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No Brasil, há oportunidades para captura e armazenamento de CO2 - carbon capture and 

storage (CCS) -, principalmente considerando-se a concentração de fontes emissoras no 

litoral da região Sudeste, mesma região onde se localizam duas das principais bacias 

offshore brasileiras. Contudo, os altos custos de infraestrutura de transporte e incertezas 

associadas à oferta e injeção de CO2 podem restringir a viabilidade econômica deste 

potencial. Assim, este trabalho avalia os custos da implementação de infraestrutura de 

transporte de CO2 na costa brasileira, através da análise comparativa entre dutos offshore 

e navios. Foram selecionadas sete rotas que conectam portos nas proximidades de fontes 

de CO2 a campos de petróleo maduros, para as quais foram estimados custos de 

abatimento para ambos os modais. De acordo com os resultados encontrados, verifica-se 

que, para distâncias maiores e menores volumes (usualmente acima de 400 km e abaixo 

de 10 MtCO2/ano), a rede de navios mostra-se economicamente vantajosa, enquanto, para 

maiores volumes e pequenas distâncias, o transporte dutoviário torna-se a alternativa mais 

indicada. Diante de análises de sensibilidade, por ser um modal mais flexível e menos 

intensivo em capital, os navios se adaptam mais facilmente a variações nas taxas de 

injeção de CO2 e alterações de mercado, e ainda podem se beneficiar de uma frota 

multiuso associada também ao transporte de GLP. 
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CO2 Capture and Storage (CCS) potential in Brazil is relevant, particularly when 

considering the concentration of emission sources on the coast of the Southeast region, 

where two of the main Brazilian offshore basins are also located. However, the high costs 

of transport infrastructure and uncertainties associated with the supply and injection of 

CO2 can restrict the economic viability of this potential. Thus, this work evaluates the 

costs of implementing CO2 transport infrastructure on the Brazilian coast (offshore CO2 

transportation), through a comparative analysis between offshore pipelines and ships. 

Seven routes were selected that connect ports in the vicinity of CO2 sources to mature oil 

fields, for which abatement costs were estimated for both modes. Findings show that, for 

greater distances and smaller volumes (usually above 400 km and below 10 MtCO2/year), 

the ship mode is economically advantageous, while for larger volumes and small 

distances, offshore pipeline mode becomes the most suitable alternative. Moreover, being 

a more flexible and less capital-intensive mode, ships adapt more easily to variations in 

CO2 injection rates and market changes and can benefit from a multipurpose fleet 

associated with LPG transport as well.  
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1. Introdução 

1.1. Contexto e relevância do tema 

Com a necessidade urgente de ações para mitigação das mudanças climáticas, 

análises da Agência Internacional de Energia (IEA) e do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC) mostram que a opção Carbon Capture and Storage (CCS) 

pode desempenhar um papel relevante no cumprimento das metas do acordo de Paris. O 

World Energy Outlook 2020 (IEA, 2020), avalia que para o atingimento do Cenário de 

Desenvolvimento Sustentável (SDS), cerca de 850 MtCO2 de emissões serão capturadas 

globalmente por meio de captura uso e armazenamento de carbono (CCUS) em 2030 e 

5.000 MtCO2 em 2050.  

O relatório especial sobre o aquecimento global 1,5 °C (IPCC, 2019), reforça que 

para limitar a temperatura global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, a maioria dos 

cenários exige a implementação de tecnologias que promovam emissões negativas. Nesse 

sentido, a bioenergia com CCS (Bioenergy with Carbon Capture and Storage, BECCS) 

é uma das poucas tecnologias disponíveis que podem ser implementadas na escala 

necessária. Além disso, CCS é capaz de reduzir consideravelmente as emissões dos 

principais processos industriais, como aço, cimento e a fabricação de produtos químicos 

e o que pode permitir uma transição gradual para as comunidades dependentes destas 

atividades econômicas.  

Em linhas gerais, a opção CCS impede que o dióxido de carbono seja liberado para 

atmosfera e envolve a captura do CO2 produzido, transporte e injeção em uma formação 

rochosa, onde é armazenado permanentemente (PAGE et al., 2020). A diversidade de 

suas aplicações é vasta, permitindo que se oferte calor de processo e/ou eletricidade com 

reduzida emissão de CO2 e até mesmo facilitar a remoção líquida de CO2 da atmosfera 

através da bioenergia com captura de carbono e da captura direta do ar (Direct Air 

Capture, DAC) (PAGE et al., 2020).  

Nos últimos anos, o desenvolvimento e implementação de CCS começou a ganhar 

ritmo em escala global. Em 2020, o número de projetos de CCS em escala comercial 

aumentou para 65, sendo 26 já em operação (PAGE et al., 2020). Ainda há, no entanto, 

grande incerteza associada à quantidade de CO2 que será capturada e injetada ao longo 



2 

 

dos anos, o que traz questionamentos aos investimentos em infraestrutura de longo prazo 

(KJÄRSTAD et al., 2016).  

O estabelecimento de uma rede de transporte que conecte as fontes de emissões 

de CO2 e os sítios de injeção permite estratégias diferentes quanto à evolução da rede e 

modais disponíveis. No caso do transporte offshore, os dutos são a alternativa mais 

utilizada, porém exigem alto investimento inicial de capital, o que tem sido um desafio 

para os projetos de CCS (KJÄRSTAD et al., 2016). Dutos se mostram preferíveis no caso 

de grandes volumes e em redes de CCS bem estabelecidas, por proporcionarem fluxos 

contínuos e custos operacionais menores. Já o transporte via navios é mais vantajoso 

quando se trata de menores volumes e longas distâncias, e tem sido mais competitivo no 

caso de incertezas de volume e percurso. 

Atividades recentes na Noruega mostram que o transporte marítimo pode ser uma 

opção vantajosa, como é o caso do projeto liderado pela Equinor, Shell e Total, intitulado 

Northern Lights. Neste projeto, planeja-se transportar CO2 de instalações na parte oriental 

da Noruega por navio para uma instalação na costa oeste, onde ocorrerá o 

armazenamento. Sugere-se que, posteriormente, o CO2 possa ser transportado via navios 

de outros países europeus para o local de injeção, que poderá armazenar até 4 MtCO2 por 

ano (EQUINOR, 2019).  

No Brasil, os investimentos CCS ainda são relativamente baixos (PAGE et al., 

2020). No entanto, de acordo com os resultados encontrados por (MERSCHMANN, 

PAULO R.DE C.; SZKLO; SCHAEFFER, 2016; ROCHEDO et al., 2016) existe 

oportunidade para a implementação desta opção no país, uma vez que o Brasil conta com 

grande potencial de captura e armazenamento. Do ponto de vista logístico, é interessante 

perceber que há grande concentração de fontes de captura (destilarias de etanol, 

instalações industriais, refinarias, entre outras) na costa e na região Sudeste. Nesta mesma 

região, se localizam duas das principais bacias offshore brasileiras, Santos e Campos, 

sendo esta última composta por campos em declínio de produção, os quais poderiam vir 

a ser futuros reservatórios de CO2 (ROCKETT et al., 2013).  
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Diante desta oportunidade, este trabalho se propõe a avaliar os custos da 

implementação de uma infraestrutura logística de CO2 na costa brasileira, através de uma 

análise comparativa entre os modais de dutos offshore e navios.  

Além disso, embora vários trabalhos tenham investigado o papel da taxa de 

injeção no armazenamento de CO2 e recuperação de óleo (MICHAEL et al., 2011; 

MUGGERIDGE et al., 2014; PERERA et al., 2016), pouco se sabe sobre os efeitos da 

variação desta taxa no custo e, consequentemente, na escolha do melhor modal para o 

transporte de carbono. O transporte por navios, por exemplo, oferece maior flexibilidade, 

e pode vir a ser uma opção interessante para lidar com taxas de injeção de CO2 alternadas. 

Assim, este estudo também avalia em que condições de transporte e injeção, ocorre a 

alternância na escolha do modal de transporte de CO2 offshore. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo geral 

Este trabalho visa a avaliação de modelos de transporte offshore de CO2 no Brasil 

através da análise comparativa entre o modal dutoviário e marítimo, suas vantagens e 

desvantagens em termos técnicos e econômicos. Além disso, visa analisar as duas opções 

de transporte frente aos desafios da incerteza de uma cadeia de CCS como o volume 

transportado e variações na taxa de injeção de CO2 no reservatório.  

1.2.2. Objetivos específicos 

Este estudo possui como objetivos específicos: 

• Definir possíveis rotas de transporte de CO2 offshore na costa do Brasil; 

• Simular cada modal (navios e dutos) do ponto de vista logístico e definir seus 

parâmetros operacionais;  

• Calcular os custos de abatimento associados ao transporte para os casos delimitados; 

• Avaliar o comportamento dos dois modais variando-se o volume, distância, fluxo de 

CO2 e parâmetros de projeto.  
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1.3. Organização do Trabalho 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, incluindo a introdução (Capítulo 

1). A estrutura dos demais capítulos é descrita a seguir:  

Capítulo 2: apresenta conceitos e dados sobre a opção Carbon Capture and 

Storage, sua aplicação no mundo e estudos brasileiros. Neste capítulo, também são 

detalhados os dois modais de transporte offshore disponíveis, dutos e navios, em termos 

técnicos, econômicos, vantagens e desvantagens.  

Capítulo 3: descreve a metodologia de análise de dados e os softwares utilizados. 

Detalha as premissas utilizadas para a caracterização das rotas estudadas e equações da 

modelagem logística e econômica.   

Capítulo 4: retrata os resultados do caso base e análises de sensibilidade dos custos 

frente às variações do volume transportado e taxas de injeção.  

Capítulo 5: apresenta as conclusões, limitações do estudo e sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2. A cadeia de valor de CCS e o transporte de CO2 offshore 

Este capítulo contém uma revisão bibliográfica sobre a opção CCS e os modais 

disponíveis para o transporte offshore de CO2.  A estrutura de tópicos é a seguinte: a seção 

2.1 apresenta uma contextualização sobre a cadeia de valor de CCS, incluindo a descrição 

de todas as etapas presentes, desde a captura até o armazenamento. No tópico 2.2, 

descrevem-se as redes logísticas do transporte via dutos e navios e discutem-se suas 

particularidades técnicas e econômicas. No último tópico deste capítulo, é feito um 

resumo dos estudos brasileiros de CCS e são analisadas as possibilidades para a 

implementação desta opção no país.  

2.1. Carbon capture and storage (CCS) 

A cadeia de valor de CCS envolve três etapas principais: a captura de emissões de 

dióxido de carbono, o transporte e a injeção em formações geológicas para 

armazenamento. Esta sigla pode ser ainda estendida para CCUS- carbon capture 

utilization and storage (captura, utilização e armazenamento de carbono) quando o CO2 

capturado é utilizado como recurso em um processo produtivo (IEA, 2019). A Figura 1 

resume as etapas presentes no processo:  

 

Figura 1: Carbon Capture Utilization and Storage. Fonte: Adaptada de (ZHANG, 

SHUAI et al., 2018) 

Vários processos industriais podem ser importantes fontes de CO2 em larga escala, 

como é o caso das indústrias siderúrgicas, cimenteiras, químicas, processamento de gás 
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natural e usinas de geração termoelétrica. Durante a captura, o CO2 é separado dos demais 

gases através de processos físico-químicos. Atualmente existem quatro processos 

principais: pós-combustão, pré-combustão, oxi-combustão e captura em processos 

industriais1, sendo a pós-combustão a maior aposta para aplicações em larga escala 

(RAZA et al., 2019).  

Na pós-combustão, o CO2 é separado do gás após a queima na presença de ar 

(oxigênio e nitrogênio). Os processos de pós-combustão estão entre os mais utilizados na 

captura de CO2 e são principalmente baseados no uso de solventes. A captura por pré-

combustão é um processo que ocorre antes da queima e acontece em três etapas: o 

combustível é gaseificado, isto é, convertido gás de síntese (hidrogênio (H2) e monóxido 

de carbono (CO)); em seguida, uma conversão por vapor converte CO em CO2 e, por fim, 

o H2 é utilizado como combustível sem a presença de carbono. Já na oxi-combustão, o 

combustível é queimado com oxigênio puro, o que permite a separação do vapor d’água 

e CO2 por condensação. Uma desvantagem dessa tecnologia é o alto custo energético para 

separar o oxigênio do ar (KETZER et al., 2016).   

Após a captura, o dióxido de carbono é comprimido ou liquefeito para ser 

transportado. O transporte do CO2 em estado supercrítico (fase densa) ou liquefeito 

proporciona ganhos de escala que reduzem os custos operacionais. É também importante 

que o CO2 seja transportado da maneira mais pura possível para que o volume seja 

mínimo. As opções de transporte existentes são dutos, caminhões e trens, no caso 

onshore, navios e/ou carbodutos no caso offshore. Como forma de regularizar a demanda, 

unidades de armazenamento temporário podem ser necessárias ao longo da cadeia 

logística. (RAZA et al., 2019).  

 

1 Vale ressaltar que esta definição é pouco rigorosa e abrangente. Foi utilizada para 

identificar tecnologias que não se enquadram nas classificações anteriores. Dentre os processos 

utilizados na indústria, pode-se destacar o looping químico, que utiliza um metal/óxido para 

prover uma reação química reversível que fornece oxigênio (OLIVEIRA, 2015).  
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Existem várias opções para o armazenamento geológico de CO2, incluindo 

campos maduros de óleo e gás, aquíferos salinos profundos, cavernas de sal, além de 

injeção direta nos oceanos. Comparativamente, reservatórios depletados de óleo e gás e 

aquíferos salinos têm se mostrado mais vantajosos para o armazenamento em larga escala 

(RAZA et al., 2019).  

Algumas características geofísicas, como permeabilidade, porosidade, 

temperatura e pressão, precisam ser consideradas para que o reservatório seja adequado 

ao armazenamento, impedindo que o CO2 injetado migre de volta à superfície (KETZER 

et al., 2016). Os reservatórios de óleo e gás maduros ou depletados são uma das opções 

mais favoráveis, pois apresentam trapas geológicas naturais, além de serem bastante 

conhecidos devido ao seu histórico de produção (SZKLO et al., 2017).  

Normalmente, a injeção em reservatórios de petróleo ocorre por meio de 

recuperação de petróleo (enhanced oil recovery - EOR). Os métodos de EOR, são 

projetados para serem executados quando os métodos convencionais (injeção de água e 

gás) se tornam ineficientes ou inviáveis economicamente. Neste caso, a injeção de CO2 é 

um mecanismo que, além de armazenar o dióxido de carbono, reativa a produção e gera 

ganhos financeiros por meio da venda do óleo recuperado. Essa recuperação pode chegar 

a um percentual de 7% a 23% da quantidade de óleo total do reservatório, porcentagem 

que varia de um campo para outro em função de suas características físico-químicas 

(SZKLO et al., 2017).  

Ademais, o conceito de captura e uso de CO2 (CCU) vêm ganhando importância 

no âmbito das mudanças climáticas (IEA, 2019). Além de EOR, o CO2 pode ser utilizado 

em uma variedade de processos industriais como na produção de fertilizantes, 

processamento de alimentos e bebidas, fabricação de metais, combustíveis, refrigeração 

e outros usos na indústria química (IEA, 2019). As tecnologias CCUS também são uma 

base para a remoção de carbono da atmosfera (emissões negativas) quando o CO2 provém 

de processos de base biológica (BECCS) ou é diretamente capturado da atmosfera (direct 

air capture - DAC) (BUI et al., 2018).  

Apesar das vantagens existentes, essa opção ainda é pouco madura em termos 

comerciais e, por isso, enfrenta desafios econômicos e operacionais para sua expansão. A 
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comercialidade dos investimentos é sustentada por condições de mercado favoráveis e 

apoio político (PAGE et al., 2019). Além do aspecto econômico, a elaboração de 

arcabouços legais, regulatórios e a aceitação pública das tecnologias, são alguns desafios 

para o desenvolvimento de projetos CCS (GOUGH; MANDER, 2019). A 

responsabilidade sobre possíveis vazamentos de CO2 ao longo da cadeia ou no 

armazenamento, por exemplo, é um dos principais temas para a aprovação pública e 

regulamentação desta opção (PAGE et al., 2019).  

