0.907
VG(1)=1.0
VQ(1)=1.0
HRF(1)=0.0
HR(1)=1.0
GRTQ(1)=1.0
N=0

!

WRITE(22,19)

! 19 FORMAT(/,2X,"INTRODU€ÇO RµPIDA DE HIDROGÒNIO")
!

WRITE(22,20)

! 20 FORMAT(2X,"INTRODU€ÇO LENRA DE HIDROGÒNIO"/)
!

WRITE(22,22)

! 22 FORMAT(/,2X,"TEMPO PARA DOBRAR = "/)
!

WRITE(22,999)

! 999 FORMAT(1X,"ANO",6X,"CF",7X,"CH",7X,"CE" /)
!

WRITE(22,350)

! 350 FORMAT(1X,"ANO",6X,"APA",7X,"TPV",7X,"WDI",7X,"TCPV",8X,"CP",
!
!

1 8X,"ELC"/)
WRITE(22,310)

! 310 FORMAT(1X,"ANO",6X,"Q",7X,"GQ",7X,"FD",8X,"PR",8X,"LR"/)
!

WRITE(22,320)

! 320 FORMAT(1X,"ANO",6X,"SU",7X,"SE",7X,"E",7X,"FI",8X,"FP"/)
!

WRITE(22,330)

! 330 FORMAT(1X,"YEAR",6X,"SCTO",7X,"WDO",7X,"PVO",7X,"ELO",8X,"SCTC",
!
!

2 8X,"WDC"/)
WRITE(22,340)

! 340 FORMAT(1X,"YEAR",6X,"SU",7X,"HE",7X,"TE",8X,"TI",8X,
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!

3 "FIC"/)
DO 100 I=2,105
T(I)=T(I-1)+1
BW(I-1)=0.6931*DT*WW(I-1)
K=T(I)/5
QW(I)=QW(I-1)*EXP(BW(I-1)/THYQW)
QRW(I)=QW(I)/QW(1)
AW(I-1)=(1/(THYQW*VQW(I-1))+1/(THYEW*VEW(I-1)))
EW(I)=EW(I-1)*EXP(BW(I-1)*AW(I-1))
SW(I-1)=1/(THYGW*VGW(I-1))
GW(I)=GW(I-1)*EXP(BW(I-1)*(AW(I-1)+SW(I-1)))
GRW(I)=GW(I)/GW(1)
GRQW(I)=GRW(I)/QRW(I)
RW(I)=RW(I-1)-FW(I-1)
FW(I)=DEL*RW(I)
THW(I-1)=2.0+0.20*(I-1)
HW(I)=HW(I-1)*EXP(0.6931*DT/THW(I-1))
HRW(I)=HW(I)/HW(1)
IF(EW(I).LT.(FW(I)+ETH*HW(I))) THEN
EW(I)=EW(I-1)*EXP(BW(I-1)*AW(I-1))
ELSE
EW(I)=FW(I)+ETH*HW(I)
ENDIF
IF(ETH*HW(I).LE.EW(I)) THEN
HW(I)=HW(I)
FW(I)=EW(I)-ETH*HW(I)
ELSE
HW(I)=EW(I)/ETH
FW(I)=0.0
ENDIF
ERW(I)=EW(I)/EW(1)
ERQW(I)=ERW(I)/QRW(I)
PW(I)=U*((RW(I-1)-RW(I))/DT+APS*HW(I))
PRW(I)=PW(I)/PW(1)
RSW(I)=(GRQW(I)**1.0)*(PRW(I)**0.1)*(QRW(I)**0.5)
WW(I)=(1.3-0.22*RSW(I)-0.08/RSW(I))
VQW(I)=QRW(I)**X
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RRW(I)=RW(I)/RW(1)
EW(I)=ETH*HW(I)+FW(I)
GAMF(I)=FW(I)/EW(I)
GAMH(I)=ETH*HW(I)/EW(I)
CRF(I)=0.33+(0.67)*((GRW(I)**0.2)*(ERQW(I)**0.5))/(RRW(I)**0.5)
CF(I)=CF(1)*CRF(I)
HRFW(I)=ETH*(HW(I)/EW(1))
CRH(I)=0.2+(0.8)*((GRW(I)**0.2)*(ERQW(I)**0.4))/(HRW(I)**0.43)
CH(I)=CH(1)*CRH(I)
CRPA(I)=0.2+(0.8)*((GRW(I)**0.2)*(ERQW(I)**0.4))/(HRW(I)**0.43)
PA(I)=PA(1)*CRPA(I)
CRAG(I)=0.33+(0.67)*((GRW(I)**0.2)*(ERQW(I)**0.5))/(RRW(I)**0.5)
PAgn(I)=PAgn(1)*CRAG(I)
IF(CF(I).LT.CH(I)) THEN
CRE(I)=GAMF(I)*CRF(I)+GAMH(I)*CRH(I)
CE(I)=(FW(I)/EW(I))*CF(I)+ETH*(HW(I)/EW(I))*CH(I)
ELSE
CRE(I)=GAMF(I)*((CRF(I)**2.0)*CRH(I))**0.33+GAMH(I)*
1 ((CRH(I)**2.0)*CRF(I))**0.33
CE(I)=CE(1)*((FW(I)/EW(I))*((CRF(I)**2.0)*CRH(I))**0.33
2 +ETH*(HW(I)/EW(I))*((CRH(I)**2.0)*CRF(I)**0.33))
ENDIF
VEW(I)=(RRW(I)**Y)*(CRE(I)**Z)/(ERQW(I)**V)
VGW(I)=(1/GRQW(I)**W1)
LRW(I)=(GRW(I)*RRW(I))/(PRW(I)*QRW(I))
!

