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ANÁLISE DE FATORES LIMITANTES PARA IDENTIFICAÇÃO DE HOTSPOTS 

DE APLICAÇÃO DE CAPTURA DIRETA DE CO2 DO AR (DAC) – ESTUDO DE 

CASO PARA O BRASIL 

 

Pedro Luiz Barbosa Maia 

 

Abril/2021 

 

Orientadores: Joana Portugal Pereira 

 Alexandre Salem Szklo 

 

Programa: Planejamento Energético 

Este trabalho idealizou e aplicou uma metodologia de identificação de hotspots 

para implementação da captura de carbono direta do ar (DAC) a partir de critérios 

limitantes como estudo de caso no território brasileiro. A absorção por hidróxidos fortes 

em solução foi considerada a alternativa viável no curto prazo. Nesse prazo, na falta de 

uma precificação do CO2 capturado, que induzisse o seu armazenamento geológico, o gás 

foi destinado a mercados para uso, antecipando a cadeia de valor da captura. Foram 

considerados como possíveis critérios limitantes a oferta regional de hidróxido, demandas 

regionais de CO2 para EOR em bacias maduras terrestres e produção de refrigerantes. Os 

principais resultados identificaram dois hotspots para implementação a curto prazo no 

estado da Bahia e na região de Sergipe-Alagoas. A destinação EOR pode ser atrativa sob 

o critério dos custos nivelados de captura, porém sua pegada de carbono muito superior 

a 1 a limita a um artifício para desenvolvimento da tecnologia em um estágio inicial. A 

destinação de CO2 de captura à produção de refrigerantes não foi considerada atrativa. 

Identificou-se uma oportunidade não convencional de estocagem de carbonato de sódio 

no hotspot de Sergipe-Alagoas. Questiona-se DAC como alternativa de larga escala para 

remoção de carbono da atmosfera devido a baixas eficiências de carbono observadas. 
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IDENTIFYING DIRECT AIR CAPTURE HOTSPOTS THROUGH LIMITING 
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Department: Energy Planning  

This study develops and applies a methodology for assessing direct air capture 

hotspots in Brazilian territory, based on limiting criteria. Aqueous solution absorption by 

strong hydroxides was considered as the short-term DAC alternative. In the short-term, 

without pricing the captured CO2 for storing it in geological reservoirs, its utilization in 

consolidated markets was considered as a facilitator, easing economic barriers which may 

be present in deployment. The limiting criteria used were hydroxide regional supply and 

CO2 regional demand for EOR in mature oil fields and soft drink production. Two main 

DAC deployment hotspots were identified at Bahia and Sergipe-Alagoas region. CO2 

EOR utilization decreased the levelized cost of capture, due to the revenue associate with 

petroleum recovery. This may favor CO2-EOR. However, the observed carbon footprint 

values much higher than 1 limits this approach to a short-term technology development 

strategy. CO2 utilization in soft drink production was deemed non attractive. An 

unconventional sodium carbonate storage opportunity was identified at Sergipe-Alagoas 

hotspot. Generally, DAC role as a large-scale carbon dioxide removal strategy was 

questioned throughout the study, due to the low carbon efficiency values observed. 
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1. Introdução 

O Acordo de Paris reforça a emergência de implementar respostas efetivas para 

combater as mudanças climáticas com base no melhor conhecimento científico disponível 

(UNFCCC (UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE 

CHANGE), 2015). Uma das maneiras listadas para reforçar a resposta global a esta 

ameaça é impedir o aumento da temperatura média global, tendo como objetivo atingir 

níveis bem abaixo de 2 °C relativamente aos níveis de temperatura pré-industriais, e 

mensurar esforços para níveis de 1,5 °C, entendendo que isso reduziria significativamente 

os riscos e impactos das mudanças do clima (UNITED NATIONS, 2015). 

Para alcançar esses valores de temperatura média, o documento reconhece que as 

partes envolvidas, no caso as nações, têm de atingir o pico de emissão de gases de efeito 

estufa (GEE) o mais rápido possível e elaborar um conjunto de estratégias, de maior 

ambição possível, para redução dessas emissões, através das chamadas Contribuições 

Determinadas a Nível Nacional (NDC em inglês). Entende-se que até a metade do século, 

as emissões antropogênicas e as remoções de GEE tem de estar balanceadas (UNFCCC 

(UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE), 

2015). 

No caso do Brasil e de outros países considerados em desenvolvimento, o acordo 

cita que o pico de emissões pode demorar mais a ocorrer, citando uma transição energética 

justa, e que podem existir situações especiais de financiamento e transferência de 

tecnologias para atingir os objetivos traçados (UNITED NATIONS, 2015). Mesmo com 

uma menor responsabilidade histórica para reduzir emissões de GEE do que países do 

hemisfério norte, o Brasil estipulou sua primeira NDC com esforços de mitigação 

equivalentes em forma e escopo a tais países, apresentando metas ambiciosas 

(REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2016), seja por causa de um possível 

potencial para desenvolvimento de tecnologias mitigadoras, seja por possuir riscos 

consideráveis de impactos das mudanças climáticas (ECKSTEIN, KÜNZEL, et al., 

2020), ou para aproveitar uma possível oportunidade futura de comercialização de 

resultados de mitigações, uma vez que tais instrumentos de mercado fossem estabelecidos 

pela UNFCCC (REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 2016). 
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Todavia, apesar da existência do acordo e de um possível otimismo com os 

comprometimentos das nações envolvidas, até a data, as NDCs submetidas não 

apresentam a ambição necessária para atingir as metas de mitigação estipuladas no 

Acordo de Paris (UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME, 2020). Logo, 

assumindo que as emissões de GEE continuarão a subir a taxas elevadas no curto-prazo, 

no futuro estratégias de remoção de emissões serão necessárias. 

1.1. Mundo bem abaixo de 2°C e 1,5°C 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC em inglês) é uma 

organização que auxilia as Nações Unidas (UN em inglês) ao realizar análises baseadas 

na ciência das mudanças climáticas, provendo informação de caráter científico para que 

governos possam desenvolver políticas relacionadas ao clima. Essas análises são 

apresentadas em relatórios que não produzem nova pesquisa, mas sim sintetizam 

informações presentes na literatura que sumarizam os motivos, impactos e principais 

riscos futuros das mudanças climáticas, e como medidas de mitigação e adaptação podem 

reduzir tais riscos (IPCC, 2019). 

Em seu quinto relatório, IPCC (2014) afirma que emissões antropogênicas de GEE 

determinarão, em grande parte, o aquecimento global médio da superfície terrestre para 

2100 e além. Caso não haja novos esforços de mitigação de emissões, há um grande risco 

de que impactos severos derivados da mudança do clima, distribuídos por todo o globo, 

sejam irreversíveis. Os riscos desses impactos se relacionam com o aumento de 

temperatura média como ilustrado na Tabela 1. 

 No mesmo relatório, IPCC (2014) introduz cenários de projeções de concentração 

atmosférica de GEE (Representative Concentration Pathways, RCP em inglês) para 

ajudar a quantificar cenários futuros, que dependem de circunstâncias socioeconômicas 

regionais e globais. Entre esses cenários, o que é mais rigoroso em mitigação de emissões 

– RCP2.6, provavelmente mantém a temperatura a níveis abaixo de 2 °C. No entanto, 

modelos integrados que perseguem níveis de forçamento radiativo do cenário RCP2.6 

necessitam de emissões líquidas negativas até 2100.  
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Tabela 1: Relação entre riscos das mudanças climáticas1 e aumento de temperatura 

média global. Adaptado de IPCC (2014) e IPCC (2018). 

Aumento de 

temperatura 

Ecossistemas 

ameaçados 

Eventos 

climáticos 

extremos 

Distribuição 

dos impactos 

Impacto 

total 

econômico

/ecológico 

Transições 

abruptas 

irreversíveis 

+ 0°C      

+ 1°C      

+ 1,5°C      

+ 2°C      

+ 3°C      

+ 4°C      

+ 5°C      

  Legenda   

   não detectável   

   moderado   

   

moderado-

alto   

   alto   

   muito alto   
 

A Tabela 1 ajuda a entender, de maneira gráfica, um dos motivos de perseguir 

níveis de 1,5 °C. Vale ressaltar que, de 2006 a 2015, estima-se que a temperatura média 

global esteja aproximadamente 1,0°C acima dos níveis pré-industriais (IPCC, 2018). Em 

2018, o IPCC publicou um relatório especial para tratar do assunto, o “Special Report on 

Global Warming of 1.5°C” (SR15C) e reforça que os riscos associados a mudança do 

clima são menores em um mundo de 1,5°C. Neste relatório, trajetórias ilustrativas 

(illustrative pathways em inglês - P1, P2, P3 e P4) revelam diferentes estratégias de 

mitigação para atingir o objetivo de estabilização da temperatura global, de forma que 

todas necessitam, em diferentes graus de estratégias, de tecnologias de emissão negativas, 

variando em magnitude dependendo do cenário (IPCC, 2018). Inclusive, em parte dessas 

 

1 Riscos categorizados de acordo com nomenclatura do IPCC “Five Reasons for Concern” 

(IPCC, 2001). 
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trajetórias, pode-se ressaltar a presença de estratégias de remoção de carbono (CDR, em 

inglês). 

Assim, entende-se que, mesmo pensando em hipóteses futuras de um mundo 

“muito abaixo” de 2°C, ou para redução maior de riscos dos impactos das mudanças 

climáticas em mundos de 1,5°C, há uma necessidade de implementação de estratégias 

CDRs que sejam capazes de remover mais CO2 da atmosfera do que emitir.  

1.2. Tecnologias de emissão negativas – NETs 

MINX et al. (2018) apresentam uma revisão técnico-econômica de tecnologias de 

emissão negativa (NETs em inglês) da literatura e listam como possível portfolio: captura 

de carbono e estocagem com bioenergia (BECCS em inglês) – captura do CO2 emitido 

pontualmente pela combustão de biomassa para geração de energia ou na fermentação 

alcoólica em destilarias de etanol; aflorestamento e reflorestamento (AR, em inglês); 

captura de CO2 direto do ar com estocagem (DACCS em inglês); intemperismo 

aprimorado (enhanced weathering, em inglês) – que consiste na aceleração da 

decomposição de silicatos minerais, com aumento de área superficial e espalhamento de 

compostos químicos pelo solo, capazes de reagir com o CO2 atmosférico para fixá-lo; 

fertilização dos oceanos – que baseia-se na fixação de CO2 por organismos marítimos 

como algas, propondo uma adição de nutrientes em camadas superiores dos oceanos para 

estimular o crescimento desses; sequestro de carbono no solo e biochar – um conjunto de 

técnicas para aumentar a concentração de carbono no solo, podendo gerar co-benefícios 

em outras áreas, como agricultura orgânica e sustentável, fertilizantes, diferentes tipos de 

plantio e lavoura, adição de matéria orgânica pirolisada (biochar em inglês) ao solo, entre 

outras. 

Todas essas atividades possuem um balanço positivo de fixação de carbono, ou 

seja, retiram mais gases de efeito estufa da atmosfera do que emitem. A Figura 1 apresenta 

as estimativas de potencial de captura e custos nivelados de captura consideradas realistas 

por MINX et al. (2018), com exclusão de fertilização dos oceanos, que em sua opinião 

possui potencial extremamente limitado. 

Apesar de sua implementação em larga escala ser essencial para atingir os 

objetivos de um mundo abaixo de 1,5°C, as NETs podem ter impactos negativos e 
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significativos em ecossistemas e na economia, além de cada uma destas possuir questões 

de viabilidade, efetividade e sustentabilidade (RUEDA, MOGOLLÓN, et al., 2021). A 

Tabela 2 apresenta pontos de viabilidade para NETs abordados no SR15 (CONINCK, 

REVI, et al., 2018).  

 

Figura 1: Espectro dos custos nivelados e potenciais para NETs, excluindo fertilização 

dos oceanos. Adaptado de MINX, et al. (2018) 

Tabela 2: Análise de viabilidade para tecnologias relevantes para mundo abaixo de 

1,5°C. Adaptado de CONINCK et al. (2018). Abreviações: Concordância, Econômicas, 

Técnicas, Institucionais, Socioculturais, Ecológicas, Geofísicas, em ordem respectiva na 

tabela. 

Tecnologia Evidência Concord. 
Barreiras para implementação 

Legenda 
Eco. Téc. Inst. Soc. Ecol. Geo. 

BECCS Robusta Média 

       

Não pôde 

ser 

avaliado 

DACCS Média Média 

       

Sem 

barreiras 

AR Robusta Alta 
       

Barreiras 

moderadas 

Sequestro de 

carbono no 

solo e 

biochar 

Robusta Alta 

       

Bloqueios 

potenciais 

Enhanced 

weathering 
Média Baixa 
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Nos últimos 4 ou mais anos, principalmente após suposto envolvimento financeiro 

de Bill Gates (VIDAL, 2018), observa-se uma certa atenção da mídia geral em torno de 

DACCS, tecnologia que em teoria pode ser empregada em qualquer lugar do mundo para 

retirar CO2 da atmosfera. Na opinião do autor, a mesma é vista de certa forma como “bala 

de prata” – solução imediata e extremamente eficiente para um problema muito 

complexo, principalmente para interessados em combater o aquecimento global 

antropogênico sem pensar em mudanças de hábito na civilização ou descarbonização de 

setores da indústria, que permitiriam que cenários de emissão “baseline”, mais próximo 

das políticas atuais, fossem capaz de atingir objetivos de temperatura global média de 2°C 

ou 1,5°C abaixo de nível pré-industriais.  

Obviamente, este não é o caso. Numa primeira análise, pode-se observar, tanto na 

Figura 1 quanto na Tabela 2, que DACCS possui custos nivelados de captura no espectro 

superior das NETs e possíveis barreiras técnicas e econômicas para sua implementação. 

Dessa forma, o presente trabalho observa a necessidade de estudos mais aprofundados de 

DACCS. 

1.3. Captura de carbono direta do ar – DAC, DACCS e DACCUS 

A captura de carbono direta do ar (Direct Air Capture, DAC, em inglês) consiste 

na captura direta do carbono, no caso dióxido de carbono, do ar atmosférico. O princípio 

físico-químico da captura se baseia num fluxo de ar em contato com uma solução ou um 

adsorvente sólido, que possua um composto químico capaz de se ligar física ou 

quimicamente com o CO2. Para liberação do gás carbônico com maior pureza, essa 

ligação tem de ser quebrada e o capturante recuperado, chamada de regeneração, 

reiniciando o ciclo de captura (PRITCHARD, YANG, et al., 2015). Apesar de simples, 

esse princípio logo aponta para uma característica da tecnologia: o alto nível de consumo 

energético por carbono capturado, que existe tanto devido à alta estabilidade do composto 

ou arranjo que é resultado da captura do gás carbônico, que necessita de calor ou variação 

de pressão e umidade para a sua regeneração, quanto devido ao fato que o CO2 está 

presente de forma muito diluída no ar atmosférico, necessitando de grandes ventiladores 

para gerar fluxos de ar a velocidades específicas. Essa penalidade, aliada a um alto custo 

de capital, consideráveis áreas de instalação (intrínseco também ao processo que necessita 

de grande área de contato entre o ar e a capturante) e gastos com compressão, transporte 
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e injeção do gás carbônico contribuem para os altos custos de captura relatados 

anteriormente por FUSS et al. (2018). A Figura 2 ilustra, simplificadamente, a 

esquemática da captura. 

 

 

Figura 2: Esquemática de DAC. Elaboração própria. 

 

Na literatura, principalmente onde a tecnologia é tratada como potencial 

responsável por emissões negativas, utiliza-se muito do termo DACCS (Captura de 

Carbono Direta do Ar com Estocagem), que nada mais significa que a corrente de alta 

pureza, resultado da captura, é comprimida, transportada e injetada em reservatórios 

geológicos, de forma a reduzir efetivamente a concentração de CO2 na atmosfera. Em 

geral, quando se trata de DACCS, os custos energéticos, econômicos e a pegada de 

carbono da atividade consequente devem ser incluídos na análise, o que nem sempre 

ocorre. Caso essa corrente seja destinada a outros usos além da estocagem, pode-se 

utilizar o termo DACCUS (Captura de Carbono Direta do Ar com Utilização e 

Estocagem). Neste trabalho utiliza-se o termo DAC e indica-se em sequência qual tipo de 

destinação ao CO2 será abordada. 

DAC utiliza do fato de que o gás carbônico presente no ar é um recurso sem custo 

algum e sua disponibilidade é relativamente infinita, em qualquer que seja a região do 

planeta. Também se faz valer de que a compressão, transporte e injeção do CO2 possui 

baixo risco tecnológico (KEITH et al., 2018) quando tratando de DACCS, uma vez que 

já é realizada, por exemplo, em recuperação avançada de petróleo em poços maduros 

(EOR - Enhanced Oil Recovery). Desta forma, o único limitante da tecnologia seria a 
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quantidade de espaço para armazenamento do gás injetado, mas sabe-se que custos 

proibitivos e limitações técnicas podem barrar a implementação da tecnologia, como visto 

na seção anterior, na Tabela 2. 

1.4. Trajetórias ilustrativas de 1,5 °C 

Estão presentes no SR15 resultados de simulações ou otimizações de trajetórias 

ilustrativas desenvolvidas com modelos de avaliação integrada (Integrated Assessment 

Models - IAMs) que ajudam a quantificar não só os cenários de emissão de gases de efeito 

estufa (ADGER, 2007), mas também o papel das NETs selecionadas em cada um deles. 

Assim, como argumentado anteriormente, a vasta maioria dos modelos que atingem tal 

objetivo presentes no SR15C, com ou sem overshoot2 limitado de emissões até 2100, 

recorre a estratégias de CDRs (IPCC, 2018). 

Como era de se esperar, DACCS não está presente em grande parte dos cenários-

modelo, mas mesmo com todas as incertezas e custos da tecnologia, oito cenários (de um 

total de 178), distribuídos em três IAMs, utilizam essa opção para retirada de carbono de 

atmosfera (IIASA, IAMC, 2019) e, portanto, a elencam como tecnologia capaz de 

contribuir para um mundo abaixo de 1,5°C. A Tabela 3 apresenta as taxas de captura 

simuladas pelos modelos C-ROADS, versão 5.005 (CLIMATE INTERACTIVE, 2021) 

– cenário 1.5 “allCDR”; MERGE-ETL, versão 6.0 (MARCUCCI, TURTON, 2012) – 

cenários “DAC15_50” (50% de probabilidade de permanecer abaixo de 1,5 °C) e 

“DAC2_66” (66% de probabilidade de permanecer abaixo de 2,0 °C) (MARCUCCI, 

KYPREOS, et al., 2017) e REMIND, versão 1.7 (POSTDAM INSTITUTE FOR 

CLIMATE IMPACT RESEARCH, 2021) – cenários 1.5 “CDR8”, ”CDR12”, “CDR20” 

e cenários 2.0 “CDR12” e “CDR20”, onde os números indicam a captura máxima em 

GtCO2/ano por CDRs. 

 

2 Emissão acumulada de gases de efeito estufa além de um máximo estipulado para atingir 

determinado objetivo de temperatura média global, compensada num futuro por taxas negativas 

globais de emissão. 
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Tabela 3: Quantidades de carbono sequestrado por DACCS, em MtCO2/ano, de 

modelos selecionados do SR15C. Elaboração própria com dados de IIASA, IAMC 

(2019) 

      (continua) 

Modelo Cenário 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

C-ROADS-5.005 Ratchet-1.5-allCDR 0 0 88 479 1063 1669 

MERGE-ETL 6.0 DAC15_50 0 0 0 0 0 0 

MERGE-ETL 6.0 DAC2_66 65 314 817 1493 2189 2764 

REMIND 1.7 CEMICS-1.5-CDR12 2 10 42 168 527 1415 

REMIND 1.7 CEMICS-1.5-CDR20 0 0 1 5 23 98 

REMIND 1.7 CEMICS-1.5-CDR8 5 6 2 4 0 0 

REMIND 1.7 CEMICS-2.0-CDR12 314 434 148 31 11 1 

REMIND 1.7 CEMICS-2.0-CDR20 0 0 0 0 0 0 

 

Tabela 3: Quantidades de carbono sequestrado por DACCS, em MtCO2/ano, de 

modelos selecionados do SR15C. Elaboração própria com dados de IIASA, IAMC 

(2019) 

      (conclusão) 

Modelo Cenário 2055 2060 2070 2080 2090 2100 

C-ROADS-5.005 Ratchet-1.5-allCDR 2195 2607 3118 3350 3444 3480 

MERGE-ETL 6.0 DAC15_50 0 2564 5284 10890 21332 38259 

MERGE-ETL 6.0 DAC2_66 3068 3071 2465 1277 314 27 

REMIND 1.7 CEMICS-1.5-CDR12 2764 4284 6736 8394 9934 10779 

REMIND 1.7 CEMICS-1.5-CDR20 364 975 4140 7371 8390 9285 

REMIND 1.7 CEMICS-1.5-CDR8 0 2 103 833 2040 3549 

REMIND 1.7 CEMICS-2.0-CDR12 0 0 0 75 583 2110 

REMIND 1.7 CEMICS-2.0-CDR20 0 0 9 107 482 1282 

 

 Observa-se que o modelo que mais recorre a DACCS assume uma captura 

aproximada de 2.764 MtCO2/ano proveniente da tecnologia, em 2050. Por sua vez, o 

modelo que simula maior captura anual em 2100, estima valores acima de 38.000 
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MtCO2/ano. Os valores se assemelham ao encontrado em FUSS, et al. (2018), que estima 

0,5-5 GtCO2/ano em 2050, sendo possível chegar ao patamar de 40 GtCO2/ano em 2100 

se as limitações de armazenamento de carbono e demanda por terra para construção das 

unidades de captura forem resolvidas. 

Para uma melhor visualização da significância de DACCS para esses cenários-

modelo, apresenta-se a captura acumulada pela tecnologia, por ano, na primeira metade 

do século (Figura 3) e na segunda metade (Figura 4). Percebem-se os diferentes caminhos 

trilhados pelos distintos modelos, determinados muito em parte pelas restrições de seus 

cenários, como a alta captura de quase 40 GtCO2 até 2050 pelo “MERGE-ETL 

DAC2_66” e 400 GtCO2 até 2100 pelo “MERGE-ETL DAC15_50”, e as relativas 

menores capturas dos cenários CDR restritos do REMIND 1.7. Observa-se também que 

a captura acumulada se torna muito maior na segunda metade do século. 

 

 

Figura 3: Captura acumulada por ano por DACCS até 2050, de modelos selecionados 

do SR15C. Elaboração própria com dados de IIASA, IAMC (2019) 
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Figura 4: Captura acumulada por ano por DACCS até 2100, de modelos selecionados 

do SR15C. Elaboração própria com dados de IIASA, IAMC (2019) 

 

 

1.5. Estado atual de DAC 

VIEBAHN et al. (2019) realizam um levantamento para estimação de nível de 

maturidade tecnológico (Technology Readiness Level, TRL em inglês) para DAC, com 

base na literatura, informações de empresas que atuam com a tecnologia e com sua própria 

análise. Os principais resultados estão na Tabela 4. Ao desconsiderar a autodeclaração de 

comercialidade da empresa Climeworks, o TRL de captura de carbono direta do ar gira 

em torno de 6, principalmente devido aos protótipos ou plantas pilotos em operação no 

mundo. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2050 2055 2060 2070 2080 2090 2100

G
tC

O
2

Ratchet-1.5-allCDR DAC15_50 DAC2_66

CEMICS-1.5-CDR20 CEMICS-2.0-CDR20 CEMICS-1.5-CDR12

CEMICS-1.5-CDR8 CEMICS-2.0-CDR12



12 

 

Tabela 4: Nível de maturidade tecnológico para cada tipo de DAC. Adaptado de 

VIEBAHN et al. (2019). 

Nível de 

maturidade 
Descrição 

Alta 

temperatura 

Baixa 

temperatura 
Outros 

Pesquisa básica 

TRL 1 
Princípios básicos documentados 

com idealização de aplicações 

   

Desenvolvimento tecnológico de bancada 

TRL 2 
Descrição de um conceito 

tecnológico 

   

TRL 3 
Verificação básica dos elementos 

individuais 

   

TRL 4 
Prova de conceito básica em 

laboratório 

   

Demonstração 

TRL 5 
Verificação funcional em ambiente 

relevante 

   

TRL 6 
Demonstração em ambiente 

relevante 

   

TRL 7 Protótipo em ambiente operacional    

TRL 8 

Sistema qualificado com prova de 

funcionalidade em ambiente 

operacional 

   

Comercialização 

TRL 9 Comercialização do sistema  3  

 

 

3 A empresa Climeworks considera sua tecnologia em estágio comercial, inclusive com 

um sistema de assinatura de remoção de carbono pessoal, com valores de 49, 21 e 7 euros/mês 

para remoção de 600, 255 e 85 kg de CO2 por ano, respectivamente (CLIMEWORKS, 2021a). 

Eles também informam que entre as 15 “máquinas” operacionais da empresa instaladas pela 
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FASIHI et al. (2019) realizam em seu trabalho de revisão um levantamento de 

empresas que atuam com DAC. A partir dos nomes destas, levantam-se os dados que 

estão sintetizados na Tabela 5 – Ressalta-se que a holandesa Antecy foi absorvida pela 

Climeworks (ANTECY, 2021).  

Como era de se esperar pelo TRL ainda um pouco distante da comercialidade, há 

considerável diferença entre as soluções escolhidas por cada empresa. Destacam-se como 

maiores nomes a Carbon Engineering, com planta piloto em Squamish, Canadá 

(CARBON ENGINEERING, 2020), a Climeworks, com diversos módulos operantes pela 

Europa, com destaque para plantas na Suíça, Alemanha e Islândia (FASIHI, OLGA, et 

al., 2019) e a Global Thermostat, com plantas piloto na California, nos Estados Unidos 

(GLOBAL THERMOSTAT, 2019). 

A empresa Climeworks possui um projeto em andamento com ambições de ser a 

maior planta de DACCS em operação no mundo, com estocagem geológica em um parque 

geotérmico na Islândia, utilizando calor de baixa qualidade do mesmo parque, uma 

solução da empresa CarbFix (CARBFIX, 2021). A planta, chamada Orca, já possui 8 

coletores construídos e possuirá capacidade nominal de captura de 4 kt CO2/ano, com 

início de operação estimado para meados de maio de 2021 (CLIMEWORKS, 2021b).  

 

 

 

 

 

 

Europa, algumas foram vendidas para clientes (CLIMEWORKS, 2020b), porém não informam 

quantas. 
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Tabela 5: Empresas atuantes em DAC e especificidades de suas tecnologias. Elaboração 

própria com base nos dados de CARBON ENGINEERING (2021b,a), CELLBICON 

(2021), CLIMEWORKS (2020b,a), FEDERAL MINISTRY OF EDUCATION AND 

RESEARCH - KOPERNIKUS PROJEKTE (2021), GLOBAL THERMOSTAT (2019, 

2021), OY HYDROCELL LTD. (2020), INFINITREE (2017), SKYTREE (2021), 

SOLETAIR (2021) e STORE&GO (2021).  

     (continua) 

Empresa Tecnologia Estado 

tecnológico4 

Capacidade 

de captura  

Utilidades Destinações 

Carbon 

Engineering 

Absorção 

líquida 

Planta piloto 1 t/dia 

(planta 

piloto), 

projetando 

1MtCO2/ano 

Eletricidad

e 

renovável5  

Síntese de 

combustíveis 

(Air to Fuels) 

Climeworks Adsorção 

sólida com 

regeneração 

por 

temperatura 

Comercial 50 

t/ano/coletor, 

15 operando 

pela Europa 

Energia 

renovável, 

energia do 

lixo6, calor 

residual7 

Estocagem 

geológica 

(CarbFix), 

Síntese de 

químicos 

(Cellbicon), 

Síntese de 

Combustíveis 

(Kopernikus 

Power-to-X e 

STORE&GO) 

 

4 Autodeclarado pelas empresas. 

5 Mix de eletricidade renovável e gás natural. Opção de utilização apenas de eletricidade 

como insumo energético para toda a planta (CARBON ENGINEERING, 2021b). 

6 Assume-se que se trata de geração de calor de baixa qualidade. 

7 Uma das soluções utiliza de calor residual geotérmico (CLIMEWORKS, 2020a). 
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Tabela 5: Empresas atuantes em DAC e especificidades de suas tecnologias. 

Elaboração própria. 