Além disso, a construção de instalações de CCS requer investimentos de longo 

prazo e é intensiva em capital (KJÄRSTAD et al., 2016), o que influencia diretamente a 

viabilidade dos projetos. Contudo, é possível reduzir custos através de ganhos de escala 

e as taxas de aprendizado diminuem os custos à medida que novas instalações de CCS 

são implementadas (RIAHI et al., 2004). Nesse contexto, hubs e clusters de CCS 

ganharam destaque em 2019 (PAGE et al., 2019). A utilização conjunta do CO2 capturado 

a partir de diversas fontes apresenta-se como uma alternativa interessante por aumentar o 

volume total transportado e a utilização da infraestrutura, reduzindo os custos 

(TAGOMORI et al., 2018). Desta forma, otimizar a malha de transporte de CO2 se mostra 

como uma oportunidade de reduzir significativamente o custo unitário armazenamento e 

transporte de CO2 através de economias de escala e sinergias que reduzem o risco de 

investimento. 
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2.2. O transporte offshore de CO2 

Como o foco desta dissertação está na etapa de transporte offshore de CO2, neste 

tópico, será feita uma análise comparativa dos dois modais disponíveis (marítimo e 

dutoviário) através da descrição das respectivas cadeias logísticas, aspectos técnicos e 

econômicos, vantagens e desvantagens operacionais2.  

2.2.1. Dutos x Navios 

Atualmente, o modal mais utilizado para transporte de CO2 é o dutoviário, 

principalmente para recuperação avançada de petróleo. De acordo com Peletiri, 

Rahmanian e Mujtaba (2018), há um total de mais de 8.000 km de dutos de CO2 

globalmente sendo a maior parte localizada nos Estados Unidos. Em 2010, os EUA 

possuíam mais de 3.900 km de dutos, transportando cerca de 30 MtCO2/ano (CHANDEL; 

PRATSON; WILLIAMS, 2010). À exceção dos EUA, Canadá e Noruega, os demais 

países possuem experiência relativamente limitada neste tipo de transporte.  

Esta tem sido a opção mais utilizada no caso de maiores volumes de CO2 e curtas 

distâncias. Isso porque os dutos apresentam um baixo custo operacional e poucas 

instalações adicionais são necessárias (principalmente uma unidade de compressão). 

Também apresentam a possibilidade de conectar as fontes de emissão ao local de 

armazenamento sem que haja necessidade de intermodalidade, além de proporcionar 

maior segurança operativa. Por outro lado, seu custo do investimento é alto, há difícil 

acesso para manutenção e é um modal pouco flexível do ponto de vista de capacidade e 

reutilização (SKAGESTAD et al., 2014).  

 

2 Os estudos realizados Merschmann et al. (2016), Da Silva et al. (2018) e Tagomori et 

al. (2018) avaliaram os custos associados ao transporte de CO2 das destilarias de etanol do centro-

sul para EOR na bacia de campos, através de análises de implementação de uma rede de transporte 

predominantemente onshore, considerando opções de hubs, intermodalidade (caminhões e dutos) 

e incorporação de novas fontes de CO2.  
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Diante destes desafios, a alternativa naval surge como uma opção atrativa no 

transporte de CO2 por longas distâncias e baixos volumes, principalmente por apresentar 

menores custos de capital, flexibilidade em relação ao volume de CO2 e à rota, além do 

potencial de utilização para transporte de outros gases. As desvantagens incluem o alto 

custo operacional e instalações adicionais ao longo da cadeia, como uma planta de 

liquefação e tanques de armazenamento onshore (SKAGESTAD et al., 2014).  

A experiência do transporte de CO2 via navios é restrita, havendo atualmente uma 

pequena frota de baixa capacidade para usos industriais. De acordo com Brownsort 

(2015b), o volume total do comércio europeu é de cerca de 3 MtCO2/ano, sendo a maioria 

do CO2 derivado da produção de hidrogênio por fornecedores de gás natural. No entanto, 

propostas de transporte por navios para grandes volumes estão ganhando espaço. Este é 

o caso do projeto Northern Lights operado pela Equinor com os parceiros Shell e Total, 

previsto para início em 2024. O projeto envolverá a captura de CO2 em múltiplas 

instalações industriais e o transporte por navios até o terminal onshore em 

Naturgassparken na Noruega, onde será temporariamente armazenado em tanques de 

CO2. Após armazenado, o gás seguirá por dutos para o reservatório geológico onde 

ocorrerá a estocagem permanente (EQUINOR, 2019).  

O transporte e o armazenamento serão parte de uma infraestrutura de acesso 

aberto. A rede de transporte terá flexibilidade para incluir volumes adicionais de CO2 de 

clientes terceiros, que poderão, inclusive, transportar CO2 originário de outros países 

europeus (Figura 2). Esta solução comercial é um fator chave para o sucesso do projeto. 

Com base em sua experiência em CCS, o Governo da Noruega espera que o projeto seja 

o primeiro passo para a implementação de uma rede ampla de CCS na Europa Ocidental 

(EQUINOR, 2019).  
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Figura 2: Fontes potenciais de fornecimento de CO2 no projeto Northern Lights. Fonte: 

(PAGE et al., 2019) 

Do ponto de vista econômico, diversos estudos analisam os custos de investimento 

e operação de ambos os modais. O relatório ZEP (2011), por exemplo, compara o custo 

do transporte de 20MtCO2/ano para as distâncias de 180, 500, 750 e 1.500 km, e conclui 

que os dutos são a alternativa de menor custo nos três primeiros casos, enquanto os navios 

possuem vantagem financeira na distância de 1.500km.  

Já Roussanaly, Brunsvolda e Hognesba (2014) avaliam as características técnicas, 

econômicas e o impacto climático das redes de transporte via dutos offshore e navios, 

diante de variações de volume e a capacidade de transporte anual. Os resultados verificam 
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que a distância de break-even3 entre as duas tecnologias aumenta de 225km para 625km 

quando a capacidade de transporte anual cresce de 2 para 20 MtCO2/ano. Assim, os 

autores chegam à conclusão de que distâncias curtas e grandes volumes favorecem o 

transporte por dutos, enquanto o transporte por navios é vantajoso para longas distâncias 

e baixos volumes.  

Resultados semelhantes são encontrados no artigo de Kjarstad et al. (2016), em 

que uma análise financeira é utilizada para a avaliação de rotas de captura, transporte e 

armazenamento de CO2 nos países Nórdicos. Os volumes das fontes de emissão nórdicas 

(principalmente indústrias) são baixos, tipicamente entre 0,1-1,0 MtCO2/ano enquanto os 

locais para armazenamento geológico offshore se encontram em longas distâncias que 

variam até 1070 km dos pontos de captura. Nesta faixa de volume, verifica-se que o 

transporte de CO2 por navio é a opção de menor custo, não apenas para a maioria das 

fontes, como também para possíveis combinações de clusters. Também se observa que o 

custo do modal marítimo varia pouco com o aumento da distância.  

O estudo de Element Energy (2018), realiza uma análise similar para o Reino 

Unido, que avalia redes de transporte via navios tanto porto a porto quanto porto para o 

local de armazenamento, identificando oportunidades para a implementação de CCUS na 

região costeira. Ao comparar os custos de uma rede de dutos e uma rede de navios para o 

volume de 5MtCO2/ano, os autores encontram uma distância de break-even de 500km.  

Apesar de premissas distintas, os resultados destes estudos encontram uma relação 

comum entre a escolha do modal e as variações de volume e distância de transporte. O 

transporte dutoviário apresenta ganhos de escala e, portanto, se torna uma alternativa 

favorável para casos de maiores volumes e menores distâncias. Por outro lado, o 

transporte por navio é menos sensível a estas variações, uma vez que apresenta menores 

custos de capital.  

 

3 Distância na qual os custos de abatimento (EUR/tCO2) da rede de dutos e de navios são 

iguais.  
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2.2.1. Detalhamento do transporte por dutos offshore 

O transporte de CO2 via dutos pode ocorrer no estado líquido, gasoso, supercrítico 

ou em escoamento bifásico (gasoso e líquido). No geral, o transporte ocorre na fase 

supercrítica onde a densidade é alta e a viscosidade baixa. Como consequência, uma 

grande quantidade de dióxido de carbono pode ser transportada com perdas mínimas de 

atrito (ZHANG, Z. X. et al., 2006). Abaixo está representado o diagrama de fases do CO2 

(Figura 3) onde é possível identificar a região na qual o transporte por carbodutos 

normalmente ocorre. 

 

Figura 3: Diagrama de fases para o CO2 e condições de transporte via dutos. 

Fonte:(KNOOPE et al., 2014) 

Acima da temperatura de 31,1º C e 73 bar encontra-se a fase supercrítica.  Pressões 

de até 100 bar são permitidas para redes de dutos onshore, enquanto dutos offshore podem 

apresentar uma pressão operacional de até, ou mesmo maior que, 200 bar (ZEP, 2011).  

Outro ponto relevante diz respeito à ausência de água e demais impurezas no gás 

transportado (H2S, N2, CH4, O2 etc.). A presença de outros compostos afeta as 

propriedades físicas do CO2 e, consequentemente, as especificações das tubulações 
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(IPCC, 2005). Além disso, estas substâncias podem levar à corrosão do material (IPCC, 

2005). Quando utilizado em recuperação avançada de petróleo, a concentração de gás 

carbônico na mistura varia de 95% a 99% e, para que este nível de pureza seja atingido, 

etapas de purificação podem ser necessárias (SERPA; MORBEE; TZIMAS, 2011).  

Para o transporte do fluido em condição supercrítica, o CO2 precisa passar por uma 

etapa de compressão. Uma cadeia simplificada de transporte de CO2 via dutos é 

representada na Figura 4.   

 

Figura 4: Cadeia logística de CCS com transporte via dutos. Fonte: baseada em (ZEP, 

2011) 

Após a captura4 e compressão, o CO2 segue para o transporte via dutos. Como as 

fontes emissoras podem não estar localizados na costa, um duto onshore pode ser 

necessário para realizar o transporte do gás até o litoral. Dependendo da distância a ser 

percorrida, estações de recompressão intermediárias devem ser instaladas para compensar 

a queda de pressão na tubulação (SERPA; MORBEE; TZIMAS, 2011). Variações na 

pressão podem resultar em fluidos bifásicos que são capazes de causar danos aos dutos 

além de problemas de escoamento (SERPA; MORBEE; TZIMAS, 2011).  

No caso offshore, estações de recompressão não são recomendadas devido aos 

custos elevados e dificuldades na operação e manutenção (KNOOPE et al., 2014). Desta 

maneira, eleva-se a pressão de entrada no duto ou aumenta-se o diâmetro para que a perda 

de carga seja reduzida. O dimensionamento de uma rede de dutos leva a uma otimização 

entre a pressão de operação e as dimensões da tubulação: para diâmetros reduzidos há 

perdas de carga elevadas e maiores custos de compressão, no outro sentido, diâmetros 

 

4 A remoção de impurezas do CO2 está incluída na etapa de captura.  
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maiores acarretam em menores custos de compressão, porém aumentam os custos fixos 

dos dutos (SZKLO et al., 2017).   

Alinhar a oferta de CO2 com a demanda (armazenamento) pode ser também um 

desafio neste tipo de transporte. Como o fluxo de CO2 ao longo do duto é contínuo, a 

quantidade e as caraterísticas do CO2 fornecido por fontes diferentes e potencialmente 

variáveis, exigirá um gerenciamento operacional cuidadoso. Fluxos descontínuos e 

oscilantes (sazonalidade, paradas para manutenção, taxas de injeção variáveis etc.) 

implicam em uma maior complexidade no planejamento da rede e uma taxa de utilização 

reduzida (DA SILVA et al., 2018; TAGOMORI et al., 2018) 

2.2.2. Detalhamento do transporte por navios 

A cadeia de transporte de CO2 marítimo conta com cinco operações que ocorrem 

após a captura e transporte onshore: liquefação, armazenamento intermediário, 

carregamento, transporte por navios e, por fim, descarregamento e regaseificação para a 

injeção de CO2.  De maneira ilustrativa, estas etapas estão descritas na Figura 5.  

 

Figura 5: Cadeia logística de CCS com transporte via navios. Fonte: adaptada a partir de  

(KJÄRSTAD et al., 2016) 

Depois que o CO2 é capturado, é preciso liquefazê-lo para que seja transportado. 

Como este tipo de transporte envolve um processo discreto, é necessário que o CO2 seja 

estocado de forma liquefeita, em tanques de armazenamento temporário, antes de ser 

carregado no navio. A partir desses tanques, o dióxido de carbono é transferido através 

de um sistema de bombas adaptadas à alta pressão e baixa temperatura para que seja, 

posteriormente, transportado até o destino (ZEP, 2011). 

Nos casos em que há o transporte porto a porto, o CO2 é descarregado em terra, 

na forma líquida, para tanques de armazenamento temporário. Quando há o 

descarregamento offshore existem duas possibilidades: injeção direta ou descarregamento 

em uma plataforma com armazenamento. Na injeção direta, o CO2 é bombeado e 
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aquecido a bordo do navio para ser transferido para o poço de injeção. Já na segunda 

opção, é descarregado na forma líquida para uma plataforma offshore, onde será 

armazenado antes de ser injetado (DE KLER et al., 2016).  

Após um breve resumo da cadeia logística, nas sessões subsequentes serão 

detalhados os principais processos envolvidos em cada uma das etapas descritas na Figura 

5.  

2.2.2.1. Liquefação  

Para reduzir os custos de navios e tanques de armazenamento (espessura das 

paredes), é preferível que o sistema de transporte opere o mais próximo do ponto triplo 

do CO2. O transporte na forma gasosa não é econômico devido à baixa densidade do gás, 

enquanto, na forma sólida, se torna custoso devido ao esforço envolvido no carregamento 

e descarregamento. A Figura 6 retoma o diagrama de temperatura e pressão do CO2 

apresentado no capítulo anterior, indicando as condições ideais para o transporte via 

navios e dutos.  
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Figura 6: Diagrama de fases do CO2. Fonte: (KNOOPE, 2016) 

A escolha da pressão de transporte, tem implicações significativas em todas as 

partes da cadeia. Na bibliografia analisada (DE KLER et al., 2016; ELEMENT 

ENERGY, 2018; MBADINGA et al., 2012) são discutidas três faixas de pressão para o 

transporte de CO2 líquido: baixa pressão, média pressão e alta pressão. A maioria dos 

autores recomenda condições próximas ao ponto triplo (5,2 bar, -56,5 °C) e, 

consequentemente, o transporte em baixa pressão (BROWNSORT, 2015; ELEMENT 

ENERGY, 2018; KJÄRSTAD et al., 2016; ROUSSANALY; BRUNSVOLD; HOGNES, 

2014). A Tabela 1 retrata as respectivas faixas de pressão e temperatura bem como suas 

vantagens e desvantagens.  
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Tabela 1: Diferentes pressões e temperaturas consideradas para o transporte marítimo de 

CO2. Fonte: baseada em (ELEMENT ENERGY, 2018; MBADINGA et al., 2012) 

Pressão 
Temperatura

(°C) 

Pressão 

(bar) 

Densidade 

líquido 

(kg/m³) 

Densidade 

gasoso 

(kg/m³) 

Vantagens Desafios 

Alta 

pressão 

30 72 607 333 Menos intensivo 

em energia. 

Capacidade 

escalável do 

tanque. 

O sistema de tanques 

e tubulações requer 

muito espaço e 

maiores desafios 

(menor densidade do 

CO2). Conceito 

menos maduro. 

10 45 861 135 

Média 

pressão 

-19.5 20 1,029 53 
Experiência no 

transporte de CO2 

na área de 

qualidade 

alimentar. 

Estrutura do tanque 

tecnicamente 

desafiadora, volume 

relativamente alto de 

aço no sistema de 

tanques. 

-30 14 1,076 37 

Baixa 

pressão 

-41 9.8 1,119 25 

Alta densidade do 

CO2. Tecnologia 

conhecida em 

navios GLP. 

Tanques e navios 

adaptáveis. 

Pequena margem 

operacional e 

processo intensivo 

em energia. 

Elevados requisitos 

de isolamento. 

-55 5.5 1,173 15 

O processo de liquefação é uma combinação de etapas de resfriamento e 

compressão do CO2. Os projetos dividem-se em sistemas fechados, os quais utilizam um 

sistema de refrigeração externo; e sistemas abertos, que resfriam o CO2 somente por 

compressão e expansão, sem o uso de refrigerante externo (amônia, por exemplo). Os 

sistemas abertos têm um projeto mais simples, mas são menos eficientes (ELEMENT 

ENERGY, 2018). Durante a liquefação, há também os processos de desidratação e 

remoção de impurezas. No primeiro, a água é removida por condensação nos estágios de 

resfriamento, seguida por adsorção regenerativa. No segundo, outros contaminantes 

voláteis como nitrogênio e argônio são removidos para evitar a formação de gelo seco 

(BROWNSORT, 2015).  