CALCULO DA POPULACAO DO BRASIL

!

*******************************************************************
B(I-1)=0.6931*DT*W(I-1)
Q(I)=Q(I-1)*EXP(B(I-1)/THYQ)
QR(I)=Q(I)/Q(1)
QRWL(I)=(3.88)*QR(I)

!

CALCULO DA DEMANDA DE ENERGIA

!

*******************************************************************
A(I-1)=1/(THYQ*VQ(I-1))+1/(THYE*VE(I-1))
E(I)=E(I-1)*EXP(B(I-1)*A(I-1))
EE(I)=EE(I-1)*EXP(B(I-1)*A(I-1))
ER(I)=E(I)/E(1)
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EQ(I)=E(I)/Q(I)
ERQ(I)=ER(I)/QR(I)
!

CALCULO DO PRODUTO NACIONAL BRUTO

!

*******************************************************************
S(I-1)=1/(THYG*VG(I-1))
G(I)=G(I-1)*EXP(B(I-1)*(A(I-1)+S(I-1)))
GR(I)=G(I)/G(1)
GQ(I)=G(I)/Q(I)
GRQ(I)=GR(I)/QR(I)
GRQWL(I)=0.123*GRQ(I)

!

CALCULO DA PRODUCAO DE HIDROGENIO

!

******************************************************************
IF(I.LT.11) THEN
H(I)=0.0
HR(I)=0.0
HX(I)=0.0
HE(I)=0.0
APH(I)=0.0
APA(I)=0.0

!
!

NPV(I)=0.0
APB(I)=0.0
ADHS(I)=0.0

!

ADHB(I)=0.0

!

ADI(I)=0.0

!

PVC(I)=0.0
ADIS(I)=0.0
TPV(I)=0.0
CC(I)=0
N=0
ELSE
H(10)=2.75E+3
HE(10)=3.8E+3
HR(10)=1.0
HRF(10)=HE(10)/EE(10)

!