     (conclusão) 

Empresa Tecnologia Estado 

tecnológico4 

Capacidade 

de captura  

Utilidades Destinações 

Global 

Thermostat 

Adsorção 

sólida com 

regeneração 

por 

temperatura 

Piloto e 

“demo-

comerciais” 

50 

kt/ano/módulo 

a plantas de 40 

módulos de 

2Mt/ano 

Calor 

residual8 

Não 

informado 

Hydrocell Adsorção 

sólida com 

regeneração 

por 

temperatura 

Demonstração 3,8 

kg/dia/coletor 

Eletricidade 

fotovoltaica 

Síntese de 

químicos ou 

combustíveis 

via Fischer-

Tropsch 

(Soletair) 

Skytree Adsorção 

sólida com 

regeneração 

por 

humidade 

Bancada 1kg/dia Não 

informado 

Síntese de 

metanol por 

rota 

enzimática 

Infinitree Adsorção 

sólida com 

regeneração 

por 

eletrostática 

e humidade 

Não 

informado 

Não informado Não 

informado 

Estufa de 

vegetais 

 

8 Calor residual de uma usina termoelétrica fóssil convencional nas proximidades 

(GLOBAL THERMOSTAT, 2021). 
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1.6. Justificativa e objetivo 

Com todas as informações apresentadas anteriormente, observa-se uma grande 

oportunidade de estudo de DAC. Quando modelos da base de dados do SR15C simulam 

cenários tão cedo quanto em 2025 capturando de 2 a 314 MtCO2/ano via DAC, entende-

se que as maiores plantas idealizadas de empresas como a Carbon Engineering e Global 

Thermostat deveriam ser construídas a partir de hoje para atingir tais números, o que não 

faz parte da realidade da tecnologia atualmente. A “Orca” da Climeworks, que está 

próxima de ser posta em operação, seria capaz de capturar apenas 0,2% e 0,0013% dessas 

quantidades modeladas. 

Outra análise a ser feita é sobre as menores e maiores quantidades de captura 

acumulada observadas pelos modelos: 9 a 392 GtCO2 por DACCS até 2100. Para atingir 

essa captura, imaginando que 1/4 seria realizada na primeira metade do século e 3/4 na 

segunda, seria necessária uma captura média anual de aproximadamente 75 a 3267 

MtCO2/ano até 2050 e 225 a 9800 MtCO2/ano até o fim do século. Percebe-se, 

principalmente na primeira metade do século, como a escala de captura modelada está 

distante da realidade, tanto da planta “Orca” da Climeworks, que provavelmente será a 

maior planta de DACCS em 2021 – 4 ktCO2/ano, como das maiores plantas idealizadas 

– 1 MtCO2/ano. Além disso, essas capacidades de captura são nominais – sem considerar 

a pegada de carbono da atividade, e a retirada de carbono da atmosfera modelada pelos 

IAMs é líquida, o que na prática indicaria números superiores. 

Assim, caso DAC seja uma tecnologia necessária para o futuro, sua 

implementação tem de ser estudada, principalmente em termos de escala, pegada de 

carbono e fatores que poderão condicionar a sua implementação. Como discutido 

anteriormente, a tecnologia se beneficia do fato de teoricamente poder operar de maneira 

semelhante em qualquer lugar do globo – temperatura ambiente e umidade relativa do ar 

podem alterar os parâmetros de operação, mas variações são pequenas (KEITH, 

HOLMES, et al., 2018). Todavia, questiona-se: como dimensionar plantas para captura 

direta de CO2 se o potencial é teoricamente ilimitado? 

CHATTERJEE e HUANG (2020) fazem um exercício de escala de DAC e 

questionam que a captura em escalas de grandeza de GtCO2/ano está atrelada à enormes 
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requerimentos de consumíveis da planta, afetando mercados como o de soda-cloro – caso 

utilize-se tecnologia de absorção liquida, e de geração de energia em geral. Caso opte-se 

por DAC via adsorção sólida, toda uma indústria auxiliar para produção desses insumos 

deve ser construída, também afetando outros mercados.  

Questiona-se, então, se os consumos de químicos poderiam limitar a capacidade 

regional de remoção de CO2 por captura direta. Apesar da dispersão homogênea do gás 

carbônico na atmosfera, a oferta de químicos, ou até de energia, de preferência de baixa 

pegada de carbono, possui considerável distinção geográfica. Obviamente, as limitações 

financeiras também são extremamente relevantes. Para o desenvolvimento da tecnologia, 

o conceito de DACCUS é necessário, visto que destinações do CO2 de alta pureza podem 

gerar receitas e aliviar custos de implementação, principalmente a curto prazo, ainda mais 

com ausência de políticas que financiem a remoção de carbono da atmosfera. 

Supõe-se, então, que é possível desenvolver uma solução capaz de realizar 

dimensionamentos caso a caso para DAC e que esta seja capaz de responder 

questionamentos sobre a dimensão de captura, via DAC, de ordens de grandeza de 

MtCO2/ano, tanto em termos de consumos locais de químicos e energia, quanto em custos 

associados a captura do gás. Idealiza-se, também, que esses dimensionamentos possam 

ajudar a entender como a utilização do CO2 como produto pode contribuir para a quebra, 

pelo menos parcial, das barreiras econômicas de implementação da tecnologia. 

Desta forma, o presente trabalho possui como principal objetivo a proposição e 

aplicação de uma metodologia capaz de identificar, em determinado território, 

oportunidades-chave para a implementação de DAC, chamadas hotspots. Espera-se que 

esta metodologia também dimensione plantas hipotéticas de DAC, dentro da região 

dessas oportunidades-chave, de acordo com critério de limitação da escala de captura, e 

seja capaz de mensurar impactos econômicos e ambientais tanto de sua implementação, 

quanto da eventual destinação do CO2 capturado. 

Para validação da metodologia, utiliza-se o território brasileiro como um estudo 

de caso, de forma a identificar hotspots brasileiros para DAC.  
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2. Revisão bibliográfica 

Com o objetivo traçado, este capítulo apresenta uma revisão da literatura dos 

principais tipos de captura direta do ar (seção 2.1) e possíveis destinações do carbono 

capturado (seções 2.2 e 2.2.4), seja para tornar emissões negativas ou para gerar receitas 

ao empreendimento de captura, diminuindo barreiras econômicas de implementação da 

tecnologia. 

2.1. Tecnologias de captura de carbono direta do ar 

O princípio da captura direta do ar foi brevemente abordado na seção 1.3. Como 

o aquecimento global antropogênico está diretamente relacionado a concentração de 

gases de efeito estufa na atmosfera, a tecnologia de DAC propõe reduzir a concentração 

de CO2 pela sua captura no ar, contribuindo para o controle do aumento da temperatura 

média terrestre. 

Grande parte das tecnologias discutidas na literatura para DAC utiliza um ciclo 

regenerativo, onde algum elemento – o capturante, se liga, física ou quimicamente, com 

as moléculas gasosas de dióxido de carbono presentes no ar atmosférico. Para essa 

captura, um fluxo de ar, natural ou produzido por ventiladores, passa através de uma 

solução ou um sólido, chamada de etapa de contato (VIEBAHN, SCHOLZ, et al., 2019). 

Uma vez capturado o gás é necessário sua liberação, tanto para incorporação em 

uma corrente de alta pureza – o produto da atividade, que será estocada geologicamente 

ou destinada a outras atividades, quanto para regeneração do elemento capturante, 

reiniciando o ciclo. Essa regeneração necessita, na maioria dos casos, de aporte 

energético. 

As duas principais formas de captura do gás carbônico são por absorção em 

solução líquida com hidróxidos fortes e adsorção sólido-gás em adsorventes baseados em 

aminas. A primeira consiste na ligação química entre o CO2 e íons de sal dissolvidos, 

como Na+ e K+, reagindo para formação de novos sais. Para regeneração dos hidróxidos, 

utiliza-se normalmente de um segundo ciclo regenerativo, com hidróxido de cálcio, onde 

em uma reação aquosa-sólida de dupla troca entre sais ocorre a regeneração do primeiro 

capturante e formação de carbonato de cálcio, que é posteriormente calcinado com 
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oxigênio puro a altas temperaturas para liberação do CO2 e regeneração do hidróxido de 

cálcio. 

Segundo PERRY et al. (1997) adsorção consiste, em geral, na deposição de 

moléculas de um soluto em uma interface de um adsorvente – materiais sintéticos ou 

naturais com estruturas amorfas ou cristalinas, que se beneficiam caso sejam altamente 

porosos e com superfície heterogênea, onde ocorre ligação física ou química entre o 

adsorvente e o soluto, sendo a química mais indicada para ciclos regenerativos. No caso 

de DAC, o adsorvente é sólido, sintético e baseado em aminas, e o soluto é o gás 

carbônico. 

Além das diferentes formas de captura do CO2, as tecnologias também diferem na 

maneira de regeneração, sendo pela variação da temperatura do composto, pelas variações 

do teor de humidade ou outras situações. As seções a seguir apresentam as principais 

tecnologias para a captura direta na literatura, agrupadas pelo tipo de regeneração do 

capturante, similar ao realizado por FASIHI et al. (2019) e VIEBAHN et al. (2019). Um 

resumo é apresentado na Tabela 6. 

Tabela 6: Resumo de principais tecnologias de DAC na literatura. Elaboração própria 

com base em FASIHI et al. (2019). 

Tipo de regeneração Captura do CO2 Tipo de capturante 

Alta temperatura (800 – 900°C) 
Absorção em solução 

líquida com: 

NaOH 

KOH 

CaO 

Baixa temperatura (80 – 480°C) Adsorção sólida 

Adsorventes baseados em 

aminas 

Outros 

Outros 

Variação de 

humidade 
Troca de íons Resina de troca de íons 

Nenhuma Filtros moleculares Filtros moleculares 

Eletroquímica 
Absorção em solução 

líquida 
K2CO3 

Aquecimento de 

cristais a baixa 

temperatura 

Absorção em solução 

líquida 
Na2CO3 
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2.1.1. Tecnologias de alta temperatura 

Tipo de regeneração que está atrelado diretamente a absorção por hidróxidos 

fortes em solução com duplo ciclo regenerativo, baseiam-se na utilização de operações 

unitárias e princípios presentes na indústria química básica, em especial a de papel 

(KEITH, HOLMES, et al., 2018) e necessitam de um grande aporte de energia para 

liberação do CO2 via calcinação do sal formado no segundo ciclo regenerativo. 

Entre os hidróxidos fortes utilizados como capturantes, destacam-se NaOH e 

KOH. BACIOCCHI et al. (2006) modelam com grande detalhamento de balanço de 

massa e energia uma planta hipotética de DAC com NaOH como hidróxido, arranjo 

utilizado posteriormente em detalhada análise de SOCOLOW et al. (2011) para estimação 

de custos e dimensões de captura de DAC. KEITH et al. (2018) detalha a recente planta 

idealizada pela Carbon Engineering, utilizando KOH como hidróxido do primeiro ciclo, 

com dados da planta piloto com mesma configuração. No segundo ciclo, Ca(OH)2 é 

utilizado em consenso. 

Ambas as alternativas utilizam de operações unitárias muito semelhantes, de 

forma que a planta química possui uma unidade de contato entre a solução e o fluxo de 

ar atmosférico, um reator de pellets para reação de dupla troca dos sais e um calcinador 

para liberação do gás puro. Demandas energéticas de calor e eletricidade variam entre 

diferentes análises na literatura, mas há consenso de que a calcinação ocorra entre 800 e 

900 °C, indicando necessidade de calor de alta qualidade, apesar da afirmação da Carbon 

Engineering de que há designs de planta com esta tecnologia que apenas necessitam de 

energia elétrica (CARBON ENGINEERING, 2020, KEITH, HOLMES, et al., 2018).  

Para casos onde utiliza-se de gás natural como combustível para geração de tal 

calor, assume-se a captura do CO2 gerado pela queima do mesmo junto à liberação de 

CO2 pela calcinação do carbonato de cálcio (VIEBAHN, SCHOLZ, et al., 2019), o que 

justifica taxas de produção de CO2 puro maiores que taxas de captura nessas tecnologias. 

2.1.2. Tecnologias de baixa temperatura 

Consistem na adsorção sólida e regeneração do adsorvente em dois passos, como 

ilustrado na Figura 5. A passagem do ar atmosférico pode ocorrer naturalmente ou com 

auxílio de ventiladores. O primeiro passo se encerra quando o adsorvente em questão está 
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saturado ao máximo de CO2. Para o início da regeneração, fecham-se válvulas para evitar 

entrada de ar, e eventualmente retira-se ar residual dentro da unidade através de uma 

variação de pressão do sistema. A regeneração ocorre pelo aquecimento do adsorvente a 

determinada temperatura, geralmente com calor de baixa qualidade, liberando uma 

corrente concentrada de CO2. Para reinício do primeiro passo é necessário o resfriamento 

a temperatura ambiente do sistema (FASIHI, OLGA, et al., 2019). Observa-se que não é 

um sistema de operação contínua como a tecnologia de alta temperatura, de forma que 

caso seja necessário, processos devem ocorrer em paralelo para remoção contínua de CO2. 

 

 

Figura 5: Ilustração de um sistema DAC de adsorção sólida com regeneração de baixa 

temperatura. Fluxos pontilhados são condicionais, dependem do sistema em questão. 

Adaptado de FASIHI et al. (2019). 

 

Em contrapartida aos sistemas da seção anterior, há diversas proposições de 

adsorventes na literatura, de maneira que há um espectro de temperatura observado para 

regeneração, dependente de cada solução – 80 a 480°C. Outros fatores operacionais, 

como tempo de cada ciclo e consumos energéticos, também variam consideravelmente 

entre sistemas propostos.  

FASIHI et al. (2019) destacam as tecnologias que utilizam adsorventes baseados 

em aminas, devido a sua capacidade de ligação a moléculas de dioxido de carbono em 

baixas concentrações. Segundo ele, a empresa Climeworks utiliza de uma fibra de 
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celulose suportada por aminas e a Global Thermostat, um polimero sintético suportado 

também por aminas. 

2.1.3. Tecnologias não convencionais 

Devido ao relativo baixo TRL de DAC, como apresentado na seção 1.5, além da 

falta de um consenso no tipo de tecnologia, há uma grande diversidade de proposições, 

muitas vezes teóricas, dispersas pela literatura, que abordam o problema de maneira “não 

convencional”. VIEBAHN et al. (2019) utilizam uma classificação de regeneração “sem 

temperatura”, mas este trabalho opta por classificar como não convencional, para incluir 

sistemas que não possuam regeneração. 

FASIHI et al. (2019) fazem uma seleção da literatura para outros tipos de 

tecnologias propostas para DAC que não se enquadrem nas classificações anteriores e 

não possuam informações de custos ou implementações piloto. 

EISAMAN et al. (2009) propõe uma abordagem de uma pilha a combustível 

modificada onde o CO2 é capturado em soluções líquidas de carbonato de potássio e 

liberado por reações eletroquímicas em um concentrador por eletrodiálise. SEIPP et al. 

(2017) propõe regeneração por aquecimento em baixas temperaturas (80 a 120°C) para 

uma captura de CO2 em sais de baixa solubilidade. FREITAS (2015) apresenta um 

conceito de filtros moleculares rotatórios produzidos por nanotecnologia capaz de separar 

CO2 do ar atmosférico apenas com a aplicação de potenciais elétricos, sem captura ou 

regeneração. Por fim, FASIHI et al. (2019) aborda uma sub categoria de tecnologias que 

capturam CO2 por contato de resinas de troca de íons com o ar atmosférico, com 

regeneração por variação de humidade. 

2.2. Destinações de dióxido de carbono 

PARSONS BRINCKERHOFF (2011) define utilização de CO2 em escopo de 

captura como qualquer aplicação do CO2 concentrado, produto da atividade, que adicione 

valor, seja econômico, ambiental ou social, como medida transicional para, pelo menos 

em parte, reduzir o custo da captura e incentivar seu desenvolvimento. 

Utilizando desse conceito e focando no valor econômico adicionado, pode-se 

imaginar que, pelo menos em curto prazo, o CO2 capturado por plantas DAC possa ser 
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destinado a atividades comerciais previamente estabelecidas que já o consomem, sendo 

na sua forma gasosa ou líquida. As seções a seguir apresentam uma revisão de destinações 

de CO2. 

2.2.1. Mercados tradicionais 

A produção do gás carbônico comercial é completamente estabelecida na indústria 

química e PIERANTOZZI (2003) detalha que o gás é tradicionalmente produzido em 

plantas de recuperação de CO2 que utilizam como insumos: metano ou outros 

hidrocarbonetos; gases de combustão de combustíveis carbônicos; CO2 de fermentação 

alcoólica; CO2 de decomposição de carbonatos por calcinação; CO2 da produção de 

fosfato de sódio e poços naturais de CO2. O gás carbônico precisa ser separado e 

purificado, além de comprimido para transporte ou liquefeito dependendo da aplicação, 

que em geral é realizada próximo ou no mesmo local que a produção do gás. 

PIERANTOZZI (2003) detalha brevemente o mercado norte americano de CO2: 

aproximadamente 51% do dióxido de carbono produzido nos Estados Unidos é utilizado 

na indústria de alimentos, para acondicionamento térmico; 18% na produção de bebidas 

carbonatadas; 10% na indústria química em geral, como insumo, fluido térmico de 

trabalho, gás inerte ou pressurizante; 4% em outras aplicações como metalurgia e 6% em 

recuperação avançada de petróleo. 

PARSONS BRINCKERHOFF (2011), motivado com o conceito de utilização de 

carbono capturado, divide as aplicações de gás carbônico em existentes e emergentes e 

apresenta uma revisão objetiva e extensa, com estimação em ordem de grandeza de 

demandas atuais e futuras. A Tabela 7 apresenta uma seleção de utilizações existentes 

com demandas atuais e as classifica por tipo de indústria. 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA) (2019) apud IHS MARKIT 

(2018), por sua vez, detalha uma demanda global por CO2 em 2015 de 230 Mt: 130 Mt 

produzidos on-site na produção de amônia e destinado para produção adicional de uréia, 

com destinação final para fertilizantes; 70 a 80 MtCO2 para EOR, onde a utilização não 

está tão atrelada a uma produção cativa e dentre o restante, predomina o setor de alimentos 

e bebidas. 
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KOYTSOUMPA et al. (2018) em sua revisão de captura e reutilização de gás 

carbônico classificam distintas atividades em potenciais alto, médio e baixo de aplicação 

de CO2 de captura. Dentre estas aplicações, estabelecidas comercialmente ou não, 

destacam-se recuperação avançada e fracionamento de óleo, gás ou metano de leito de 

carvão e produção adicional de uréia como altos potenciais e o setor de alimentos e 

bebidas, mineralização de carbonatos e cultivo de algas para produção de biomassa como 

potenciais médio.  

Tabela 7: Resumo de principais utilizações tradicionais de CO2. Adaptado de 

PARSONS BRINCKERHOFF (2011). Demandas são estimadas em ordem de grandeza 

e intervalos. 

  (continua) 

Tipo de utilização Descrição 
Demanda atual 

(MtCO2/ano) 

Indústria de alimentos e bebidas 

Carbonatação de 

bebidas 
Injeção de CO2 de alta pureza em bebidas. 8 

Fabricação de 

vinhos 

CO2 produzido na fermentação é capturado on-site 

e utilizado como selante na maturação de vinhos 

para combater oxidação. 

<1 

Processamento e 

embalagens de 

alimentos 

No processamento, CO2 é utilizado como fluido 

térmico para resfriamento e gás inerte para evitar 

derramamento. Em embalagens, é utilizado devido 

a sua ação bactericida. 

8,5 

Produção de café 

descafeinado 

CO2 supercrítico é utilizado como solvente para 

descafeinar café. 
N/D 

Produção de 

hortaliças 

CO2 capturado por cogeração ou transportado por 

tubulações é utilizado para manutenção de 

concentração ótima ambiente de estufas para 

estimular o crescimento das plantas. 

<1 

Indústria de óleo e gás 

Recuperação 

avançada de petróleo 

(EOR) 

É injetado a altas pressões como fluido para 

recuperação de óleo e gás com baixa mobilidade 

em formações geológicas. 

30 a 300 

Outras aplicações 

em óleo e gás 

Também pode ser injetado como fluido para 

fraturamento hidráulica na produção não 

convencional de gás de folhelho. 

1 a 5 
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Tabela 7: Resumo de principais utilizações tradicionais de CO2. Adaptado de 

PARSONS BRINCKERHOFF (2011). Demandas são estimadas em ordem de grandeza 

e intervalos. 

(conclusão) 

Tipo de utilização Descrição 
Demanda atual 

(MtCO2/ano) 

Indústria química no geral e metalurgia 

Indústria química 

e farmacêutica no 

geral 

Utilização como gás inerte, insumo em produção de 

químicos, extração líquida como solvente 

supercrítico, entre outros. Essas utilizações se 

repetem em outras indústrias. 

<1 

Indústria de papel 

e celulose 
Utilizado para controle do pH em processos. <1 

Produção 

adicional de ureia 

No processo produtivo de ureia por gás natural, caso 

haja disponibilidade de CO2, há oportunidade de 

produção extra de ureia por reação química com 

amônia que foi produzida como co-produto. 

5 a 30 

Produção de aço 
Utilizado para agitação de fundo de fornos e para 

supressão de formação de cinzas. 
<1 

Metalurgia em 

geral 

Utilizado como fluido para refrigeração e como 

insumo em alguns processos. 
<1 

Solda 
Utilizado como gás para prevenir oxidação dos 

metais durante a solda. 
<1 

Produção de 

eletrônicos 

Utilizado como fluido de limpeza em aplicações 

específicas. 
<1 

Pneumáticos 

Utilizado como fonte de energia mecânica em 

equipamentos portáteis pneumáticos, armas de 

paintball entre outros aparelhos recreativos. 

<1 

Combate de 

incêndios 

Utilizado em extintores de incêndio ou sistemas 

industriais de combate a incêndio como supressor de 

combustão, reduzindo níveis pontuais de oxigênio. 

<1 

 

Observa-se por uma primeira análise da literatura que a destinação de CO2 a EOR 

aparenta ser mais adequada como destinação de gás de captura quando comparada aos 

outros usos, apesar de estar restrita em grande parte à América do Norte, onde a maioria 

dos projetos atuais de EOR-CO2 estão localizados (PARSONS BRINCKERHOFF, 2011, 

IEA, 2019). Dessa maneira, assume-se que a estimação de sua demanda futura, mesmo 

que em curto prazo, depende da implementação de novos projetos. 
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Em contrapartida, tecnologias como produção adicional de uréia, carbonatação de 

bebidas e processamento e embalagens de alimentos, por produzir parte ou todo CO2 

utilizado on-site, podem ser menos adequadas, principalmente em questões de custo, a 

uma destinação de gás de captura. MERSCHMANN (2014) argumenta que a evolução de 

demanda de bebidas e alimentos é mais palpável, pois dependente em grande parte do 

crescimento populacional.  

Levando em conta a importância da indústria de bebidas para geração de empregos 

e sua estrutura no Brasil e o alto potencial de aplicação de CO2 para EOR, o presente 

trabalho abordará estas destinações. As tecnologias são brevemente discutidas nas seções 

a seguir. 

2.2.2. Recuperação avançada de petróleo por métodos miscíveis 

Define-se EOR, ou recuperação avançada de petróleo (Enhanced Oil Recovery, 

em inglês), como todos os processos utilizados para recuperar petróleo adicional de 

depósitos geológicos que não seria possível por métodos primários, aqueles que utilizam 

da energia naturalmente existente nos reservatórios, e métodos secundários, que envolve 

a injeção de fluidos imiscíveis com petróleo, sobretudo água, mas também gás natural, 

para maior recuperação de hidrocarbonetos. Na maior parte, métodos EOR consistem na 

injeção de gases ou químicos em solução nos reservatórios ou pelo uso de energia térmica. 

Para a injeção de gás, se destacam a injeção de hidrocarbonetos gasosos, gás carbônico, 

nitrogênio e gases de combustão (DE FERRER, 2001). 

Segundo DE FERRER (2001), a injeção de CO2 para EOR é considerada um 

método não térmico, categorizado dentro dos métodos miscíveis, que consistem na 

injeção de agentes que promovam deslocamento de petróleo, devido ao aumento de seu 

volume, ao se misturar completamente com ele. Com injeções a alta pressão e no estado 

líquido, EOR-CO2 é indicado para a recuperação de óleos de densidade moderada a leve 

(API > 25°), porém possui uma característica desejável a óleos pesados: o aumento do 

grau API. Os principais problemas relacionados a EOR-CO2 derivam do fato que o gás é 

solúvel em água, formando ácido carbônico, que pode causar grandes problemas 

corrosivos. O CO2 também pode ser utilizado no método WAG, que consiste na injeção 

alternada de água e gás (Water Alternating Gas), 
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Apesar da comercialidade e viabilidade da tecnologia, PARSONS 

BRINCKERHOFF (2011) atenta para o fato que outros métodos de EOR, como a injeção 

de água ou nitrogênio, são competidores do EOR-CO2 e, portanto, sua aplicação, além de 

depender de diversos fatores intrinsecos a natureza do óleo (grau API, viscosidade e teor 

de hidrocarbonetos) e do reservatório (pressão de fundo, profundidade, saturação do óleo 

e permeabilidade) (DE FERRER, 2001), também tem de se mostrar mais competitiva em 

relação as suas alternativas. 

Além da grande demanda, abordada na seção anterior, e da remuneração associada 

a venda de óleo produzido, outro fator que torna a tecnologia de EOR como uma 

alternativa de uso para CO2 de captura é o fato que parte do gás injetado fica retido 

permanentemente no reservatório. PARSONS BRINCKERHOFF (2011) assinala um 

valor mínimo de 50%, variando até 67%, de CO2 retido geologicamente. 

No Brasil não há empreendimento comercial de EOR-CO2, mas houve três pilotos. 

ROSA e MACHADO (2017) durante Seminário sobre “Aumento do Fator de 

Recuperação no Brasil”, realizado pela ANP em 2017 (ANP, 2017), apresentaram os 

casos de Arçás, Buracica e Pojuca, realizados pela Petrobras na Bahia, em 1987, 1991 e 

1999, respectivamente. Pojuca apresentou diversos problemas, porém Arças e Buracica 

apresentaram resultados positivos, inclusive o segundo foi considerado bem sucedido 

com viabilidade técnica e econômica. Entre os problemas em Pojuca e o motivo para 

interrompimento em Araças, além da queda do preço do óleo, destaca-se o fornecimento 

contínuo do CO2. Este fato pode corroborar para a utilização de CO2 de captura, em 

particular a direta por absorção, que em teoria pode operar sem grandes interrupções. 

ROSA e MACHADO (2017) também apresentam resultados positivos de pilotos de 

WAG no pré-sal brasileiro, que possui grandes quantidades de CO2 disponível on-site 

durante a extração de óleo e gás. 

2.2.3. Carbonatação de bebidas 

Segundo a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) do 

Governo Federal, realizada pela Comissão Nacional de Classificação (CONCLA) do 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a produção de bebidas 

carbonatadas, como refrigerantes, águas gaseificadas e energéticos está classificada no 
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Brasil dentro da indústria de transformação, em fabricação de bebidas não alcoólicas 

(IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), 2021b). 

Refrigerantes e energéticos são agrupados na mesma subclassificação, mas águas 

gaseificadas são tratadas em conjunto de águas comum e minerais. Os refrigerantes 

representam mais de 70% do volume comercializado de bebidas não alcoólicas no país 

(VIANA, 2019), o que a torna a bebida carbonatada mais importante do setor. 

Segundo MORROW et al. (2007), as bebidas carbonatadas, ou “soft drinks”, 

como são chamadas em inglês, surgiram no início do século 19 pela adição de xaropes à 

águas carbonatadas de ocorrência natural por farmacêuticos (apotecários) ou químicos da 

época. Com a evolução tecnológica do processo produtivo da bebida e da indústria num 

geral, atualmente observa-se que as empresas produtoras de bebidas carbonatadas são, no 

geral, produtoras de bebidas, como a Coca-Cola Company ou PepsiCo. 

No Brasil, segundo VIANA (2019), apesar de não ser muito intensiva na mão de 

obra, a indústria de bebidas é um grande empregador no país e possui considerável 

produção regional, devido em parte a possuir água como principal insumo. CERVIERI 

JÚNIOR et al. (2014) argumentam que uma produção local de bebidas reduz custos 

logísticos de forma que eventuais economias de escalas de uma centralização da produção 

nem sempre compensam. 

A utilização do gás carbônico na produção de bebidas carbonatadas é no estado 

gasoso, pressurizado, e seu estágio no processo ocorre ou por adição na própria água que 

é utilizada como insumo base, ou na mistura aquosa do xarope (syrup, em inglês) 

adicionada ao produto, e varia conforme o tipo de equipamento utilizado. A quantidade 

de CO2 adicionada também varia por tipo de bebida. O gás possui dupla função na 

produção, atuando como conservante, devido a sua ação microbiana, e adicionando sabor 

pungente, levemente ácido, além de promover a característica sensação refrescante no 

consumo da bebida (MORROW, QUINN, et al., 2007). 