Uma vantagem de liquefazer o CO2 é a possibilidade de utilizar bombas para 

elevar sua pressão no lugar de compressores. Estas realizam menos trabalho para elevar 

a pressão de um fluido além de possuírem custos de investimento e operação 

significativamente inferiores (DA SILVA et al., 2018). O principal custo do processo de 

liquefação é a eletricidade para refrigeração e compressão. A necessidade de eletricidade 

(kWh/tCO2) depende da condição inicial de entrada (temperatura e pressão) do CO2 e da 
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condição final desejada. A quantidade de energia demandada é reduzida 

significativamente se o CO2 de entrada for pré-pressurizado, e não à pressão atmosférica. 

Na refrigeração, o requisito de energia diminui com o aumento da pressão e temperatura 

e o oposto ocorre com a compressão  (ELEMENT ENERGY, 2018).  

2.2.2.2. Armazenamento intermediário 

Embora o fluxo de CO2 em uma planta de liquefação possa ser contínuo, o 

transporte por navio ocorre de forma discreta, em lotes. Desta forma, é necessário que o 

CO2 seja armazenado em tanques intermediários antes de ser carregado na embarcação. 

O armazenamento também minimiza o tempo de carregamento do navio, permitindo uma 

taxa de transferência mais rápida que a taxa de produção de CO2 liquefeito, o que garante 

que os navios sejam utilizados com mais eficiência (ELEMENT ENERGY, 2018). 

Para permitir um carregamento eficiente, o tanque de armazenamento deve ter 

pelo menos a capacidade do navio. Por outro lado, precisa possuir capacidade extra para 

que haja uma margem de segurança no caso de atrasos ou eventuais interrupções do 

suprimento de CO2. Na literatura, alguns relatórios indicam uma capacidade de 

armazenamento de até 150% capacidade do navio (BERGER; KAARSTAD; AKSEL 

HAUGEN, 2005).  

Dependendo da disponibilidade de terras próximas ao porto, o CO2 liquefeito pode 

ser armazenado em terra ou em uma barcaça flutuante (YOO et al., 2013). O material e o 

equipamento do tanque de armazenamento devem suportar uma variedade de pressões e 

temperaturas pois as condições podem variar durante a operação (VERMEULEN, 2011). 

A espessura da parede aumenta com o aumento da pressão e a seleção do material afeta 

significativamente o custo dos tanques de armazenamento (ELEMENT ENERGY, 2018).  

2.2.2.3. Carregamento 

A transferência de CO2 dos tanques para os navios é feita por bombas de 

carregamento e a conexão entre o cais e a embarcação pode ser feita por braços de carga 

articulados convencionais, como os desenvolvidos para outros líquidos criogênicos (GLP 

e GNL, por exemplo). Os braços de carregamento devem estar equipados com uma linha 
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de transferência de líquido e uma linha de retorno de vapor conectadas ao navio 

(VERMEULEN, 2011).  

A principal questão no carregamento são os requisitos de segurança, já que os 

braços podem apresentar risco de vazamento. Embora o CO2 liquefeito não seja uma 

substância inflamável, há risco de asfixia no caso de um grande derramamento, sem 

contar o impacto climático. Desta forma, deve-se considerar um sistema de desligamento 

de emergência (ESD) com ativação automática da válvula ESD e desligamento da bomba 

em caso de emergência. Mangueiras flexíveis podem ser utilizadas como uma alternativa 

mais econômica para a operação, no entanto, são menos seguras, o que faz com que os 

braços de carregamento se tornem a opção mais adequada (ELEMENT ENERGY, 2018).  

Embora seja, comparativamente, uma etapa que possui custos baixos, o impacto 

do tempo de carregamento no tempo total da viagem é significativo e, portanto, deve ser 

reduzido ao máximo. Dependendo do tamanho do navio, podem-se utilizar vários braços 

de carga em paralelo para evitar um aumento neste tempo (ELEMENT ENERGY, 2018). 

Alguns estudos pressupõem um tempo de carregamento independente da capacidade do 

navio e utilizam altas taxas de transferência. Por exemplo, (VERMEULEN, 2011) sugere 

uma velocidade de carregamento de 2.500m³ de CO2 por hora (2.875 tCO2/hora), o que 

equivale a um carregamento de um navio de 30.000 m³ em 12 horas.  

2.2.2.4. Navegação 

Os navios gaseiros podem ser separados em três categorias principais: 

pressurizado, semi-refrigerado e totalmente refrigerado. Ao contrário do GNL, não há 

temperatura em que, a pressão atmosférica, o dióxido de carbono esteja líquido. Desta 

forma, o CO2 só pode ser transportado pressurizado ou semi-refrigerado. O tipo semi-

refrigerado é preferido pelos projetistas, e as condições do tanque ficam entre –54 ºC/6 

bar e –50ºC/7 bar, ou seja, próximas ao ponto triplo do CO2  (IPCC, 2005).  

Vermeulen (2011) e Yoo (2013) propõem um projeto para navios de CO2 baseado 

em navios GLP tradicionais, empregando seis tanques cilíndricos dispostos 

horizontalmente em pares (Figura 7).  
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Figura 7: Arranjo de um navio de CO2/ GNL convencional. Fonte: (VERMEULEN, 

2011) acima e (YOO et al., 2011) abaixo. 

Seguindo as especificações existentes para navios GLP, Mitsubishi (2004) detalha 

as principais dimensões das embarcações com capacidades de 10.000, 30.000 e 50.000 

toneladas de CO2 para as velocidades de 15 e 18 nós (Tabela 2).  

Tabela 2: Principais dimensões de navios de CO2. Fonte: (MITSUBISHI, 2004) 

Capacidade 10.000 t 10.000 t 30.000 t 30.000 t 50.000 t 50.000 t 

Velocidade (carregado) 15 nós 18 nós 15 nós 18 nós 15 nós 18 nós 

Velocidade (ballast) 16 nós 19 nós 16 nós 19 nós 16 nós 19 nós 

Lpp¹ 116 m 116 m 156 m 156 m 220,2 m 220,2 m 

Bmld² 24,3 m 24,3 m 34,1 m 34,1 m 38,8 m 38,8 m 

Dmld³ 12,8 m 12,8 m 17,1 m 17,1 m 18,5 m 18,5 m 

dmld4 9,5 m 9,5 m 11 m 11 m 11 m 11 m 

Nº de tanques de CO2 4 4 4 4 5 5 

Diâmetro interno do tanque 16,5 m 16,5 m 23,8 m 23,8 m 26,1 m 26,1 m 

Material do tanque Aços para baixa temperatura 
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(1) Lpp; comprimento entre perpendiculares 

(2) Bmld; boca moldada 

(3) Dmld; pontal moldado 

(4) dmld; calado moldado 

Os mesmos autores também sugerem concepções alternativas de navios. 

Vermeulen (2011) apresenta um design chamado X-bow5, o qual possui espaços de 

acomodação localizados na proa (Figura 8). Neste layout, os tanques são dispostos de 

forma triangular, onde um tanque de menor capacidade é colocado acima de dois tanques 

maiores. Desta forma, é possível transportar o mesmo volume de gás em uma embarcação 

mais compacta, que apresenta menores custos de investimento. Contudo, este tipo de 

navio apresenta desvantagens operacionais em relação a um navio GLP convencional, 

uma vez que a embarcação deve se aproximar do ponto de descarga offshore pela popa, 

dificultando a manobrabilidade (VERMEULEN, 2011).  

 

Figura 8: Design X-bow para navio de CO2. Fonte: (VERMEULEN, 2011) 

Yoo et al. (2011) também descrevem um design para o transporte de grandes 

quantidades de CO2 (capacidades de 46.000m³, 71.000m³ e 91.000m³) contendo tanques 

 

5 Ex-patente da empresa Ulstein. 
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verticais. Neste arranjo há uma sala de bombas compartilhadas, que permite uma 

economia de custos de instalação, operação e manutenção.  

 

Figura 9: Desenho conceitual de um navio para grandes volumes de CO2. Fonte: (YOO 

et al., 2011)  

Independentemente do design do navio, a embarcação deverá possuir um sistema 

de posicionamento dinâmico (DPS) para o descarregamento offshore, que consiste em um 

conjunto de propulsores automáticos controlados para manter a posição do navio no local 

de armazenamento (SKAGESTAD et al., 2014). A programação dos navios e o número 

de embarcações necessárias para uma determinada vazão de CO2, são determinadas a 

partir do tempo total de viagem que conta com os tempos de carregamento, de navegação 

(que depende da velocidade do navio e distância da rota) e o descarregamento 

(ELEMENT ENERGY, 2018). 

Durante a viagem, parte da carga pode sofrer evaporação, boil-off o gás (BOG), 

pelo calor transferido e pela energia do rolamento do navio. O BOG deve ser controlado 

por métodos como reliquefação, adsorção ou por aumento de pressão (JEON; CHOI; 

KIM, 2016). Para a reliquefação do BOG, o sistema de refrigeração deve instalado dentro 

do navio, incluindo um tanque de armazenamento de refrigerante extra, como GLP ou 

amônia. Outra opção é o próprio BOG ser utilizado como refrigerante, aumentando a 

eficiência de contenção de carga (JEON; CHOI; KIM, 2016).  

2.2.2.5. Descarregamento e injeção 

Ao chegar ao ponto de armazenamento offshore, o CO2 liquefeito precisa ser 

condicionado antes de ser injetado (processo de regaseificação). As condições adequadas 

para injeção dependem das características do geofísicas do reservatório (ELEMENT 
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ENERGY, 2018). A maioria dos estudos sobre transporte de CO2 não considera a injeção 

no escopo do trabalho. No entanto, as condições de injeção são responsáveis por 

determinar não apenas os requisitos de regaseificação e descarregamento do navio, mas 

também pelo dimensionamento da cadeia logística, uma vez que a taxa de injeção máxima 

é limitada pelas características do local de armazenamento (ELEMENT ENERGY, 2018). 

De acordo com Cato (2016), diferentes opções de descarregamento e 

regaseificação estão disponíveis:  

• Injeção direta do navio com sistema de regaseificação a bordo;  

• Injeção a partir de uma plataforma offshore sem armazenamento; instalações para 

a regaseificação do CO2 estão localizadas tanto no navio quanto na plataforma;  

• Descarregamento com armazenamento temporário (em uma plataforma ou em 

terra); regaseificação ocorre fora do navio;  

Além disso, alguns sistemas de ancoragem offshore são sugeridos na literatura, 

visto que a conexão direta com a plataforma não é indicada por razões de segurança 

(VERMEULEN, 2011). Porém,  por serem opções ainda pouco maduras, não há um 

consenso claro sobre a solução mais adequada (ELEMENT ENERGY, 2018). Alguns 

exemplos estão presentes no estudo de Cato (2016), que considera quatro alternativas 

principais: ancoragem de perna de âncora de catenária (CALM); amarração de perna de 

âncora única (SALM); sistema de amarração de torre (TMS) e sistema de carregamento 

de torre submersa (STL). A ilustração destes sistemas pode ser observada na Figura 10.  
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Figura 10: Opções de ancoragem e descarregamento offshore (CALM, SALM, TMS e 

STL). Fonte: (DE KLER et al., 2016) 

Estas opções diferem em relação às profundidades de aplicação, custos e 

vulnerabilidade às condições extremas do mar. O STL é o mais vantajoso em termos de 

adaptabilidade para diferentes instalações offshore. Este sistema tende a ter menos 

problemas relacionados às exposições ao clima e oscilações do mar, mas possui custos de 

instalação mais elevados. Por outro lado, o SALM possui maior vulnerabilidade ao clima, 

porém apresenta menores custos de instalação. O sistema TMS não utiliza um sistema de 

bóias, possuindo uma instalação fixa rotativa fixa. Assim, é resistente às ondas mais altas, 

mas possui custos de capital mais elevados (DE KLER et al., 2016; VERMEULEN, 

2011).  

Independentemente do sistema, o CO2 é transferido por meio de uma mangueira 

flexível, submersa ou não. Se a regaseificação não ocorrer a bordo do navio, os 

equipamentos devem ser capazes de lidar com baixas temperaturas (DE KLER et al., 

2016).   
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2.3. O caso brasileiro 

Apesar de possuir poucas instalações CCS, o Brasil apresenta relevante potencial 

para o desenvolvimento desta opção (ROCHEDO et al., 2016). No que diz respeito aos 

empreendimentos existentes, o principal investimento de CCS no país é o hub da bacia 

de Santos, que conta hoje com nove FPSOs6, os quais capturam o CO2 presente no gás 

natural produzido no pré-sal para injeção-EOR nos campos de Lula, Sapinhoá e Lapa 

(PAGE et al., 2020). A instalação utiliza membranas para a captura do CO2 e sua 

capacidade aumentou recentemente de 3,0 para 4,6 MtCO2/ano (PAGE et al., 2020).  

Além deste empreendimento, outra iniciativa foi realizada em Camaçari, no estado 

da Bahia. O projeto conta com um duto de 70km que transporta o CO2 da Fábrica de 

Fertilizantes FAFEN e da petroquímica OXITENO, para a injeção no campo de Buracica 

também para recuperação avançada. Em torno de 100 tCO2/dia são injetadas nesse campo 

(KETZER et al., 2016).  

Apesar de pouco explorado, o potencial técnico para captura de carbono é 

relevante no país, considerando as atividades de explotação de óleo e gás, refino, 

siderurgia, cimenteiras e destilarias de etanol (KETZER et al., 2016; ROCHEDO et al., 

2016). Ainda que o setor elétrico brasileiro seja predominantemente renovável, a captura 

de CO2 em usinas termelétricas movidas a combustíveis fósseis pode se tornar 

representativa, caso haja uma expansão de térmicas a gás natural decorrente de uma maior 

oferta deste combustível nos próximos anos (EPE, 2019).   

 Considerando as fontes emissoras onshore, é interessante notar uma concentração 

de instalações no litoral e, principalmente, na região centro-sul do Brasil (Figura 11). No 

caso da indústria cimenteira, embora as unidades produtivas estejam geograficamente 

dispersas, o Sul e o Sudeste respondem por cerca de 65% da capacidade produtiva do país 

(ROCHEDO et al., 2016).   

 

6 Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e Transferência, em inglês, Floating, 

Production, Storage and Offloading.  
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Figura 11: Localização de potenciais fontes emissoras de CO2 adequadas a captura de 

carbono. Fonte: (ROCHEDO et al., 2016). 

Além disso, na região Sudeste também estão localizadas as duas principais bacias 

do Brasil em termos de produção de óleo e gás, Santos e Campos, sendo esta última 

composta por campos que já atingiram seu pico produtivo, podendo ser atrativos para 

EOR-CO2 (KETZER et al., 2016). Rockett et al. (2013) analisaram a capacidade de 

armazenamento em 17 dos 50 campos de petróleo da Bacia de Campos e encontraram 

uma capacidade de 950 MtCO2. Segundo os autores, existem 36 campos de petróleo nesta 

bacia que já atingiram o pico de produção. 

Em termos de custos, a captura de carbono já é econômica para alguns campos de 

petróleo brasileiros. Ademais, considerando o custo relativamente baixo da captura de 
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carbono em destilarias de etanol, o BioCCS de cana-de-açúcar pode ser de importância 

específica para o Brasil (MERSCHMANN, PAULO R.DE C.; SZKLO; SCHAEFFER, 

2016). Esse potencial se torna ainda mais atrativo se o CO2 for utilizado para EOR, dado 

que a receita gerada pela produção adicional de óleo e gás pode ajudar a viabilizar os 

investimentos em infraestrutura. Contudo, os altos custos de transporte de CO2 (dada sua 

emissão dispersa, sazonal e em volumes variados conforme o tamanho das destilarias) 

podem restringir a viabilidade econômica deste potencial (DA SILVA et al., 2018; 

TAGOMORI et al., 2018). 