APH(10)=4.54E-3
APA(10)=3.9E-2
ADHS(10)=6.74E-6
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ADIS(10)=1.87E-3
TPV(10)=3.0E-2
PVO(10)=3.3E-5
NPV(10)=3.0E-2
CD(10)=8.2E+5
XPA(10)=8.2E+5
PAC(10)=1.08E-2
PAO(10)=5.74E-5
!

CP(16)=0.0307
AIA(10)=9.36E-7
SO(10)=9.62E-6
SE(10)=4.35E+4
CHT(10)=6.97E-3
TI(10)=6.98E-3
WDH(10)=247.5
WDI(10)=22.07E3
WD(10)=22.3E3
XWD(10)=22.3E3
WDC(10)=1.37E-5
WDO(10)=6.7E-6
TCPV(10)=2.25E-3
ELC(10)=9.35E-4
ELO(10)=1.87E-4

!

CPE(16)=46.85E-2
SCTC(10)=5.06E-4
SCTO(10)=1.1E-4
CC(10)=75.0E+6
GER(10)=1.0
TAM(10)=1.0
CAER(10)=2.0E-3
COMA(10)=2.0E-4
N=N+1
THYH(I-1)=C1+C2*(N-1)
H(I)=H(I-1)*EXP(0.6931*DT/THYH(I-1))
HR(I)=H(I)/H(10)
HE(I)=ETH*H(I)
ENDIF
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HRF(I)=HE(I)/EE(I)
IF(HE(I).GE.EE(I)) THEN
H(I)=EE(I)/ETH
HR(I)=H(I)/H(10)
HE(I)=ETH*H(I)
ENDIF
NH(I)=H(I)-H(I-1)
NHE(I)=ETH*NH(I)
!

***************************************************************

!

CALCULO DA DEMANDA DE ENERGIA FOSSIL E PRODUCAO DE HIDROGENIO

!

***************************************************************
IF(HE(I).LE.EE(I)) THEN
FD(I)=EE(I)-HE(I)
ELSE
FD(I)=0.0
ENDIF
FP(I)=1.000*FP(I-1)
R(I)=R(I-1)-FP(I)
IF(R(I).LE.FP(I)) THEN
FP(I)=0.0
ENDIF

!

CALCULO DA IMPORTACAO DE ENERGIA FOSSIL

!

***************************************************************
FI(I)=FD(I)-FP(I)

!

CALCULO DAS RESERVAS DE COMBUSTIVEIS FOSSEIS

!

***************************************************************
R(I)=R(I-1)-FP(I)
RR(I)=R(I)/R(1)

!

PRODU€ÇO DE AMâNIA com H2 e com GN

!

***************************************************************

!

IF(H(I).GE.2.75E+5)THEN
CD(I)=6.03*H(I)

!

ELSE

!

CD(I)=0.0

!

ENDIF
CDgn(I)=6.03*0.7*FD(I)

!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!
!

Energia Solar
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

CALCULO DA AREA FOTOVOLTAICA PARA PRODUCAO DE HIDROGENIO

!

***************************************************************

!

IF(I.LE.41) THEN

!

APH(I)=1.65E-06*H(I)

!

ELSE

!

APH(I)=1.38E-06*H(I)

!

ENDIF

!

CALCULO DA AREA DE FV PARA DESSANILIZACAO P/ ELETROLISE

!

***************************************************************

!

ADHS(I)=2.45E-09*H(I)

!

AREA DE FV REQUERIDA PARA DESSANILIZAR AGUA PARA IRRIGACAO

!

***************************************************************

!

ADIS(I)=1.83E-02*APA(I-1)

!

AREA TOTAL DE FV E AREA TOTAL DE TERRA

!

***************************************************************

!

TPV(I)=APH(I)+ADHS(I)+ADIS(I)

!

APA(I)=1.30*TPV(I)

!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!
!

Energia E¢lica
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

AEROGERADORES PARA DESSALINIZA€ÇO DE AGUA PARA ELETRÓLISE

!

***************************************************************
GERD(I)=1.89E-7*H(I)
TAM(I)=GER(I)-GER(I-1)

!