MERSCHMANN (2014) em sua análise de potencial técnico e de mercado para 

destinação de CO2 de captura de destilarias de etanol no Brasil avalia, entre outras 

alternativas, a produção de bebidas carbonatadas. Ele a considera por possuir uma das 

maiores demandas atuais e projetadas para o Brasil -  utilizando dos dados de PARSONS 
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BRINCKERHOFF (2011), e argumenta que boa parte dos custos para aproveitamento do 

gás de captura na indústria de bebidas estaria relacionados ao transporte do gás. Dessa 

forma, conclui que oportunidades de captura próximas a mercados consumidores 

possuiriam maior probabilidade de viabilidade econômica. MERSCHMANN (2014) 

também realiza um levantamento da literatura de três plantas de captura que destinam 

CO2 a indústria de bebidas carbonatadas, uma nos Estados Unidos (Shady Power Plant, 

AES Corporation), uma no Brasil (Prosint Methanol Production Plant) e outra na China 

(Gaobeidian Power Plant), tendo as duas primeiras entrado em operação nos anos 90 e a 

chinesa desde 2008. 

2.2.4. Mineralização de carbonatos 

Entre as aplicações futuras de destinação de CO2 de captura analisadas por 

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (IEA), 2019, KOYTSOUMPA, et al., 2018 e 

PARSONS BRINCKERHOFF, 2011, chama atenção a mineralização de carbonatos, que 

por definição é uma forma geológica de captura do gás carbônico da atmosfera, mas tem 

como produto um mineral que possui aplicações industriais e não reemite CO2 a atmosfera 

(NEERAJ, YADAV, 2020). Entende-se por mineralização de carbonatos a reação do CO2 

atmosférico com óxidos metálicos, como óxido de cálcio e óxido de magnésio, que 

ocorrem naturalmente em rochas chamadas silicatos, tendo como produto carbonatos 

(CaCO3 e MgCO3). Estas espécies são termodinamicamente estáveis e idealiza-se sua 

utilização na indústria de construção civil como insumos ou estocagem geologicamente 

em minas exauridas para retenção permanente de CO2 sem riscos de vazamento. 

SEIFRITZ (1990) discute a necessidade de uma solução para redução da 

concentração de CO2 atmosférico que seja menos energointensiva que a captura e 

estocagem de CO2 puro em campos deplatados de óleo e gás ou no oceano. Baseando-se 

no fenômeno da ligação química do CO2 do ar através do intemperismo em silicatos de 

cálcio presentes na natureza através de uma reação exotérmica, SEIFRITZ (1990) propõe 

a execução intencional de tal processo em nível industrial para produção de óxido de 

silício e água dura (carbonato de cálcio em solução) e posterior estocagem nos oceanos. 

LACKNER et al. (1995) contribuem para o conceito da mineralização de 

carbonatos ao elencar métodos de carbonatação direta com minerais em estado sólido e 
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carbonatação em solução, que necessita de posterior precipitação, mas se beneficia pela 

cinética mais favorável de reação. A extração dos minerais, óxido de cálcio e óxido de 

magnésio, são propostas a partir uma variedade de rochas e ressalta-se o fato de que o 

processo de extração pode limitar a atividade. 

PARSONS BRINCKERHOFF (2011) afirma que a tecnologia se encontra em fase 

de pesquisa, com foco em metodologias que utilizam soluções aquosas e reatores de leito 

fluidizado para reação sólido-gás. Os resultados são promissores, mas aporte energético 

considerável é necessário (600°C e 100 bar). Assim como em SEIFRITZ (1990) e 

LACKNER et al. (1995), observa que a exploração das reservas de silicatos e extração 

dos óxidos pode ser um fator limitante. Uma planta piloto em operação é descrita por 

DEVENNEY et al. (2013), onde cinzas de combustão de carvão, salmouras de cloreto de 

cálcio e cloreto de sódio e CO2 capturado de gás de combustão de uma usina termoelétrica 

produzem carbonato de cálcio que é destinado para produção de materiais cimentícios 

suplementares (SCM em inglês). NEERAJ e YADAV (2020) argumentam que a 

mineralização de carbonatos e a aplicação industrial dos mesmos oferece uma alternativa 

tanto ambiental como energética para a utilização de CO2 de captura, mas, em parte 

devido aos altos custos, não consegue atingir grandes escalas (> 2,5 MtCO2/ano). 

A reabilitação de minas exauridas, produção de materiais de construção e 

substituição parcial de cimento são elencados como potenciais mercados para a 

mineralização de carbonatos por PARSONS BRINCKERHOFF (2011). No presente 

trabalho, a tecnologia é utilizada como inspiração para uma solução de captura de carbono 

conjunta a captura direta do ar, descrita na seção 3.1.3.3. 
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3. Metodologia 

Este capítulo apresenta o detalhamento da metodologia idealizada neste trabalho 

para identificação de hotspots de implementação da tecnologia de captura de carbono 

direta do ar (seção 3.1), assim como os dados técnicos e econômicos (seção 3.1.1), 

descrições de atividades industriais situadas antes e depois da captura do gás carbônico 

da atmosfera (seções 3.1.2 e 3.1.3), além de diversas simplificações para tornar a 

execução do passo a passo proposto factível e relevante. Por fim, descreve-se a 

metodologia utilizada para a execução de uma análise de ciclo de vida (seção 3.2) e para 

realização de uma análise financeira (seção 3.3). 

3.1. Metodologia proposta para identificação de hotspots 

A tecnologia de captura de carbono direta do ar, como previamente abordada no 

Capítulo 2, não existe em escala comercial atualmente, necessita de grande aporte 

energético e de capital e possui como produto uma corrente de alta pureza de CO2, que 

não é um produto de alto valor na indústria química. Todavia, sua implementação é 

discutida na literatura recente, designadamente nos modelos integrados, que simulam ou 

otimizam cenários para um mundo bem abaixo de 1,5°C, onde sua implementação em 

larga escala, com estocagem geológica, inclusive a curto prazo (~2025), é abordada. 

Assim, é interessante entender em que circunstâncias essa implementação pode 

ser mais vantajosa, ou menos custosa, para avaliar a sua presença em portfólios realistas 

de emissão negativa. Investigar situações em que haja uma sinergia de fatores que possam 

facilitar a implementação de DAC a curto prazo é o grande motivador da metodologia 

idealizada neste trabalho. Chamada de metodologia para identificação de oportunidades 

chave, ou hotspots, tem como proposta ser de simples entendimento e execução, capaz de 

ser aplicada em qualquer território, em diferentes escalas. Seu cerne é pautado no conceito 

da química básica de reagentes limitantes. 

 Seja uma hipotética reação química, balanceada estequiometricamente, 

representada abaixo, com dois reagentes, A e B, e apenas um produto, C.  

 

 𝐴 + 𝐵 ↔ 𝐶 (1) 
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Suponha-se que esta ocorre em um reator químico com objetivo de produção do 

produto C. Nesse reator, há 2 mols do reagente A e 0,5 mols do reagente B. Entende-se 

que a produção máxima de C é de 0,5 mols, pelo balanço estequiométrico da reação, 

apesar da presença de 2 mols de A. Nesse caso, após reagirem 0,5 mols de B com 0,5 

mols de A, há um excesso de 1,5 mols de A que não irão reagir. O reagente B é chamado 

de reagente limitante, por estar em menor quantidade estequiométrica e limitar a produção 

de C. 

Com esse conceito em mente, simplifica-se a captura de carbono direta do ar, 

incluindo a sua destinação, por uma única reação química, onde o produto é a redução da 

concentração do CO2 atmosférico, como exemplificado abaixo. 

 𝐶𝑂2 𝑎𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 + 𝑞𝑢í𝑚𝑖𝑐𝑜𝑠 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 + 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑎çã𝑜 → 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 [𝐶𝑂2]  (2) 

 

Dessa forma, pode-se identificar de antemão que o CO2 atmosférico, no escopo 

da captura, sempre será o reagente em excesso, fato que invalida as abordagens 

tradicionais de estimativa de potencial global de captura pelo insumo principal, uma vez 

que este seria teoricamente ilimitado. Cabe, então, identificar qual outro critério presente 

na “reação química”, de fato, condiciona a quantidade de CO2 a ser retirado – e 

eventualmente fixado, para cada planta específica em cada hotspot. 

Para simplificação da metodologia, um número reduzido de possíveis critérios 

limitantes para DAC de absorção, ilustrados pela Figura 6, foram selecionados dentro de 

um conjunto mais extenso, que pode ser observado no Anexo 7.1.  
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Figura 6: Esquemática de critérios limitantes para captura via absorção. CU – utilização 

de carbono e CS – estocagem de carbono, ambos na sigla inglesa. Elaboração própria. 

 

Para uma melhor ilustração, um passo-a-passo de execução da metodologia 

proposta é descrito abaixo. Para cada potencial hotspot geográfico, diferentes 

configurações são exploradas, selecionando a mais adequada no final da análise. O 

presente trabalho atribui um peso maior de importância na identificação de possíveis 

implementações que possuam menores custos, tratando da hipotética implementação de 

uma planta pioneira. Obviamente, fixação de carbono e altos índices de eficiência de 

carbono são importantes para tecnologias de emissão negativa, mas a curto prazo e dentro 

do objetivo, tal abordagem é justificada. 

1. Georeferrenciamento, via QGIS ou software similar, de dois ou mais critérios, em 

território selecionado (no estudo de caso, o Brasil); 

2. Identificação de região com potencial hotspot, por proximidade geográfica de 

critérios e relevância dos mesmos (oferta relevante de químicos, demanda 

relevante de CO2, alto potencial solar, etc); 

3. Elencar possíveis configurações para um potencial hotspot, como por exemplo, 

posicionar a planta de DAC mais próxima possível à oferta de químicos ou à 

destinação do CO2, ou variar a própria destinação do carbono capturado; 

4. Identificação dos fatores limitantes para a captura de carbono em cada alternativa, 

analisando fluxogramas, balanços de massa e energia para as atividades 

industriais a montante e a jusante da captura;  
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5. Dimensionamento da planta de DAC e de eventuais empreendimentos (tubulações 

para transporte de CO2, frota para frete de químicos, parque fotovoltaicos, 

unidades de cogeração) com base em dados da literatura; 

6. Análise de ciclo de vida para cálculo de pegada de carbono da configuração; 

7. Análise financeira para cálculo dos gastos anuais líquidos; 

8. Elaboração de uma ordem de prioridade para as alternativas, com base nos 

seguintes critérios: 

a. Entre as alternativas que possuam viabilidade e eficiência positiva de 

carbono (atividade fixa mais CO2 do que emite), selecionar a com menor 

custo nivelado de captura. 

b. Entre as alternativas que possuam viabilidade financeira, mas não fixem 

carbono, selecionar as que emitam menor quantidade possível (menor 

pegada de carbono). 

c. Entre as alternativas que não possuam viabilidade financeira, selecionar as 

que possuam menor custo nivelado de captura. 

9. Elabora-se, por fim, um ranking para todo o território brasileiro, com mesmo 

critério descrito acima. Identificam-se como hotspots nacionais aqueles que 

possuírem as alternativas mais vantajosas. 

Observa-se que, para garantir consistência na análise, é necessário que haja um 

estudo prévio, técnico e quando necessário, econômico, de forma a padronizar a execução 

das tarefas envolvidas no passo-a-passo. Os capítulos a seguir descrevem as atividades 

industriais e os procedimentos padrão da metodologia proposta.  

3.1.1. Design, dimensionamento e custos da atividade de captura 

Para implementação a curto e médio prazos considerada nesse trabalho, a 

tecnologia de absorção é selecionada como a única viável, pois utiliza processos 

relativamente consolidados da indústria química, como a de papel e celulose 

(SOCOLOW, DESMOND, et al., 2011, HEIDEL, KEITH, et al., 2011, KEITH, et al., 

2018), assim como insumos químicos básicos disponíveis no mercado tradicional. As 

plantas de captura de carbono por adsorção, apesar de em uma primeira análise, possuírem 

custos nivelados de captura inferiores (FASIHI, et al., 2019, FUSS, et al., 2018), 

necessitam em grande parte de adsorventes específicos que estariam atrelados ao 
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desenvolvimento de uma indústria paralela para sua produção, como argumentado por 

CHATTERJEE e HUANG (2020), o que indica uma implementação de longo prazo. Há 

também desvantagens associadas a menor expectativa de vida e necessidade de 

regeneração por vácuo dos adsorventes para as plantas químicas dessa tecnologia 

(KEITH, et al., 2018).  

Entre o hidróxido forte utilizado como capturante do gás carbônico atmosférico, 

entende-se que o hidróxido de sódio, apesar de possuir menor coeficiente de transferência 

de massa (MONIUK, 1988), possui disponibilidade muito maior no mercado, uma vez 

que a indústria de soda-cloro, sua produtora, está em declínio, como pode-se observar nas 

baixas taxas de utilização das plantas nacionais (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA 

INDÚSTRIA DE ÁLCALIS CLORO E DERIVADOS (ABICLOR), 2019). Alia-se a isto 

o fato de que sua alternativa de maior performance, o hidróxido de potássio, é um 

derivado do cloreto de potássio, composto que compõe a cadeia de produção de 

fertilizantes agrícolas. Apesar de existir extração em território nacional, o país importa 

91% do potássio que utiliza (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2017) 

o que atenta para uma alta competição caso grandes quantidades do químico fossem 

utilizadas.  

Entre as plantas “semi-comerciais” de DAC da atualidade, a da Carbon 

Engineering possui descrição na literatura, com fluxogramas, balanço de massa e energia, 

com sua iteração mais recente descrita em KEITH et al. (2018). Apesar disso, é uma 

planta que utiliza hidróxido de potássio e omite certos dados considerados aqui 

importantes, como a quantidade de make-up de químicos, ou demanda de consumíveis 

não-energéticos da atividade. A modelagem presente em BACIOCCHI et al. (2006) - 

mais precisamente a alternativa B, que já considera um reator de pellets, e também tratada 

em SOCOLOW et al. (2011), será a base para esse trabalho. É uma modelagem bem 

detalhada, que considera make-ups, e também é utilizada na literatura recente, como em 

CHATTERJEE e HUANG (2020). 

O duplo loop químico e fluxograma que descrevem a planta hipotética de DAC 

estão ilustrados na Figura 7 e Figura 8, respectivamente, com seus dados base dispostos 

na Tabela 8. Assume-se que as únicas entradas do processo são ar, hidróxido de sódio, 
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carbonato de cálcio, água, calor (gás natural) e eletricidade. As saídas do processo são as 

cinzas do calcinador e o condensado – não se considera manejo de resíduos. Ressalta-se 

que devido a necessidade de água para reidratação da cal, há uma divisão da corrente 

aquosa de saída do contator entre o apagador de cal e o reator de pellets. 

 

Figura 7: Duplo loop químico de regeneração do hidróxido para captura do gás 

carbônico ilustrado. Adaptado de KEITH et al. (2018). 

 

Figura 8: Fluxograma da planta de DAC de absorção. Adaptado de BACIOCCHI et al. 

(2006). 
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Água e ar são desconsiderados nas análises, apesar da significância do consumo 

de água por DAC, que poderia gerar impactos e condicionantes consideráveis, 

principalmente em regiões com escassez, como no caso do Nordeste brasileiro. KEITH 

et al. (2018) apresentam um valor de consumo específico de 4,7 toneladas de água por 

tonelada de CO2 capturado. Por seu turno, FUHRMAN et al. (2020) atentam para a 

paridade no consumo de água de DAC e o cultivo de insumos para bioenergia em sua 

modelagem integrada, devido em parte a um possível efeito de segunda ordem na pegada 

hídrica na implementação de DAC9. Dessa forma o trabalho antevê como trabalho futuro 

a análise de água como um possível limitante para os potenciais hotspots. 

O oxigênio, necessário para a oxi-combustão no calcinador, é produto de uma 

unidade de separação do ar (ASU, em inglês), operando por adsorção de variação de 

pressão (PSA, em inglês) e assume-se que a mesma exista dentro da própria planta, 

produzindo o gás a uma taxa de 244 kg/h. Seu único input é eletricidade, que já está 

calculada no total da planta, como descrito por BACIOCCHI et al. (2006). KEITH et al. 

(2018), apesar de assumirem uma ASU por separação criogênica, que possui consumo 

energético superior, apresentam dados de vendedores para uma unidade que produz 1,5 

kt O2/dia, mais do que necessário para prover a demanda de uma planta de 300 contatores 

de BACIOCCHI et al. (2006). Conclui-se, dessa maneira, que não é necessário estocagem 

do gás oxigênio. 

A discriminação das demandas energéticas e os cálculos feitos envolvendo parte 

do balanço de massa estão presentes no Anexo 7.2. 

 

 

9 Apesar da pegada hídrica de DAC ao longo do seu ciclo de vida ser inferior à de BECCS, 

pode ocorrer um efeito contrário ao esperado em cenários onde sua implementação é preferida. 

Terras que eram destinadas para cultivo de insumos para bioenergia passam a ser ocupadas por 

agricultura convencional, que por possuir consumo hídrico superior, geram um consumo final de 

água superior a alternativas apenas com BECCS. 
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Tabela 8: Balanço de massa e energia da planta de DAC. Adaptado de BACIOCCHI et 

al. (2006) 

Item Valor Unidade 

CO2 capturado do ar 366,60 kg CO2/h 

CO2 proveniente da queima do gás natural 152,71 kg CO2/h 

Produção de CO2 519,31 kg CO2/h 

Make-up NaOH 60,89 kg NaOH/h 

Make-up CaCO3 84,00 kg CaCO3/h 

Inventário NaOH 105.182,61 kg NaOH 

Inventário CaCO3 833,00 kg CaCO3 

Calor 6,04 GJ/tCO2 

Eletricidade 1,584 GJ/ tCO2 

 

Para questão de custos de capital (CAPEX, em inglês) e operacionais (OPEX, em 

inglês), utiliza-se como base o trabalho feito por TAGHAVI-MOHARAMLI (2019). Até 

então, apenas duas estimativas de CAPEX para DAC de absorção estavam disponíveis – 

SOCOLOW, et al. (2011) e KEITH et al. (2018).  

A estimativa feita por SOCOLOW, et al. (2011) tem como base o cálculo do valor 

de compra dos principais equipamentos da planta industrial (480 milhões de $2009), 

chamado de ISBL (Inside Battery Limits, na sigla inglesa) e a aplicação de um fator 

multiplicativo estimado. Este fator é estimado em três partes: estimação de quanto a 

compra dos equipamentos ISBL é representativa do CAPEX total; utilização ou não de 

um fator adicional de 1/3, caso os equipamentos e estruturas secundárias, chamados de 

OSBL (Outside Battery Limits, na sigla inglesa), sejam significantes o bastante. E, por 

fim, um fator de contingência baseado nas incertezas de funcionamento do processo e nos 

dados de design. Para a planta de DAC, SOCOLOW, et al. (2011) consideram que, como 

há média para alta complexidade, quantidade, tamanho e custos nos equipamentos, o fator 

ISBL é de 2,7. Como há presença de vários OSBL, como tanques, sistemas de estocagem 

de materiais e combustíveis, sistemas para geração de calor e frio, subestações elétricas, 

possíveis estruturas para recebimento de frete como estradas e/ou ferrovias, entre outros, 

o fator de 1/3 é assumido, elevando o fator global para 3,6. Por fim, definem-se dois 

cenários de contingência – um otimista, considerando 25% do total de equipamentos, 
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elevando o fator multiplicativo para 4,5 (totalizando CAPEX de 2160 milhões de $2009), 

e outro realista, considerando que para plantas químicas como a DAC, que são “first-of-

a-kind”, ou “plantas pioneiras”, que comercializam um processo químico novo na 

indústria, o fator multiplicativo deveria ser no mínimo 6 (totalizando CAPEX de 2880 

milhões de $2009), indicando uma contingência de 2/3, ou 67%, assumindo altíssimas 

incertezas no processo e nos dados em quais se baseiam o design da planta. 

Em contrapartida, a estimativa descrita em KEITH et al. (2018) é, em grande 

parte, um somatório de análises bottom-up: para os equipamentos principais, como o 

contator, reator de pellets, slaker e calcinador, foram realizadas análises de custo 

diretamente da planta piloto da Carbon Enginnering, por empresas envolvidas com 

construção de equipamentos, como Technip, SPX Cooling Towers e Royal 

HaskoningDHV; para os outros equipamentos, que fazem parte de processos de caráter 

mais padrão da indústria química, os custos são estimados por uma consultoria 

especializada em EPCM (engineering, procurement and construction management, na 

sigla inglesa) – Solaris MCI. Obviamente, alguns itens são calculados como percentual 

de outros, com destaque para o custo de contingência, praticamente análogo ao descrito 

anteriormente, que é assumido 20% dos custos totais de campo (total field costs). 

Os valores, porém, das duas análises diferem drasticamente. SOCOLOW et al. 

(2011) estima, no caso otimista, um CAPEX de 2160 milhões de $2009, enquanto a Carbon 

Engineering relata custos de 1126,8 milhões de $2016. KEITH et al. (2018) endereça tal 

fato, justificando que a diferença está principalmente no design da planta, mais 

precisamente em 3 fatores: orientação do preenchimento, por onde corre a solução do 

hidróxido, no contator. O design original é orientado verticalmente em contracorrente 

com a passagem de ar, em contrapartida com o design inovador desenvolvido em conjunto 

com a SPX Cooling Towers, que é orientado em contracorrente horizontal; utilização de 

NaOH contra KOH, que reduz as taxas de transferência de massa em aproximadamente 

um terço (MONIUK, 1988) e a utilização do preenchimento do contator com aço contra 

preenchimento de PVC, que possuem custos respectivos de 1700 $/m³ e 250 $/m³. 

TAGHAVI-MOHARAMLI (2019) argumenta que o recente investimento de 

capital de empresas como Chevron e Occidental Petroleum Corporation (OXY) na 
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Carbon Engineering deveria estimular estudos independentes das estimativas de custo 

para minimizar o risco de investimento, contribuindo na robustez dos valores informados. 

Todavia, o autor ressalta que apesar de considerar os custos de KEITH et al. (2018) como 

único benchmark em sua análise, o faz por falta de alternativas e atenta para o fato de que 

pode haver subestimação nos números uma vez que todos os autores são associados à 

Carbon Engineering. 

HANSSON e BRYNGELSSON (2009) realizam um estudo de possibilidades e 

incertezas para CCS no Reino Unido, através de entrevistas com 24 experts, que tem 

como motivador a discrepância entre as incertezas presentes na tecnologia e o otimismo 

da comunidade que a estuda. Ao compilar resultados de outros estudos, eles observam 

que experts tendem a ser mais otimistas se possuírem algum tipo de relação 

organizacional com a tecnologia, ou seja, há uma confiança exagerada, na maioria dos 

casos, caso as pessoas que estejam fazendo as estimativas sejam as mesmas que 

desenvolvam a tecnologia. Isto vai de encontro com o argumentado anteriormente, 

atentando para o fato que as estimativas relacionadas ao trabalho de KEITH et al. (2018), 

por mais que relevantes, principalmente devido ao detalhamento para o custo, devem ser 

julgadas com cuidado. 

No presente trabalho, considera-se o CAPEX da planta base de 1214 milhões de 

$2016 proposto por TAGHAVI-MOHARAMLI (2019), que utiliza os mesmos valores de 

KEITH et al. (2018), mas aplica um valor de contingência de 50%, em contrapartida aos 

20% utilizado por KEITH et al. (2018). Assume-se que apesar de tal estimativa ter sido 

feita para um design diferente de contator do modelado em BACIOCCHI et al. (2006), 

com hidróxido menos performático, este valor estaria mais próximo da realidade, 

principalmente quando comparado as aproximações de SOCOLOW et al. (2011). 

A captura base para este CAPEX é de 1 MtCO2/ano, e o mesmo será ajustado para 

outras capacidades estimadas conforme a Equação (3, conhecida como o método dos “seis 

décimos” de WILLIAMS (1947). O mesmo é amplamente utilizado para a estimação de 

custos com base em dados de equipamentos de escala distintos, de forma que o valor do 

expoente “R” varia por tipo de equipamento (TAAL, BULATOV, et al., 2003). Na 
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ausência do conhecimento do valor do expoente, tradicionalmente utiliza-se 0,7 para 

processos químicos (REMER, CHAI, 1993), que é o caso desse trabalho. 

 

 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 = 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜𝑅𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ (
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 
)

𝑅

  (3) 

 

Com referência ao OPEX não energético, ou OPEX fixo (desconsiderando gastos 

com combustível e eletricidade), o presente trabalho assume exatamente o mesmo valor 

que TAGHAVI-MOHARAMLI (2019): 31,2 $2016/t CO2 capturado. Novamente, a 

argumentação de que a melhor alternativa aparenta ser o valor de KEITH et al. (2018) é 

corroborada pelo fato de que os custos são estimados unidade a unidade pela consultoria 

supracitada, em contrapartida com regras de proporção em outras fontes da literatura. O 

ajuste para a escala é feito da mesma maneira que o anterior. A Tabela 9 reúne os 

principais dados abordados nesta seção, ressaltando que o valor anual de captura utilizado 

como base neste trabalho é diferente do informado em BACIOCCHI et al. (2006) devido 

ao fator de utilização da planta, que será discutido na seção 4.2. 
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Tabela 9: Principais dados técnico-econômicos das plantas de DAC selecionadas da 

literatura. Elaboração própria. 

Referência 
Tipo de 

hidróxido 

Taxa de 

captura 

(tCO2/ano) 10 

Estimativa 

CAPEX 

(em 

milhões) 

Estimativa OPEX 

não energético11 

BACIOCCHI 

et al. (2006) 
NaOH 2.566 N/D N/D 

SOCOLOW et 

al. (2011) 
NaOH 1.000.000 

2.200-

2.900 

($2009) 

90-120 ($2009/tCO2) 

KEITH et al. 

(2018) 
KOH 1.000.000 

1.012 

($2016) 
26 ($2016/tCO2) 

TAGHAVI-

MOHARAML

I (2019) 

KOH 1.000.000 1214 ($2016) 31,2 ($2016/tCO2) 

Este trabalho NaOH 
Varia, base 

como 2.730 

Varia, base 

como 19,5 

($2016) 

Varia, base como 0,5 

($2016/tCO2) 

 

 

 

 

10 A discrepância entre as escalas de captura da literatura se dá pelos seguintes fatores: 

BACIOCCHI et al. (2006) limita o diâmetro de seu contator em formato de torre de absorção para 

12 m (com 2,8 m de altura) e realiza a modelagem para apenas um contator. SOCOLOW et al. 

(2011) utiliza o mesmo contator, porém modela uma planta hipotética com 330 unidades e tempo 

superior de operação. Em contrapartida, KEITH et al. (2018) apresenta um design distinto de 

contator, com altura, profundidade e largura de 20, 8 e 200 metros (HOLMES, KEITH, 2012) e 

modela uma planta com 10 contatores, configuração também utilizada por TAGHAVI-

MOHARAMLI (2019). 

11 OPEX fixos. 
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3.1.2. Posicionamento da planta de DAC 

Seguindo o passo a passo da metodologia descrita na seção 3.1, após a 

identificação do potencial hotspot alternativas para o mesmo são avaliadas. Uma das 

formas de levantar alternativas é identificar onde posicionar geograficamente a planta 

química em cada oportunidade avaliada. São considerados basicamente dois cenários – 

proximidade da destinação (mercado) e proximidade da oferta de soda.  

No caso da proximidade da destinação, assume-se que a planta seria posicionada 

em um “hub”, localizado na coordenada média do conjunto de pontos de destinação. 

Desconsidera-se, então, a infraestrutura necessária para transporte do CO2 do hub para 

cada ponto de destinação. 

Dessa maneira, para cada oportunidade, é necessário o dimensionamento de 

tubulações para transporte do CO2 e cálculo do frete para o hidróxido de sódio, 

transportado por caminhões em rodovias já existentes na região, assim como a inserção 

desses fatores na análise de ciclo de vida a ser realizada. 

3.1.2.1. Transporte de CO2 por tubulações 

Para avaliação do transporte do CO2 produzido na unidade industrial de DAC, seja 

para mercados convencionais, estocagem ou EOR, utiliza-se de uma modelagem 

simplificada, por adaptação de equações e hipóteses da literatura.  