Os estudos realizados Merschmann et al. (2016), Da Silva et al. (2018) e 

Tagomori et al. (2018) buscaram alternativas para a redução dos custos de transporte de 

CO2 das destilarias de etanol do centro-sul através de análises de implementação de hubs 

de transporte, intermodalidade e incorporação de novas fontes de CO2 (refinarias e plantas 

de cogeração) à malha proposta. Da Silva et al. (2018) propôs três soluções: a primeira 

contendo um hub único, a segunda múltiplos hubs e a terceira considerando uma 

intermodalidade entre o transporte rodoviário e dutoviário. As redes de hubs visaram 

ganhos de escala através da junção de diversas linhas de dutos. Por outro lado, o transporte 

de gases liquefeitos por caminhões foi utilizado como uma alternativa de menor custo 

para lidar com destilarias de baixo volume espacialmente dispersas.  

De uma perspectiva operacional, os estudos de Da Silva et al. (2018) e Tagomori 

et al. (2018) foram capazes de reduzir os custos de transporte do sistema, diminuindo a 

ociosidade e problemas de sazonalidade, fornecendo um fluxo mais regular e otimizado. 

Por outro lado, a incorporação de novas fontes de emissão fósseis para a redução dos 

custos de transporte proposta por Tagomori et al. (2018) não compensou o aumento nos 

custos de captura, que são significativos no caso destas fontes.   

Com efeito, ainda que os trabalhos anteriormente citados tenham avaliado opções 

para lidar com estes desafios no transporte onshore, ainda faltam estudos para o transporte 

offshore, visando a injeção em campos de petróleo. No caso brasileiro, devido à 

concentração de fontes emissoras na costa e características sazonais de produção, o 

transporte via navios pode vir a ser uma opção interessante para a logística de CO2.  
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Desta forma, no próximo capítulo, será detalhada a metodologia utilizada para 

dimensionamento de uma rede de transporte offshore em rotas na costa brasileira 

considerando-se dutos e navios. Além disso, serão também demonstradas as equações 

utilizadas para o cálculo dos custos de abatimento associados às rotas propostas.  
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3. Metodologia 

No capítulo 2, discutiram-se os aspectos gerais e específicos dos modais de 

transporte de CO2 offshore, via dutos e via navios. Além disso, foram analisados os 

estudos mais recentes deste transporte no Brasil e alternativas adotadas mundialmente. 

Neste capítulo, propõe-se uma metodologia para avaliação preliminar quantitativa de uma 

rede logística de dutos ou navios no litoral brasileiro. A Figura 12 sintetiza o 

procedimento metodológico geral aplicado.  

 

Figura 12: Fluxograma do procedimento metodológico 

O primeiro passo foi a construção de um modelo logístico em planilha eletrônica 

para que os dois modais fossem avaliados do ponto de vista operacional. Nesta etapa 

definiram-se equações para o dimensionamento da frota de navios, capacidade de 

armazenamento dos tanques, diâmetro dos dutos, dentre outros aspectos da operação, que 

variam conforme à distância e fluxo de CO2 (Passo 1).  

Em seguida, foram estabelecidas as equações para o cálculo dos custos de 

abatimento, com base em dados de investimentos e custos operacionais encontrados na 

literatura (Passo 2). Por fim, foram selecionadas sete rotas para o estudo de caso, 

conectando-se portos na costa brasileira a campos maduros (Passo 3).  
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3.1. Modelagem operacional  

3.1.1. Modelagem operacional do transporte via dutos 

Em uma cadeia de CCS, o modal dutoviário conta com as seguintes etapas: 

captura, compressão, transporte onshore, bombeamento, transporte offshore e injeção nos 

reservatórios (ZEP, 2011). Como o interesse deste trabalho é avaliar os custos na etapa 

offshore, as etapas de captura e qualquer transporte onshore foram desconsideradas em 

ambas as malhas propostas. No caso da etapa de armazenamento, considerou-se que 

plataformas existentes seriam utilizadas como instalações para injeção de CO2 (Figura 

13).  

 

Figura 13: Escopo definido para a cadeia de CCS com transporte via dutos (em laranja) 

Fonte: elaboração própria baseada em ZEP (2011) 

Foi definido que o transporte de CO2 ocorreria na fase líquida densa, chegando à 

estação de bombeamento com uma pressão de 8 MPa e 40°C. Para garantir que o CO2 

seja transportado no estado supercrítico, a pressão deve ser mantida acima da pressão 

crítica, de 7,3 MPa (KNOOPE et al., 2014). Para tubulações longas, estações de 

bombeamento intermediárias podem ser instaladas ao longo dos dutos para compensar a 

queda de pressão. Por outro lado, estas estações não são indicadas no caso de dutos 

offshore, devido aos altos custos de instalação e manutenção. Nestes casos, quando a 

distância é longa, aumenta-se a pressão de entrada e ajusta-se o diâmetro do duto para 

evitar a necessidade de recompressão offshore (KNOOPE; RAMÍREZ; FAAIJ, 2013).  

Desta forma, na modelagem operacional, a pressão de saída no local de injeção 

foi mantida em 8 MPa, enquanto a pressão de entrada no duto foi simulada em uma faixa 

de operação entre 8 MPa e 20 MPa. O diâmetro do duto também pode ser alterado 

conforme a distância e o volume de CO2, para casos em que a pressão de entrada seria 
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muito elevada. Foi assumido que o CO2 transportado é puro, sem impurezas como H2S, 

N2, entre outras.  

Definindo-se a taxa de injeção de CO2, a distância da rota, o diâmetro externo e a 

pressão de entrada, é possível dimensionar outros parâmetros operacionais como a 

capacidade da estação de compressão, velocidade de escoamento (m/s) no duto, queda de 

pressão (Pa/m), entre outros. As equações para o cálculo destes parâmetros são detalhadas 

a seguir.  

3.1.1.1. Bombeamento 

Para estimar a capacidade instalada da etapa de bombeamento e seu consumo de 

energia, aplicaram-se as Equações 1 e 2 baseadas em (KNOOPE et al., 2014).     

W =
m

ρ
∗

(Pout− Pin)

n
   Equação 1 

E =
1

ρ
×

(Pout − Pin)

n
×

103

3.6
    Equação 2 

Onde: 

W: capacidade da estação de bombeamento (MWe) 

E: consumo de energia na estação de bombeamento (kWh/tCO2) 

m: taxa de injeção de CO2 (kg/s) 

ρ: densidade do CO2 (kg/m3) 

Pout: pressão de saída da estação de bombeamento (MPa) 

Pin: pressão de entrada da estação de bombeamento (MPa) 

n: eficiência da estação de bombeamento 

 

A pressão de saída (Pin) e a eficiência (n) utilizadas foram 8 MPa e 75%, 

respectivamente (MERSCHMANN, PAULO R.DE C.; SZKLO; SCHAEFFER, 2016). A 

densidade do gás (ρ) foi definida, à guisa de simplificação, como sendo a média entre as 

densidades do CO2 nas pressões 8 MPa e Pout, à uma temperatura de 40ºC 

(PEACESOFTWARE, 2020).  
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De acordo com (MCCOLLUM; DAVID; OGDEN, 2006), a capacidade máxima 

estimada para um bomba de CO2 é de 2 MWe. Caso a capacidade de bombeamento 

necessária seja superior a esse valor, novas unidades devem ser adicionadas em paralelo.  

3.1.1.2. Tubulação  

Para a modelagem operacional do duto, calculou-se o fator de atrito de Darcy-

Weisbach (f - Equação 3) e número de Reynolds (Re - Equação 4) assim como em Knoope 

et al. (2014):  

𝑓 = (−
1

1,8 log[(
ε

𝐼𝐷⁄

3,7
)

1,11

+
6,9

𝑅𝑒
]

)

2

    Equação 3 

𝑅𝑒 =
𝜌×𝐼𝐷×𝑣

𝜇
      Equação 4 

Onde:  

ε: rugosidade da tubulação (m) 

ID: diâmetro interno (m) 

ρ: densidade do CO2 (kg/m³) 

v: velocidade do fluido na tubulação (m/s) 

μ: viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s) 

 

A rugosidade da tubulação (ε) foi definida como sendo 50 × 10-6 m (KNOOPE et 

al., 2014). A viscosidade dinâmica do CO2 (μ) e a densidade (ρ) foram determinadas à 

partir das médias das pressões de entrada e saída do duto (8 MPa) à temperatura de 8°C7 

(PEACESOFTWARE, 2020).  

A velocidade do fluido (v) foi calculada a partir da Equação 5 e o diâmetro interno 

definido com base no diâmetro externo (OD) da tubulação (Equação 6) e sua espessura 

(Equação 7),  ainda seguindo a metodologia proposta por Knoope et al. (2014).  

 

7 Knoope et al. (2014) utilizaram a temperatura de 4°C para o fundo do oceano. De forma 

conservadora, optou-se por utilizar no caso brasileiro a temperatura de 8°C.  
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𝑣 =
4𝑚

𝐼𝐷²×𝜋×𝜌
      Equação 5 

𝐼𝐷 = 𝑂𝐷 − 2𝑡      Equação 6 

                𝑡 =
𝑂𝐷×𝑀𝐴𝑂𝑃

2𝑆×𝐹×𝐸
+ 𝐶𝐴    Equação 7  

Onde:  

t: espessura do duto (m) 

ID: diâmetro interno (m) 

OD: diâmetro externo (m) 

m: taxa de injeção de CO2 (kg/s) 

ρ: densidade do CO2 (kg/m³) 

MAOP: máxima pressão de operação (Pa) 

S: limite de escoamento do material (Pa) 

F: fator de design 

E: fator longitudinal de junta 

CA: corrosão permitida (m) 

O fator de design (F) utilizado foi 0,72 para dutos offshore e o fator de junta 

longitudinal (E) igual a 1 (KNOOPE et al., 2014). A corrosão permitida (CA) utilizada 

foi de 0,001 m (COLE et al., 2011) e o limite de escoamento 550 MPa, relativo ao aço 

X808 (KNOOPE et al., 2014). A pressão máxima de operação (MAOP, em inglês) foi 

considerada como sendo 20% maior que a pressão de entrada no duto (KNOOPE et al., 

2014).  

Para determinação das pressões de entrada (Pinlet) e saída (Poutlet) do duto e queda 

de pressão (Δ𝑃), utilizaram-se as equações a seguir:  

 

8 Seguindo a referência de Knoope et al. (2014), foram utilizados dados relativos ao aço 

X80 para o dimensionamento dos dutos, o que implica em espessuras menores, dado que este 

material é mais resistente se comparado a outros tipos de aço menos custosos e mais comuns em 

operações offshore.  
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Δ𝑃 =
8𝑓×𝑚2

𝜋2×𝜌×𝐼𝐷5
              Equação 8 

𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 = 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 +  Δ𝑃 𝑥 𝐿       Equação 9 

 

Onde:  

ΔP: queda de pressão no duto (Pa/m) 

ID: diâmetro interno (m) 

ρ: densidade do CO2 (kg/m³) 

f: fator de atrito de Darcy-Weisbach 

m: taxa de injeção de CO2 (kg/s) 

Pinlet: pressão de entrada no duto (Pa)  

Poulet: pressão de saída no duto (Pa)  

L: distância da rota (m) 

Conforme mencionado anteriormente, a taxa de injeção de CO2 (m), distância da 

rota (L), diâmetro externo (OD) e pressão de entrada no duto (Pinlet) são variáveis de 

entrada para o cálculo dos demais parâmetros.  

3.1.2. Modelagem operacional do transporte via navios 

No caso da cadeia via navios, estão presentes as seguintes operações: captura, 

liquefação, armazenamento intermediário, carregamento, transporte, descarregamento, 

regaseificação e injeção. Assim como no caso dos dutos, a etapa de captura foi 

desconsiderada e, para a etapa de injeção, considerou-se a utilização da infraestrutura de 

injeção da plataforma existente (Figura 14).  



37 

 

 

Figura 14: Escopo definido para a cadeia de CCS com transporte via navios (em laranja) 

-Fonte: elaboração própria baseada em ZEP (2011) 

Em cada etapa, foram definidos parâmetros operacionais baseados no estudo de 

(ELEMENT ENERGY, 2018). A Tabela 3 sintetiza as hipóteses consideradas.  

Tabela 3: Parâmetros do transporte via navios 

Etapa Parâmetros 
Liquefação e 

armazenamento 

intermediário 

Condição de chegada do CO2: pré-pressurizado. 

Condição de transporte: baixa pressão (-55°C e 

0,7 MPa). 

Carregamento Sistema de carregamento: bombas e braços de 

carregamento articulados. 

Navegação Combustível utilizado: MDO9. 

Componentes do navio: capacidade de 

posicionamento dinâmico, planta de reliquefação 

do BOG e adaptação do casco à torre submersa 

para descarregamento offshore. 

Descarregamento Tipo de descarregamento: uso de uma torre 

submersa (STL).  

Regaseificação: na plataforma com 

armazenamento. 

Condição de injeção: 0-20°C e 8-7 MPa.  

Fonte: Elaboração própria baseada em (ELEMENT ENERGY, 2018) 

O consumo de água de resfriamento e eletricidade na etapa de liquefação foi 

calculado com base nos fatores de 3,38 m³/tCO2 de água e 24,6 kWh/tCO2 de energia 

encontrados, respectivamente, em ZEP (2011) e Element Energy (2018). O consumo de  

 

9 MDO se refere a marine diesel oil, também chamado de diesel marítimo.  
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Assim como na modelagem de dutos, a partir da taxa de injeção de CO2 e 

distância da rota foi construído um modelo para avaliar a operação da cadeia logística em 

planilha eletrônica. A quantidade de navios necessária para cada rota foi definida a partir 

da programação dos navios. Para estimar o tempo de viagem de um navio as Equações 

10, 11 e 12 e valores da Tabela 4 foram utilizados:  

𝑡𝑣 =  𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 +
(2∗L )

𝑣𝑚
+ 𝑡𝑚 + 𝑡𝑜  Equação 10 

𝑡𝑐 =  𝐶 ∗ 𝑚𝑐       Equação 11 

𝑡𝑑 =  𝐶 ∗ 𝑚        Equação 12 

Onde:  

𝑡𝑣: tempo total de viagem (h)  

𝑡𝑐: tempo de carregamento (h) 

𝑡𝑑: tempo de descarregamento (h) 

𝑡𝑚: tempo de manobra portuária (h) 

𝑡𝑜: tempo de conexão offshore (h) 

L: distância da rota (km) 

𝑣𝑚: velocidade média do navio (m/s) 

C: capacidade do navio (tCO2) 

𝑚𝑐: taxa de carregamento de CO2 (kg/s) 

𝑚: taxa de injeção de CO2 (kg/s) 

Tabela 4: Valores das variáveis para o cálculo do tempo de viagem do navio 

Variável Valor Fonte 

Velocidade média do navio 15 nós (ELEMENT ENERGY, 2018) 

Taxa de carregamento de CO2 2.875 tCO2/h  (VERMEULEN, 2011)  

Tempo de manobra portuária 4 h (SKAGESTAD et al., 2014) 

Tempo de conexão offshore 4 h (SKAGESTAD et al., 2014) 

 A capacidade de armazenamento intermediário onshore e offshore foi definida em 

120% da capacidade do navio, com base em YOO et al. (2013), de forma a equilibrar a 

flexibilidade e eficiência de custos. Levando-se em conta que há 8760 horas de operação 

disponíveis em um ano, os navios foram alocados em uma escala de horários. 5% da carga 
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foi mantida no navio para a viagem de volta para que a temperatura criogênica nos tanques 

fosse mantida. 

Para taxas contínuas de injeção, um navio deve chegar ao campo de armazenamento 

antes que termine a quantidade de CO2 disponível no navio anterior. Abaixo está 

representado um exemplo da alocação de navios com capacidade 5.000 tCO2 a uma taxa 

de injeção 1.500 tCO2/dia para uma distância de 200 km. Nota-se que nesta ocasião foram 

necessários apenas dois navios de capacidade 5.000 tCO2 para que a operação de 

transporte e injeção fosse realizada. A  

Figura 15 representa a quantidade injetada acumulada de CO2 por navio por dia 

até a capacidade limite das embarcações. A Figura 16 ilustra esta mesma programação 

em formato tabela (N1 = navio 1 e N2 = navio 2). 