AEROGERADORES PARA PRODU€ÇO DE HIDROGÊNIO

!

*************************************************************
IF(I.LE.41) THEN
GERP(I)=(1.13E-4)*H(I)
ELSE
GERP(I)=(9.41E-5)*H(I)
ENDIF

!

QUANTIDADE TOTAL DE AEROGERADORES
GER(I)=GERD(I)+GERP(I)
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!

AREA TOTAL OCUPADA POR AEROGERADORES ELETRICOS

!

*************************************************************
ARGE(I)=0.75*GER(I)

!

AREA TOTAL DE TERRA DO PROJETO

!

*************************************************************

!

ATTP(I)=APA(I)+ADHS(I)

!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!
!

|

Capital Necess rio e Custo de O&M
|

|

- ATENTAR-SE AO DETALHE DO TEMPO -

!

*************************************************************

!

CELULAS FV

!

*************************************************************

!

IF(I.LT.46) THEN

!

CC(I)=0.98*CC(I-1)

!

ELSE

!

CC(I)=CC(I-1)

!

ENDIF

!

NPV(I)=TPV(I)-TPV(I-1)

!

IF(I.LT.31) THEN

!

TCPV(I)=CC(I)*(TPV(I)-TPV(I-1))/1.0E9

!

ELSE

!

TCPV(I)=CC(I)*(TPV(I)-TPV(I-1))/1.0E9+CC(I)*

!

|

3 (TPV(I)-TPV(I-30))/1.0E9

!

ENDIF

!

PVO(I)=1.10E6*TPV(I)/1.0E9

!

ELETROLISADOR - ATENTAR-SE AO DETALHE DO TEMPO NA LINHA SEGUINTE

!

**************************************************************
IF(I.LT.21) THEN
ELC(I)=(3.40*NH(I))/1.0E9
ELSE
ELC(I)=(3.40*NH(I))/1.0E9+(3.40*NH(I-20))/1.0E9
ENDIF
ELO(I)=(0.68*H(I))/1.0E9

!

ESTOQUE COMPRESSAO E TRANSMISSAO - ATENTAR-SE AO DETALHE DO TEMPO

NA LINHA SE
!

**************************************************************
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IF(I.LT.21) THEN
SCTC(I)=(1.84*NH(I))/1.0E9
ELSE
SCTC(I)=(1.84*NH(I))/1.0E9+(1.84*NH(I-20))/1.0E9
ENDIF
SCTO(I)=(0.4*H(I))/1.0E9
!

USINA DE DESSALINIZACAO - ATENTAR-SE AO DETALHE DO TEMPO NA LINHA

SEGUINTE--!

*************************************************************
WDH(I)=90.0E-3*H(I)
WDI(I)=5.66E5*APA(I)
WD(I)=WDH(I)+WDI(I)
XWD(I)=WD(I)-WD(I-1)
IF(I.LT.26) THEN
WDC(I)=(0.617*XWD(I))/1.0E9
ELSE
WDC(I)=(0.617*XWD(I))/1.0E9+(0.617*XWD(I-25))/1.0E9
ENDIF
WDO(I)=(0.3*WD(I))/1.0E9

!

PLANTA DE PRODU€ÇO DE AMâNIA - ATENTAR-SE AO DETALHE DO TEMPO NA LINHA

SEGUINTE--!

*************************************************************
IF(I.LT.26) THEN
XPA(I)=CD(I)-CD(I-1)
PAC(I)=(13.27*XPA(I))/1.0E9
ELSE
PAC(I)=(13.27*XPA(I))/1.0E9+(13.27*XPA(I-25))/1.0E9
ENDIF
PAO(I)=(0.07*CD(I))/1.0E9

!

POSTES DE CONCRETO

!

************************************************************

!

TNP(I)=TPV(I)/48.0E-6

!

NP(I)=TNP(I)-TNP(I-1)

!

CP(I)=(527.0*NP(I))/1.0E9

!