Primeiramente, utilizando a modelagem em qual se baseia a planta base de DAC, 

BACIOCCHI et al. (2006) informa que a corrente de CO2 produzida estaria em fase 

líquida, considerando a temperatura ambiente de 20°C e a uma pressão de 58 bar, com 

consumo energético de compressão de aproximadamente 100 kWh/tCO2. Para transporte 

de CO2 por tubos, entende-se que o fluido deve estar no estado supercrítico (CHANDEL 

et al., 2010), que, segundo SUEHIRO, et al. (1996) ocorre em temperaturas e pressões 

acima de 304,18K (aproximadamente 31°C) e 73,8 bar. Logo, entende-se que o 

compressor dimensionado na planta base não é suficiente, de forma que existe uma 

demanda elétrica adicional. DE JONGE et al. (2019) apud KOORNNEEF et al. (2008) 

dimensionam um compressor de CO2 para posterior transporte por tubulação, operando a 

313,15K e 110 bar (portanto com fluido em estado supercrítico), e calculam um consumo 

energético de 111 kWh/tCO2. Dessa maneira, para simplificação da análise, desconsidera-
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se a demanda adicional de compressão em relação aos valores de BACIOCCHI et al. 

(2006), e os mesmo serão utilizados. 

O principal objetivo do dimensionamento aqui proposto baseia-se na vazão 

mássica de CO2 (resultado do dimensionamento da planta de DAC) e na distância entre 

pontos (distância do hotspot à destinação, que corresponderia o comprimento da 

tubulação) para estimar custos anuais (reais/ano) e custos nivelados de transporte (reais/t 

CO2/ano) para o transporte do CO2. 

O dimensionamento da tubulação é baseado na execução do passo-a-passo 

elaborado a seguir, adaptado de CHANDEL et al. (2010) e KNOOPE (2015). O 

dimensionamento propriamente dito da tubulação e das estações de recompressão tem 

suas equações e variáveis constantes retiradas de CHANDEL et al. (2010), enquanto a 

parte de custos de tubulação é retirada de KNOOPE (2015). 

1. Calcular vazão volumétrica Q (m³/s) assumindo que a densidade do fluido (827 

kg/m³) é constante12, sendo esta correspondente a temperatura e pressão de 27°C 

e 11,5 MPa. A viscosidade também será assumida como constante (8,28*10-5 

Pa*s). 

2. Calcular o diâmetro interno teórico da tubulação (m) segundo a equação: 

3.  𝐼𝐷 =  √
4𝑄

𝜋�̅�
 (4) 

Onde U é a velocidade de design para o tubo (2 m/s). 

3. Calcular a espessura teórica da tubulação (m) segundo a equação: 

 

4.  𝑡 =
𝑃𝑚𝑎𝑥𝐼𝐷

2(𝑆 ∗ 𝐹 ∗ 𝐸 − 𝑃𝑚𝑎𝑥)
 (5) 

 

 

12 Entende-se que esta é uma simplificação, mas adota-se a sugestão de CHANDEL et al 

(2010) e KNOOPE (2015) para considerar a densidade constante. 
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Onde Pmax é a pressão de design (15 MPa), S é a mínima tensão de ruptura do 

tubo (483 MPa), F é o fator de segurança (0,72) e E é o fator de soldas nos tubos (1, sem 

soldas). 

4. Calcular o diâmetro externo teórico (m) segundo a equação: 

5.  𝑂𝐷 = 𝐼𝐷 + 2𝑡 (6) 

 

5. Escolher o diâmetro externo entre os disponíveis comercialmente, segundo 

KNOOPE (2015): 0,11;0,17;0,22;0,27;0,32;0,41;0,51;0,61;0,76;0,91;1,07;1,22 e 

1,32 metros 

6. Calcular o diâmetro interno utilizando a Equação (6). 

7. Calcular o custo material da tubulação (€2010) segundo a equação: 

 

8.  𝐶𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 𝑡𝜋 ∗ (𝑂𝐷 − 𝑡) ∗ 𝐿 ∗ 𝜌𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 ∗ 𝐶𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 (7) 

 

Onde L é o comprimento da tubulação em metros, ρsteel é a densidade do aço 

utilizado (graduação X70 em normas americanas), nesse caso 7900 kg/m³ e Csteel o custo 

desse aço, 1,49 €2010/kg. 

8. O custo de mão de obra é calculado assumindo um valor de 845 €2010/m/m. O de 

propriedade, assumindo 83 €2010/m. Adiciona-se ainda sobre o custo total da 

tubulação uma miscelânea de 25% sobre o custo material somado ao de trabalho. 

Por fim, o custo de operação e manutenção é calculado como 2% do custo total 

da tubulação.  

 

9. Calcular a velocidade real na tubulação, substituindo na Equação (4) o valor do 

diâmetro interno e resolvendo para U. 

 

10. Calcular o número de Reynolds segundo a equação: 

 

11.  𝑅𝑒 =
𝜌𝑢𝐼𝐷

𝜇
 (8) 

 

Onde ρ e μ são a densidade e viscosidade do fluido, consideradas constantes e u a 

velocidade real na tubulação. 
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11. Calcular o fator de fricção segundo a equação: 

 

12.  
1

√𝑓
= −1,8 log10 [(

𝜀
𝐼𝐷
3,7

)

1,11

+
6,9

𝑅𝑒
] (9) 

 

Onde ε é o fator de rugosidade (0,0001 m). 

12. Calcular a distância entre as estações de recompressão (m) segundo a equação: 

 

13.  𝑙 =
𝛥𝑃

𝜌𝑓
∗

2𝐼𝐷

𝑢2
 (10) 

 

Onde ΔP é a queda de pressão máxima para a instalação de uma nova estação, 

sendo ela 3 MPa (CHANDEL, PRATSON, et al., 2010). 

13. Por fim, calcula-se o número de estações de recompressão necessárias, 

adicionando uma no final para a destinação do CO2 e a potência requerida de cada 

uma (MW), segundo a equação: 

 

14.  𝑊𝑖 =
𝑄 ∗ 𝛥𝑃

𝜂
 (11) 

 

Onde η é a eficiência global estimada em 75%. 

14. Calcular o custo das estações de recompressão ($2008) segundo a equação: 

 

15.  𝐶𝑝𝑢𝑚𝑝 = [(1,547 ∗ 106)𝑊𝑇 + 0,098 ∗ 106] (12) 

 

15. Os custos de operação e manutenção para as estações são calculados como 4% do 

total. 

16. Por fim, os custos anuais e nivelados são calculados, respectivamente, pelas 

equações: 

 

 𝐶𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑝𝑖𝑝𝑒 + 𝐶𝑝𝑢𝑚𝑝

(1 + 𝑗)𝑛 − 1/𝑗(1 + 𝑗)𝑛
 (13) 
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Onde “j” é a taxa de desconto, 10%, e “n” o tempo de vida do empreendimento, 

25 anos. 

 𝐶𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 =
𝐶𝑎𝑛𝑛𝑢𝑎𝑙 + 𝐶𝑜&𝑚

𝑡𝐶𝑂2 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜/𝑎𝑛𝑜
   (14) 

 

Entende-se que, com esse passo-a-passo, é possível dimensionar hipotéticas 

tubulações de transporte de CO2 para distintos hotspots identificados pela metodologia e 

que, apesar de não terem, necessariamente, o menor custo possível – a modelagem não é 

de otimização, são suficientes para seguir com a análise de ciclo de vida da oportunidade, 

assim como a de pré-viabilidade financeira. 

3.1.2.2. Transporte de hidróxido de sódio por caminhão tanque 

Para o cálculo do frete do hidróxido de sódio no território brasileiro utilizou-se 

como base a Política Nacional de Pisos Mínimos da Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), 

2020), criada em decorrer de manifestações de caminhoneiros no ano de 2018. Baseado 

em metodologia descrita na Resolução 5.867 de 14 de janeiro de 2020, coeficientes de 

custo para deslocamento (CCD) e carga e descarga (CC) são previamente calculados para 

diferentes situações de contratação de serviço, tipo de carga e número de eixos carregados 

do veículo combinado.  

O principal objetivo ao calcular esse frete para a metodologia desenvolvida neste 

trabalho é calcular um valor anual gasto com transporte do químico em questão, 

utilizando como variáveis de entrada a demanda anual de soda da planta de captura e a 

distância previamente calculada, assumindo utilização de rodovias existentes entre a 

localização geográfica da atividade produtora de soda e a hipotética instalação da planta 

de DAC. 

Sabe-se que o transporte de produtos perigosos no Brasil é regido também em 

parte pela ANTT e pelo regulamento descrito na Resolução 5.232 de 14 de dezembro de 

2016. Neste, o hidróxido de sódio é considerado produto perigoso Classe 8 – Corrosivo, 
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conforme descrito na Relação de Produtos Perigosos (AGÊNCIA NACIONAL DE 

TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), 2016). 

A soda cáustica comercializada na indústria química é geralmente produto da 

eletrólise da salmoura via processo diafragma. Para referência, utiliza-se a soda produzida 

e comercializada pela Braskem, em solução 50%, de densidade 1,53 kg/L (BRASKEM, 

2018). O transporte desse produto por granel líquido é feito por diversas empresas, 

podendo-se citar a Trelsa Log, que aparentemente trabalha com a Braskem e Katrium, 

duas produtoras nacionais de soda, a Transkompa e a Apolo Transportes. Todas listam 

como tipo de caminhão transportador para a soda a Carreta Tanque Inox, que é um veículo 

combinado de 6 eixos, cujo tanque segue especificações por lei para transporte do 

produto. A capacidade de carga desse veículo para o hidróxido de sódio varia, em 

território nacional, de 16 a 57 toneladas, com sua densidade variando entre 1,44 e 1,56 

kg/L, como descrito em relatório da Associação Latino-Americana da Indústria de Cloro, 

Álcalis e Derivados – Clorosur (CLOROSUR, 2010). 

Para simplificação da análise é feita a premissa que o transporte de soda sempre 

será realizado pelo mesmo veículo, com capacidade de aproximadamente 24 m³ de soda 

50% em solução, com densidade 1,53 kg/L, que equivale a 36,5 toneladas do produto. 

Esses dados se aproximam do que foi informado pela Trelsa Log13. 

O piso mínimo do frete (R$/viagem) é calculado segundo as equações descritas 

em AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT) (2020): 

 

 

13 Comunicação pessoal via e-mail com David Pedalini, da área comercial da Trelsa Log, 

em 2021. A soda caustica líquida manipulada pela empresa é uma solução 50% de densidade 

1,5280 g/cm³ e é transportada em caminhões com tanques de aço inox 304. Há disponibilidade de 

veículos combinados com capacidades de carga de: 30 toneladas, por carreta convencional (total 

de 6 eixos); 35 toneladas, por carreta direcional (total de 6 eixos); 38 toneladas, por bi trem (total 

de 7 eixos) e 50 toneladas, por super bi trem (total de 9 eixos). 
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 𝑃ida = (𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝐶𝐷) ∗ 𝐶𝐶   (15) 

 

 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 = 0,92 ∗ 𝑑𝑖𝑠𝑡â𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝐶𝐶𝐷  (16) 

 

 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑖𝑑𝑎 + 𝑃𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜   (17) 

 

Para um veículo de 6 eixos, para o qual haja a contratação da composição veicular 

completa (caminhão e implemento rodoviário) em carga lotação, ou seja, todo o volume 

transportado é destinado para o mesmo contratante, e, para o tipo de carga perigosa - 

granel líquido, os coeficientes de custo CCD e CC são, respectivamente: 4,3617 

R$/viagem e 436,70 R$, conforme indicado na Tabela A do Anexo II da Resolução 5.923 

da ANTT (AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES (ANTT), 

2021). Também é feita a premissa que o retorno do caminhão é vazio, com a mesma 

distância de ida. 

Por fim, para cálculo do custo anual mínimo em R$/ano referente ao frete da soda, 

utiliza-se a demanda anual Dsoda da atividade de captura, em t/ano, na equação abaixo. 

 

 𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = ⌈
𝐷𝑠𝑜𝑑𝑎

%𝑠𝑜𝑑𝑎 ∗ 𝐶𝑎𝑝𝑠𝑜𝑑𝑎
⌉ ∗ 𝑃𝑚𝑖𝑛 (18) 

 

Onde %soda é a concentração massa/massa da solução (50%), Capsoda a capacidade 

de transporte do veículo em kg (36,5 t) e Pmin o preço mínimo em R$/viagem. Entende-

se que o primeiro termo desse produto corresponde a quantidade mínima de viagens-

veículo necessária em um ano para suprir a demanda total de hidróxido de sódio da planta 

de captura de carbono direta do ar dimensionada anteriormente. 

Assume-se que, com as devidas simplificações, o custo anual, sem considerar 

lucro operacional, pedágios ou taxas de gerenciamento de risco, pode ser estimado pelas 

equações descritas nessa sessão, e que ele é detalhado o suficiente para comparação, em 

ordem de grandeza com o transporte de CO2 via tubulações. 
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3.1.3. Dimensionamento das atividades de destinação 

O presente trabalho seleciona três destinações para utilizar na metodologia 

idealizada de identificação de hotspots e descreve a metodologia utilizada para sua 

aplicação. Entre as destinações tradicionais de CO2, a utilização do gás para recuperação 

avançada de petróleo (EOR) no mercado de óleo e gás é, provavelmente, a mais rentável 

e de maior complexidade (seção 3.1.3.1), enquanto a de bebidas carbonatadas é uma das 

mais simples e de fácil entendimento (seção 3.1.3.2). A destinação de estocagem é 

desconsiderada, pois além de não possuir retorno econômico, faz pouco sentido no 

horizonte de curto prazo, quando a tecnologia de captura ainda terá altos custos e se 

beneficiará de receitas provindas da utilização desse CO2. Por fim, um caso específico de 

mineralização, de destinação não convencional, é sugerido. Este é abordada na seção 

3.1.3.3.  

3.1.3.1. EOR-CO2 em bacias maduras terrestres 

De forma análoga ao item anterior, a destinação de CO2 para EOR por métodos 

miscíveis na metodologia é analisada de forma a estimar a demanda de maneira mais 

regionalizada possível. Avalia-se a destinação de CO2 para poços terrestres, devido a 

menor complexidade e custo, quando comparados aos marítimos, e apenas em poços de 

bacias maduras. Por ser uma atividade econômica à jusante da captura de carbono e 

extremamente complexa, diversas simplificações terão de ser feitas, sendo a 

desconsideração do processo de destinação na análise de ciclo de vida a primeira delas, 

comum a todas as destinações. 

Poucos dados na literatura de fato estimam a demanda de CO2 e produção 

adicional de óleo devido a EOR-CO2, fator necessário para a análise deste trabalho. 

Geralmente os dados existentes se referem à experiência brasileira de EOR na bacia do 

Recôncavo, no campo de Buriacica, como descrito em KETZER et al. (2016). ROCHA 

et al. (2002) estimam uma demanda teórica de 14,5 mil toneladas diárias de CO2 por pelo 

menos 20 anos para todo o Recôncavo, com uma produção adicional de 1 m³ de óleo para 

2,58 toneladas de gás injetado, considerando que os reservatórios baianos são 

suficientemente similares aos do estudo feito para o Departamento de Energia Americano 

em ROCHA et al. (2002) apud ANADA et al. (1982). 
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MENDES et al. (2019) consideram que as principais bacias terrestres maduras do 

país são as de Sergipe-Alagoas, Espírito Santo-Mucuri, Potiguar e Recôncavo. Uma 

relação de todos os poços de petróleo geolocalizados no país é obtida a partir dos dados 

disponibilizados pela AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS NATURAL E 

BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) (2020). A partir desta informação, são aplicados filtros 

para aqueles classificados como “explotatórios” e que estejam presentes em bacias 

maduras. A primeira grande premissa, que será uma aproximação em ordem de grandeza, 

é feita: assume-se que todos esses poços serão elencáveis para EOR-CO2. 

Em cada hotspot cuja destinação seja EOR, supõe-se que haverá uma construção 

de uma central de distribuição de CO2 para os poços e que esta seria instalada na 

coordenada média destes. Dessa maneira, a regionalização dessa destinação é feita. 

Para prosseguir com a estimação da demanda de gás carbônico, utilizam-se os 

volumes declarados de reservas de petróleo terrestres declarados pelos operadores, 

retirados de ANP (2019) e exemplificados no anexo 7.5. À primeira vista, estima-se que 

as demandas de CO2 para EOR em cada bacia seriam proporcionais ao volume de reservas 

provadas14, e que a produção adicional de óleo seria igual ao valor para o Recôncavo. 

Dessa forma, são obtidas as seguintes demandas e produções, expostas na Tabela 10. 

Para cálculo da receita adicional com a comercialização do óleo, utiliza-se de ANP 

(2020b) o valor do Brent de 64,21 $2019/barril e a composição das correntes das bacias, 

seu grau API e conteúdo de enxofre, assim como seus níveis de produção atuais. Assume-

se que a produção estimulada de óleo bruto devido ao EOR-CO2 seria distribuída por 

corrente igualmente à distribuição da produção atual. Utiliza-se, por fim, uma fórmula 

derivada de uma análise estatística de BACON, TORDO (2005) para estimação de preço 

de correntes de óleo cru em relação ao Brent. O resultado de receita adicional para cada 

 

14 Reservas provadas, ou 1P, são definidas como quantidade de petróleo ou gás natural 

em reservatórios descobertos que são recuperáveis de maneira comercial, com razoável certeza, 

segundo a análise de dados geológicos e de engenharia (ANP, 2019). 
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bacia, desconsiderando o frete do óleo, também está presente na Tabela 10. Cálculos com 

maior detalhamento estão presentes no anexo 7.5. 

Tabela 10: Estimativa de demandas de CO2 para EOR para bacias maduras no Brasil, 

produções e receitas adicionais de óleo. Elaboração própria com base nos dados de ANP 

(2019) e ROCHA et al. (2002) 

Bacia 

sedimentar 

Demanda 

(kt CO2/dia) 

Produção 

adicional de 

óleo (mil m³/dia) 

Receita 

adicional (mil 

R$2019/dia) 

Alagoas 0,4 0,2 61,5 

Espírito Santo 3,8 1,5 517,3 

Potiguar 15,8 6,1 1926,1 

Recôncavo 14,5 5,6 2251,6 

Sergipe 19,1 7,4 2744,2 

 

Entende-se que a escolha da localidade de uma planta próxima às bacias de alta 

demanda de CO2, e consequentemente, alta produção adicional de óleo, é um fator muito 

decisivo para a metodologia idealizada nesse trabalho. Tanto as demandas são altas, como 

a receita proveniente da venda do petróleo adicional poderiam, pelo menos em tese, ajudar 

a financiar a tecnologia. Uma vez o arcabouço tecnológico desenvolvido, assume-se 

inclusive que, uma vez cessada a produção de óleo no local, o reservatório possa ser 

preenchido ao máximo com gás carbônico, para mitigar as emissões do mesmo. 

RAVAGNANI (2007) utiliza em sua modelagem de EOR os mesmos dados de ROCHA 

et al. (2002) aqui discutidos e assume uma estocagem geológica de 50% do CO2 injetado 

durante a atividade de EOR, o que naturalmente já reduz a pegada de carbono do óleo 

produzido nessa situação. 

Para cálculo da pegada de carbono efetiva da atividade de EOR, utiliza-se do 

conteúdo de carbono médio do óleo cru de 20 kg/GJ relatado por IEA 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY) (2020), ajustado para emissões de CO2, 

considerando fator de oxidação do carbono de 1, a partir das massas molares do carbono 

e dióxido de carbono, de 44,0095 e 12,0107 g/mol, respectivamente, retirados de 

NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY (NIST) (2018). 

Para cálculo de quantidades em massa, utiliza-se o poder calorífico inferior de 10.190 

kcal/kg para o óleo cru, retirado de AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP) (2020b). 
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É importante observar que o método proposto para avaliar a destinação do CO2 

neste trabalho possui muitas simplificações, porém adequa-se ao caráter exploratório e 

com a complexidade do mesmo. Entende-se que com a geolocalização de possíveis poços, 

um consumo estimado de CO2 de EOR, uma produção e receita estimada, é possível 

utilizá-la na metodologia proposta. 

3.1.3.2. Bebidas carbonatadas 

Para a destinação do CO2 até às fábricas de bebidas carbonatadas levou-se em 

conta apenas um fator para fazer parte da metodologia: a demanda regional de CO2. Esta 

seção argumenta as escolhas metodológicas, premissas e como utilizá-la na metodologia. 

VIANA (2019) apresenta as dez empresas líderes no mercado brasileiro de 

bebidas não alcoólicas por percentual de mercado em volume, sendo a décima 

responsável por 0,3% do volume comercializado. Observa-se que essas não chegam a 

somar 50% do mercado, atentando para uma atomização de empresas e possivelmente 

fábricas no Brasil, dificultando uma análise geográfica fábrica a fábrica, mas reforçando 

que existe demanda em qualquer localização. 

VIANA (2019), no mesmo relatório, informa a distribuição das empresas em 

principais estados da federação (SP, 17,6%; CE, 11,3%; PE, 9,4%; MG 7,1%; RJ 7,3%; 

PR 4,8%; RS 4,8%; SC, 3,6%; BA, 3,5%; RN, 3,5%; Outros, 27%) e a capacidade ociosa 

da indústria de bebidas no geral (incluindo alcoólicas) de 2009 a 2018, cuja média é 

aproximadamente 28,8%. Assume-se que estes são referentes a volumes de produção. 

Segundo a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE 

REFRIGERANTES E DE BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS (ABIR) (2020), o volume 

produzido de refrigerantes, de 2010 a 2019, no mercado brasileiro, foi em média 15 

bilhões de litros. Para simplificação da análise, este trabalho irá considerar apenas 

refrigerantes e assumir que a capacidade ociosa da indústria é a mesma para tal. Em 

diversos dados, águas com gás e sem gás são informadas em conjunto, dificultando o 

entendimento. Os dados estão presentes no anexo 7.4. 

MERSCHMANN (2014) estima uma taxa de crescimento de vendas de 

refrigerantes de 2% ao ano entre 2020 e 2030 e argumenta que o CO2 de captura, no caso 
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de destilarias de etanol, poderia, em melhor caso possível, se inserir no mercado ocupando 

essa nova demanda. Entende-se que para o CO2 de DAC, não seria diferente. Assumindo 

uma produção em 2020 igual a de 2019, informada pela ABIR (2020), e aplicando essa 

taxa, estima-se uma demanda adicional na década de aproximadamente 14,8 bilhões de 

litros de refrigerante no Brasil, ou 1,34 bilhões por ano, dividindo igualmente. A ABIR 

informou ao autor15 que o consumo médio brasileiro de CO2 em bebidas carbonatadas é 

de 1kg de CO2 para cada 100 litros de bebida, valor superior ao utilizado por 

MERSCHMANN (2014) de 6,2 g/L de concentração de CO2 em refrigerantes, mas 

justificável, uma vez que nem todo gás injetado é absorvido pela bebida. Assume-se que 

essa nova demanda estaria distribuída igualmente entre os estados, seguindo o percentual 

descrito anteriormente, visto que não seriam necessárias construções de novas fábricas de 

refrigerantes para atendê-la. A capacidade ociosa média do país corresponde a mais de 4 

bilhões de litros/ano. As demandas incrementais médias estão descriminadas por estado 

na Tabela 11. 

Tabela 11: Estimação de demanda incremental média de CO2 para bebidas carbonatadas 

no Brasil, por principais estados produtores da federação. Elaboração própria com dados 

de ABIR, 2020, MERSCHMANN, 2014 e VIANA, 2019. 

Estado 

Demanda incremental 

média de CO2 na próxima 

década (toneladas/ano) 

SP 2.366 

CE 1.519 

PE 1.264 

MG 955 

RJ 981 

PR 645 

RS 645 

SC 484 

BA 471 

RN 471 

Outros 3.644 

 

15 Comunicação pessoal via e-mail com Igor Castro, Diretor Técnico da ABIR, em 2020. 
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Para a metodologia de identificação de hotspots, entende-se que localizar uma 

planta de DAC em um estado que possua demanda alta de CO2 para refrigerantes é 

vantajoso, principalmente quando comparado com estados que não possuam. Todavia, 

como argumentado anteriormente, é possível que haja demanda em todas as regiões do 

país, e, portanto, este fator não deveria ser decisivo. As demandas estimadas nessa seção 

também indicam que, por serem relativamente baixas, podem vir a ser critérios limitantes, 

caso a destinação para bebidas carbonatadas seja a opção escolhida. Nada impede, 

também, para a avaliação de oportunidades, que sejam estimadas construções de 

tubulações de transporte de CO2 para estados vizinhos, aumentando a demanda para 

atividade, mas com custo financeiro e maior pegada de carbono. 

Por fim, utiliza-se o valor de mercado de CO2 estimado por MERSCHMANN 

(2014) de 60 R$/tonelada CO2. No caso, o valor é estimado para venda do gás capturado 

em destilarias de etanol para empresas petrolíferas, com intuito de uso em EOR. Entende-

se que tal valor não é o mesmo quando comparado com os gastos com produção de CO2 

para empresas de bebidas que o produzem in-site – valor máximo que as mesmas 

pagariam, ou valor de compra no mercado, caso não o produzam. Todavia, por falta de 

alternativas, este é utilizado para cálculo da receita adicional para a atividade de DAC 

que destina o CO2 a indústrias de refrigerantes. 

3.1.3.3. Estocagem de carbonato de sódio 

Um dos hotspots que será abordado na secção 4.3, que é próximo a planta de soda-

cloro da Braskem, em Maceió, Alagoas, foi um dos idealizadores deste trabalho. Porém, 

neste lugar específico, há uma situação ímpar, onde a planta produtora do principal 

insumo para DAC, a segunda maior do país em capacidade instalada - 400 mil toneladas 

de soda/ano, aproximadamente 26% da capacidade total de produção de soda e cloro no 

Brasil (ASSOCIOAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS CLORO E 

DERIVADOS (ABICLOR), 2019), está paralisada. Em 2018, após tremores de terra, o 

relatório do SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL (CPRM) (2019) sobre o incidente 

constatou-se que os danos causados a estruturas físicas nos bairros Pinheiro, Mutange e 

Bebedouro em Maceió tiveram relação com as deformações nas cavernas da mineração 
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de sal-gema – matéria prima para a produção da soda-cloro. Tal mina de sal também é 

operada pela Braskem em conjunto com a planta de soda, fornecendo matéria prima 

através de uma tubulação auxiliar de 8 km (BASTOS, 2011).  

Em maio de 2019 a Braskem paralisou a planta de soda-cloro e, em dezembro do 

mesmo ano, encerrou em definitivo a mina de sal-gema. Foram assinados acordos de 

indenização a moradores e canalizados esforços de cooperação com a prefeitura para 

desocupação do local (BRASKEM, 2019). Mais de 1800 empregos diretos e mais de 5400 

indiretos foram perdidos conjuntamente com o fechamento das atividades mineradora e 

industrial no local. 

Inspirado na destinação não convencional proposta na literatura de mineralização 

de sais de carbonato, como discutido na seção 2.2.4, identifica-se uma oportunidade sem 

precedentes de utilização de parte do arcabouço tecnológico da tecnologia de captura de 

carbono direta do ar para produção de um sal, que possa ser comercializado ou estocado 

nas minas fechadas de sal-gema de Alagoas. 

A ideia passa pela quebra do duplo loop químico característico de DAC de 

absorção, abordado anteriormente na seção 3.1.1 (Figura 7). Alternativamente à produção 

de uma corrente pura de CO2, assume-se que é possível produzir um dos sais presentes 

no loop: carbonato de sódio ou carbonato de cálcio. Dessa maneira, a unidade de DAC 

não possuiria mais o calcinador, a operação unitária mais energointensiva da planta, como 

pode-se observar na Tabela 39, no anexo 7.1. O consumo de químicos, porém, aumentaria 

drasticamente, uma vez que não haveria mais regeneração. No caso do carbonato de 

cálcio, haveria consumo de óxido de cálcio (cal). Nessa situação, escolhe-se a produção 

do Na2CO3, uma vez que já existe disponibilidade de soda no local, caso a planta volte a 

operar, e a produção do mesmo seria mais simples que o CaCO3. 

Para essa atividade hipotética, a planta base original descrita na secção 3.1.1 

possuiria apenas o contator, e seria necessária a adição de unidades de cristalização, 

centrifugação e secagem ou similares para precipitação do carbonato de sódio em solução 

e redução do conteúdo de água do mesmo (RAUH, 1998). YUSUF et al. (2019) analisam 

uma rota industrial de produção de carbonato de sódio com utilização de CO2 capturado 

de uma planta ciclo combinado de gás natural e hidróxido de sódio e estimam valores de 



57 

 

consumo energético para precipitação do carbonato em 35,07 kWh/tCO2 para bombas e 

secadores, 0,13 kWh/tCO2 para secagem e 0,03 kWh/tCO2 para cristalização. 

Adicionando esses valores ao consumo dos sopradores e bombeamento de água para o 

contator da Tabela 39, no anexo 7.1, de 0,625 GJ/tCO2 e 0,065 GJ/tCO2, estima-se a 

demanda energética dessa unidade em aproximadamente 0,817 GJ/tCO2 capturado.  