 

Figura 15: Exemplo da programação de injeção por navio. Fonte: Elaboração própria 
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Figura 16: Exemplo da programação de navios em planilha eletrônica. Fonte: 

Elaboração própria 

O total de evaporação de CO2 nos tanques do navio (BOG) foi calculado como 

sendo 0,15% da capacidade do navio por dia (JEON; CHOI; KIM, 2016), e o consumo 

de energia para reliquefazer esta quantidade foi estimada a partir da potência específica 

de 0,2 kW/(kgCO2/h) encontrada nas plantas de reliquefação simuladas no artigo de LEE 

et al. (2014).   

Dia Injeção N1 N2 N3

1 1.500 1.500 0 0

2 1.500 3.000 0 0

3 1.500 4.500 0 0

4 1.500 5.000 1.000 0

5 1.500 0 2.500 0

6 1.500 0 4.000 0

7 1.500 500 5.000 0

8 1.500 2.000 0 0

9 1.500 3.500 0 0

10 1.500 5.000 0 0

11 1.500 0 1.500 0

12 1.500 0 3.000 0

13 1.500 0 4.500 0

14 1.500 1.000 5.000 0

15 1.500 2.500 0 0

16 1.500 4.000 0 0

17 1.500 5.000 500 0

18 1.500 0 2.000 0

19 1.500 0 3.500 0

20 1.500 0 5.000 0

21 1.500 1.500 0 0

22 1.500 3.000 0 0

23 1.500 4.500 0 0

24 1.500 5.000 1.000 0

25 1.500 0 2.500 0

26 1.500 0 4.000 0

27 1.500 500 5.000 0

28 1.500 2.000 0 0

29 1.500 3.500 0 0

30 1.500 5.000 0 0
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3.2. Análise financeira 

3.2.1. Equação para cálculo dos custos de abatimento 

Para a análise financeira, seguiu-se a metodologia de cálculo de custo nivelado, 

que utiliza os custos de investimento (CAPEX), de operação e manutenção fixos e 

variáveis (OPEX). Para ambos modais, a seguinte equação geral foi aplicada:  

𝐶𝐴 = (
𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 𝑥 𝐹𝑅𝐶+OPEX

𝑀𝐶𝑂2

)    Equação 13 

Onde:  

𝐶𝐴: Custo de abatimento ($/tCO2) 

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋: Investimento total ($) 

𝐹𝑅𝐶: Fator de recuperação de capital 

𝑂𝑃𝐸𝑋: Custos operacionais anuais ($/ano) 

𝑀𝐶𝑂2
: Massa de CO2 transportada por ano (tCO2/ano) 

Nesta equação, o custo de investimento total é multiplicado pelo fator de 

recuperação de capital (FRC), que anualiza o seu valor presente durante determinado 

período. Este produto é somado aos custos anuais operacionais e dividido pela quantidade 

de CO2 transportada. O fator de recuperação de capital (FRC) é calculado a partir da taxa 

de desconto e do tempo de vida do projeto. A Equação 14 descreve o cálculo utilizado 

para determinar o FRC:  

𝐹𝑅𝐶 =  
𝑖 (1+𝑖)𝑛

(1+𝑖)𝑛−1
     Equação 14 

Onde: 

𝐹𝑅𝐶: Fator de recuperação de capital 

𝑖: Taxa de desconto (%) 

𝑛: Tempo de vida da rede de transportes (anos) 

Os parâmetros econômicos utilizados nas equações estão resumidos na Tabela 5. 
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Tabela 5: Parâmetros da análise financeira 

Parâmetro econômico Valor Referência 

Taxa de desconto (r) 10% a.a (DA SILVA et al., 2018) 

Horizonte de projeto (n) 25 anos (KJÄRSTAD et al., 2016) 

Tempo de construção 3 anos (ROUSSANALY; 

BRUNSVOLD; HOGNES, 2014) 

 

Os custos de abatimento foram representados em dólares referentes ao ano de 

201910.  Os dados referentes a outros anos foram atualizados ao referido ano utilizando-

se o índice CEPCI (Chemical Engineering Plant Cost Index).  

Os valores do CAPEX e OPEX de ambos os modais serão detalhados nas seções 

3.2.2. e 3.2.3. e contam com as parcelas resumidas na Tabela 6:  

Tabela 6: Resumo das parcelas de CAPEX e OPEX dos modais 

  CAPEX OPEX 

Dutos -Estação de bombeamento 

-Dutos e instalação 

-Investimento offshore 

-O&M 

-Energia elétrica 

Navios -Planta de liquefação 

-Armazenamento intermediário 

-Navios 

-Terminal offshore 

-Descarregamento  

-O&M 

-Energia elétrica 

-Água de resfriamento 

-Taxas portuárias 

-Combustível 

 

3.2.2. Cálculo dos custos de transporte via dutos 

Os investimentos do transporte por carbodutos são determinados pelos custos dos 

equipamentos da estação de bombeamento, dutos e conexão offshore. As equações 

utilizadas para o cálculo do CAPEX da rede de dutos encontram-se abaixo: 

 

10 Para os custos encontrados em outras moedas, utilizaram-se as seguintes taxas de câmbio: 0,75 

€2010/$2010 (KNOOPE et al., 2014), 1,35 £2017/$2017 (ELEMENT ENERGY, 2018), 0,88 €2018/$2018  

(KJÄRSTAD et al., 2016).  
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 CAPEX𝑑𝑢𝑡 =  I𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 +   I𝑏𝑜𝑚𝑏 +  I𝑜𝑓𝑓𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒   Equação 15 (KNOOPE et al., 2014) 

 I𝑑𝑢𝑡 = Bc ∗ D ∗ L                            Equação 16 (MIKUNDA et al., 2011) 

 I𝑏𝑜𝑚𝑏 = 74,3 ∗ 𝑊0,58 ∗ 𝑛𝑚𝑒   Equação 17  (KNOOPE et al., 2014) 

Onde: 

I𝑑𝑢𝑡: Investimento em dutos ($)  

I𝑏𝑜𝑚𝑏: Investimento na estação de bombeamento ($)  

I𝑜𝑓𝑓𝑠ℎ𝑜𝑟𝑒: Investimento offshore ($)  

Bc: Fator padrão de custo ($/m²) 

D: Diâmetro do duto (m) 

L: Comprimento do duto (m) 

W: capacidade da estação de bombeamento (MWe) 

n: número de unidades em paralelo 

me: fator multiplicativo 

Adotou-se o valor do custo padrão de dutos (Bc) igual a 4.343 $/m² fornecido pela 

operadora de gás holandesa Gasunie Engineering BV (MIKUNDA et al., 2011). Os 

custos são baseados em pressões operacionais máximas de 200 bar para o transporte 

offshore. O fator multiplicativo (me) considerado foi igual a 0,9 (KNOOPE et al., 2014). 

Os investimentos offshore referem-se à construção da conexão onshore – offshore, à 

conexão do duto à instalação de injeção e outros investimentos. Estes custos são 

estimados em 51 M$ e independentemente do comprimento do duto (AUSTELL et al., 

2011).  

Já os custos operacionais (OPEX) são representados pelo gasto com energia 

elétrica na estação de bombeamento e custos de operação e manutenção (O&M) da cadeia 

logística. Assim, como no artigo de (DA SILVA et al., 2018), assumiu-se que o custo da 

energia elétrica é equivalente ao custo de oportunidade da venda dessa energia no Brasil. 

O valor considerado foi 212 R$2016/MWh, preço médio negociado em leilão por plantas 

termoelétricas alimentadas com bagaço. Os valores dos custos de O&M adotados para o 

bombeamento e dutos foram, respectivamente, 4% e 1,5% do valor do investimento 

(KNOOPE et al., 2014).  



44 

 

Para a determinação do custo de abatimento por rota, um algoritmo de 

minimização de custos foi utilizado. Esta otimização foi realizada com o propósito de 

definir a solução de compromisso ótima entre a pressão de entrada e a perda de carga na 

tubulação. Como solução do algoritmo as seguintes variáveis são determinadas: diâmetro 

externo do duto (OD), pressão de entrada no duto (Pinlet) e o custo de abatimento (CA). 

Os valores máximos de Pinlet, Poutlet e Δ𝑃 foram definidos com base em (KNOOPE et 

al., 2014).  

𝑀𝑖𝑛 𝐶𝐴𝑑𝑢𝑡𝑜𝑠 

s.a. 

8 ≤ 𝑃𝑖𝑛𝑙𝑒𝑡 ≤ 20 

𝑃𝑜𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 = 8 

1 ≤ Δ𝑃 ≤ 20 

 

3.2.3. Cálculo dos custos de transporte via navios 

Os investimentos (CAPEX) e os custos operacionais (OPEX) da cadeia logística 

dos navios encontram-se detalhados na Tabela 7.  

Tabela 7: Custos do transporte via navios 

Descrição Custo Fonte 

CAPEX 

Planta de liquefação 14,2 $/(tCO2/ano) (ELEMENT ENERGY, 2018) 

Armazenamento intermediário 747 $/tCO2 armazenada (ELEMENT ENERGY, 2018) 

Equipamento para carregamento 2 $/(tCO2/ano) (ELEMENT ENERGY, 2018) 

Adaptação para descarregamento 2,15 M$ (KJÄRSTAD et al., 2016) 

Planta de reliquefação BOG 
2,5% do CAPEX do 

navio 
(JEON; CHOI; KIM, 2016) 

Equipamento para regaseificação 9,7 $/(tCO2/ano) (ELEMENT ENERGY, 2018) 

Terminal offshore (STL) 23 M$ (KJÄRSTAD et al., 2016) 

OPEX 

Água de resfriamento 0,03 $/m³ 
(ROUSSANALY; BRUNSVOLD; 

HOGNES, 2014) 

Eletricidade 61 $/MWh (DA SILVA et al., 2018) 

Combustível 398 $/t - MDO (ELEMENT ENERGY, 2018) 

O&M liquefação 10% CAPEX (ELEMENT ENERGY, 2018) 

O&M armazenamento 

intermediário 
5% CAPEX (ELEMENT ENERGY, 2018) 

O&M carregamento 3% CAPEX (ELEMENT ENERGY, 2018) 
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O&M planta de reliquefação BOG 2% CAPEX (JEON; CHOI; KIM, 2016) 

O&M regaseificação 5% CAPEX (ELEMENT ENERGY, 2018) 

O&M descarregamento 5% CAPEX (ELEMENT ENERGY, 2018) 

Os custos referentes as embarcações variam de acordo com a capacidade e estão 

detalhados na Tabela 8. O gasto com combustível durante a viagem foi calculado levando-

se em consideração o consumo em MWh/dia fornecido por Element Energy (2018) 

convertido para t/h utilizando-se um conteúdo energético de 11,63 MWh/t. O consumo 

de combustível nas etapas de carregamento e descarregamento foi determinado com base 

na proporção utilizada por Skagestad et al. (2014). A regaseificação também possui um 

consumo de energia de 10,3 kWh/tCO2 (ELEMENT ENERGY, 2018). Vale ressaltar que 

estudos futuros de consumo de combustível em modelagem detalhada são importantes 

para uma melhor compreensão dos custos.   
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Tabela 8: Parâmetros utilizados para cálculo dos custos dos navios por capacidade 

Capacidade 

do navio 

(tCO2) 

Investimento 

(M$) ¹ 

Taxas 

portuárias 

($/viagem) ¹ 

Custos de O&M 

e tripulação 

(M$) ² 

Consumo de combustível 

Trânsito 

(t/h) ¹ 

Carregamento 

[t/h] ³ 

Manobra 

portuária 

[t/h] ³ 

Conexão 

offshore 

[t/h] ³ 

Descarregamento 

[t/h] ³ 

5.000 28 11.407 1,7 0,87 0,08 0,11 0,04 0,14 

10.000 41 14.762 2,6 0,94 0,09 0,12 0,04 0,15 

20.000 61 21.475 2,6 1,08 0,10 0,13 0,05 0,17 

30.000 77 28.187 2,6 1,21 0,12 0,15 0,06 0,20 

40.000 88 34.899 2,6 1,35 0,13 0,17 0,06 0,22 

50.000 100 41.611 2,6 1,49 0,14 0,18 0,07 0,24 

1- Fonte: Element Energy (2018)  

2- Fonte: custos operacionais retirados da base de dados OPCOST para navios LNG (BDO, 2020).   

3- Fonte: proporção indicada por Skagestad et al. (2014)  
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Tendo como base os parâmetros acima, o custo de cada rota foi estimado 

considerando-se a capacidade ótima para que o custo de abatimento fosse mínimo. 

Utilizando a modelagem logística em planilha eletrônica, variaram-se as capacidades dos 

navios de 5.000 a 50.000 tCO2 e selecionou-se o menor custo de abatimento conforme a 

capacidade e a quantidade de navios necessária. A maior capacidade considerada para os 

navios foi de 50.000 tCO2 com base em estudos encontrados na (ASPELUND; 

MØLNVIK; DE KOEIJER, 2006; ELEMENT ENERGY, 2018). Acima desta 

capacidade, novos navios são adquiridos para realizar o transporte.   

3.3. Seleção de rotas na costa brasileira 

A fim de avaliar o comportamento da utilização de navios ou dutos no transporte 

offshore de CO2 no Brasil, foi preciso definir rotas na costa do país. Para determinação 

das localidades de interesse, realizou-se uma análise de georreferenciamento em que 

foram levantados os principais centros de oferta de CO2, portos existentes e os sítios mais 

promissores para o armazenamento. 

3.3.1. Seleção dos portos de origem  

Para a definição do ponto de início das rotas offshore, levantaram-se os portos 

organizados (áreas públicas) e terminais de uso privado (TUPs) brasileiros na base de 

dados do Ministério da Infraestrutura  (MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA, 2020). 

Como no Brasil ainda não há instalações para o transporte de CO2 por navio, foram 

selecionados os portos de maior movimentação de granéis líquidos e gasosos no ano de 

2019, já que esse tipo de carga apresenta sinergias operacionais com a logística de CO2.  

A utilização de portos existentes possui vantagens econômicas e operacionais 

devido à disponibilidade de serviços e infraestrutura, por exemplo, berços para atração, 

capacidade de armazenamento e disponibilidade de energia elétrica. No entanto, algumas 

instalações podem apresentar restrições para o transporte de CO2, principalmente no caso 

de navios muito grandes (por exemplo>30 ktCO2). Essas restrições incluem o 

comprimento dos berços, calado do navio, espaço para construção, dentre outras 

(ELEMENT ENERGY, 2018).  
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Assim, os portos foram filtrados considerando-se restrições de calado e 

comprimento do navio (Tabela 9). De forma conservadora, as restrições estão de acordo 

com valores típicos de navios com capacidade de 50 ktCO2 presentes no estudo de 

Mitsubishi (2004).  

Tabela 9: Parâmetros para a seleção dos portos de origem 

Parâmetro Valor  

Comprimento do navio (LOA11) (m)  220,2 

Calado12 (m) 11 

Fonte: (MITSUBISHI, 2004) 

A lista dos 15 portos selecionados está representada na Tabela 10. 

 

11 LOA (length overall) significa comprimento fora a fora, ou seja, o comprimento 

máximo de um navio (SARDINHA, 2013).  

12 O calado é a medida desde a quilha até a superfície da água, quando o navio flutua 

(altura) (SARDINHA, 2013). 