CPE(I)=CP(I)+ELC(I)

!

AEROGERADORES

!

************************************************************
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IF(I.LT.21) THEN
CAER(I)=2.3E+6*(GER(I)-GER(I-1))/1.0E+9
ELSE
CAER(I)=(2.3E+6*(GER(I)-GER(I-1))/1.0E+9)+(2.3E+6*(GER(I)& GER(I-20)))/1.0E+9
ENDIF
COMA(I)=0.1*2.3E+6*GER(I)/1.0E+9
!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

CAPITAL TOTAL REQUERIDO

!

************************************************************
TC(I)=ELC(I)+SCTC(I)+WDC(I)+PAC(I)+TCPV(I)+CAER(I)

!

GASTO TOTAL COM OPERACAO E MANUTENCAO

!

************************************************************
TOC(I)=ELO(I)+SCTO(I)+WDO(I)+PAO(I)+PVO(I)+COMA(I)

!

CALCULO DA POLUICAO

!

************************************************************
P(I)=U*(FD(I)/DT+APS*(H(I)-HX(I)))
PR(I)=P(I)/P(1)
PRWL(I)=2.05*PR(I)

!

CALCULO DO MODIFICADOR DE CRESCIMENTO POPULACIONAL

!

************************************************************
RWL(I)=0.35*GRQ(I)*(PR(I)**0.1)*(QR(I)**0.5)
W(I)=(1.30-0.22*RWL(I)-0.08/RWL(I))*BETA
VQ(I)=QR(I)**X
RR(I)=R(I)/R(1)
VE(I)=(RR(I)**Y)*(CRE(I)**Z)/(ERQ(I)**V)
VG(I)=(1/GRQ(I))**W1

!

INDICADOR DE QUALIDADE DE VIDA

!

***********************************************************

!

LR(I)=GR(I)/(PR(I)*QR(I))

!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

!
!
!
!

ECONOMIA GERADA PELO SISTEMA A HIDROGENIO SOLAR
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ECONOMIA AMBIENTAL
***********************************************************
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!

DF(I)=A1*E(I)

!

DH(I)=(FD(I)+APS*H(I))*A1
SE(I)=HE(I)*A1-APS*H(I)*A1
SE(I)=SE(I)/1.0E9

!

ECONOMIA DEVIDO A EFICIENCIA DE UTILIZACAO DE HIDROGENIO

!

***********************************************************
SU(I)=(EE(I)*CF(I)-(H(I)*CH(I)+FD(I)*CF(I)))/1.0E9

!

CREDITO DE OXIGENIO

!

***********************************************************
SO(I)=A2*H(I)/1.0E9

!

***********************************************************

!

GANHO NA VENDA DE AMåNIA

!

***********************************************************
GVA(I)=CD(I)*PA(I)/1.0E9
GVAgn(I)=CDgn(I)*PAgn(I)/1.0E9

!

GANHO AGRICOLA

!

***********************************************************
AIA(I)=DELTA*APA(I)*GAMA/1.0E9

!

GANHO NA VENDA DE HIDROGENIO(CHT)

!

***********************************************************

!

IF(H(I).LT.2.75E+5)THEN

!

CHT(I)=CH(I)*H(I)/1.0E9

!

ELSE

!

CHT(I)=0.0

!

ENDIF

!

GANHO BRUTO(TI)

!

***********************************************************
TI(I)=GVA(I)+SO(I)+AIA(I)+SE(I)

!

CUSTO TOTAL(TE)

!

***********************************************************
TE(I)=TC(I)+TOC(I)

!

CUSTO DE IMPORTACAO DE COMBUSTIVEL FOSSIL

!

***********************************************************
FIC(I)=FI(I)*CF(I)/1.0E9

!