Utiliza-se a razão teórica sem regeneração para DAC de DE JONGE et al. (2019) 

de 4,8 moles de NaOH por mol de CO2 capturado, assumindo que este CO2 esteja em 

paridade molar com o Na2CO3. Com as massas molares obtidas em NIST (2018) de 

39,9971 g/mol para NaOH, 44,0095 g/mol para CO2 e 105,9884 g/mol para Na2CO3, 

estima-se uma produção teórica de carbonato de 0,5521 tonelada de Na2CO3 por tonelada 

de NaOH. Assume-se que a taxa de captura de 366,60 kg CO2/h do contator se mantém 

mesmo sem a regeneração do hidróxido, uma vez que a alimentação contínua de NaOH 

seja suficiente. 

Para custos, são retirados os gastos com CAPEX de YUSUF et al. (2019) de 4,46, 

1,73, 0,86 e 5,26 milhões de $2018 para sopradores, filtros, bombas e cristalizadores, 

respectivamente. Ajustam-se esses valores utilizando a taxa de captura de CO2 de 176 

toneladas/hora conforme descrito na seção 3.1.1, através da Equação (3. Para o contator, 

utiliza-se a estimativa de KEITH et al. (2018) de 114,2 milhões de $2016 para captura de 

1 MtCO2/ano e ajusta-se da mesma forma. Utiliza-se um fator multiplicativo de 4,5 como 

descrito na seção 3.1.1 para estimação do CAPEX total da unidade em cima dos gastos 

com compra de equipamentos. 

Para o OPEX não combustível, utiliza-se de um fator percentual do OPEX total 

de aproximadamente 3%, encontrado dividindo o OPEX de 31,2 $2016/tonelada de CO2 

capturado pelo CAPEX de 1214 $2016/tonelada de CO2 capturado de TAGHAVI-

MOHARAMLI (2019). Essa estimação é deveras grosseira, e implica que o OPEX da 

unidade seguiria a proporção do estimado para uma unidade completa de DAC, mas na 

falta de dados é utilizado. 

Por fim, para estimação de espaço para armazenamento do carbonato nas minas 

exauridas de sal-gema, apenas encontrou-se na literatura a produção anual de sal, em 

toneladas, de 1996 a 2009 (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2017). Utilizou-
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se a média desse período, o tempo total de lavra – 43 anos, visto que há atividade desde 

1976 (AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO, 2019), a densidade do mineral 

supostamente extraído, a Halita, de 2,1680 g/cm³ (MELO, CARVALHO, et al., 2008) e 

uma estimativa conservadora de que a produção média nos 43 anos de lavra possui valor 

de 10% da produção média de 1996 a 2009. Os cálculos são explicados no anexo 7.6. 

Para aproveitamento da estrutura existente na mina de extração para deposição do 

sal nas cavernas exploradas, assume-se que essa estocagem seria feita por meio de lama 

de carbonato, prática antiga na indústria desse químico (MCCRACKEN, 1958), uma vez 

que a exploração em questão é realizada por lavra por dissolução, que caracteriza uma 

extração vertical, grosseiramente similar a explotação de petróleo. Esta lama de carbonato 

possui densidade de 0,89 g/mL, menos densa que o pó fino comercial de carbonato, que 

tem densidade média de 1,015 g/mL (EGGEMAN, 2011), indicando que ao final do 

processo descrito anteriormente, certa quantidade de líquido deverá ser adicionado ao 

produto. A Tabela 12 sintetiza os dados aqui expostos. 

Tabela 12: Dados relevantes para a estocagem de carbonato de sódio. Elaboração 

própria. 

Item Valor Unidade 

Captura de CO2 do ar 366,60 kg CO2/h 

Taxa de consumo molar 4,80 
Mol NaOH/ 

mol CO2 

Taxa de produção 0,5521 
kg Na2CO3/ 

kg NaOH 

Densidade do produto 0,89 g/mL 

Demanda energética 0,817 GJ/tCO2 

CAPEX base DAC 114,2 milhões $2016 

CAPEX base cristalização 12,31 milhões $2018 

OPEX 2,57% 

Em relação  

ao CAPEX 

total 

 

Dessa maneira, e a partir dessas simplificações, assume-se que é possível 

dimensionar essa alternativa específica de estocagem, com a demanda de carbonato 
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representada pelo volume disponível para estocagem nas minas exauridas e os custos 

associados a atividade. 

3.2. Análise de ciclo de vida 

A análise de ciclo de vida (ACV) é uma metodologia que avalia os impactos de 

um determinado produto, processo ou atividade, desde a extração das matérias primas 

para sua produção até o descarte do mesmo, recorrentemente denominada de análise 

“berço ao túmulo” (cradle to grave, em inglês) (KOPPFLER, GRAHL, 2014).  

Esta metodologia é frequentemente aplicada para a contabilização dos impactos 

ambientais diretos e indiretos de tecnologias como a utilização de biocombustíveis no 

setor de transporte, abordada por HAUSCHILD et al. (2018) e tecnologias de emissão 

negativa, como CCS (Captura de Carbono e Estocagem) em usinas termoelétricas de 

carvão (CASTELO BRANCO, MOURA, et al., 2013). 

Segundo a norma de estandardização da metodologia de ACV 

(INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION, 1997), a ACV inclui quatro 

etapas interativas e sequenciais,  como se observa na Figura 9. 

 

 

Figura 9: Etapas de execução da ACV. Adaptado de HAUSCHILD et al. (2018). 
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Segundo GUINÉE et al. (2004), a primeira etapa consiste na definição de objetivo 

e escopo, sendo o primeiro responsável pela formulação da questão a ser respondida, a 

quem ser respondida e qual será a aplicabilidade do resultado. Para a definição do escopo, 

detalha-se a cobertura espacial, temporal e tecnológica do estudo. Espera-se que ao final 

dessa fase estejam definidos a função do sistema e a unidade funcional - ou unidade de 

referência. 

Para cada configuração de captura de carbono direta do ar proposta neste trabalho, 

qual é o impacto nas mudanças climáticas do conjunto de processos que a descreve? 

Quanto essa alternativa emite, em CO2 equivalente, ao capturar gás carbônico da 

atmosfera? Estas são as principais perguntas a serem respondidas pela aplicação da ACV, 

para a metodologia idealizada de identificação de hotspots.  

O fluxo de referência da análise é a quantidade de dióxido de carbono capturado 

diretamente do ar, de forma que a unidade funcional escolhida foi kg CO2 capturado. A 

análise é feita para um horizonte de 25 anos, na localidade das alternativas para cada uma 

das plantas hipotéticas, descritas na seção 4.3. 

GUINÉE et al. (2004) define a etapa seguinte, análise do inventário, como a 

definição da fronteira do sistema, desenvolvimento de fluxogramas das operações 

unitárias e tudo envolvido com a seleção dos dados de entrada para o modelo. 

A fronteira do sistema está detalhada na Figura 10 e o inventário de consumíveis 

na Tabela 13. Algumas alternativas vão ter a presença de construção de tubulação e 

transporte de CO2, outras de transporte de soda por caminhão, e outras não considerarão 

transporte. O inventário de construção da planta está detalhado no Anexo 7.3 e é o mesmo 

para todas as alternativas. 
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Figura 10: Função de sistema, unidade funcional e fronteira do sistema para a planta 

padrão de DAC. Elaboração própria. Dados adaptados de BACIOCCHI, et al. (2006), 

DE JONGE, et al. (2019), KOORNNEEF et al. (2008). 

 

 

 

Tabela 13: Inventário de consumíveis para a ACV. Elaboração própria. 

Unidade de referência 1,00000 kg CO2 capturado 

Consumo de NaOH 0,16610 kg NaOH 

Consumo de CaCO3 0,22913 kg CaCO3 

Demanda por calor 6,04000 MJ 

Demanda por 

eletricidade 
1,58400 MJ 

Construção de tubulação X m 

Transporte de CO2 por 

tubulação ou soda por 

caminhão 

Y t*km 
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Para definição da fronteira do sistema, algumas simplificações foram feitas, em 

grande parte por serem pouco significantes para o resultado como argumentado por 

TAGHAVI-MOHARAMLI (2019) ou por outros motivos.  

A destinação final do CO2 é retirada da fronteira, pela alta complexidade 

envolvida na análise da sua utilização, como insumo para a recuperação avançada de 

petróleo ou produção de refrigerantes e, considerando o foco em implementação de curto 

prazo, procura-se desenvolver a tecnologia e não necessariamente capturar grandes 

quantidades de carbono. Todavia, uma análise simplificada considerando emissões 

associadas a utilização dos produtos a qual o CO2 foi destinado (petróleo e refrigerante) 

é realizada nos resultados (Capítulo 4). 

Dentre outras desconsiderações da ACV, se destacam: a área necessária para 

construção da planta (Land Use, em inglês); a energia (elétrica, mecânica, térmica) para 

construção da planta e seus equipamentos são desconsiderada do inventário; no inventário 

de construção, apenas materiais para a construção do contator (DE JONGE et al. 2019) e 

compressor do CO2 (KOORNNEEF et al. 2008) são considerados; o transporte do 

carbonato de cálcio é retirado do inventário de consumíveis; a construção das rodovias 

para transporte rodoviário é retirada do inventário de consumíveis; o descomissionamento 

da planta, nem de atividades auxiliares, são levados em consideração. A água, como 

insumo direto ou indireto, também é retirada da análise, apesar de sua relevância, como 

discutido na seção 3.1.1. 

A quarta categoria consiste na avaliação de impactos sobre o inventário 

selecionado (GUINÉE, GORRÉE, et al., 2004), considerando os processos e fluxos 

definidos anteriormente. Estes impactos podem ser categorizados, em midpoint e 

endpoint. Como definido pelo objetivo da ACV, a avaliação de impactos será realizada 

até o midpoint e os resultados serão interpretados apenas para o aquecimento global, ou 

seja, emissões de gases de efeito estufa associados. Este impacto é geralmente 

quantificado em Potencial de aquecimento global (GWP - global warming potential, em 

inglês), em massa de CO2 equivalente. MYHRE et al. (2013) define GWP como a integral 

no tempo especificado (no caso 20, 100, ou 500 anos) do forçamento radiativo devido a 

emissão pontual de determinado componente, relativa à emissão pontual de mesma massa 
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de gás carbônico. O GWP pode ser interpretado como um índice de energia total que é 

adicionada a um sistema climático, no caso a terra, por um componente em questão, 

relativo ao que seria adicionado pela mesma quantidade de CO2. 

Será utilizado um software Open Source para execução das ACVs, denominado 

OpenLCA, versão 1.10. O software é desenvolvido pela empresa Green Delta desde 2006 

e seu código fonte pode ser visto e modificado por qualquer pessoa. Os modelos criados, 

têm porém distribuição dependente da natureza da base de dados utilizada (CIROTH et 

al., 2020). A base de dados utilizada para este trabalho foi a Ecoinvent, versão 3.6, com 

integração nativa ao OpenLCA (ECOINVENT, 2021), contendo dados de oferta 

energética, químicos, extração de recursos, sistemas de transportes, temática 

extremamente relevante para a natureza dos sistemas a serem analisados nesse trabalho. 

A mesma possui uma licença paga, mas que para estudantes de países não OCDE 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, na sigla inglesa) é gratuita. 

Os métodos para cálculo do ACV, porém, são gratuitos (OPENLCA, 2021) 

Para execução da quarta etapa de avaliação de impactos será utilizado o método 

ReCiPe, desenvolvido em 2008 pelo Instituto Nacional para Saúde Público e Meio 

Ambiente dos Países Baixos (RIVM, em Holandês). Este quantifica impactos por meio 

de indicadores, midpoint ou endpoint, a partir de emissões e extração de recursos (RIVM 

- THE NATIONAL INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH AND THE ENVIRONMENT, 

2018). Será utilizada versão 1.13, mais recente para o Ecoinvent 3.6, com perspectiva 

cultural igualitária (E – Egalitarian), que calcula para a categoria de impacto midpoint 

aquecimento global valores em emissões relativas à função de sistema em GWP500. Os 

valores de GWP500 para CO2, CH4 e N2O são, respectivamente, 1, 7,6 e 153 (FORSTER, 

RAMASWAMY, et al., 2007). 

A última fase de execução da metodologia para ACV é a interpretação, que na 

realidade é executada em paralelo, para cada uma das fases, certificando que hipóteses, 

premissas e dados façam sentido e sejam robustos o suficiente para atingir o objetivo 

dentro do escopo traçado (GUINÉE, GORRÉE, et al., 2004).  

Para garantir robustez e esclarecer qual a influência dos dados de entrada nos 

resultados finais, será desenvolvida uma análise de sensibilidade dos quatro principais 
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dados do inventário de consumíveis da Tabela 13: consumo de NaOH, consumo de 

CaCO3, demanda por calor e demanda por eletricidade. O principal objetivo dessa análise 

é entender qual o comportamento do valor final em GWP500 a alterações iguais desses 

fatores. Entende-se que aquele que seja responsável por uma maior variação percentual 

no resultado é o fator do modelo mais sensível a incertezas.  

3.3. Análise de pré-viabilidade  

Para alternativas em hotspots que possuam algum tipo de receita, como a venda 

do CO2 de alta pureza para indústrias de carbonatação de bebidas, ou receitas adicionais 

de óleo bruto em casos de utilização do gás para EOR em campos de petróleo, ou para 

mesmo melhor entender quais seriam os gastos anuais e valor presente do 

empreendimento, uma análise financeira simplificada é realizada. Dois principais 

indicadores financeiros foram escolhidos para cálculo e interpretação posterior nos 

resultados. 

O valor presente líquido (VPL) de um empreendimento pode ser definido como a 

diferença da soma de todos os valores presentes de um fluxo de caixa com os 

investimentos realizados no ano inicial. MYERS (2003) define o cálculo da seguinte 

maneira: 

 𝑉𝑃𝐿 = 𝐶0 + ∑
𝐶𝑖

(1 + 𝑟𝑖)𝑖

𝑛

𝑖=1

 (19) 

 

Onde C0 é o valor do investimento no ano zero, um valor negativo, Ci são os fluxos 

de caixa líquidos em cada ano “i” (receita menos custos), e r é a taxa de desconto do 

empreendimento. 

Caso o VPL seja maior que zero para taxa de desconto igual ao custo de 

oportunidade do capital, entende-se que o investimento do dinheiro no empreendimento 

em questão, quando comparando projetos excludentes, é valido. 

Segundo MYERS (2003), a taxa interna de retorno (TIR) pode ser definida como 

a taxa de desconto de um empreendimento que torna o VPL nulo. Para um investidor, em 

vez da análise do VPL de um empreendimento, pode-se analisar se o mesmo possui uma 
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TIR superior ou inferior ao custo de oportunidade do capital para aquela situação. A 

análise da TIR também permite avaliar qual retorno máximo que aquele empreendimento 

pode oferecer. 

Também é realizada uma análise de sensibilidade para identificação de variável 

da análise financeira que possua maior influência sobre o valor do VPL do 

empreendimento. São elencadas para variação: preço do óleo marcador Brent, taxa de 

desconto, custo do frete da soda, CAPEX e OPEX da tubulação de transporte de CO2 e 

CAPEX e OPEX da unidade DAC. 
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4. Estudo de caso: Hotspots de DAC no Brasil 

Este capítulo apresenta os resultados da aplicação da metodologia idealizada no 

Capítulo 3 no estudo de caso do território brasileiro. Na seção 4.1 apresentam-se os 

potenciais hotspots selecionados através da geolocalização de possíveis critérios 

limitantes. Na seção 4.2 resumem-se as principais premissas para a obtenção dos 

resultados da seção 4.3.  

Três critérios são geolocalizados de forma a identificar cinco potenciais hotspots. 

Esses são avaliados em alternativas, que são descritas a seguir. Por fim, em um contexto 

geral de Brasil, classificam-se todas as alternativas geradas para validação dos hotspots 

de DAC como aqueles que possuírem as alternativas consideradas mais competitivas. 

4.1. Critérios geolocalizados 

Três critérios foram selecionados para serem geolocalizados explicitamente no 

software QGis. A geolocalização de mais fatores poderia indicar diferentes possíveis 

hotspots, mas adicionaria complexidade de visualização e, principalmente, explosão 

combinatória de alternativas a serem analisadas. A seleção desses critérios foi feita por 

relevância no escopo da análise, considerando uma implementação da tecnologia a curto 

prazo, de maneira menos custosa e com utilização de processos mais estabelecidos na 

indústria. 

A oferta de hidróxido de sódio no país, representada pela capacidade ociosa média 

das plantas de soda-cloro, abordada com maior detalhe no anexo 7.8, foi o primeiro 

critério escolhido. O hidróxido forte é considerado o insumo químico de maior 

importância na captura de carbono direta por absorção, visto que o carbonato de cálcio, 

por mais que possa ser limitante e tenha devida importância, não aparenta ter problema 

de disponibilidade. As reservas brasileiras de calcário possuem vida útil de mais de 

centena de anos aos níveis de produção atual, que está presente em quase todos os estados 

da federação – apenas ausente no Acre, Amapá, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 

(AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), 2017). Todavia, ao retirá-lo do 

escopo, analogamente a questão da água na seção 3.1.1, identifica-se uma possível 

limitação do estudo e oportunidade para trabalho futuro. 
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No horizonte de curto prazo, entende-se que a estocagem de CO2, principalmente 

aquele produto da captura direta do ar, pode ser retirada na análise. Com ausência de 

precificação de carbono no Brasil e com os estimados altos custos nivelados de captura 

(FUSS, LAMB, et al., 2018), o presente trabalho procurou, para destinação do CO2, 

atividades comerciais já estabelecidas, como a produção de refrigerantes e a recuperação 

avançada de petróleo. 

Os poços de petróleo das bacias maduras do país, agrupados em campos para 

melhor visualização, são o segundo critério georreferenciados. A demanda de CO2 para 

cada bacia, a produção adicional de óleo referente ao método EOR e a receita adicional 

com a venda dos óleos crus foram abordados na seção 3.1.3.1 

Por fim, para a destinação de CO2 à indústria de refrigerantes, considerou-se a 

demanda adicional média do país nos próximos dez anos, distribuindo-a geograficamente 

em estados que possuem maior produção do produto, conforme abordado na seção 

3.1.3.2. 

A Figura 11 mostra o resultado do georreferenciamento destes três critérios em 

território brasileiro. Como a destinação do CO2 para produção de refrigerantes não 

possuía discrição geográfica além de médias por estado, utilizou-se o artifício de mapa 

de calor, onde cores mais fortes representam maior demanda de gás carbônico. 

Cinco possíveis hotspots são identificados com base na proximidade e relevância 

destes critérios. Os círculos em azul demarcam a região em qual a hipotética planta de 

DAC poderia ser implementada. São nomeados de acordo com os estados que englobam 

e descritos a seguir: 

• Possível hotspot 1: Região de Sergipe-Alagoas. Considera-se que o CO2 

produzido de uma hipotética planta DAC poderia ser destinado a EOR na bacia 

de Sergipe-Alagoas e aos mercados vizinhos de produção de refrigerante dos 

estados de Pernambuco e Bahia. 

• Possível hotspot 2: Na Bahia. O CO2 seria destinado à bacia do Recôncavo e à 

produção de refrigerantes na Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. 
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• Possível hotspot 3: Região que engloba Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do 

Norte e Ceará. Considera-se a destinação do CO2 para EOR na bacia Potiguar e 

produção de refrigerantes em Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. 

• Possível hotspot 4: No Espírito Santo. CO2 destinado à bacia do Espírito Santo e 

à produção de refrigerantes na Bahia, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

• Possível hotspot 5: Em São Paulo, próximo as fábricas de soda-cloro da Unipar 

Indupa e Unipar Carbocloro. Como não há bacias maduras próximas, considera-

se apenas a destinação do CO2 para a produção de refrigerantes em São Paulo, 

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. 

 

 

Figura 11: Georreferenciamento de critérios e seleção de possíveis hotspots. Elaboração 

própria no QGis. 

Para cada possível hotspot são elencadas alternativas, variando a destinação do 

CO2 capturado entre EOR, produção de refrigerantes e estocagem de sais (apenas avaliada 

para o hotspot 1). Para a destinação de EOR são elaboradas duas “sub alternativas”, 

variando a posição geográfica da planta hipotética de DAC, ora próxima a oferta de soda, 

com construção hipotética de tubulação de transporte de CO2, ora próxima aos poços de 

destinação, em “hub” de destinação, com estimação do frete de soda para sua operação. 

A Tabela 14 discrimina a localização e a destinação de CO2 para cada alternativa. 
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Tabela 14: Descrição detalhada da localização e destinação de cada alternativa de DAC. 

Elaboração própria. 

  (continua) 

Alternativas Localização Destinação do CO2 

Potencial hotspot 1 

1.1 
Estado de Alagoas, próximo a planta 

de soda-cloro da Braskem-AL 

EOR na bacia de Sergipe-Alagoas 

1.2 

Estado de Sergipe, em hub de 

destinação para a bacia de Sergipe-

Alagoas 

EOR na bacia de Sergipe-Alagoas 

1.3 

Estado de Alagoas, próximo a planta 

de soda-cloro da Braskem-AL 

Estocagem de lama de Na2CO3 em 

minas exauridas de extração de sal-

gema 

1.4 
Estado de Alagoas, próximo a planta 

de soda-cloro da Braskem-AL 

Mercado de produção de refrigerante 

nos estados de Pernambuco e Bahia 

Potencial hotspot 2 

2.1 

Estado da Bahia, na coordenada 

média entre as plantas de soda-cloro 

da Dow e Braskem-BA 

EOR na bacia do Recôncavo 

2.2 
Estado da Bahia, em hub de 

destinação para a bacia do Recôncavo 

EOR na bacia do Recôncavo 

2.3 

Estado da Bahia, na coordenada 

média entre as plantas de soda-cloro 

da Dow e Braskem-BA 

Mercado de produção de refrigerante 

nos estados de Bahia, Pernambuco e 

Minas Gerais 

Potencial hotspot 3 

3.1 

Estado de Pernambuco, próximo a 

planta de soda-cloro da Produquímica 

Igarassu 

EOR na bacia Potiguar 

3.2 

Estado do Rio Grande do Norte, em 

hub de destinação para a bacia 

Potiguar 

EOR na bacia Potiguar 

3.3 

Estado de Pernambuco, próximo a 

planta de soda-cloro da Produquímica 

Igarassu 

Mercado de produção de refrigerante 

nos estados de Pernambuco, Rio 

Grande do Norte e Ceará 
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Tabela 14: Descrição detalhada da localização e destinação de cada alternativa de 

DAC. Elaboração própria. 
  (conclusão) 

Alternativas Localização Destinação do CO2 

Potencial hotspot 4 

4.1 
Estado do Espírito Santo, próximo a 

planta de soda-cloro Chemtrade 

EOR na bacia do Espírito Santo 

4.2 

Estado do Espírito Santo, em hub de 

destinação para a bacia do Espírito 

Santo 

EOR na bacia do Espírito Santo 

4.3 

Estado do Espírito Santo, próximo a 

planta de soda-cloro Chemtrade 

Mercado de produção de 

refrigerante nos estados da Bahia, 

Minas Gerais e Rio de Janeiro 

Potencial hotspot 5 

5.1 

Estado de São Paulo, na coordenada 

média entre as plantas de soda-cloro da 

Unipar Carbocloro e Unipar Indupa 

Mercado de produção de 

refrigerante nos estados de São 

Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro 

e Paraná 

 

4.2. Premissas gerais 

Diversas premissas foram consideradas para a obtenção de resultados nesse 

trabalho, sendo algumas delas já abordadas no Capítulo 3 e em anexos referenciados no 

mesmo capítulo. Resumem-se aqui as mais relevantes e premissas adicionais necessárias 

para as análises das alternativas. A Tabela 15 resume os valores discutidos no texto a 

seguir. 

Sobre a localidade da instalação da planta DAC, para cada alternativa que 

considera a destinação EOR, avalia-se o posicionamento da mesma próximo da oferta de 

soda ou próximo aos campos maduros de petróleo. No primeiro caso, considera-se que a 

planta seria instalada nas proximidades da planta de soda-cloro existente, ou na 

coordenada média das plantas produtoras, em caso de existência de mais de uma. Para o 

transporte do CO2 até os poços de EOR, assume-se a construção de uma tubulação da 

localidade de instalação da planta até um “hub” de distribuição, que tem como coordenada 
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a médias das coordenadas de todos os poços elencados. A extensão da tubulação 

hipotética é calculada através da distância entre esses pontos como o comprimento da 

tubulação para o dimensionamento da mesma. 

Tabela 15: Resumo de premissas para cálculo dos resultados. Elaboração própria. 

Premissas Valor Unidade 

Preço da eletricidade 379,88 (região Nordeste) e 

434,13 (região Sudeste)16 

R$/MWh 

Preço do gás natural consumido  1,26 a 3,17, varia por 

volume consumido e 

estado16 

R$/Sm³ 

Eficiência de oxi-combustão do 

calcinador 

75%  

Poder calorífico inferior do gás 

natural 

38,20 MJ/Sm³ 

Média anual de utilização da 

capacidade instalada de plantas 

soda-cloro no Brasil 

77,25%  

Capacidade produtiva de cloro de 

fábricas no Brasil 

40 a 415 kt/ano 

Razão de produção soda/cloro 1,12  

Taxa de inflação no período 4,30% Ao ano 

Taxa de desconto 10% Ao ano 

Vida útil do empreendimento 25 Anos 

Tempo operacional da planta de 

captura 

7446 h/ano 

Valor de corte para competitividade 

do custo nivelado de captura 

2200 R$/tCO2cap 

 

 

16 Detalhamento no Anexo 7.7. 
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No segundo caso, a planta é instalada no próprio “hub” portanto, não há 

construção de tubulação. Há então o transporte de soda, por caminhão, da planta mais 

próxima de soda (ou coordenada média, em caso de mais de uma planta) para o “hub”, 

ou para um ponto em rodovia mais próximo possível. A distância a ser percorrida pelos 

caminhões para realizar o frete é calculada ao realizar uma rota otimizada por estradas 

existentes de forma a realizar o trajeto mais rapidamente. Esse cálculo é feito utilizando 

o plug-in “Openrouteservices” (OPENROUTESERVICE (ORS), 2021) do software 

QGis.  

Em ambos os casos, a construção de tubulações secundárias do “hub” para cada 

poço individual onde o CO2 seria injetado é desconsiderada da análise. A construção do 

próprio “hub” e de todos os equipamentos envolvidos na injeção também são 

desconsiderados da análise financeira, para simplificação, visto que necessitam ser 

dimensionados poço a poço. Entende-se que todos esses fatores possuem sua devida 

importância, mas assume-se que a exclusão dos mesmos não alteraria os resultados de 

maneira significante. 

Para a destinação do CO2 a fábricas produtoras de refrigerante, assume-se que a 

planta seria instalada próxima a oferta de soda. Não se utiliza uma análise comparativa 

de proximidade da oferta/proximidade do mercado principalmente pelo fato de que não 

foi realizada uma geolocalização das fábricas produtoras de refrigerantes, mas também 

pela premissa de que o preço de transporte do CO2, em caminhões, por cilindros 

pressurizados, seria muito próximo do transporte da soda. O transporte nesse caso 

também é desconsiderado da análise financeira e de ciclo de vida pelo fato de não ser 

possível estimar a distância de transporte com os dados selecionados. Para o caso de 

destinação do CO2 à produção de refrigerantes de estados vizinhos, que ocorre em todas 

as análises, poderia ser calculado um preço adicional de frete à fronteira do estado, mas 

este também é desconsiderado, considerado de baixa relevância. Vale ressaltar que não 

são repetidas ACV para destinação de CO2 à indústria de refrigerantes, pois como não há 

consideração do frete para o gás, não há mudança nos valores da função de sistema. 

Os custos operacionais provenientes do consumo de gás natural e eletricidade das 

unidades dimensionadas dependem da região em que as atividades se localizam. O preço 
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do kWh médio industrial foi obtido por região do Brasil, do período de 2016 a 2019, com 

médias trimestrais, retirado de ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA (2020). Já as tarifas de gás natural foram obtidas estado a estado, optando 

pelos valores atuais em vigência. Estes também variam conforme o volume consumido, 

fator que foi levado em conta. Utilizaram-se das tarifas sem tributos, para simplificação 

da análise (visto que os impostos variam por estado) e com argumento de que, em alguns 

estados, há isenção conforme a atividade industrial, supondo que seria o caso numa 

hipotética implementação de DAC. Para mais informações, estes valores estão 

discriminados no anexo 7.7. Para estimação do volume consumido, assume-se uma 

eficiência de queima do gás natural via oxi-combustão no calcinador de 75% 

(SOCOLOW, DESMOND, et al., 2011) e um poder calorífico inferior (Lower Heating 

Value, LHV, na sigla inglesa) de 38,2 MJ/m³ nas CNTPs (SUPPLE, 2007). 