49 

 

Tabela 10: 15 portos públicos e terminais privados de maior movimentação de granéis líquidos no ano de 2019 que atendem as 

restrições de calado e LOA 

Nome da Instalação 
Tipo de 

instalação 

Complexo 

Portuário 

UF 

Instalação 

Granéis Líquidos 

e Gasosos em 

2019 (t/ano) 

Calado 

(m) 
LOA (m) Fonte 

Terminal de Angra dos 

Reis 
Privado Angra dos Reis RJ 51.904.571 25,0 516,0 (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal de São Sebastião 

(Almirante Barroso) 
Privado São Sebastião SP 43.146.712 23,0 340 (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal de Petróleo 

TPET/TOIL - Açu 
Privado São João da Barra RJ 19.331.385 20,5 340 

(PRUMO LOGÍSTICA, 

2017) 

Suape Público Suape - Recife PE 17.626.596 13,7 225,0 (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal da Ilha D'Água Privado 
Rio de Janeiro -

Niterói 
RJ 16.177.293 15,8 227,0 (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal de Madre de 

Deus (Aratu) 
Privado Aratu - Salvador BA 15.988.765 14,0 275,0 (TRANSPETRO, 2020) 

Santos Público Santos SP 13.058.002 12,0 228 
(MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, 2018) 

Terminal de Osório Privado Porto Alegre RS 10.854.578 19,0 Sem restrição (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal de São 

Francisco do Sul 
Privado 

São Francisco do 

Sul 
SC 8.577.819 18,0 Livre (TRANSPETRO, 2020) 

Itaqui Público Itaqui MA 8.210.007 22,3 500,0 (EMAP, 2020) 

Paranaguá (Cattalini) Privado 
Paranaguá - 

Antonina 
PR 3.567.562 12,3 229,0 (CATTALINI, 2020) 

Rio Grande Público Rio Grande RS 3.403.965 12,0 225,0 (TRANSPETRO, 2020) 

Fortaleza - Pecém Público Pecém - Fortaleza CE 2.981.463 12,0 Sem restrição (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal de Guamaré Privado Natal RN 2.686.094 14,0 280,0 (TRANSPETRO, 2020) 

Terminal de Aracaju Privado Aracajú SE 654.290 14,0 270,0 (TRANSPETRO, 2020) 
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3.3.2. Seleção dos sítios para armazenamento 

Em termos de armazenamento de carbono, este estudo optou por trabalhar com 

recuperação avançada de petróleo (EOR) por duas razões principais: (1) experiência 

tecnológica e disponibilidade de dados, uma vez que a maior parte de projetos de CCS 

utiliza EOR e a indústria de óleo e gás tem estudado extensivamente a estrutura geológica 

e propriedades físicas dos campos explotados e (2) esta tecnologia pode estimular o 

desenvolvimento de CCS no curto prazo, pois a quantidade adicional de óleo produzida 

gera uma receita que permite compensar os custos associados aos investimentos em 

infraestrutura e despesas operacionais, incluindo as etapas de captura, transporte e injeção 

(GLOBAL CCS INSTITUTE, 2019).  

O processo de EOR baseado em CO2 consiste basicamente na injeção no 

reservatório deste gás em alta pressão que, quando dissolvido no óleo remanescente no 

reservatório, forma uma fase óleo/CO2 com maior volume e menor viscosidade, que será 

explotada. Na superfície, o CO2 é separado do óleo e reinjetado (IPCC, 2005). Quando o 

processo EOR é concluído, uma quantidade de CO2 permanece armazenada, em torno de 

90 a 95% do gás adquirido para a injeção (AL EIDAN et al., 2015).  

Para que o CO2 se dissolva no óleo, a pressão no reservatório deve ser maior que 

a pressão mínima de miscibilidade (PMM). Quanto maior a temperatura do reservatório 

e o peso molecular dos componentes, maior a PMM. Desta maneira, as condições de 

miscibilidade são atingidas mais facilmente para óleos leves em reservatórios a baixa 

temperatura (MERSCHMANN, PAULO R.DE C.; SZKLO; SCHAEFFER, 2016). Por 

outro lado, a pressão de injeção deve ser menor do que a pressão mínima de deslocamento 

capilar (Pcd) ou estresse mínimo (Smin) ou a pressão de fraturamento (Pf). De acordo 

com CSLF (2013), várias características do reservatório são favoráveis à aplicação de 

EOR-CO2 como ilustra a Tabela 11.  
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Tabela 11: Características dos reservatórios de petróleo adequados à aplicação de EOR-

CO2 

Parâmetros do Reservatório CO2-EOR miscível 

Porosidade ≥3%, preferencialmente >10% 

Permeabilidade ≥1 mD, preferencialmente >10 mD 

°API 27 < ⁰API < 45 

Viscosidade <10 cP 

Profundidade ≥350 m 

Temperatura 28 – 121 ºC 

Pressão > MMP1 e < min (Pcd
2; Smin

3, Pf
4) 

Fração de óleo remanescente ≥30% e preferencialmente <50% 

Fonte: (CSLF, 2013)  

 1 MMP: Pressão de miscibilidade mínima 

 2 Pcd: Pressão capilar de deslocamento na rocha selante  

 3 Smin: Pressão de estresse mínima  

 4 Pf: Pressão de fratura 

 

Os valores destes parâmetros são necessários, mas não suficientes, para que um 

reservatório seja adequado à aplicação de EOR-CO2. Há outras características relevantes, 

como a presença de uma barreira que impeça a migração do CO2, a ausência de atividade 

sísmica na localidade, entre outras (MERSCHMANN, PAULO R.DE C.; SZKLO; 

SCHAEFFER, 2016). Para a seleção dos sítios adequados no Brasil, foram levantados 

dados técnicos dos campos em produção nos Sumários Executivos dos Planos de 

Desenvolvimento (ANP, 2020b) e Dados de Exploração e Produção da ANP (ANP, 

2020a).  

De forma a avaliar a viabilidade técnica destes campos para EOR-CO2, foram 

utilizados os critérios apresentados na Tabela 11 e considerada apenas a injeção miscível 

por proporcionar uma maior recuperação do óleo (RAVAGNANI, 2007). Parâmetros 

como temperatura, pressão, porosidade e permeabilidade não foram avaliados pois não 

estão disponíveis para consulta pública para a maioria dos campos analisados. No que diz 

respeito à profundidade, reservatórios mais rasos podem ser selecionados desde que não 

contenham água potável em suas proximidades e estejam bem selados, de forma a evitar 

a contaminação de formações adjacentes (MERSCHMANN, PAULO et al., 2017).  



52 

 

Além dos critérios mencionados acima, selecionaram-se apenas campos maduros 

para a análise, já que tais reservatórios atingiram seu pico produtivo e são mais indicados 

às atividades de recuperação avançada. Ademais, ainda há a vantagem de estes 

reservatórios possuírem trapas provadas para fluidos e gases e suas características serem 

conhecidas devido ao seu histórico de produção (RAVAGNANI, 2007). Optou-se por 

campos que possuem ao menos um poço para injeção (gás, água ou CO2), na medida em 

que reformar uma estrutura existente seria menos custoso do que investir em um novo 

poço injetor.  

A Tabela 12 apresenta os campos que atendem os critérios aqui definidos para a 

aplicação de EOR-CO2 no Brasil. Considerando 381 campos brasileiros em produção em 

2019, 12 foram escolhidos com base nos critérios definidos no item 3.3. A tabela também 

apresenta o grau API dos óleos destes campos, o volume original de óleo in place 

(VOOIP) e a capacidade de armazenamento de CO2 com base em (ROCKETT et al., 

2013).  

Tabela 12: Campos para a aplicação de EOR-CO2 no sudeste brasileiro  

Bacia 

Sedimentar 
Campo 

Início da 

Produção¹ 

Lâmina 

d’água¹ (m) 

API 

médio¹ (°) 

VOOIP 

(MMbbl)¹ 

Capacidade de 

Armazenamento 

(MtCO2)² 

Campos Albacora 24/10/1987 700 27 4.745 163,1 

Campos Marimbá 30/04/1985 420 29 1.064 11,3 

Campos Namorado 30/06/1979 200 27 741 25,5 

Campos Garoupa 28/02/1979 120 30 667 4,8 

Campos Bijupirá 31/08/1993 762 28 565 - 

Campos Voador 17/11/1992 611 29 462 - 

Campos Corvina 31/08/1983 197 28 314 6,9 

Campos Salema 31/12/1993 550 29 162 - 

Campos Malhado 30/11/1990 300 28 152 3,0 

Campos Trilha 01/03/1984 100 33 91 - 

Campos Bagre 31/05/1984 117 27 55 - 

Campos 
Nordeste de 

Namorado 
31/12/1987 195 36 27 - 

1- Fonte: Sumários Executivos dos Planos de Desenvolvimento (ANP, 2020b) e Dados de 

Exploração e Produção da ANP (ANP, 2020a) 

2- Fonte: (ROCKETT et al., 2013) 
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Na Figura 17, construído a partir dos dados de produção dos campos selecionados 

(ANP, 2020a), é possível observar que todos apresentam um declínio de produção, o que 

os  caracteriza como campos maduros e, portanto, indicados para CO2-EOR.  

 

 

Figura 17: Produção de óleo nos campos selecionados (1990-2018). Fonte: Elaboração 

própria com base em (ANP, 2020a) 

É interessante observar que todos os campos selecionados se localizam na Bacia 

de Campos. Esta bacia é um dos maiores complexos petrolíferos offshore do mundo e 

possui uma infraestrutura sólida, resultado de longos anos de produção.  

 

3.3.3. Definição das rotas 

Conforme visto no item 2.3 o Brasil possui grande potencial de captura de CO2 e 

a maior parte das instalações se concentra no litoral, sobretudo, na porção Sul-Sudeste do 

Brasil. Além disso, os campos adequados a CO2-EOR se localizam na Bacia de Campos, 

também presente no sudeste brasileiro.  

Assim, com o objetivo de aproximar oferta e demanda, as rotas avaliadas por este 

estudo se concentraram nas regiões sudeste e sul do Brasil. Foram definidas sete rotas 
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possíveis para o caso base, conectando os portos ao campo mais próximo. Neste caso, 

consideraram-se os três principais campos em termos de VOOIP e a capacidade de 

armazenamento (Figura 18 e Tabela 13). A rota mais longa liga o porto de Aracaju ao 

campo de Albacora. Essa rota foi selecionada para atender a oferta de CO2 do Nordeste, 

que se concentra em sua maior parte no litoral. As demais rotas estão presentes no centro-

sul.  

 

Figura 18: Localidade das rotas selecionadas para o transporte de CO2 na costa 

brasileira 
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Tabela 13: Rotas selecionadas para o transporte de CO2 na costa brasileira e distâncias 

Rota Partida Destino Distância (km) 

1 Açu Namorado 90 

2 Vitória Albacora 180 

3 Angra Marimbá 400 

4 São Sebastião Marimbá 500 

5 Santos Marimbá 600 

6 Paranaguá Marimbá 850 

7 Aracaju Albacora 1200 
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4. Resultados e discussão 

Após detalhado o procedimento metodológico, neste capítulo são apresentados os 

principais resultados encontrados para o Caso Base (tópico 4.1) e para as análises de 

sensibilidade (tópico 4.2). No tópico 4.3 estão retratadas as emissões de CO2 para ambas 

as cadeias logísticas propostas com o objetivo de avaliar as emissões líquidas de cada 

modal de transporte e seu impacto como medida de mitigação climática. Por fim, no 

tópico 4.4 é realizada uma discussão dos principais resultados, ressaltando-se os pontos 

mais relevantes das análises realizadas.  

4.1. Caso Base 

Os parâmetros utilizados no caso base são apresentados na Tabela 14. O volume 

injetado foi definido como sendo igual 1MtCO2/ano, a partir do artigo de Rockett, Ketzer 

e Ram (2012), que utiliza uma injetividade de 1MtCO2/ano por poço para campos com 

permeabilidades médias (> 1.000mD). Vale ressaltar que esta estimativa de volume é 

relativamente baixa, mas foi considerada de forma conservadora, na medida em que o 

Brasil ainda possui poucas instalações de CCS. Os demais parâmetros basearam-se em 

(KNOOPE et al., 2014).  

Tabela 14: Parâmetros do caso base 

Parâmetro Valor 

Volume transportado 1 MtCO2/ano 

Taxa de injeção 2,7 ktCO2/dia 

Pressão de entrada máxima do duto 20 MPa 

Queda de pressão máxima no duto 20 Pa/m 

Pressão de saída do duto para injeção 8 MPa 

 

Estes dados foram incluídos no modelo de minimização de custos para a 

determinação dos custos de abatimento ótimos. Os resultados operacionais e econômicos 

por rota encontram-se detalhados nas Tabela 15 e Tabela 16.  
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Tabela 15: Resultados operacionais por rota no Caso Base 

Rota Dutos offshore Navios 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 

Diâmetro 

externo 

(m) 

Pressão de 

Entrada 

(MPa) 

Queda de 

Pressão 

(Pa/m) 

Tamanho 

do navio 

(tCO2) 

N° de 

navios 

Tempo de 

viagem 

(h) 

1 Açu Namorado 90 0,24 10 20 10.000 2 101,0 

2 Vitória Albacora 180 0,24 12 20 10.000 2 107,5 

3 Angra Marimbá 400 0,24 16 20 10.000 2 123,3 

4 São Sebastião Marimbá 500 0,24 18 20 10.000 2 130,5 

5 Santos Marimbá 600 0,24 20 20 20.000 2 224,2 

6 Paranaguá Marimbá 850 0,26 20 14 20.000 2 242,2 

7 Aracaju Albacora 1200 0,28 20 10 20.000 2 267,4 

 

Tabela 16: Resultados econômicos por rota no Caso Base 

Rota Dutos offshore Navios 

Nº Partida Destino 
Distância 

(km) 

Custo 

($/tCO2) 

CAPEX 

(M$/ano) 

OPEX 

(M$/ano) 

Custo 

($/tCO2) 

CAPEX 

(M$/ano) 

OPEX 

(M$/ano) 

1 Açu Namorado 90 19,63 18,03 1,60 39,39 18,86 20,54 

2 Vitória Albacora 180 32,68 29,58 3,10 40,14 18,86 21,28 

3 Angra Marimbá 400 64,91 58,10 6,81 40,81 18,86 21,95 

4 São Sebastião Marimbá 500 79,84 71,32 8,52 41,06 18,86 22,21 

5 Santos Marimbá 600 94,92 84,68 10,23 48,82 25,92 22,90 

6 Paranaguá Marimbá 850 139,97 124,78 15,18 49,39 25,92 23,47 

7 Aracaju Albacora 1200 207,43 184,83 22,59 49,96 25,92 24,04 

  

 Conforme observado na Tabela 15, o diâmetro do duto e a queda de pressão se 

mantêm constantes para as rotas até 600 km, enquanto a pressão de entrada varia. Para 

distâncias maiores que este valor, a pressão de entrada fica fixa em seu valor máximo 

enquanto as duas outras variáveis se alteram. Esse comportamento é resultado da 

modelagem de minimização de custos, na qual a recompressão apresenta custos inferiores 

aos custos das tubulações, o que faz com que o modelo minimize o diâmetro do duto e 

varie a pressão de entrada até que atinja seu valor máximo.  

 No caso da logística via navios, pode-se observar que o tamanho e quantidade de 

embarcações se mantém constante até a rota Santos-Marimbá, quando um navio de maior 

capacidade precisa ser adquirido para que o transporte de CO2 seja realizado no tempo 

estabelecido.   

Em termos de custos, a cadeia de dutos se mostra financeiramente vantajosa para 

as duas rotas de menor distância, enquanto os navios são menos custosos para as demais 
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rotas. Esse resultado é mais flagrante a partir da rota Angra-Marimbá, na medida em que 

os resultados Vitória-Albacora estão na faixa de incerteza desta análise, indicando 

proximidade de resultados entre os dois modais. Os dutos offshore apresentam um alto 

CAPEX e um menor OPEX se comparados aos navios, possuindo um grande 

investimento inicial e menores custos de operação e manutenção. Por outro lado, o 

transporte marítimo, apresenta custos operacionais (gastos com combustível, 

manutenção, eletricidade etc.) mais significativos.  

De maneira ilustrativa, a Figura 19 demonstra a participação de cada parcela no 

custo de abatimento total para as rotas 1 (menor distância) e rota 7 (maior distância). Os 

gráficos para as demais rotas podem ser vistos no Anexo I. 

 

Figura 19: Detalhamento dos custos de abatimento por modal (Rotas 1 e 7) 

No caso dos dutos, os custos de investimento, principalmente na parte offshore 

são predominantes. Os dutos e as instalações offshore representam em torno de 90% dos 

custos de abatimento. Como os custos das instalações são fixos, os dutos são mais 

representativos na rota 7 devido à distância.  
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Já no caso dos navios, os custos são dispersos e sua composição pode variar 

conforme à distância. Na rota 1, os custos mais representativos correspondem aos 

investimentos em O&M e tripulação (39%), navios (26%), instalações de embarque e 

desembarque (20%). Na rota mais distante, essas parcelas ainda são representativas 

(somadas representam 85%) e há um aumento da representatividade do custo de 

combustível.   

4.2. Análises de sensibilidade  

Variações nos níveis de custos podem ocorrer tanto devido à escolha de soluções 

técnicas (equipamentos, escalas), quanto às oscilações do mercado e contingências de 

projeto e processo. Diante dessas incertezas, análises de sensibilidade foram realizadas 

de forma a verificar o comportamento das cadeias logísticas diante de alterações em 

parâmetros-chaves. Primeiramente, variou-se o volume transportado para as diferentes 

rotas. Em seguida, foram consideradas variações na taxa de injeção e nos parâmetros 

econômicos.  