***********************************************************
J=I-1
IF(K*5.EQ.T(J)) THEN
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WRITE(22,160) T(J),FI(J),EE(J),HE(J),CH(J),Q(J),CRF(J),H(J),
& FD(J),CRH(J),Q(J),GER(J),E(J),H(J),FP(J),PR(J),LR(J),THYH(J),
& WDH(J),SU(J),ARGE(J),GQ(J),Q(J),EE(J),FIC(J),AIA(J),TPV(J),WD(J),
& CAER(J),CP(J),ELC(J),SCTO(J),WDO(J),ELO(J),SCTC(J),WDC(J),AIA(J),
& CHT(J),SO(J),SE(J),LR(J),PR(J),TOC(J),TC(J),TE(J),TI(J),CF(J),
& APA(J),P(J),CDgn(J),GVAgn(J),COMA(J),PAC(J),PAO(J),CD(J),GVA(J)

WRITE (22,*)'==========='

160 FORMAT(1X,I4,5x,59(/,E10.3))

ENDIF
!

I=I+1
100 CONTINUE
STOP
END
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Abstract. A mathematical and computational model was elaborated for the verification of the feasibility of
producing ammonia through electrolytic solar hydrogen in the State of Ceará – Brazil. The model considers
interrelationship of parameters such as population, energy demand, gross internal product per capita of the
State of Ceará and makes long term estimates for the production of hydrogen, and ammonia prices of energy,
necessary area for photovoltaic panels, capacity of desalinization plant, capital investments, costs of operation
and maintenance and environmental impacts were also included in this model. Results presents are interesting
scenario for the implantation of a system like this where the production of ammonia through solar-hydrogen
certainly will impact on the future market of nitrous fertilizers of the State of Ceará.
Keywords: Hydrogen, Solar Energy, Ammonia, State of Ceará

1. INTRODUCTION
Given the steady growth of the world population, it is clear the importance that should be given
to the quality of human life. You must have some concern about the future generations and how
they can be created sources of food for a growing population in a context of increasingly scarce
resources.
The great challenge of the agricultural sector in the coming decades will be to increase food
production to meet the growing world population. Brazil is one of the few countries with great
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Resumo
Um modelo matemático e computacional foi elaborado para a verificação da viabilidade da
produção de amônia através de energia solar de hidrogênio eletrolítico, no Estado do Ceará - Brasil.
O modelo considera inter-relação de parâmetros como população, a demanda de energia, o produto
interno bruto per capita do Estado do Ceará e faz estimativas de longo prazo para a produção de
hidrogênio e amônia. Preços da energia, a área necessária para painéis fotovoltaicos, a capacidade
da planta de dessalinização, os investimentos de capital, os custos de operação e manutenção e os
impactos ambientais também foram incluídos neste modelo. Resultados presentes são cenário
interessante para a implantação de um sistema como este, onde a produção de amônia através de
energia solar de hidrogênio certamente terá impacto sobre o futuro do mercado de fertilizantes
nitrosos do Estado do Ceará.
Palavras chaves: Hidrogênio, Energia solar, Amônia, Estado do Ceará.

1. Introducão
Diante do constante crescimento da população mundial, é evidente a importância que deve ser
dada à qualidade a vida humana. É preciso ter certa preocupação com as futuras gerações e de
como podem ser criadas fontes de alimentos para uma população crescente, em um contexto de
recursos cada vez mais escassos.
O grande desafio do setor agrícola nas próximas décadas será aumentar a produção de
alimentos para atender o crescimento da população mundial. O Brasil é um dos poucos países com
grandes possibilidades de participar desse processo, pois possui tecnologias sustentáveis de
produção para atingir incrementos de produtividade em muitas culturas agrícolas.
Hoje o país teria de aumentar em 88 milhões de hectares as áreas cultivadas para obter o
mesmo resultado alcançado atualmente, se não fosse o pacote tecnológico aplicado na agropecuária
brasileira. Foram os fertilizantes, importantes componentes desse pacote tecnológico, um dos
responsáveis pelo expressivo aumento registrado na produtividade média da agropecuária brasileira
nas ultimas décadas [1].