Sobre a oferta de soda para o dimensionamento das atividades, são considerados 

os valores médios de utilização da capacidade instalada nacional disponíveis na literatura, 

argumentando que a capacidade ociosa poderia ser utilizada inteiramente para a captura. 

Aplica-se um valor médio de ociosidade, de 2015 a 2018, nas capacidades instaladas de 

cada uma das plantas produtoras de soda-cloro no Brasil, sendo todos os valores retirados 

de ASSOCIOAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS CLORO E 

DERIVADOS (ABICLOR) (2019). Estes valores estão discriminados no anexo 7.8. Os 

custos referentes a compra do hidróxido de sódio são desconsiderados da análise 

financeira, com o argumento de que poderia existir parceria entre a empresa que 

implementaria DAC e a empresa de soda-cloro ‒ visto que o custo adicional de produção 

da soda para no máximo sua produção ociosa seria muito reduzido, ou que a própria 

indústria de soda-cloro poderia ser uma das investidoras em DAC no país. 

As premissas econômicas utilizadas são comuns a todas as análises. Todos os 

valores finais são trazidos para Reais de 2019 (com exceção das tarifas energéticas), 

principalmente devido a disparidade do câmbio internacional nos anos mais recentes. Para 

ajuste do valor das moedas no tempo são utilizadas as taxas históricas de inflação de U.S. 

OFFICIAL INFLATION DATA (2021) para o Dólar, OFFICIAL INFLATION DATA 

(2021) para o Euro e IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA) (2021) para o Real. Para o câmbio entre diferentes moedas, utiliza-se a 
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calculadora do BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021), utilizando como data da 

cotação a última do período. As conversões realizadas no trabalho são sumarizadas na 

Tabela 16. 

Tabela 16: Principais conversões de moedas no tempo. Elaboração própria. 

Conversão Fator Fonte 

$2019/$2016 1,07 U.S. OFFICIAL INFLATION DATA (2021) 

$2019/$2008 1,19 U.S. OFFICIAL INFLATION DATA (2021) 

$2019/$2018 1,02 U.S. OFFICIAL INFLATION DATA (2021) 

€2008/€2010 0,98 OFFICIAL INFLATION DATA (2021) 

$2008/€2008 1,38 BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021) 

R$2019/$2019 4,03 BANCO CENTRAL DO BRASIL (2021) 

 

Utiliza-se como premissa uma taxa de inflação constante no período de 25 anos 

de 4,3%, que foi a registrada no índice IPCA para o Brasil no ano de 2019 (IBGE 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA), 2021a). Entende-se 

que a taxa certamente não será constante, mas estimar a variação para 25 anos no futuro 

adicionaria uma complexidade fora do escopo desse trabalho. 

Em implementações hipotéticas de DAC - que, reforçando, não existe em escala 

comercial atualmente - é difícil estimar uma taxa de retorno esperado do capital, ou taxa 

de desconto do empreendimento, pois esta depende diretamente da natureza dos 

investidores envolvidos. Como não há histórico, recorrem-se a estimativas da literatura. 

SOCOLOW et al. (2011) utiliza uma taxa de 7% para um sistema muito parecido com o 

utilizado neste trabalho, em grande parte baseado na modelagem de BACIOCCHI et al. 

(2006). FASIHI et al. (2019) também utiliza o mesmo valor em sua revisão bibliográfica 

de diversos sistemas propostos para DAC, incluindo o de BACIOCCHI et al. (2006). 

KEITH et al. (2018) em seu trabalho descritivo para a planta idealizada de 1MtCO2/ano 

a partir dos testes pilotos da Carbon Engineering assume, para casos otimistas e 

conservadores, taxa de 5,6% e 11,7%, respectivamente. Todavia, nenhum desses estudos 

apresenta justificativas para esses valores, como argumenta TAGHAVI-MOHARAMLI 

(2019), que estima uma taxa de desconto, incluindo inflação, de 5% a 15% para plantas 

pioneiras comerciais de DAC. Este trabalho utilizará uma taxa de 10%. 
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Para a vida útil do empreendimento completo e tempo de operação, em horas/ano, 

utiliza-se o valor de 25 anos e 7446 h/ano (85%), procurando utilizar valores da literatura 

de sistemas mais similares ao abordado nesse trabalho. Os mesmos valores são utilizados 

para atividades a montante ou a jusante, como o transporte de CO2, a atividade de EOR e 

a produção de refrigerantes. Entende-se os valores demandados não seriam os mesmos, 

uma vez que a demanda do gás para EOR foi estimada para um horizonte de 20 anos e a 

demanda para refrigerantes para os próximos 10 anos, porém, para exercício de análise, 

foram considerados constantes. 

A Tabela 17 sintetiza os principais valores na literatura. No modelo de 

dimensionamento e transporte de CO2 de CHANDEL et al. (2010), no qual se baseia em 

parte esse trabalho, o valor de 25 anos de expectativa de vida para a tubulação e estações 

de recompressão é utilizado, o que corrobora para a escolha deste valor neste trabalho. 

Tabela 17: Principais valores da literatura para vida útil e tempo de operação para DAC. 

Elaboração própria. 

Referência Vida Útil Tempo de operação Valor em % 

BACIOCCHI et al. (2006) - 7000 h/ano 80% 

SOCOLOW et al. (2011) 20 anos 7884 h/ano 90% 

KEITH et al. (2018) 25 anos 7884 h/ano 90% 

FASIHI et al. (2019) 25 anos 8000 h/ano 91% 

DE JONGE et al. (2019) 10, 20 e 40 anos 

(pessimista, baseline 

e otimista) 

7446 h/ano 85% 

Este trabalho 25 anos 7446 h/ano 85% 

 

Para cada alternativa, o tamanho da planta hipotética implementada será ditado 

pelos critérios limitantes. Para o dimensionamento destas, utiliza-se como base para 

alteração da escala da planta DAC o contator, que é a operação unitária responsável pela 

captura do gás carbônico da atmosfera. A planta base descrita na seção 3.1.1 possui um 

contator. Para capturar mais CO2 da atmosfera de forma a suprir demandas maiores, 

aumenta-se a escala da planta de forma discreta, ou seja, de contator em contator. Para 

redução de escala, porém, assume-se que contatores menores, com taxas de captura 

nominal inferiores, podem ser projetados e implementados. 
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Para validação dos possíveis hotspots em território brasileiro, um critério de corte 

é necessário, visto que a metodologia idealiza a seleção dos hotspots por aqueles onde 

estejam localizadas as mais vantajosas alternativas. Utiliza-se como este critério o custo 

nivelado de captura direta do carbono (CNCDC) da atmosfera, definido pela equação 

abaixo. 

 𝐶𝑁𝐶𝐷𝐶 (
𝑅$2019

𝑡𝐶𝑂2
) =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝐿𝑖𝑞𝑢í𝑑𝑜 𝑑𝑎 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝑅$2019)

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐶𝑂2 𝑐𝑎𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎(𝑡𝐶𝑂2)
  (20) 

 

Este indicador, na literatura, apresenta diversas divergências, principalmente 

devido a forma como é calculado, seja pela fronteira do sistema, considerando ou não 

transporte, destinação do CO2, seja pelo fato que diversas estimativas consideram CO2 

capturado, não levando em conta o fator de emissão resultado de uma ACV (TAGHAVI-

MOHARAMLI, 2019). A forma de cálculo proposta neste trabalho também leva em conta 

eventuais receitas para o empreendimento, o que não fica claro se considerado nessas 

estimativas. SANZ-PÉREZ et al. (2016) compila custos da literatura para DAC que 

variam entre 30 e 1000 $/tCO2. Considerando um câmbio médio de 3,3 reais por dólar 

em 2016 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021), uma conversão de 1,12 de reais de 

2016 para reais de 2019 (IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA), 2021a) e retirando o extremo da faixa de SANZ-PÉREZ et al. (2016), 

que calcula custos teóricos que não levam em conta nenhuma tecnologia específica, 

utiliza-se como valor de corte o custo nivelado de 610 $/tCO2, ou aproximadamente 2200 

R$2019/tCO2. 

4.3. Apresentação e discussão de resultados 

Esta seção apresenta os resultados da aplicação da metodologia no estudo de caso 

– território brasileiro, com a determinação da escala da planta pelos critérios limitantes 

(seção 4.3.1), o dimensionamento técnico e econômico das atividades, seguido de análises 

de ciclo de vida e financeiras para destinações do CO2 produzido a EOR (seção 4.3.2), 

produção de refrigerantes (seção 4.3.3) e estocagem de sais (4.3.4). Realiza-se a seleção 

dos hotspots no Brasil (4.3.5) e por fim apresenta-se uma análise de sensibilidade (seção 

4.4). 
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A execução do passo-a-passo para obtenção dos resultados segue a ordem 

idealizada na seção 3.1 a partir do passo 4, uma vez que os passos de 1 a 3 já foram 

executados até aqui. 

4.3.1. Identificação dos critérios limitantes 

Para determinar a quantidade de contatores da planta e poder estimar seus fatores 

técnicos e econômicos, duas hipóteses são avaliadas, de forma a selecionar uma como 

verdadeira e um fator como limitante. Nos casos de EOR e produção de refrigerantes, 

avalia-se a demanda de CO2 como primeira hipótese limitante e a oferta de soda como 

segunda. A quantificação desses fatores é abordada nas seções 3.1.3.1 e 3.1.3.2. No caso 

específico de estocagem de sal, para primeira hipótese utiliza-se do espaço total para 

estocagem nas minas exauridas de sal-gema como limitante, abordado da seção 3.1.3.3.  

Os cálculos são sumarizados na Tabela 18, categorizados por tipo de destinação. 

Em todos os casos de EOR, a segunda hipótese é verdadeira e, portanto, a oferta de soda 

limita a atividade de captura. Observa-se, porém, que há paridade de ordem de grandeza 

de quantidade de contatores caso as demandas de CO2 para EOR sejam baixas 

(alternativas 4.1 e 4.2, 359 contatores) e altas disponibilidades de soda (alternativas 2.1 e 

2.2, 272 contatores), atentando que em outras situações, com outras premissas, é possível 

que a quantidade de CO2 demandada para EOR possa limitar a atividade de DAC. 

Para casos em que o CO2 de captura seja destinado à produção de refrigerantes, é 

improvável que esta demanda seja limitante, dada a disparidade de ordem de grandeza 

entre o número máximo de contatores estimados para cada hipótese. Inclusive, nessas 

alternativas, serão dimensionadas plantas de tamanho inferior à planta base (contatores 

menores). Vale a pena ressaltar, porém, que essa demanda de CO2 é incremental – caso a 

indústria de bebidas opte por consumir gás carbônico em maiores quantidades ou 

exclusivamente de captura, a escala das plantas seria maior. Para exercício de escala, 

considerando a demanda média total de CO2 (de 2010 a 2019) para produção de 

refrigerantes nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná (alternativa 

5.1) uma planta DAC de 14 contatores seria necessária. 



78 

 

Tabela 18: Cálculos para determinação da escala da planta DAC em cada alternativa. 

Elaboração própria. 

Alternativas 

Hipótese 1: A demanda de CO2 é 

limitante 

Hipótese 2: A oferta de soda é 

limitante 

Demanda de 

CO2  

(kt/ano) 

Produção de 

CO2 por 

contator  

(kt/ano) 

Número 

máximo  

de 

contatores 

Oferta de 

soda 

(kt/ano) 

Consumo de 

NaOH por 

contator 

(t/ano) 

Número 

máximo de 

contatores 

EOR 

1.1 e 1.2 7.122,7 3,9 1842 104 453 230 

2.1 e 2.2 5.292,5 3,9 1368 124 453 272 

3.1 e 3.2 5.765,6 3,9 1491 12 453 25 

4.1 e 4.2 1.389,7 3,9 359 12 453 26 

Refrigerantes 

1.4 1,7 3,9 0,4 104 453 230 

2.3 2,7 3,9 0,7 124 453 272 

3.3 3,3 3,9 0,8 12 453 25 

4.3 2,4 3,9 0,6 12 453 26 

5.1 4,9 3,9 1,0 131 453 289 

Estocagem de sais 

 

Hipótese 1: O espaço de estocagem é 

limitante 

Hipótese 2: A oferta de soda é 

limitante 

 

Estocagem 

máxima 

anual 

(kt/ano) 

Produção de 

Na2CO3 por 

contator 

(kt/ano) 

Número 

máximo 

de 

contatores 

Oferta de 

soda 

(kt/ano) 

Consumo de 

NaOH por 

contator 

(t/ano) 

Número 

máximo de 

contatores 

1.3 70,3 6,6 10 104 11.908 8 

 

Por fim, para o caso de estocagem de sais de carbonato, a oferta de soda é o critério 

que limita o tamanho da planta. Mesmo com uma estimativa consideravelmente 

pessimista de espaço disponível para estocagem (Anexo 7.6), para 25 anos de atividade, 

este não é o limitante da alternativa.  

Com o número de contatores para cada alternativa, prossegue-se com o passo a 

passo metodológico para dimensionamento de cada caso. 

4.3.2. Destinações EOR 

As Figura 12, Figura 13, Figura 14 e Figura 15 exemplificam a comparação da 

instalação da planta de DAC próxima a oferta de soda ou próximo aos poços para EOR, 

assim como a rota para frete de soda, localização da tubulação hipotética de CO2 e os 

“hubs” de distribuição. 
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Figura 12: Detalhes do possível hotspot 1 e o posicionamento da planta de DAC. 

Elaboração própria no QGis. 

 

Na Figura 12 está detalhado o possível hotspot 1, entre os estados de Sergipe e 

Alagoas. Observa-se a distribuição dos campos de petróleo elencados para EOR, a oferta 

de soda, representada pela planta de soda-cloro da Braskem – onde seria a construção da 

planta de DAC na alternativa 1,1, a tubulação para transporte do CO2 e o hipotético “hub” 

de distribuição de CO2, que também seria o local de construção da planta de DAC na 

alternativa 1.2. 
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Figura 13: Detalhes do possível hotspot 2 e o posicionamento da planta de DAC. 

Elaboração própria no QGis. 

 

Na Figura 13 está detalhado o possível hotspot 2 no estado da Bahia. Observa-se 

a distribuição dos campos de petróleo elencados para EOR na bacia do Recôncavo e a 

oferta de soda, representada pelas plantas de soda-cloro da Braskem e da Dow. A 

coordenada média entre as duas seria o local de construção da planta de DAC na 

alternativa 2.1. Observa-se, também, a tubulação para transporte do CO2 e o hipotético 

“hub” de distribuição de CO2, que seria o local de construção da planta de DAC na 

alternativa 2.2. 
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Figura 14: Detalhes do possível hotspot 3 e o posicionamento da planta de DAC. 

Elaboração própria no QGis. 

 

Na Figura 14, por sua vez, está detalhado o possível hotspot 3 na região que 

engloba os estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Observa-se a 

distribuição dos campos de petróleo elencados para EOR na bacia Potiguar e a oferta de 

soda, representada pela planta de soda-cloro da Produquímica Igarassu, local onde estaria 

construída a planta de DAC na alternativa 3.1. Observa-se, também, a tubulação para 

transporte do CO2 e o hipotético “hub” de distribuição de CO2, que seria o local de 

construção da planta de DAC na alternativa 3.2. 
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Figura 15: Detalhes do possível hotspot 4 e o posicionamento da planta de DAC. 

Elaboração própria no QGis. 

 

Por fim, na Figura 15 está detalhado o possível hotspot 4 na região do estado do 

Espírito Santo. Observa-se a distribuição dos campos de petróleo elencados para EOR na 

bacia do Espírito Santo e a oferta de soda, representada pela planta de soda-cloro da 

Chemtrade, local onde estaria construída a planta de DAC na alternativa 4.1. Observa-se, 

também, a tubulação para transporte do CO2 e o hipotético “hub” de distribuição de CO2, 

que seria o local de construção da planta de DAC na alternativa 4.2. 

Os principais fatores dos dimensionamentos técnico e econômico estão dispostos 

na Tabela 19 e Tabela 20, respectivamente. Em decorrência do número de contatores 

estimados na seção 4.3.1, as alternativas dos potenciais hotspots 3 e 4 possuem 

dimensões, e consequentemente custos, como era de se esperar, bem inferiores quando 

comparadas as alternativas dos hotspots 1 e 2. Este fato na verdade está relacionado à 

baixa capacidade produtiva das plantas de soda-cloro da Produquímica Igarassu e 

Chemtrade em comparação a Braskem-AL e Dow e Braskem-BA (Anexo 7.8). 
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Tabela 19: Dimensionamentos técnicos para todas as alternativas relacionadas a EOR. 

Elaboração própria. 

Alternativas 

Produção 

anual 

(ktCO2/ano) 

Captura 

nominal 

(ktCO2/ano) 

Quantidade 

de petróleo 

produzido 

(t/dia) 

Distância de 

transporte do 

CO2 (tubulação) 

ou soda 

(caminhão) (km) 

1.1 
889 628 828 

156 

1.2 217 

2.1 
1052 742 940 

48 

2.2 55 

3.1 
97 68 100 

367 

3.2 544 

4.1 
101 71 99 

92 

4.2 150 

 

Algumas observações podem ser feitas referentes ao posicionamento da planta 

hipotética de DAC a partir das informações de dimensionamento. Primeiramente, as 

alternativas de EOR de um mesmo hotspot possuem a mesma escala, de forma que a 

produção e captura de CO2, produção adicional de petróleo, assim como o CAPEX e 

OPEX não combustível referentes a unidade de DAC não se alteram. Ao mudar a 

localização geográfica da planta hipotética, o CAPEX e OPEX relacionados a transporte 

(de CO2 por tubulações ou soda por caminhões) e os gastos com compra de gás natural, 

no caso em mudança de estado, se alteram. No potencial hotspot 1, ao posicionar a planta 

próximo aos poços, há um custo adicional de gás natural, devido as tarifas mais altas do 

estado de Sergipe em relação a Alagoas (Anexo 7.7). Porém, no hotspot 3, ocorre o 

contrário, devido às tarifas do Rio Grande do Norte serem menores que as de 

Pernambuco. Este também é o hotspot que possui maior distância entre a destinação 

(poços de EOR) e a oferta de soda. 
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Tabela 20: Dimensionamento econômico para todas as alternativas relacionada a EOR. 

Elaboração própria. 

    (continua) 

Alternativas 

CAPEX 

DAC 

(milhões 

R$2019) 

OPEX não 

combustível 

DAC 

(milhões 

R$2019/ano) 

Custo 

eletricidade 

(milhões 

R$2019/ano) 

Custo gás 

natural 

(milhões 

R$2019/ano) 

1.1 
3.779,2 61,0 104,9 

166,6 

1.2 194,7 

2.1 
4.250,0 81,1 124,1 255,0 

2.2 

3.1 
799,4 1,4 11,4 

21,9 

3.2 16,4 

4.1 
821,6 1,5 11,9 21,7 

4.2 

 

Tabela 20: Dimensionamento econômico para todas as alternativas relacionada a 

EOR. Elaboração própria. 

     (conclusão) 

Alternativas 

CAPEX 

transporte 

(milhões 

R$2019) 

OPEX 

transporte 

(milhões 

R$2019/ano) 

Receita 

(milhões 

R$2019/ano) 

CAPEX 

total 

(milhões 

R$2019) 

OPEX total 

(milhões 

R$2019/ano) 

1.1 303,4 6,3 
515,3 

4.082,6 338,8 

1.2 0,017 12,917 3.779,2 373,5 

2.1 97,1 2,1 
658,2 

4.347,0 462,2 

2.2 0,016 6,118 4.250,0 466,3 

3.1 490,7 9,9 
47,5 

1.290,1 44,6 

3.2 0,016 3,217 799,4 32,4 

4.1 124,0 2,5 
55,0 

945,6 37,6 

4.2 0,016 1,117 821,6 36,2 

 

 

17 Considera-se o frete para transporte da soda como OPEX de transporte nesse caso. 

18 Gastos de infraestrutura para transporte rodoviário não são computados nas análises. 
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Para elaboração dos resultados das análises financeiras e de ciclo de vida, 

necessita-se primeiramente traçar as fronteiras de sistema. Este trabalho reconhece que, 

ao tratar de DACCUS e expandir a destinação do gás carbônico capturado para utilização 

em mercados e não apenas estocagem geológica, propõe-se que se renuncie de emissões 

líquidas negativas, principalmente a curto prazo, para remunerar uma tecnologia de 

remoção de carbono da atmosfera, com intuito de redução de barreiras econômicas para 

desenvolvimento do arcabouço tecnológico envolvido.  

Entende-se que em um primeiro estágio, principalmente em escalas regionais e 

tratando de plantas pioneiras, é mais vantajoso desenvolver a tecnologia da captura, em 

especial o contator e calcinador – operações unitárias de maior complexidade industrial 

da planta, assim como tubulações de transporte de CO2, principalmente devido aos altos 

custos e baixas capacidades de captura esperadas de primeiras plantas de uma tecnologia 

que não possui TRL comercial. 

Dessa forma, duas fronteiras são traçadas para auxiliar a confecção e interpretação 

dos resultados. São elas: 

• Fronteira “ciclo de vida completo” da atividade: Considera-se dentro da fronteira 

a utilização do óleo produzido devido à recuperação avançada por injeção de CO2, 

de forma que emissões de CO2 derivadas da eventual queima de produtos 

derivados do petróleo são estimadas conforme descrito na seção 3.1.3.1. Neste 

caso, as emissões líquidas podem ser positivas e pode haver uma pegada de 

carbono da atividade superior a 1.  

• Fronteira “captura”: Considera-se fora da fronteira a utilização do petróleo 

produzido, desconsiderando emissões do ciclo de vida do petróleo. Pode ser 

interpretado como um panorama futuro das alternativas elencadas, onde todo CO2 

capturado seria destinado para estocagem geológica. Dessa forma, calcula-se um 

custo nivelado da captura, assim como uma eficiência projetada de carbono caso 

o mesmo fosse estocado. 

 

Os resultados são divididos em análise financeira (Tabela 21), consolidação dos 

resultados com fronteira “ciclo de vida” (Tabela 22) e consolidação dos resultados com 

fronteira “captura” (Tabela 23). 
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Tabela 21: Análise financeira para alternativas de EOR. Elaboração própria. 

Alternativas TIR 

VPL (milhões 

R$2019) 

Custo de 

remuneração do CO2 

capturado 

(R$2019/tCO2cap) 

1.1 4,93% -1.552 R$ 202 

1.2 3,79% -1.701 R$ 221 

2.1 5,28% -1.554 R$ 171 

2.2 5,30% -1.515 R$ 167 

3.1 N/A -1.138 R$ 1.362 

3.2 N/A -542 R$ 649 

4.1 N/A -646 R$ 743 

4.2 0,26% -516 R$ 594 

 

Tabela 22: Resultados para fronteira "ciclo de vida completo". Elaboração própria. 

Alternativas 

A 

Emissões 

totais 

(ktCO2eq/ano) 

B 

Captura 

total19 

(ktCO2cap/ano) 

C=A-B 

Emissões 

líquidas 

totais 

(ktCO2eq/ano)  

D=C/B 

Pegada de 

carbono  

(tCO2 eq/tCO2cap)  
1.1 1483 314 1169 3,73 

1.2 1475 314 1161 3,70 

2.1 1700 371 1329 3,58 

2.2 1696 371 1325 3,57 

3.1 175 34 141 4,14 

3.2 172 34 138 4,05 

4.1 174 35 138 3,90 

4.2 173 35 138 3,88 

 

 

19 Foi considerado que 50% do CO2 injetado para EOR permanece retido geologicamente, 

conforme argumentado na seção 3.1.3.2. 
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Tabela 23: Resultados para fronteira "captura". Elaboração própria. 

Alternativas 

A 

Emissões 

totais 

(ktCO2eq/ 

ano) 

B 

Captura 

total 

(ktCO2cap/ 

ano) 

C=B-A 

Emissões 

líquidas 

totais 

(ktCO2eq/ 

ano)  

 

 

D=-C/B 

Eficiência 

de 

captura 

carbono 

(%) 

Gasto 

nivelado 

de 

captura 

CO2 

(R$2019/ 

tCO2cap) 

Custo 

nivelado 

de 

captura 

CO2 

(R$2019/ 

tCO2cap) 

1.1 541 628 -87 13,91% 3600 711 

1.2 532 628 -96 15,30% 3296 708 

2.1 629 742 -113 15,24% 3396 549 

2.2 626 742 -117 15,70% 3245 520 

3.1 61 68 -7 9,98% 10097 6683 

3.2 58 68 -10 14,48% 4515 2193 

4.1 61 71 -10 14,38% 5171 2530 

4.2 60 71 -11 15,46% 4305 1881 

 

Para a análise financeira é calculado um custo hipotético de remuneração do CO2 

capturado de “break-even”, que torne o VPL do empreendimento nulo e, portanto, 

remunere o capital investido conforme a taxa de desconto estipulado. Podem-se 

interpretar estes valores como o mínimo incentivo, seja governamental ou privado, 

necessário para que a captura de carbono na alternativa em questão seja minimamente 

viável. 

Observa-se, primeiramente, como a receita proveniente da venda do óleo adicional 

produzido reduz consideravelmente os gastos com a implementação da tecnologia, ao 

comparar os valores de gasto nivelado20 e custo nivelado na Tabela 23. Os menores custos 

nivelados foram observados em alternativas que possuíam grande oferta de soda e grandes 

volumes de demanda de CO2 para EOR. 

Estes custos estão todos, com exceção da alternativa 3.1, na faixa encontrada na 

literatura - 30 a 1000 $2016/tCO2 (FUSS, LAMB, et al., 2018 apud SANZ-PÉREZ, 

 

20 Para cálculo do gasto nivelado utiliza-se a equação (20 conforme o custo nivelado, 

porém considera-se apenas valor presente do empreendimento, desconsiderando receitas. 
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MURDOCK, et al., 2016), que equivaleriam a 111 a 3696 R$2019/tCO2, inclusive com os 

menores próximos ao espectro inferior. Todavia, como discutido anteriormente, questões 

de fronteira e pegada de carbono interferem na comparação dos valores. 

Apesar disso, nenhuma alternativa pode ser considerada economicamente viável 

para a taxa de desconto estipulada, dados os valores negativos de VPL na Tabela 21. Os 

valores da TIR estão, nos melhores casos, no espectro inferior das taxas de desconto 

propostas na literatura – 5 a 15% (TAGHAVI-MOHARAMLI, 2019). 

Sobre os custos de remuneração de captura de CO2 utilizam-se para comparação 

valores de precificação de carbono da literatura, por mais que não possuam direta 

equivalência – o valor calculado no presente trabalho é uma remuneração que falta ao 

empreendimento para se tornar marginalmente viável, enquanto precificação de carbono 

se trata de uma taxa a ser paga por emitir gases de efeito estufa ou pelo conteúdo de 

carbono de determinado combustível fóssil (HIRST, 2018). O Reino Unido utiliza um 

sistema adicional ao Esquema de Troca de Emissões da União Europeia (EU ETS, em 

inglês), chamado de Carbon Price Support (CPS), para compor o valor do Carbon Price 

Floor (CPF): um piso para taxação de carbono no país de forma a incentivar 

investimentos de baixo carbono (HIRST, 2018). O valor de Carbon Price Floor em vigor 

atualmente está congelado desde 2015 em 18,08 £/tCO2 e será mantido até 2023 (HER 

MAJESTY’S TREASURY, 2021). Segundo HIRST (2018), o estimado para 2020 e 2030, 

respectivamente, seria em torno de 30 e 70 £/tCO2, caso não houvesse ocorrido o 

congelamento.  

Para comparação, em 2017 o relatório de HIGH-LEVEL COMMISSION ON 

CARBON PRICES (2017) sobre precificação de carbono concluiu, pela análise de 

modelos integrados, que preços compatíveis com os objetivos traçados no Acordo de 

Paris deveriam ser, no mínimo, 40 a 80 $/tCO2 até 2020 e 50 a 100 $/tCO2 até 2030. A 

Tabela 24 sumariza estes valores, considerando uma taxa de câmbio de 5,325 R$/£ e 4,03 

R$/$ para o ano base de 2019 (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2021). Observa-se que 

para 2020, as alternativas dos possíveis hotspots 1 e 2 possuem valores de custo de 

remuneração dentro da faixa da High-Level Commission e para 2030 também estariam 

dentro do estipulado para o Carbon Price Floor. 
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Tabela 24: Preços de carbono em Reais de 2019/tCO2eq. Elaboração própria com dados 

de HIRST (2018) e HIGH-LEVEL COMMISSION ON CARBON PRICES (2017). 