4.2.1. Variação do volume transportado 

Com o propósito de avaliar o comportamento dos dutos e navios diante de 

variações no volume anual, foram simulados três casos: 2 MtCO2/ano, 5 MtCO2/ano e 10 

MtCO2/ano. As Tabelas 17, 18 e 19, ilustram os resultados encontrados do ponto de vista 

logístico.  

Tabela 17: Resultados operacionais por rota para o volume de 2 MtCO2/ano e taxa de 

injeção 5,4 ktCO2/dia 

Rota Dutos offshore Navios 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 

Diâmetro 

externo 

(m) 

Pressão de 

Entrada 

(MPa) 

Queda de 

Pressão 

(Pa/m) 

Tamanho 

do navio 

(tCO2) 

N° de 

navios 

Tempo de 

viagem 

(h) 

1 Açu Namorado 90 0,32 10 20 20.000 2 104,3 

2 Vitória Albacora 180 0,32 10 20 20.000 2 110,8 

3 Angra Marimbá 400 0,32 16 20 20.000 2 126,6 

4 São Sebastião Marimbá 500 0,32 18 20 10.000 3 88,9 

5 Santos Marimbá 600 0,32 20 20 30.000 2 185,9 

6 Paranaguá Marimbá 850 0,34 20 14 30.000 2 203,9 

7 Aracaju Albacora 1200 0,37 20 10 40.000 2 274,1 
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Tabela 18: Resultados operacionais por rota para o volume de 5 MtCO2/ano e taxa de 

injeção 13,7 ktCO2/dia 

Rota Dutos offshore Navios 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 

Diâmetro 

externo 

(m) 

Pressão de 

Entrada 

(MPa) 

Queda de 

Pressão 

(Pa/m) 

Tamanho 

do navio 

(tCO2) 

N° de 

navios 

Tempo de 

viagem 

(h) 

1 Açu Namorado 90 0,45 10 20 20.000 3 54,4 

2 Vitória Albacora 180 0,45 10 20 50.000 2 120,7 

3 Angra Marimbá 400 0,45 16 20 30.000 3 96,6 

4 São Sebastião Marimbá 500 0,45 18 20 30.000 3 103,8 

5 Santos Marimbá 600 0,45 20 20 30.000 3 111,0 

6 Paranaguá Marimbá 850 0,49 20 14 40.000 3 149,0 

7 Aracaju Albacora 1200 0,52 20 10 50.000 3 194,1 

 

Tabela 19: Resultados operacionais por rota para o volume de 10 MtCO2/ano e taxa de 

injeção 27,4 ktCO2/dia 

Rota Dutos offshore Navios 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 

Diâmetro 

externo 

(m) 

Pressão de 

Entrada 

(MPa) 

Queda de 

Pressão 

(Pa/m) 

Tamanho 

do navio 

(tCO2) 

N° de 

navios 

Tempo de 

viagem 

(h) 

1 Açu Namorado 90 0,59 10 20 50.000 3 72,6 

2 Vitória Albacora 180 0,59 12 20 50.000 3 79,1 

3 Angra Marimbá 400 0,59 16 20 30.000 4 71,7 

4 São Sebastião Marimbá 500 0,59 18 20 40.000 4 90,5 

5 Santos Marimbá 600 0,59 20 20 40.000 4 97,7 

6 Paranaguá Marimbá 850 0,63 20 14 50.000 4 127,3 

7 Aracaju Albacora 1200 0,68 20 10 50.000 5 152,5 

 

Diante dos resultados, pode-se observar que o dimensionamento dos dutos ocorre 

de forma semelhante ao caso base: o diâmetro do duto se mantém constante até a rota de 

600 km, enquanto a pressão de entrada aumenta conforme a distância. Com a variação do 

volume transportado, o diâmetro do duto é redimensionado variando de 0,32 m até 0,68 

m no caso de maior distância e maior volume.  

Já o dimensionamento da rede de navios ocorre de maneira discreta, visto que a 

única forma de ampliar a capacidade de transporte é através da aquisição de novas 

embarcações.  Para ilustrar esse comportamento, os custos dos dois modais foram 

plotados na Figura 20, que representa a variação dos custos de abatimento da rede de 

navios com capacidades diferentes (50.000, 40.000, 30.000 e 20.000 tCO2) e a rede de 

dutos offshore para o volume de 5 MtCO2/ano.  
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Figura 20: Custos de abatimento para navios de diferentes capacidades e dutos para o 

volume de 5 MtCO2/ano. 

Observa-se que os custos de abatimento variam relativamente pouco e de maneira 

discreta com o aumento da capacidade da embarcação e da distância, permanecendo 

dentro de uma faixa. Os custos de abatimento dos navios variam significativamente 

somente quando há aquisição de uma nova embarcação. Já no caso dos dutos, os custos 

aumentam proporcionalmente com o aumento da distância.  

Os custos de abatimento também foram calculados para todas as rotas levando-se 

em conta às alterações de volume (Tabela 20).  

Tabela 20: Resultados econômicos por rota e por volume 

Custo das Rotas ($/tCO2) 
Volume: 1 

MtCO2/ano 

Volume: 2 

MtCO2/ano 

Volume: 5 

MtCO2/ano 

Volume: 10 

MtCO2/ano 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 
Dutos Navios Dutos Navios Dutos Navios Dutos Navios 

1 Açu Namorado 90 19,63 39,39 11,94 28,75 6,24 19,92 4,00 16,89 

2 Vitória Albacora 180 32,68 40,14 20,46 28,89 11,21 20,92 7,24 16,97 

3 Angra Marimbá 400 64,91 40,81 41,47 29,27 23,28 22,10 15,18 17,42 

4 São Sebastião Marimbá 500 79,84 41,06 51,22 31,59 28,85 22,21 18,84 18,35 

5 Santos Marimbá 600 94,92 48,82 61,05 32,97 34,47 22,32 22,57 18,48 

6 Paranaguá Marimbá 850 139,97 49,39 90,38 33,29 51,11 24,00 33,42 19,55 

7 Aracaju Albacora 1200 207,43 49,96 134,29 36,56 76,03 25,78 49,67 21,83 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

$
/t

C
O

2

Distância (Km)

Duto Offshore 50000 40000 30000 20000



62 

 

Para volumes maiores os custos caem consideravelmente, sobretudo no caso dos 

dutos. Tal resultado deriva do efeito das economias de escala. Como o transporte 

dutoviário possui um CAPEX maior, esses efeitos são mais significativos, enquanto a 

rede de navios apresenta uma modularidade. Os ganhos de escala dos investimentos são 

compensados pelo aumento do custo operacional (combustível, energia, taxas portuárias 

etc.), necessário para operacionalizar navios de maiores capacidades. Como 

consequência, rotas que possuíam menores custos de abatimento para os navios, passam 

a ser favoráveis para o investimento em dutos. Uma maneira de avaliar esse 

comportamento é através da análise de break-even entre os dois modais para volumes 

crescentes (Figura 21).  

 

Figura 21: Análise de break-even para diferentes volumes transportados. 

Através da análise gráfica é possível perceber que a distância de break-even, onde 

os custos dos dois modais é o mesmo, aumenta com o aumento do volume. Para o volume 

de 1 MtCO2/ano essa distância é em torno de 220 km enquanto para o volume de 10 

MtCO2/ano fica próxima a 490 km. Isso corrobora que há um aumento da competitividade 

do transporte dutoviário no caso de maiores volumes e distâncias menores. Conforme dito 

anteriormente, esse resultado se deve, principalmente, aos altos custos de investimento 

desse tipo de modal que apresenta ganhos de escala relevantes.   
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4.2.2. Variação da taxa de injeção  

Conforme dito anteriormente, a definição da melhor taxa de injeção para um 

reservatório apresenta incertezas e pode impactar diretamente a modelagem logística. A 

taxa de injeção ótima é determinada com base em fatores como geologia do reservatório, 

pressão mínima de miscibilidade (MMP), viscosidade do óleo, entre outros, que 

dependem de testes geológicos e medições (VERMA, 2015).  

De acordo com as características do campo, podem-se utilizar diferentes métodos 

de recuperação como: injeção contínua de CO2, injeção contínua de CO2 seguida de água, 

injeção alternada de água e CO2 (Water Alternating Gas – WAG). (VERMA, 2015). 

Modelagens numéricas avaliam o desempenho da injeção de CO2; no entanto, variações 

nos parâmetros (por exemplo, permeabilidade relativa e curvas de pressão capilar) podem 

afetar fortemente os resultados (AMPOMAH et al., 2017).  

Desta forma, optou-se por realizar uma simulação considerando-se taxas 

variáveis. Dois casos WAG foram simulados, o primeiro com uma taxa de injeção por dia 

igual ao caso base (2,7 ktCO2/dia) e o segundo com o mesmo volume anual transportado 

(1 MtCO2/ano), ambos com um ciclo de 60 dias entre as injeções de água e de CO2 

(BELAZREG; MAHMOOD; AULIA, 2019).  

4.2.2.1. WAG regular  

Ao realizar a simulação com a taxa de injeção igual ao caso base (2,7 ktCO2/dia) 

e um ciclo de 60 dias, o volume anual cai pela metade sendo igual a 0,5 MtCO2/ano. Os 

resultados econômicos da simulação desse caso encontram-se detalhados na Tabela 21.  

Tabela 21: Resultados econômicos por rota - WAG regular 

Custo das Rotas ($/tCO2)  Caso Base WAG Taxa 2,7 Variação 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 
Dutos Navios Dutos Navios Dutos Navios 

1 Açu Namorado 90 19,63 39,39 38,68 67,04 1,97 1,70 

2 Vitória Albacora 180 32,68 40,14 64,32 67,45 1,97 1,68 

3 Angra Marimbá 400 64,91 40,81 127,75 68,65 1,97 1,68 

4 São Sebastião Marimbá 500 79,84 41,06 157,14 69,12 1,97 1,68 

5 Santos Marimbá 600 94,92 48,82 186,82 84,28 1,97 1,73 

6 Paranaguá Marimbá 850 139,97 49,39 275,70 85,62 1,97 1,73 

7 Aracaju Albacora 1200 207,43 49,96 408,78 86,75 1,97 1,74 
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 Comparando-se os custos de abatimento para o caso base e o caso WAG regular, 

observa-se que a escolha do modal não se altera, permanecendo dutoviário para a rota 1 

e marítimo para as demais. No entanto, percebe-se que a variação do custo é maior no 

caso dos dutos do que nos navios, o que pode ser explicado pela rigidez do primeiro 

modal. Com metade do volume sendo transportado, os custos por tonelada de CO2 

praticamente dobram para o modal dutoviário (variação de 97%) enquanto os navios 

apresentam uma variação em torno de 70%. Tendo em conta que durante o período de 

injeção de água não há custos operacionais, os navios apresentam uma vantagem, pois 

possuem uma parcela mais significativa de OPEX em relação aos dutos.  

 

4.2.2.2. WAG com volume anual constante 

De maneira similar, estimou-se os custos de abatimento considerando-se um 

volume anual igual ao caso base (1 MtCO2/ano). Diante de um ciclo de 60 dias, a taxa de 

injeção passa a ser 5,4 ktCO2/dia. Os resultados econômicos encontrados estão detalhados 

na Tabela 22.   

Tabela 22: Resultados econômicos por rota – WAG volume anual constante 

Custo das Rotas ($/tCO2) Caso Base 
WAG 1 

MtCO2/ano 
Variação 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 
Dutos Navios Dutos Navios Dutos Navios 

1 Açu Namorado 90 19,63 39,39 23,68 47,82 1,21 1,21 

2 Vitória Albacora 180 32,68 40,14 40,57 47,95 1,24 1,19 

3 Angra Marimbá 400 64,91 40,81 82,23 48,34 1,27 1,18 

4 São Sebastião Marimbá 500 79,84 41,06 101,56 51,82 1,27 1,26 

5 Santos Marimbá 600 94,92 48,82 121,07 55,68 1,28 1,14 

6 Paranaguá Marimbá 850 139,97 49,39 179,41 55,99 1,28 1,13 

7 Aracaju Albacora 1200 207,43 49,96 266,78 62,31 1,29 1,25 

 

 Neste resultado observa-se que a variação dos custos é inferior ao caso com taxa 

de injeção constante, sendo em torno de 13-29%. A redução da taxa de injeção implica 

em uma redução da capacidade de transporte, o que faz com que os custos de abatimento 

sejam menores do que os custos do caso WAG regular.  
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Vale ressaltar, que os navios apresentam uma variação ligeiramente inferior aos 

dutos se comparados ao caso base, a qual pode ser explicada pelos ganhos operacionais 

citados anteriormente.  

4.2.2.3. Utilização de navios para transporte multiproduto 

O transporte marítimo poderia se beneficiar da possibilidade de transporte 

multiproduto, ao transportar cargas que possuem propriedades similares às do CO2 

liquefeito, como o líquido de gás natural (LNG) e, sobretudo, o gás liquefeito de petróleo 

(GLP).  

De acordo com Mitsubishi (2004), os navios de CO2 possuem um projeto 

semelhante ao tipo semi-refrigerado para transporte de GLP. Assim como o CO2, o GPL 

geralmente é transportado na fase líquida por uma combinação de pressão e baixa 

temperatura em navios de médio porte. Em estudos da literatura (MBADINGA et al., 

2012; ZEP, 2011) discute-se a possibilidade de um navio de GLP existente ser 

reaproveitado para o transporte de CO2, ou de se utilizar o navio de CO2 para transporte 

de ambos os gases, oferecendo uma redução de risco para potenciais investidores.  

De maneira simplificada, foi calculado o impacto no custo de abatimento das rotas 

considerando-se um custo de investimento igual a zero para a frota de navios. Essa análise 

parte do pressuposto de que navios GLP existentes seriam utilizados para o transporte de 

CO2, sem a necessidade de adaptação e com uma vida útil de mais de 25 anos.  

Tabela 23: Resultados econômicos para utilização de navios GLP existentes 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 

Dutos 

base 

Navios 

base 

Navios 

GLP 
Variação 

1 Açu Namorado 90 19,63 39,39 27,89 -29% 

2 Vitória Albacora 180 32,68 40,14 28,31 -29% 

3 Angra Marimbá 400 64,91 40,81 29,18 -28% 

4 São Sebastião Marimbá 500 79,84 41,06 29,44 -28% 

5 Santos Marimbá 600 94,92 48,82 31,52 -35% 

6 Paranaguá Marimbá 850 139,97 49,39 31,95 -35% 

7 Aracaju Albacora 1200 207,43 49,96 32,52 -35% 

 

A partir dos resultados, verifica-se que a reutilização de navios implicaria em um 

ganho financeiro relevante, com uma redução de custos de mais de 30% em algumas 
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rotas. No entanto, a viabilidade econômica dessa operação ainda não foi comprovada e 

não há garantia de que haja navios GLP disponíveis para o transporte de CO2, dado que 

existe uma demanda de GLP que deve ser atendida. Um outro obstáculo é a diferença nas 

densidades: o GLP tem cerca de metade da densidade do CO2 líquido na faixa de pressão 

considerada, o que implicaria em um volume muito menor de CO2 sendo transportado 

para uma determinada capacidade de transporte de GLP.   

Outra vantagem deste tipo de transporte seria a redução da ociosidade ao 

transportar cargas distintas. De acordo com a base de dados da ANTAQ (ANTAQ, 2020), 

há quatro navios GLP tanker na frota brasileira, que transportaram uma quantidade média 

de 179 t/dia de GLP em 2019 (Tabela 24).  

Tabela 24: Navios GLP na frota brasileira e quantidade transportada em 2019 

IMO da 

embarcação 
Nome 

Capacidade 

(m³) 

Total Transportado 

2019 (t) 
t/dia 

9596844 Barbosa Lima Sobrinho 7.000 57.362 157 

9268679 Forte de São Marcos 7.240 95.296 261 

9596870 Jorge Amado 4.000 41.172 113 

9596856 Lúcio Costa 7.000 67.439 185 
   Média 179 

Caso essa mesma quantidade fosse transportada por um navio durante os 60 dias 

de ciclo dos casos WAG, com um custo de frete de 30 US$/t (SPLASH247, 2020), seria 

possível obter uma receita em torno de 970 mil dólares. Esse valor seria suficiente para 

abater parte dos custos operacionais da cadeia de transporte. No entanto, de forma a evitar 

a contaminação do GNL e do CO2,  uma limpeza dos tanques dos navios deve ser 

realizada, a qual pode levar dias antes do carregamento de GNL e vice-versa 

(MITSUBISHI, 2004).  

4.2.3. Variações nos parâmetros de projeto 

Incertezas econômicas e de mercado podem levar à variação de parâmetros 

econômicos e definições de projeto. Dependendo do perfil dos investidores, diferentes 

taxas de desconto e horizontes de análise podem ser levadas em consideração. Além disso, 

as estimativas de custos disponíveis na literatura, geralmente se referem ao sistema de 

transporte Nth of a Kind (NOAK), a ser construído em algum momento no futuro. Porém, 

as tecnologias CCS podem apresentar instalações First of a Kind (FOAK), resultando em 
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custos de construção adicionais, atrasos de projeto, medidas de segurança extras etc 

(GLOBAL CCS INSTITUTE, 2012).  

Deste modo, foi desenvolvida uma análise de sensibilidade levando-se em conta 

os seguintes parâmetros: taxa de desconto, horizonte de análise, tempo de construção e o 

valor dos investimentos. A Figura 22 apresenta a variação do custo de abatimento dos 

dutos e navios para variações de +50% e -50% nos parâmetros.  

 

Figura 22: Variação no custo de abatimento por parâmetro e modal 

Percebe-se que o CAPEX e a taxa de desconto são os parâmetros que geram maior 

impacto no custo de abatimento quando variados. Esse impacto é ainda maior no caso dos 

dutos, por apresentarem uma parcela de investimentos mais significativa do que os 

navios. Um menor custo de capital também favorece os navios em termos de horizonte 

de tempo, uma vez que esta alternativa envolve menores riscos. 

Nestes casos, levar em consideração a importância relativa desses parâmetros é de 

grande importância para investidores e formuladores de políticas, dado que podem 

impactar significativamente a escolha do modal adequado.  
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4.3. Avaliação de emissões de CO2 

Levando-se em conta que a opção CCS possui um papel importante para a 

mitigação das mudanças climáticas, foi feita uma análise das emissões das cadeias de 

transporte via navios e dutos no caso base. O objetivo foi verificar o saldo líquido de CO2 

na etapa de transporte e comparar o desempenho dos dois modais.  

Vale ressaltar que, como esta análise não é o foco principal deste trabalho, foram 

adotadas simplificações para os cálculos. Para o modal dutoviário, por exemplo, foram 

consideradas somente as emissões referentes ao consumo de eletricidade na compressão 

e à massa de aço presente nos dutos.   

No caso dos navios, as emissões estão relacionadas ao consumo de eletricidade na 

etapa de liquefação, queima de combustível nos navios e à evaporação nos tanques de 

transporte e armazenamento (MITSUBISHI, 2004). Também foram incluídas as emissões 

relativas à construção dos navios, levando-se em consideração que seriam feitos de aço, 

assim como no caso dos dutos. Os fatores de emissão e equações utilizadas para os 

cálculos estão detalhados a seguir.  

• Equações para os dutos baseadas em (MATTOS, 2018):  

Md = 0,0246615× e ×(De−e)   Equação 18 

Eduto =Md × L×FEaço        Equação 19 

Onde: 

Md = Massa teórica do duto (tduto/km) 

e = Espessura do duto (mm) 

De = Diâmetro externo do duto (mm) 

Eduto = Emissão da massa de aço do duto (tCO2) 

L = Comprimento do duto (km) 

FEaço = Fator de emissão de fabricação do aço (tCO2/taço) 

 

• Equações para os navios baseadas em (BROWNSORT; PORT, 2019) – Equação 20 

– e (KRISTENSEN, 2012) – Equações 21 e 22:  
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DWT = 1,25 x C                   Equação 20 

Equações 21 e 22:  

Se, 10000<DWT< 25000 => LWT = 0,1584 – 0,00000145 * DWT  

  Se, 25000<DWT< 55000 => LWT = 1,05 * (0,1765 – 0,00000175 * DWT)  

 

Enavio =LWT x FEaço    Equação 23        

Onde: 

DWT = deadweight (t)13 

LWT = lightweight (t)14 

C = capacidade do navio (tCO2) 

Enavio = Emissão da massa de aço do navio (tCO2) 

FEaço = Fator de emissão de fabricação do aço (tCO2/t aço) 

Tabela 25: Fatores de emissão considerados no estudo 

Fator de emissão Valor Fonte 

Fabricação do aço 

brasileiro 
1,8 tCO2/t aço bruto 

(INSTITUTO AÇO 

BRASIL, 2018) 

Eletricidade 0,0817 tCO2e/MWh (MCTI, 2020) 

Combustível (MDO) 3,21 tCO2e/t MDO (IMO, 2020) 

Evaporação nos tanques de 

armazenamento 

0,15% da 

capacidade/dia 

(JEON; CHOI; KIM, 

2016) 

 

Os resultados das emissões adicionais por rota e modal encontram-se detalhados 

na Tabela 26:  

 

13 O porte bruto (DWT, gross deadweight ou deadweight) corresponde ao peso variável 

que um navio é capaz de transportar (combustível, água, carga, tripulantes etc.) (SARDINHA, 

2013).  

14 O deslocamento leve (LWT, lightweight) equivale ao peso do navio sem o peso variável 

(sem contar o peso da tripulação, combustível, águas de lastro etc.) (SARDINHA, 2013). 
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Tabela 26: Emissões adicionais por rota e modal 

Rotas – Caso Base 
Emissões 

(tCO2e/ano) 

% do volume 

transportado 

N° Partida Destino 
Distância 

(km) 
Dutos Navios Dutos Navios 

1 Açu Namorado 90 1.602 21.854 0,2% 2,2% 

2 Vitória Albacora 180 2.578 23.715 0,3% 2,4% 

4 Angra Marimbá 400 5.457 29.071 0,5% 2,9% 

3 São Sebastião Marimbá 500 6.760 31.138 0,7% 3,1% 

5 Santos Marimbá 600 8.063 40.382 0,8% 4,0% 

6 Paranaguá Marimbá 850 9.363 43.798 0,9% 4,4% 

7 Aracaju Albacora 1200 11.432 48.395 1,1% 4,8% 

 

As emissões de CO2 provenientes da cadeia de transporte via dutos são 

comparativamente inferiores às emissões dos navios. Em ambos os casos, no entanto, as 

emissões adicionais representam uma parcela pequena do volume de CO2 anual 

transportado chegando a 4,8% no pior caso.  

Outro detalhe importante diz respeito ao crescimento dessa representatividade 

com a distância. No caso dos navios, a proporção aumenta à medida que o tamanho do 

navio diminui e a distância do transporte aumenta, pois mais viagens são necessárias. 

Porém, a utilização de combustíveis de emissão neutra na propulsão do navio pode ser 

uma medida relevante para a diminuição dessas emissões.  
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4.4. Discussão 

Diante dos resultados encontrados, observa-se que para distâncias maiores, a rede 

de navios mostra-se economicamente vantajosa, enquanto para maiores volumes e 

pequenas distâncias, o transporte dutoviário é a alternativa mais indicada. No caso Base, 

em razão do volume anual simulado ser relativamente baixo (1MtCO2/ano), somente os 

dois portos mais próximos da bacia de campos apresentaram resultados positivos para o 

transporte dutoviário. Nas demais rotas, o transporte por navios possui custos de 

abatimento mais baixos.   

No entanto, com o aumento do volume anual, outras rotas passam a apresentar 

vantagens para a implementação de dutos. No caso de maior volume simulado (10 

MtCO2/ano), três das sete rotas obtiveram custos de abatimento inferiores para o 

transporte dutoviário. Isso se deve ao fato de este modal possuir um custo de investimento 

relativamente alto, o que propicia ganhos de escala relevantes. Outros benefícios são o 

baixo custo operacional e o fluxo contínuo de transporte. Por outro lado, dutos 

demonstram uma limitação de aumento da capacidade e flexibilidade.   

No caso dos navios, os custos variam de forma discreta e apresentam menor 

variação em relação à distância. Estes possuem a vantagem de serem flexíveis no volume 

e na rota, permitindo a utilização em múltiplos locais de captura e armazenamento. 

Porém, este modal apresenta alto custo operacional e múltiplas instalações na cadeia 

logística. 

Apesar de possuírem diferenças em parâmetros metodológicos, os resultados 

encontrados na literatura sobre a atratividade de navios e dutos em relação ao volume e à 

distância (ELEMENT ENERGY, 2018; KJÄRSTAD et al., 2016; KNOOPE; RAMÍREZ; 

FAAIJ, 2015; ROUSSANALY; BRUNSVOLD; HOGNES, 2014; SKAGESTAD et al., 

2014), apresentam conclusões semelhantes às conclusões alcançadas nesta dissertação. 

Nestes trabalhos, também é possível observar que o custo do transporte dutoviário varia 

proporcionalmente à distância e apresenta benefícios de escala, enquanto os custos do 

transporte por navio são menos sensíveis às variações.  
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Conforme foi discutido durante este trabalho, o cálculo do custo de uma cadeia de 

CCS está associado à grandes incertezas. Diante de análises de sensibilidade, nota-se que, 

por ser um modal menos flexível e intensivo em capital, os dutos apresentam maior 

impacto de custos quando diante de variações na taxa de injeção e em parâmetros 

econômicos.  

Assim, para o Brasil, a opção naval pode ser uma alternativa interessante, dado 

que existem rotas possíveis com longas distâncias, oferta de campos offshore para EOR 

e a opção CCS ainda é incipiente. O transporte marítimo pode ser uma opção vantajosa 

durante o ramp-up da oferta de CO2, de forma que mais capacidade pode ser adicionada 

ao sistema somente quando houver necessidade. Além disso, existe a possibilidade de 

utilização dos navios para transporte de outras cargas, no caso de ociosidade, o que não 

ocorre no caso dos dutos onde há um maior risco financeiro de subutilização e do retorno 

do capital investido.  
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5. Conclusões 

Carbon capture and storage pode se tornar uma opção importante para mitigar as 

mudanças climáticas. Porém, como ainda não atingiu sua maturidade tecnológica, os 

custos altos de investimento em infraestrutura podem se tornar uma barreira à sua 

expansão. Diante deste fato, a utilização do CO2 para a recuperação avançada de petróleo 

(EOR) pode ser uma alternativa para o desenvolvimento desta cadeia, uma vez que, além 

de armazenar CO2, o EOR aumenta a recuperação de óleo dos campos e gera receitas que 

podem compensar parte do capital investido.  

Do ponto de vista nacional, existe grande oportunidade para a implementação de 

CCS, dado que o país apresenta inúmeras instalações que poderiam ser utilizadas para 

captura de CO2 (destilarias de etanol, instalações industriais, refinarias de petróleo,etc.), 

além de uma vasta oferta de campos maduros de óleo e gás. No entanto, a expansão dessa 

opção depende do desenvolvimento de uma malha logística que possa conectar as fontes 

de captura aos locais de armazenamento.  

Sendo assim, este estudo buscou fazer uma mensuração dos custos para a 

implementação de uma cadeia de transporte de CO2 offshore no Brasil, avaliando os dois 

modais disponíveis para esta etapa (dutos e navios). Buscou-se analisar ambos os modais 

do ponto de vista operacional e econômico, levando-se em consideração o 

comportamento dos custos de abatimento diante de incertezas associadas ao processo, 

como variações na taxa de injeção e flutuações dos parâmetros econômicos.  

Ao analisar sete rotas possíveis na costa brasileira, de distâncias distintas, o estudo 

observou que para o volume definido no caso base (1MtCO2/ano), o transporte via navios 

se mostra financeiramente atraente, dado que apresenta menores custos de abatimento 

para cinco rotas dentre as selecionadas. Vale ressaltar que este volume anual é 

relativamente baixo, e representaria, por exemplo, uma oferta inicial de CO2 no Brasil, 

dado que a captura em instalações onshore ainda é pouco explorada.   

Porém, quando um aumento no volume é simulado (2MtCO2/ano, 5MtCO2/ano e 

10 MtCO2/ano), observa-se que os dutos passam a ocupar mais espaço nas decisões de 

investimento. Para o volume de 10MtCO2/ano, três das sete rotas se mostram favoráveis 

aos dutos. Isso demonstra que, por possuir um maior custo de capital, os dutos apresentam 
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maiores ganhos de escala, o que acaba por favorecer os investimentos de grande porte. Já 

os navios apresentam menores variações relativas ao volume e à distância por se tratar de 

um modal com menores custos de investimento e maior flexibilidade.  

No que diz respeito às incertezas associadas aos parâmetros, quando os dois 

modais são comparados diante de taxas variáveis (WAG), o navio apresenta vantagens 

operativas e econômicas, uma vez que há uma redução dos custos operacionais. De modo 

geral, o modal marítimo apresentou menores impactos econômicos diante de oscilações 

nas premissas de projeto como a taxa de desconto, horizonte de análise, tempo de 

construção, entre outros.  

 Assim, pode-se dizer que a rede naval se torna uma alternativa interessante para 

lidar com incertezas e pequenos volumes. Por ser flexível, este modal pode se adaptar 

mais facilmente aos aumentos de capacidade e mudanças de rota, gerando menos 

vulnerabilidade aos investidores de longo prazo. Além disso, apresenta um menor risco 

de ociosidade diante da possibilidade de ser utilizado para o transporte multiproduto. 

Desta forma, esta pode vir a ser uma opção interessante para o transporte de CO2 offshore 

no Brasil, diante das incertezas do mercado local e falta de incentivos.  

 Por fim, apesar das oportunidades, ainda existe grande dúvida a respeito da 

aceitação e expansão da opção CCS no Brasil. Além dos riscos econômicos, há barreiras 

tecnológicas, regulatórias e sociopolíticas que precisam ser vencidas. Até os dias atuais, 

ainda não há regulamentação para CCS no país.   

O Brasil já enfrenta o desafio de expansão de sua rede de transporte de gás natural, 

devido aos altos investimentos e sua característica de monopólio (ROCHEDO et al., 

2016). No caso do CO2, acredita-se que será ainda mais difícil desenvolver e gerenciar 

uma infraestrutura ampla de CCS. A expansão de sua rede depende de condições 

comerciais favoráveis, incentivos e regulamentações de apoio.  

Estes investimentos, no entanto, podem ser atraentes para empresas de petróleo, 

as quais podem aproveitar infraestruturas existentes para realizar o transporte e injeção 

de CO2 evitando custos adicionais com descomissionamento e gerando receitas através 

da recuperação avançada. Além disso, estas podem se beneficiar da sinergia entre as 
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atividades de CCS e a cadeia de óleo e gás, utilizando o conhecimento existente para 

aprimorar as tecnologias de transporte e injeção de CO2.  

Trabalhos futuros podem ser realizados para aprimorar os resultados desta 

dissertação bem como expandir os horizontes de análise. Dentre as possíveis pesquisas, 

recomenda-se:  

• Aplicação da metodologia utilizada para outros casos e localidades;  

• Utilização de modelos numéricos de simulação de poços de petróleo para o 

detalhamento das melhores taxas de injeção de CO2 para cada caso, considerando 

dados de pressão do reservatório, viscosidade do óleo, entre outros, que não estavam 

disponíveis publicamente; 

• Levantamento dos melhores equipamentos para injeção de CO2;  

• Modelagem detalhada da propulsão dos navios de CO2;  

• Estudo logístico integrado para a definição de uma rede ótima de transporte de CO2, 

considerando-se as fontes de captura, transporte onshore e offshore e sítios de 

armazenamento no Brasil;  

• Cálculo da viabilidade econômica da rede CCS em cenários de incentivos de mercado, 

como preços de carbono;  

• Estudo de modelos de negócio para transporte e injeção de CO2; 

• Estudo do descomissionamento da rede de carbodutos offshore;  

• Análise de ciclo de vida detalhada da cadeia CCS de forma a mensurar seu impacto 

ambiental;  

• Avaliação de possível arcabouço legal e regulatório para o transporte de CO2 no 

Brasil;  

• Avaliação de custos e emissões de CO2 da utilização de combustíveis neutros em 

carbono nos navios da rede;  

• Utilização dos dados deste estudo em modelos integrados. 
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Anexo I 

 

Figura 23: Detalhamento dos custos de abatimento por modal (Rotas 1,2 e 3) 
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Figura 24: Detalhamento dos custos de abatimento por modal (Rotas 4,5 e 6) 
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Figura 25: Detalhamento dos custos de abatimento por modal (Rota 7) 

 