Ano Carbon Price Floor 

High-

Level 

Comission 

Unidade 

2020 96 161 a 322 
R$2019/tCO2eq 

2030 373 202 a 403 

 

Sobre os impactos ambientais, ao considerar a fronteira “ciclo de vida completo” 

(Tabela 22), observa-se a alta pegada de carbono da atividade, que acarreta consideráveis 

emissões de gases de efeito estufa. Com esta fronteira de análise, a captura de carbono 

direta do ar com destinação de CO2 a EOR não se comporta como alternativa de remoção 

de gás carbônico da atmosfera. Tal fato é contraditório em primeiro plano, e só faz sentido 

caso a destinação do CO2 seja utilizada como artifício a curto prazo para remunerar a 

tecnologia e ajudar a desenvolvê-la, para num futuro operar com destinação de CO2 que 

consiga promover emissões negativas de GEE. 

Mesmo ao considerar a fronteira “captura”, que desconsidera a utilização e 

produz, em teoria, resultados semelhantes à estocagem geológica do CO2, as eficiências 

de carbono calculadas para as atividades são baixas (Tabela 23), questionando a validade 

de DAC – ou pelo menos da solução de curto prazo abordada neste trabalho, como 

alternativa de remoção de carbono da atmosfera. Os valores encontrados no presente 

trabalho são consideravelmente inferiores aos compilados por TAGHAVI-

MOHARAMLI (2019), que variam de 62% a 90%, e também do valor encontrado por 

ele, de 44%. Todavia, o presente trabalho utiliza fronteiras mais amplas na análise de 

ciclo de vida, considera maiores consumos de químicos por CO2 capturado (elaborado na 

seção 4.4) e não utiliza os consumos energéticos reduzidos de KEITH et al. (2018) devido 

a utilização de KOH, uma vez que NaOH foi considerado como o hidróxido mais indicado 

para uma aplicação a curto prazo (seção 3.1.1). Todos esses fatores corroboram para 

menores eficiências de carbono. 

Tendo em mente esses fatores e realizando uma análise comparativa entre as 

alternativas elencadas, aquelas que aparentam ser mais competitivas são as referentes aos 

possíveis hotspots 1 e 2, em Sergipe/Alagoas e na Bahia. Elas possuem custos de 
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remuneração de CO2 e custos nivelados inferiores as demais, assim como menores 

pegadas de carbono quando ampliando as fronteiras de análise.  

A alternativa 1.1, de destinação EOR, transporte de CO2 por tubulações e com 

planta DAC posicionada próxima à oferta de soda, apesar de propor a construção de uma 

tubulação de transporte de CO2, possui TIR superior a 1.2, que opta pela proximidade à 

destinação e o frete da soda – fato que é compensado por uma pior eficiência de carbono, 

totalizando custos nivelados muito próximos para ambas. O mesmo é válido para as 

alternativas 2.1 e 2.2, porém há quase paridade financeira. Todavia, no geral, as 

alternativas do hotspot 2 possuem menores custos nivelados e pegadas de carbono, com 

destaque para a 2.2. 

Tratando das alternativas menos competitivas, percebe-se que a 3.1, destinação 

EOR com transporte de CO2 por tubulações, próxima à oferta de soda em Pernambuco, 

destoa das demais, com piores índices para todos os quesitos. Uma baixa demanda de 

CO2 e consequente baixa produção adicional de petróleo, baixa disponibilidade de soda 

aliada a grandes distâncias, tanto para transporte do CO2 quanto soda, justificam esses 

resultados. É importante ressaltar que neste caso há uma construção hipotética de uma 

tubulação sobredimensionada de CO2 – capacidade nominal de transporte muito superior 

a real, que contribui para esses valores. As demais alternativas, apesar de terem índices 

piores, também devido a baixas demandas, baixas taxas de produção e baixa 

disponibilidade de soda, não destoam nessa magnitude do resto. 

4.3.3. Destinações a produção de refrigerantes 

A visualização das alternativas que possuam destinação de CO2 ao mercado 

produtor de refrigerantes está presente na Figura 16. A planta hipotética de DAC da 

alternativa 1.4 estaria localizada próxima a planta de soda-cloro da Braskem em Alagoas 

e destinaria CO2 aos mercados dos estados vizinhos de Pernambuco e Bahia. A alternativa 

2.3 teria planta localizada na coordenada média das plantas de soda-cloro da Dow e 

Braskem na Bahia, com destinação aos mercados de Bahia, Pernambuco e Minas Gerais. 

A alternativa 3.3 estaria localizada próxima à planta da Produquímica Igarassu em 

Pernambuco, destinando CO2 aos mercados de Pernambuco, Rio Grande do Norte e 

Ceará. Por fim, a alternativa 5.1 teria sua planta instalada na coordenada média das plantas 
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da Unipar Carbocloro e Unipar Indupa, em São Paulo, com destinação aos mercados de 

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná. 

 

 

Figura 16: Detalhes das alternativas com destinação de CO2 para mercado de 

refrigerantes. As setas ilustram, qualitativamente, quais os mercados serão atendidos 

para cada região. Elaboração própria no QGis. 

 

Os principais fatores dos dimensionamentos técnicos e econômicos estão 

dispostos na Tabela 25 e Tabela 26, respectivamente. As produções e taxas de captura são 

muito inferiores às das alternativas de EOR, assim como os custos, devido à baixa escala 

comparativa das plantas, resultado de demandas de CO2 para produção de refrigerantes 

muito inferiores àquelas do EOR. Quando comparadas entre si, porém, as escalas são bem 

próximas, uma vez que apenas a demanda de CO2 é o limitante comum nessas atividades, 

e as mesmas não têm grande variação. Os custos estimados para OPEX não combustível, 

nessa escala, são basicamente irrisórios. 
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Tabela 25: Dimensionamentos técnicos para todas as alternativas relacionadas a 

refrigerantes. Elaboração própria. 

Alternativas 

Produção 

anual 

(ktCO2/ano) 

Captura 

nominal 

(ktCO2/ano) 

1.4 1,73 1,22 

2.3 2,69 1,90 

3.3 3,25 2,30 

4.3 2,41 1,70 

5.1 3,87 2,73 
 

Tabela 26: Dimensionamentos econômicos para todas as alternativas relacionadas a 

refrigerantes. Elaboração própria. 

Alternativas 

CAPEX 

DAC 

(milhões 

R$2019) 

OPEX não 

combustível 

DAC (mil 

R$2019/ano) 

Custo 

eletricidade 

(milhões 

R$2019/ano) 

Custo gás 

natural 

(milhões 

R$2019/ano) 

Receita 

(milhões 

R$2019/ano) 

OPEX total 

(milhões 

R$2019/ano) 

1.4 47,912 0,002 0,205 0,399 0,104 0,605 

2.3 65,126 0,003 0,317 0,683 0,161 1,004 

3.3 74,423 0,004 0,384 0,754 0,195 1,142 

4.3 60,260 0,003 0,325 0,544 0,144 0,871 

5.1 83,982 0,006 0,521 1,297 0,232 1,824 

 
Para efeito comparativo, todas as plantas estimadas possuem produção anual de 

CO2 inferior, mas na mesma ordem de grandeza, ao comparar com a captura nominal para 

a planta piloto “Orca” da Climeworks – 4 ktCO2/ano, projetada para entrar em operação 

em 2021, como abordado no início dessa dissertação. Dessa maneira é possível idealizar 

que, caso fosse construída uma planta DAC em 2021 de capacidade comparável à maior 

planta em atividade no mundo, esta seria capaz de suprir as demandas incrementais 

médias, por pelo menos 10 anos, para produção de refrigerantes no Sudeste brasileiro. 

Seguindo o racional da seção 4.3.2, são apresentados os resultados da análise 

financeira (Tabela 27), consolidação dos resultados para fronteira “ciclo de vida 

completo” (Tabela 28) e consolidação dos resultados para fronteira “captura” (Tabela 29), 

para as atividades com destinação a produção de refrigerantes. Vale ressaltar que, para a 

fronteira “ciclo de vida completo”, neste caso, não há estocagem alguma de CO2 – após 
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o consumo dos refrigerantes, todo o gás dissolvido na bebida é reemitido a atmosfera. O 

máximo que ocorre é um retardamento das emissões e uma redução momentânea da 

concentração de CO2 atmosférica de 6 meses a 1 ano – vida de prateleira média de 

refrigerantes da Coca Cola Company (CORIOLANI, RIZZO, et al., 2006), dependendo 

do recipiente de armazenamento da bebida. 

Tabela 27: Análise financeira para alternativas de refrigerantes. Elaboração própria. 

Alternativas TIR 

VPL 

(milhões 

R$2019) 

Custo de 

remuneração do 

CO2 capturado 

(R$2019/tCO2cap) 

1.4 

N/A 

-50 R$ 3.375 

2.3 -69 R$ 3.044 

3.3 -79 R$ 2.868 

4.3 -63 R$ 3.116 

5.1 -95 R$ 2.915 

 

Tabela 28: Resultados para fronteira "ciclo de vida completo". Elaboração própria. 

Alternativas 

A 

Emissões 

totais 

(ktCO2eq/ 

ano) 

B 

Captura 

total 

(ktCO2cap/ 

ano) 

C=A+B 

Emissões 

líquidas totais 

(ktCO2cap/ano) 

 

D=C/B 

Pegada de 

carbono 

(tCO2eq/ 

tCO2cap) 

1.4 1,0 1,2 2,3 

1,84  

2.3 1,6 1,9 3,5 

3.3 1,9 2,3 4,2 

4.3 1,4 1,7 3,1 

5.1 2,3 2,7 5,0 

 

Tabela 29: Resultados para fronteira "captura". Elaboração própria. 

Alternativas 

A 

Emissões 

totais 

(ktCO2eq/ 

ano) 

B 

Captura 

total 

(ktCO2eq/ 

ano) 

C=B-A 

Emissões 

líquidas 

totais 

(ktCO2eq/ 

ano) 

D=-C/B 

Eficiência 

de 

carbono 

Gasto 

nivelado de 

captura 

CO2 

(R$2019/ 

tCO2cap) 

Custo 

nivelado de 

captura 

CO2 

(R$2019/ 

tCO2cap) 

1.4 1,0 1,2 -0,2 15,83% 10486 10228 

2.3 1,6 1,9 -0,3 15,83% 9482 9224 

3.3 1,9 2,3 -0,4 15,83% 8948 8691 

4.3 1,4 1,7 -0,3 15,83% 9700 9442 

5.1 2,3 2,7 -0,4 15,83% 9092 8834 
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Primeiramente, observa-se que, devido à baixa receita proveniente da venda do 

CO2 produzido, como esperado pelo baixo valor de mercado de 60 R$/t (seção 3.1.3.2), 

não há reduções consideráveis dos custos para os gastos nivelados, como acontece na 

seção 4.3.2 para EOR, e todas as TIR são negativas em decorrer do mesmo motivo. Os 

custos nivelados estão todos fora da faixa da literatura de 111 a 3696 R$2019/tCO2, assim 

como os custos de remuneração.  

A pegada de carbono é considerada a mesma para todas as alternativas, uma vez 

que não são realizadas múltiplas ACV, visto que não há variação das entradas do sistema, 

como abordado na seção 3.1.3.2. As mesmas críticas de validade da solução de DAC 

proposta como alternativa CDR, discutidas na seção 4.3.2, são válidas. Na análise 

fronteira “ciclo de vida completo”, inclusive, não há mais justificativa de abatimento dos 

custos pela destinação do CO2, dados os valores similares de custo e gasto nivelados. Na 

análise fronteira “captura” a eficiência de carbono continua baixa. Dessa maneira, 

considera-se que a utilização de CO2 de captura para o mercado de refrigerantes só seria 

implementada caso as empresas de bebidas estivessem dispostas a pagar valores altos de 

remuneração de CO2 para demonstração da tecnologia. 

Tendo em vista esses fatores, as alternativas que aparentam ser mais competitivas 

são as 5.1 e 3.3, destinação de CO2 aos mercados do Sudeste e Paraná, e destinação aos 

mercados de Bahia, Minas Gerais e Pernambuco, respectivamente, que possuem maiores 

demandas regionais. Nenhuma das alternativas destoa das demais, nesse caso. 

Dessa maneira, a destinação de CO2 para indústria de refrigerantes por DAC não 

aparenta ser nem de perto tão atrativa quanto para EOR, dados os resultados aqui 

apresentados. As únicas vantagens identificadas são o considerável menor aporte 

financeiro para construção das plantas – VPL médio das alternativas é cerca de 6% o de 

EOR, devido a escala das mesmas, e a compatibilidade de escala com plantas existentes, 

apontando para uma oportunidade apenas de demonstração técnica da tecnologia. 
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4.3.4. Destinação para estocagem de sal 

A alternativa de estocagem de sal no potencial hotspot 1, em Alagoas, é um 

exercício para a destinação de CO2 em situações extremamente específicas, de forma a 

expandir as fronteiras da tecnologia de captura direta além de sua abordagem clássica. 

Derivada da situação de paralisação da atividade extratora de sal-gema e da produção de 

soda-cloro na fábrica da Braskem-AL, conforme discutido na seção 3.1.3.3, a mesma 

idealiza uma unidade industrial de captura com apenas o contator da planta base original 

e um design de planta sem precedentes. 

Neste caso, as minas exauridas de sal-gema são o local para destinação do produto 

da captura – a lama de carbonato de sódio, e como estas estão localizadas a 8 km da planta 

de soda-cloro, não é necessária a realização da análise comparativa de posicionamento da 

planta hipotética de DAC. Inclusive idealiza-se que a tubulação existente para transporte 

da salmoura (BASTOS, 2011), assim como toda a infraestrutura de extração, possa ser 

utilizada para transporte e injetar o Na2CO3 nas cavernas de sal. 

Os resultados de dimensionamento são apresentados na Tabela 30 e Tabela 31, 

para fatores técnicos e econômicos, respectivamente. 

Tabela 30: Dimensionamento técnico para a alternativa de estocagem de sais. 

Elaboração própria. 

Alternativa 

Captura 

nominal 

(ktCO2/ano) 

Quantidade 

de Na2CO3 

produzido 

(t/ano) 

1.3 27 6574 

 

Tabela 31: Dimensionamento econômico para a alternativa de estocagem de sais. 

Elaboração própria. 

Alternativa 

CAPEX 

total 

(milhões 

R$2019) 

OPEX não 

combustível 

(milhões 

R$2019/ano) 

Custo 

eletricidade 

(milhões 

R$2019/ano) 

1.3 430,0 2,5 2,4 
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Observa-se, primeiramente, que é uma planta hipotética de capacidade de captura 

consideravelmente maior do que as de destinação a refrigerantes, visto que possui 8 

contatores (Tabela 18). Para essa escala, possui CAPEX considerável, devido aos outros 

equipamentos necessários para a cristalização do carbonato de sódio em solução, 

chegando a valores maiores que a metade que os da planta da alternativa 3.2 (destinação 

de EOR sem tubulação de CO2, com frete de soda, localizada no estado do Rio Grande 

do Norte), que possui 25 contatores (Tabela 18) e um CAPEX de aproximadamente 800 

milhões de reais (Tabela 20). As taxas de captura nominal também são comparáveis em 

ordem de grandeza, de forma que a alternativa 1.3 captura 40% do valor da alternativa 

3.2 e quase 7 vezes mais que a planta “Orca” da Climeworks. 

Os resultados da análise financeira e o consolidado para a fronteira “ciclo de vida 

completo” são apresentados na Tabela 32 e Tabela 33, respectivamente. Como esta 

alternativa é a única no trabalho que de fato realiza estocagem geológica, e, portanto, 

possui emissões líquidas negativas em seu ciclo de vida, não é realizada a análise para 

fronteira “captura”. 

Tabela 32: Análise financeira para a alternativas de estocagem de sal. Elaboração 

própria. 

Alternativa TIR 

VPL (milhões 

R$2019) 

Custo de 

remuneração do CO2 

capturado 

(R$2019/tCO2) 

1.3 N/A -449 R$ 1.370 

 

Tabela 33: Resultados para fronteira "ciclo de vida completo". Elaboração própria. 

Alternativa 

A 

Emissões 

totais 

(ktCO2/ano) 

B 

Captura 

total 

(ktCO2/ano) 

C=B-A 

Emissões 

líquidas 

totais 

(ktCO2/ano) 

D=-C/B 

Eficiência de 

carbono 

Gasto nivelado de 

captura CO2 

(R$2019/tCO2) 

1.3 17 27 -10 36,34% 1809 

 

Em concordância com os valores de dimensionamento e devido à falta de 

remuneração nessa atividade, observa-se um VPL de mesma ordem de grandeza das 

alternativas 3.1, 4.1 e 4.2 (Tabela 21). Todavia, os custos de remuneração do CO2 e os 
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gastos nivelados de captura não são tão elevados, sendo consideravelmente inferior aos 

de destinação de refrigerantes e inferior as alternativas de EOR 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2 (Tabela 

27 e Tabela 29), inclusive com o gasto nivelado estando dentro da faixa da literatura de 

111 a 3696 R$2019/tCO2. Vale a pena ressaltar que este é o único gasto nivelado 

relacionado de fato com emissões negativas. 

Por fim, a alternativa possui eficiência de carbono consideravelmente superior a 

todas as outras alternativas, considerando fronteira “ciclo de vida completo”, chegando a 

valores próximos ao encontrado por TAGHAVI-MOHARAMLI (2019) de 44%. Isto se 

deve em grande parte à remoção da unidade do calcinador e compressor da planta, 

equipamentos com grandes consumos energéticos. Esta alternativa seria, portanto, a única 

a ser considerada de fato uma estratégia CDR, apesar de possuir ainda uma eficiência de 

carbono relativamente baixa. 

4.3.5. Hotspots selecionados – Brasil 

O último passo da metodologia idealizada neste trabalho consiste na elaboração 

de um ranking nacional das alternativas levantadas para cada potencial hotspot, para então 

validar, de fato, quais das regiões são consideradas hotspots para a implementação de 

DAC no Brasil, a curto prazo. 

Esses possíveis hotspots foram identificados pela geolocalização de 3 possíveis 

critérios limitantes – oferta de soda, demanda de CO2 para EOR e demanda de CO2 para 

produção de refrigerantes, e são identificados, de 1 a 5, pela região geográfica onde estão 

situados: Sergipe-Alagoas, Bahia, Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte-Ceará, 

Espírito Santo e São Paulo. Sua apresentação visual está presente na Figura 11. Para 

quantificação de oportunidades chaves nesses potenciais hotspots, elaboraram-se 

diferentes alternativas para cada um, variando a destinação do CO2 produzido e a 

localização geográfica exata da hipotética planta de DAC, conforme pode ser observado 

na Tabela 14. Identificam-se, em cada alternativa, qual critério, entre os 3 selecionados, 

de fato limita a quantidade de carbono a ser capturado (seção 4.3.1). Com a escala da 

planta, realizam-se análises financeiras e de ciclo de vida para então consolidar resultados 

em duas fronteiras de análise – “ciclo de vida completo”, que leva em conta emissões de 
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processo na destinação do CO2 e “captura”, que as desconsideram (seções 4.3.2, 4.3.3 e 

4.3.4, agrupadas por tipo de destinação). 

O critério de ordenação para elaboração do ranking nacional das alternativas 

(seção 3.1) prioriza, em ordem, aquelas que possuam: viabilidade financeira (VPL não 

negativo) e maior eficiência positiva de carbono para fronteira “ciclo de vida completo”; 

viabilidade financeira e menor pegada de carbono possível; menor custo nivelado 

possível. 

Não foi encontrado nenhum VPL não negativo para todas as alternativas 

avaliadas, portanto, para elaboração do ranking nacional, estas foram ordenadas do menor 

custo nivelado de captura ao maior. A classificação está presente na Tabela 34. 

Tabela 34: Classificação das atividades mais vantajosas. Elaboração própria. 

Ordenação Alternativas TIR 

Eficiência de 

Carbono 

Custo nivelado 

de captura CO2 

(R$2019/tCO2) 

1 2.2 5,30% 15,70% 520 

2 2.1 5,28% 15,24% 549 

3 1.2 3,79% 15,30% 708 

4 1.1 4,93% 13,91% 711 

5 1.3 N/A 36,34% 1809 

6 4.2 0,26% 15,46% 1881 

7 3.2 N/A 14,48% 2193 

8 4.1 N/A 14,38% 2530 

9 3.1 N/A 9,98% 6683 

10 3.3 N/A 15,83% 8691 

11 5.1 N/A 15,83% 8834 

12 2.3 N/A 15,83% 9224 

13 4.3 N/A 15,83% 9442 

14 1.4 N/A 15,83% 10228 

 

Para definição de quais alternativas são as mais promissoras em cenário de Brasil, 

utilizou-se do critério de corte de custo nivelado, de 2.200 R$2019/tCO2, abordado na seção 

4.2. Dessa maneira, são consideradas como alternativas mais promissoras para 

implementação de DAC a curto prazo no Brasil, em ordem de prioridade, as alternativas 

2.2, 2.1, 1.2, 1.1, 1.3, 4.2 e 3.2. 
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Observa-se que com exceção da alternativa 1.3, que possui destinação de CO2 a 

produção de sais de carbonato, todas as outras possuem uso de CO2 em EOR. Assim, o 

presente trabalho considera EOR-CO2 como melhor destinação nos casos estudados, 

principalmente devido à escala de captura, que não é limitada pela demanda de CO2, e à 

receita proveniente da venda do petróleo adicional produzido. 

Outro fator importante que é observado na elaboração do ranking é que há uma 

tendência de favorecimento de localização das plantas hipotéticas com proximidade à 

destinação - o transporte da soda aparenta ser mais vantajoso que a construção de 

tubulações para transporte do CO2. 

O critério final da metodologia para validação dos hotspots consiste na presença 

de alternativas no subconjunto de mais promissoras – isto é, potenciais hotspots que 

possuírem mais alternativas promissoras, são validados. Por via de regra, deveriam ser 

considerar os potenciais hotspots 3 e 4, mas por possuírem apenas 1 alternativa entre o 

subconjunto das mais promissores e por todas as questões envolvendo estas (TIR 

basicamente nula, alto custo nivelado de captura relativo a outras alternativas de EOR, 

entre outros) discutidas nas seções anteriores, estes são desconsiderados. 

Por fim, os hotspots de implementação de DAC no Brasil são então validados, em 

ordem de vantagens competitivas, como:  2 – Bahia e 1 – Sergipe/Alagoas. O hotspot 2 é 

considerado o mais vantajoso, uma vez que possui índices de custos nivelados de captura, 

TIR e eficiência de carbono melhores que o hotspot 1.  

4.4. Análise de sensibilidade 

Para verificar quais fatores utilizados como entrada nas análises financeira e de 

ciclo de vida deste trabalho são mais sensíveis, duas análises de sensibilidade são 

realizadas. Para a análise de sensibilidade do modelo de ACV criado no OpenLCA com a 

base de dados Ecoinvent 3.6 e o método de impacto ReCiPe Midpoint 1.13 (E), variou-se 

em 20% o valor das entradas de consumo de químicos, em kg NaOH/kg CO2cap e kg 

CaCO3/kg CO2cap, e demandas energéticas, eletricidade e calor, em MJ/kg CO2cap e 

observou-se a alteração do GWP500. A planta base escolhida foi a de refrigerantes, que 

não possui transporte de CO2 por tubulações ou soda por caminhão. Os resultados são 

apresentados na Figura 17. 
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Observa-se que a demanda de CaCO3 é o fator mais sensível para computação do 

GWP500, porém que há grande influência também da demanda de NaOH. Na literatura, 

para análises de plantas de DAC por absorção com hidróxido de sódio há pouca 

divergência em relação ao consumo de carbonato, mas considerável referente ao consumo 

de NaOH. Este trabalho utilizou dos balanços de massa de BACIOCCHI et al. (2006) e 

encontrou valores similares aos teóricos de DE JONGE et al. (2019) para carbonato, 

porém bem diferentes, em algumas ordens de grandeza, para NaOH. DE JONGE et al. 

(2019) utilizam de um valor teórico de 0,003 mol de NaOH por mol de CO2 capturado, 

que com massas molares de 39,9971 e 44,0096 g/mol para NaOH e CO2, respectivamente  

(NIST) (2018), retornam um valor de 0,0027 kg NaOH/kg CO2. Em contrapartida, 

utilizando os dados de BACIOCCHI et al. (2006) obtêm-se um valor de 0,16610 kg 

NaOH/kg CO2 ao dividir a taxa de captura horária de CO2 (366,60 kg CO2/h) pela taxa 

de consumo horário de NaOH (60,89 kg NaOH/h) (mais detalhes no Anexo 7.2). 

REALMONTE et al. (2019) utiliza os mesmos valores de BACIOCCHI et al. (2006) e 

portanto, este foi escolhido como o referência para a análise, mas resultados da literatura 

que sejam elaborados em cima de valores inferiores em ordem de grandeza, como o de 

DE JONGE et al. (2019), podem chegar a valores de GWP consideravelmente inferiores. 

As fronteiras amplas consideradas na função de sistema do modelo da ACV utilizadas 

nesse trabalho também justificam, em parte, números superiores de GWP. 

 

 

Figura 17: Análise de sensibilidade para o GWP500. Elaboração própria. 
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Para a análise financeira, escolheram-se como variáveis de entrada o preço do óleo 

marcador – Brent, a taxa de desconto do empreendimento, o frete de soda, o OPEX da 

tubulação, o OPEX não energético de DAC, o CAPEX da tubulação e o CAPEX de DAC 

e observou-se a alteração do valor do VPL, para variações também de 20%. Para todos 

os fatores, com exceção do frete de soda, utilizou-se como base uma planta com transporte 

de CO2 por tubulações. Para o frete de soda, utilizou-se uma que fosse localizada próxima 

a destinação. Os resultados são apresentados na Figura 18. 

 

Figura 18: Análise de sensibilidade para o VPL. Elaboração própria. 

 

Sobre a análise financeira, observa-se que há considerável influência do CAPEX 

da planta DAC e das taxas de desconto. Suas divergências da literatura foram previamente 

discutidas nas seções 3.1.1 e 4.2, respectivamente, e, portanto, eventuais alterações nos 

valores de VPL e consequentemente, dos custos e gastos nivelados do trabalho da 

literatura podem se justificar, em parte, pela utilização de dados e premissas distintos. 

Todavia, para atividades que possuam destinação de EOR, o preço do Brent é 

extremamente condicionador do resultado final do VPL e, consequentemente, da 

viabilidade financeira do empreendimento. Utilizou-se um valor médio do Brent de 64,21 

$2019/bbl (ANP, 2020b) e o mesmo foi considerado constante durante todo o horizonte de 
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tempo. Identifica-se, de antemão, que para alternativas de EOR, ao utilizar essa 

simplificação, assumem-se consideráveis riscos nas análises financeiras. 

A Tabela 35 apresenta preços do Brent que tornariam os empreendimentos 

relacionados às alternativas que destinam CO2 a EOR marginalmente viáveis. Conforme 

a Figura 19, houve períodos, em especial nas últimas duas décadas, onde os preços de 

break-even para os hotspot 1 e 2 foram praticados no mercado spot europeu. Tal fato 

corrobora a argumentação de que as que as alternativas de EOR dos hotspots 1 e 2 podem 

ser consideradas oportunidades chave para uma hipotética implementação da DAC no 

Brasil. 

Tabela 35: Preço do Brent que tornaria o VPL nulo para alternativas que possuem EOR. 

Elaboração própria. 

Alternativas 

Preço do Brent 

para “break-even"  

($2019/bbl) 

1.1 $80,02 

1.2 $81,53 

2.1 $76,60 

2.2 $76,29 

3.1 $189,89 

3.2 $124,08 

4.1 $125,75 

4.2 $113,39 

 

 

Figura 19: Preço histórico do Brent praticado no mercado spot europeu desde 1987. 

Elaboração própria com dados de U.S. ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION (EIA) (2021). 
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5. Considerações finais 

O presente trabalho confirma sua hipótese inicial de que é factível o 

dimensionamento de diferentes plantas hipotéticas de DAC, caso a caso, por análise de 

critérios regionais que possam ser limitantes para a captura. Especificamente no caso 

estudado, comparam-se estimações locais de oferta de hidróxido de sódio com estimações 

de demanda para utilização de CO2 em dois mercados: recuperação avançada de petróleo 

por métodos miscíveis com injeção de CO2 e produção de refrigerantes. A identificação 

de qual destes é o limitante resulta na estimação do tamanho de planta hipotética de DAC, 

quantificada em número de contatores ‒ operação unitária principal da planta de captura. 

Tendo como base uma modelagem detalhada de balanço de massa e energia de uma 

atividade industrial de DAC (seção 3.1.1), estimam-se diferentes taxas de captura em cada 

situação. 

Estes dimensionamentos auxiliam traduzir um valor consolidado de captura de 

carbono da atmosfera de MtCO2/ano em números mais palpáveis como consumo de 

químicos, energia, quantidade de CO2 produzido, pegada de carbono, eficiência de 

carbono, custos e receitas, entre outros, para ampliar e embasar discussões na literatura 

científica, particularmente quando geram expectativas sobre a implementação em larga 

escala de DAC. 

Assim, o presente trabalho valida o procedimento por ele proposto, ao aplicá-lo 

em um estudo de caso. Trata-se de uma metodologia capaz de identificar hotspots para 

implementação a curto prazo de DAC com utilização do CO2. Esta metodologia, descrita 

na seção 3.1, consiste nas seguintes etapas: 1. Geolocalização de possíveis critérios 

limitantes regionais para DAC pelo território brasileiro; 2. Levantamento de potenciais 

hotspots com geração de alternativas para cada hotspot; 3. Identificação de fator limitante 

para a captura em cada alternativa; 4. Dimensionamento técnico e econômico de cada 

alternativa; 5. Análise de ciclo de vida e financeira de cada alternativa; 6. Consolidação 

de indicadores técnico-financeiros em duas fronteiras distintas (considerando ou não as 

emissões de processo da destinação do CO2); 7. Classificação de todas as alternativas por 

ordem de prioridade; e, por fim, 8. Validação de potenciais hotspots em hotspots, caso 

possuam alternativas entre as mais bem avaliadas. 
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Cinco hotspots foram identificados como potenciais oportunidades chave, com 

diferentes alternativas de implementação de DAC nos estados de Sergipe-Alagoas (1), 

Bahia (2), Pernambuco-Paraíba-Rio Grande do Norte-Ceará (3), Espírito Santo (4) e São 

Paulo (5) – detalhados e ilustrados na seção 4.1. Nesses potenciais hotspots identificaram-

se critérios limitantes (Tabela 18) para a destinação de CO2 em EOR – oferta de soda 

limita a captura, produção de refrigerantes – demanda de CO2 limita a captura e 

estocagem de sais – oferta de soda limita a captura. A captura estimada é de 0,1 a 0,7 

MtCO2/ano em alternativas EOR, 1,7 a 4,9 ktCO2/ano em alternativas refrigerantes e 70,3 

ktCO2/ano na alternativa de estocagem de sais. 

Com a escala das plantas em cada alternativa identificada, são executadas as 

análises seguintes da metodologia, que geram duas principais conclusões. A primeira 

delas diz respeito à destinação de CO2 capturado por atividades DAC à estimulação de 

produção de petróleo em bacias maduras terrestres no território brasileiro por método 

EOR-CO2. Como teorizado, caso a venda da produção adicional de óleos crus seja 

introduzida na análise financeira como receita ao empreendimento de DAC EOR-CO2, 

há significantes reduções da magnitude das barreiras econômicas de implementação da 

tecnologia, pelo menos nos casos avaliados pela metodologia. Os custos nivelados de 

captura são reduzidos de 34 a 84%, com média de 82% de redução para as alternativas 

mais vantajosas desse tipo de destinação (alternativas 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 ‒ Tabela 23), tendo 

como resultado valores compatíveis com o esperado pela literatura (seção 4.3.2). Todavia, 

esses empreendimentos não são considerados economicamente viáveis para uma taxa de 

desconto de 10%, necessitando de remuneração adicional por unidade de CO2 capturado 

(Tabela 21) ou que o preço médio do Brent esteja em valores superiores ao considerado 

de 64,21 $/barril (Tabela 35 e Figura 19). 

Estes ganhos econômicos da utilização de CO2 na indústria de óleo e gás, porém, 

estão relacionados a impactos ambientais consideráveis. Ao realizar uma análise com 

fronteira “ciclo de vida” (seção 4.3.2), estas situações de integração DAC-EOR não 

podem ser consideradas como alternativas de remoção de carbono da atmosfera, pois 

possuem pegada de carbono positiva, devido em parte a eventual queima do petróleo 

adicional produzido (Tabela 22). O presente trabalho inclusive pontua que a consideração 

desse tipo de destinação de CO2 pode ser interpretada como um artifício para redução dos 
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custos de plantas pioneiras e auxílio do desenvolvimento comercial a curto prazo da 

tecnologia, para redução de custos futuros por curvas de aprendizado e destinação 

posterior de CO2 a atividades que promovam emissões negativas líquidas no processo 

completo. 

No entanto, mesmo desconsiderando emissões de processo da destinação de CO2 

a EOR (fronteira “captura”, seção 4.3.2) – que pode ser interpretado como uma destinação 

a estocagem “utópica”, onde o CO2 capturado saindo da unidade de DAC poderia ser 

estocado geologicamente sem custos adicionais nem influência na pegada de carbono da 

atividade, o que obviamente é uma simplificação, o questionamento se DAC é uma 

alternativa de remoção de carbono da atmosfera ainda se mantém válido. As eficiências 

de carbono observadas pelas análises de ciclo de vida para a tecnologia elencada – DAC 

por absorção, com NaOH como hidróxido forte, fornecimento de energia elétrica do grid, 

gás natural para combustão e oxigênio produzido on-site, considerada a mais adequada 

para implementação a curto prazo, são consideravelmente baixas, na ordem de 15% 

(Tabela 23).  

Pode-se argumentar que parte desse valor pode aumentar ao substituírem-se os 

insumos energéticos por tecnologias de baixa emissão de carbono. Todavia, a queima do 

gás natural realizada no calcinador da unidade por oxi-combustão possui 95% das suas 

emissões capturadas, de forma que são incorporadas na corrente de produto de CO2 

(Anexo 7.3) e a matriz energética brasileira possui notório baixo fator de emissão no grid. 

Nos resultados das ACVs realizadas (Figura 21) observa-se que o consumo de gás natural 

não aparece entre os 5 principais processos ofensores ao valor final de GWP (o principal 

ofensor é a produção de carbonato de cálcio) e que a produção de eletricidade é 

responsável por percentuais muito baixos do total do GWP500. O autor reconhece que 

mesmo com todas essas considerações, existe, de fato, espaço para aumento da eficiência 

de carbono ao utilizar fontes energéticas com menor pegada de carbono, como energia 

fotovoltaica e utilização de bagaço de cana como combustível, porém estas alternativas 

têm de ser analisadas com mesmo rigor metodológico aqui apresentado, considerando 

escala de parque solares, CAPEX e OPEX adicionais ao projeto, disponibilidade regional 

de bagaço e avaliação de viabilidade técnica de utilização do combustível num calcinador 
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a oxi-combustão, que é a segunda mais complexa operação unitária da planta de DAC 

(seção 3.1.1). 

Em segundo plano, e mais específico à comparação das destinações de CO2 

propostas entre si, duas principais conclusões podem ser ressaltadas. Primeiro, a 

destinação de CO2 a mercados de produção de refrigerantes não aparenta ser vantajosa, 

pois apresenta os mesmos problemas ambientais de baixas eficiências de carbono ao 

considerar fronteira “captura” das EOR-CO2, porém não apresentam reduções de custos 

nivelados de captura significantes (Tabela 29). Entende-se que o empreendimento só faz 

sentido em escopo de demonstração técnica. Todavia, há uma descoberta de escala de 

aplicação ao comparar que uma planta DAC de captura nominal igual ao piloto “Orca” 

da Climeworks, que entrará em operação no ano de 2021 (seção 1.5) poderia prover CO2 

incremental pela próxima década para produção de refrigerantes no Sudeste brasileiro 

(seção 4.3.3). 

Na situação específica de produção de carbonato de sódio e estocagem do mesmo 

em minas exauridas de sal-gema, observa-se que uma alternativa que expande a fronteira 

de DAC de absorção, utilizando apenas da unidade do contator e outras unidades 

industriais comuns (seção 3.1.3.3) pode gerar resultados tão interessantes quanto aquele 

de aplicações tradicionais da literatura. Esta é a única alternativa do trabalho que de fato 

pode ser considera alternativa de remoção de carbono da atmosfera, com eficiência de 

carbono consideravelmente superior as demais alternativas (seção 4.3.4) e mesmo sem 

possuir artifício econômico de receita para reduzir os custos nivelados de captura, 

permanece dentro dos valores encontrados na literatura (seção 4.3.4). 

Por fim, como sintetizado na seção 4.3.5, os potenciais hotspots validados como 

hotspots de fato em território brasileiro foram considerados aquele localizado na Bahia e 

o localizado em Sergipe-Alagoas. Nenhuma das alternativas com destinação de CO2 ao 

mercado de refrigerantes se mostrou competitiva, como pode-se observar na classificação 

geral das alternativas no Brasil (Tabela 34). 

Estes hotspots apresentam oportunidades-chave de implementação da tecnologia 

no país, com configurações de captura-destinação a curto prazo que possuem relativos 

baixos custos nivelados, principalmente nas destinações EOR – sempre ressaltando o 
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artifício justificativo de abrir mão de emissões negativas líquidas a curto prazo para 

desenvolvimento da tecnologia. Há, inclusive, a presença de uma configuração de captura 

de carbono direta do ar sem precedentes entre as mais competitivas, que possui resultados 

promissores, demonstrando a capacidade da metodologia de encontrar oportunidades 

específicas de implementação outrora despercebidas. 

Diversas são as limitações do estudo aqui apresentado, dadas as devidas 

simplificações metodológicas realizadas no Capítulo 3 e as premissas gerais necessárias 

para a execução da metodologia (seção 4.2).  

Primeiramente, o estudo utilizou como base para o dimensionamento das plantas 

de DAC uma modelagem, apesar de completa e ainda utilizada até os dias de hoje 

(REALMONTE, DROUET, et al., 2019), relativamente antiga da literatura 

(BACIOCCHI, STORTI, et al., 2006). Novos designs de plantas de absorção como os 

apresentados em KEITH et al. (2018), por mais que utilizem hidróxido mais performático 

que o estipulado para este trabalho, apresentam evoluções no contator e no material para 

preenchimento deste e atentam para a necessidade de atualização das demandas 

energéticas e revisão das taxas de captura aqui utilizadas.  

Uma grande limitação dessa primeira aplicação da metodologia que se pode 

observar é a quantidade de critérios utilizados tanto no georreferenciamento, para 

identificação de possíveis hotspots, quanto nas análises de possíveis limitantes e 

dimensionamento das plantas. Critérios como a oferta de carbonato de cálcio, oferta de 

hidróxido de potássio, absorção de produção adicional de cloro devido a coprodução com 

a soda pelo mercado atual, oferta de bagaço de cana de açúcar para substituição de gás 

natural, entre outros, adicionariam mais robustez e poderiam produzir alternativas mais 

competitivas que as elencadas neste trabalho. Como foi identificado de antemão a 

realização das análises, o consumo específico de água pela atividade também é 

considerado uma grande limitação, visto que a indisponibilidade de água poderia limitar 

a escala da captura em determinadas regiões, como o próprio Nordeste brasileiro. 

A estimação de demanda de CO2 para EOR, assim como a produção adicional de 

óleo foi realizada de maneira simplória e é uma limitação a ser considerada. Sabe-se que 

deve ser realizada uma seleção de reservatórios mais adequados para aplicação do método 
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EOR-CO2 de acordo com suas características geológicas (seção 2.2.2), de maneira que 

tanto a produção extra de óleo cru, como as receitas geradas, como a demanda estimada 

podem ter sido exageradas devido a simplificação da análise. A estimação da demanda 

de gás para produção de refrigerantes também possui conclusões semelhantes, mas como 

discutido anteriormente, este tipo de destinação para CO2 de captura, principalmente 

captura direta, não aparenta ser atrativo. 

Sobre o transporte de CO2 modelado neste trabalho, expõe-se o fato de que não 

foi utilizada uma metodologia de otimização. Em determinadas alternativas podem ter 

sido utilizadas estimativas sobredimensionadas em custo devido à utilização hipotética 

de tubulações sem otimização. Como discutido nas seções anteriores (3.1.2.1), foi 

desconsiderado todo o aparato tecnológico de distribuição de CO2 do “hub” de destinação, 

assim como a injeção de CO2 nos poços. 

Apesar dos resultados de baixa eficiência de carbono obtidos pelas ACVs 

executadas, algumas limitações existem de maneira que a análise poderia ser ainda mais 

minuciosa e os valores de eficiência ainda mais baixos. Não se considerou a construção 

de todos os equipamentos necessários para a atividade industrial envolvida com a injeção 

do CO2 via EOR, assim como não foram levados em consideração consumos energéticos 

dessa atividade. Não foi considerado o transporte do CO2 para destinação à indústria de 

refrigerantes, o que poderia gerar dados ainda menos atrativos para este tipo de 

destinação. Na alternativa de estocagem de carbonato de sódio, também não foi levada 

em conta a atividade de transporte e injeção da lama de carbonato nas minas de sal-gema. 

É necessário ressaltar que apesar da oportunidade de estocagem de sais de 

carbonato de sódio abordada neste trabalho ter produzido resultados promissores, é 

completamente desconhecimento o impacto de injeção de um sal que possui considerável 

alcalinidade quando em solução (EGGEMAN, 2011) em minas exauridas de sal-gema, 

principalmente em solos que apresentaram instabilidade e tremores de terra (seção 

3.1.3.3). Também é desconhecida a viabilidade técnica da planta de captura integrada 

com cristalizador, visto que foi idealizada de maneira simplificada. Dessa maneira, os 

resultados referentes a esse tipo de destinação devem ser interpretados de maneira leviana. 



109 

 

Entre as principais limitações econômicas, a consideração de uma taxa de inflação 

fixa durante um período relativamente longo (25 anos) e preços de óleo marcador, tarifas 

de gás natural e eletricidade que variam apenas com a inflação, devem ser consideradas. 

Identifica-se como principal trabalho futuro o desenvolvimento de uma nova 

modelagem de uma planta hipotética de DAC que utilize avanços no design do contator 

para obter dados de consumo energético mais próximos da realidade atual, inclusive para 

diferentes hidróxidos em solução. 

A sequência natural do estudo aponta para a inserção de novos possíveis critérios 

limitantes a análise, como o carbonato de cálcio, que pode ter grande impacto ambiental, 

dada sua contribuição como principal processo ofensor no cálculo do GWP500 pelas 

ACVs, assim como sua alta sensibilidade observada na análise de sensibilidade (seção 

4.4). Em sequência, propõe-se que a avaliação de disponibilidade do hidróxido de 

potássio para aplicação em DAC, investigando se a competição com o seu uso na 

agricultura de fato inviabiliza seu uso a curto prazo, seria proveitosa para a metodologia. 

Uma avaliação das quantidades coproduzidas de cloro pela capacidade ociosa das plantas 

de soda-cloro no Brasil e como os mercados consumidores do mesmo se comportariam 

também são identificados como próximas adições a este trabalho, assim como uma 

análise de possível limitação de captura regional pelo consumo de água, principalmente 

em regiões onde seu uso sustentável é indispensável. 

A incorporação de pelo menos algum tipo de tecnologia de adsorção à 

metodologia é considerado como uma oportunidade de trabalho futuro. Uma melhor 

investigação do estado atual da produção dos adsorventes sólidos, assim como insumos 

necessários e nível de complexidade desta indústria a montante se mostram necessários, 

uma vez que a literatura no geral apresenta custos nivelados inferiores para esta 

tecnologia, o que está muito relacionado com o tipo de regeneração do capturante 

envolvido (seção 2.1.2). Com incorporação de dados e metodologias dessas tecnologias, 

assim como a utilização de hidróxido de potássio em plantas de absorção, pode-se 

inclusive ampliar o horizonte de tempo de aplicabilidade da metodologia idealizada, para 

realização de análises de médio e longo prazo. 
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7. Anexos 

7.1. Critérios limitantes 

Tabelas completas de critérios limitantes para DACCUS de absorção: 

Tabela 36: Critérios limitantes referentes à inputs de processo. Fonte: Elaboração 

própria. 

INPUTS ALTERNATIVAS LIMITANTES 

Hidróxido forte 
NaOH Oferta de NaOH 

KOH Oferta de KOH 

CaCO3 N/A Oferta de CaCO3 

Fonte de calor de processo Gás natural Preço do GN 

Bagaço de cana Oferta de bagaço de cana 

Fonte de oxigênio para o calcinador 

ASU in situ Capacidade/Custos 

O2 comercial Oferta de O2 

Ar Perda de eficiência 

Fonte de eletricidade para o processo 

Bagaço de cana Oferta do bagaço 

Solar fotovoltaica 

Potencial solar 

Custos 

Disponibilidade de área 

Rede Preço da eletricidade 

Água N/A Sustentabilidade da água 

Área N/A Disponibilidade de área 
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Tabela 37: Critérios limitantes referentes à destinação do CO2 capturado. Fonte: 

Elaboração própria. 

DESTINAÇÃO DO CO2 ALTERNATIVAS LIMITANTES 

Síntese química de outros componentes in 

situ 
Metanol 

Oferta de H2 

Demanda de Metanol 

Custos de produção 

(eq/energia/MO) 

Comercialização 

Indústria química 
Demanda de CO2 

Frete 

Indústria de 

refrigerantes 

Demanda de CO2 

Frete 

Estufa de vegetais 
Demanda de CO2 

Frete 

Recuperação avançada de petróleo N/A 

Demanda de CO2 

Gastos com transporte 

Gastos com injeção 

Lucro com aumento de 

produtividade 

Estocagem 

CO2 de alta pureza 

Capacidade de 

estocagem 

Gastos com transporte 

Gastos com injeção 

Mineralização/compost

os sólidos 

Capacidade de 

estocagem 

Gastos com transporte 

Gastos com deposição 

PaCOS 

Geração elétrica 

Custos de produção 

(eq/MO) 

Síntese de 

hidrocarbonetos 

Demanda de HC 

Custos de produção 

(eq/MO) 

 

Tabela 38: Outros critérios limitantes. Fonte: Elaboração própria. 

OUTROS ACOPLADO À LIMITAÇÃO 

Produção de Cloro 

Produção de 

NaOH Demanda de Cloro 

Produção de Ácido Clorídrico 

Produção de 

NaOH Demanda de Ácido Clorídrico 

Produção de Hipoclorito de 

Sódio 

Produção de 

NaOH 

Demanda de Hipoclorito de 

Sódio 

Produção de H2 

Produção de 

NaOH 

N/A - Pode ser usado para 

geração de calor em pior 
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7.2. Balanço de massa da planta base de DAC 

Fluxograma, balanço de energia e de massa relevante para os problemas 

abordados da modelagem base descrita em BACIOCCHI et al. (2006). 

Figura 20: Fluxograma da planta de captura de carbono direta do ar. Adaptado de 

BACIOCCHI et al. (2006) 
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Tabela 39: Balanço de energia da planta. Adaptado de BACIOCCHI et al. (2006). 

Demanda/oferta de calor 

Resfriamento do Slaker -1,28 GJ/tCO2 

Aquecimento do CaCO3 2,19 GJ/tCO2 

Secagem do CaCO3 0,94 GJ/tCO2 

Calcinação do CaCO3 4,47 GJ/tCO2 

Aquecimento do ar 0,77 GJ/tCO2 

Resfriamento do CaO -0,96 GJ/tCO2 

Resfriamento do gás rico em CO2 -1,36 GJ/tCO2 

Condensação de água -1,31 GJ/tCO2 

Total 6,04 GJ/tCO2 

Demanda elétrica 

Soprador para o Contator 0,625 GJ/tCO2 

Bombeamento de água para o Contator 0,065 GJ/tCO2 

Reator de pellets 0,11 GJ/tCO2 

Apagador de cal (Slaker) 0,0049 GJ/tCO2 

Purificação de O2 (ASU via PSA) 0,419 GJ/tCO2 

Compressão de CO2 0,36 GJ/tCO2 

Total 1,584 GJ/tCO2 

 
 

Tabela 40: Balanço de massa da planta. Adaptado de BACIOCCHI et al. (2006). 

              Unidade 

Corrente kg/h Na+ kg/h CaCO3 kmol/h CO2 

1C 60480 - - 

3C 60445 - - 

6B - 833 - 

7C - 84 - 

9A - - 11,8a 
  

   a   8,33 kmol/h proveniente do calcinador e 3,47 kmol/h da combustão do CH4. 

 

Primeiramente, há os cálculos mais simples. O make-up de CaCO3 é indicado 

como o valor na corrente 7C. A produção de CO2 como o valor da corrente 9A, 

discriminado quanto provém da captura do ar e quando da queima do gás natural. Utiliza-

se das massas molares retiradas de NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND 

TECHNOLOGY (NIST) (2018) para o CO2 de 44,0095 g/mol para calcular a vazão da 

corrente em kg/h.  
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Para continuação, quatro premissas são feitas. Primeiro, que a maior quantidade 

de CaCO3 presente em uma corrente, e consequentemente, o necessário para dar partida 

na planta – o inventário do químico em questão, é o valor correspondente à corrente 6B. 

Segundo, que o inventário de Na+ corresponde ao valor da corrente 1C. Terceiro, que o 

valor do make-up de Na+ seja o valor da corrente 1C subtraída da corrente 3C. E, 

finalmente, que todo íon Na+ presente nas correntes seja resultado da dissolução do 

NaOH em água. Dessa maneira, e com as massas molares do íon Na+ e NaOH de 

respectivamente 22,9892207 e 39,9971 g/mol, também obtidas de (NIST) (2018), são 

calculados os valores em kg do inventário de CaCO3 e NaOH, para dar partida na planta, 

e os valores de make-up em kg/h de CaCO3 e NaOH. 

7.3. Inventário de construção da planta de DAC e seleção de processos no 

Ecoinvent 3.6 

Como argumentado por TAGHAVI-MOHARAMLI (2019), há na literatura, 

dados para inventário de materiais para a construção dos equipamentos na planta química 

de DAC apenas para a unidade principal, o contator, presentes em DE JONGE et al. 

(2019) e para o compressor de CO2 do final do processo, presentes em KOORNNEEF, et 

al. (2008). Os dados foram ajustados de 1MtCO2 capturado/ano e 3MtCO2 

comprimidos/ano, respectivamente, para a unidade funcional de 1kg CO2 capturado, 

unificados e simplificados quando necessário. Considerou-se poliuretano rígido para 

substituir poliuretano reforçado com fibra de vidro, cobre em rolos industriais para cobre, 

que o aço inoxidável em questão tivesse razão de crômio de 18/8 e que todo aço do 

compressor fosse aço-liga. O inventário utilizado como base para este trabalho é disposto 

na Tabela 41. 
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Tabela 41: Inventário para construção da planta de DAC. Unidade funcional de 1kg CO2 

capturado. Adaptado de DE JONGE et al. (2019) 

Material Quantidade Unidade 

PVC 14 g 

fundação de concreto 110 cm³ 

concreto 7,0217 cm³ 

polipropileno 0,0150 g 

aço inoxidavel 0,0320 g 

poliuretano rígido 0,0700 g 

aço liga 5,0217 g 

cobre 0,0023 g 

polietileno 0,0067 g 

 

Algumas premissas tiverem de ser feitas ao escolher os fluxos e processos nativos 

da base do Ecoinvent 3.6 para realização da ACV. A seguir, as principais são comentadas. 

Entende-se que demanda térmica da unidade base de DAC é atendida pela oxi-

combustão de gás natural e gás oxigênio no calcinador, com eficiência estimada de 75% 

(SOCOLOW, DESMOND, et al., 2011). Porém, quase todo CO2 provindo da queima do 

CH4 é capturado e incorporado na corrente de produto, com uma eficiência estimada de 

95% (REALMONTE et al., 2019). O processo de produção de calor por oxi-combustão 

em um calcinador não é retratado na base do Ecoinvent 3.6, assume-se que a demanda 

térmica é provida pelo processo de produção de calor industrial tradicional por caldeira à 

gás natural, alterando as emissões de CO2 para 5% do real. 

Assume-se que quando se fala de carbonato de cálcio adicionado ao sistema, trata-

se do comumente comercializado na indústria química, produzido por precipitação, e 

hidróxido de sódio, de soda cáustica 50% em massa, produzida por eletrólise da salmoura 

geralmente em células de membrana. Por fim, análogo ao calcinador, não há construção, 

nem transporte de CO2 por tubulações no Ecoinvent 3.6. Assume-se que o transporte de 

gás natural e a construção das tubulações é parecida o suficiente (KETZER et al. 2016) e 

utilizam-se processos referentes a tal. 
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7.4. Dados para estimação de demanda de CO2 para bebidas carbonatadas no 

Brasil 

 
Tabela 42: Volume de produção do mercado brasileiro de refrigerantes dos anos de 

2010 a 2019. Adaptado de ABIR (2020) 

Ano 

Volume de produção do mercado 

brasileiro (em mil litros) 

2010 16.961.806 

2011 16.783.897 

2012 16.676.159 

2013 16.084.581 

2014 16.341.934 

2015 15.350.222 

2016 14.424.793 

2017 12.837.000 

2018 12.297.846 

2019 12.654.484 

Média 15.041.272 

 
Tabela 43: Projeção de crescimento no volume de produção do mercado brasileiro de 

refrigerantes. Elaboração própria com dados de ABIR (2020) e MERSCHMANN 

(2014) 

Ano Volume de produção (em litros) Volume incremental (em litros) 

2020 12.654.484.000 0 

2021 12.907.573.680 253.089.680 

2022 13.165.725.154 511.241.154 

2023 13.429.039.657 774.555.657 

2024 13.697.620.450 1.043.136.450 

2025 13.971.572.859 1.317.088.859 

2026 14.251.004.316 1.596.520.316 

2027 14.536.024.402 1.881.540.402 

2028 14.826.744.890 2.172.260.890 

2029 15.123.279.788 2.468.795.788 

2030 15.425.745.384 2.771.261.384 

Demanda 

adicional na 

década em litros 

14.789.490.580  

Demanda 

adicional média 

em litros por ano 

1.344.499.144  
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7.5. Dados para estimação de demanda para EOR-CO2 em bacias maduras do 

Brasil 

Dados de reservas provadas em volume das bacias consideradas maduras no Brasil 

que foram utilizados para estimar demanda de CO2 para EOR e produção adicional de 

óleo por bacia (seção 3.1.3.1). 

Tabela 44: Reservas de petróleo terrestres em volume informadas pelos operadores para 

bacias maduras no Brasil. Adaptado de ANP (2019) 

Reserva de petróleo em MMm³ 

Bacia 1P 3P 
Recursos 

contingentes 

Alagoas 0,49 0,83 0,43 

Espírito Santo 4,7 7,83 3,54 

Potiguar 19,5 27,36 6,87 

Recôncavo 17,9 25,6 16,68 

Sergipe 23,6 26,93 14,69 

 
Dados de correntes existentes para cada bacia madura, suas características (grau 

API e teor de enxofre) e suas produções atuais em 2019 são expostos na Tabela 45. Com 

esses dados e os resultados da Tabela 10, estimam-se as produções adicionais para cada 

corrente, na Tabela 46. 
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Tabela 45: Características das correntes das bacias consideradas maduras e sua 

produção em 2019. Adaptado de ANP (2020b) 

Bacia Corrente API % S 

Produção  

(m³/ano) 

Potiguar Fazenda Belém 13,2 1,000 50.278 

 Araçari 34,3 0,078 979 

Total Potiguar    51.257 

Alagoas Alagoano 40,8 0,394 136.244 

 Tabuleiro 26,2 0,400 18.785 

Total alagoas    155.029 

Sergipe Harpia 13,3 0,560 42.379 

 Piranema 45,4 0,105 144.404 

 Rabo Branco 33,2 0,183 9.156 

 Sergipano Terra 24,6 0,390 598.245 

 Tartaruga 40,9 0,030 18.026 

 Tigre 33,8 0,330 16 

Total Sergipe 812.226 

Recôncavo Bahiano Mistura 36,5 0,058 1.463.886 

 Canário 28,4 0,996 3.517 

 Cardeal do Nordeste 61,4 0,015 468 

 

Fazenda Santo 

Estevão 35,3 0,074 11.247 

 

Lagoa do Paulo 

Norte 34,6 0,060 4.875 

 Tico-tico 32,9 0,084 6 

 Tiê 38,4 0,040 146.060 

 Trovoada 33,2 0,079 924 

 Uirapuru 37,4 0,050 714 

Total Recôncavo 1.631.697 

Espírito Santo Espírito Santo 19,0 0,358 551.926 

 Fazenda Alegre 13,3 0,335 551.926 

 Gaivota 16,0 0,363 944 

 Golfinho 29,0 0,154 557.971 

 Peroá 55,6 0,061 11.530 

Total Espírito Santo 1.674.297 
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Tabela 46: Produção adicional de óleo decorrente de EOR-CO2 para cada corrente. 

Elaboração própria com base nos dados de ANP (2020b) e ROCHA et al. (2002) apud 

ANADA et al. (1982) 

Bacia Corrente 

Produção 

adicional de óleo 

(mil m³/dia) 

Potiguar Fazenda Belém 6,0056 

 Araçari 0,1169 

Alagoas Alagoano 0,1352 

 Tabuleiro 0,0186 

Sergipe Harpia 0,3866 

 Piranema 1,3174 

 Rabo Branco 0,0835 

 Sergipano Terra 5,4577 

 Tartaruga 0,1644 

 Tigre 0,0001 

Recôncavo Bahiano Mistura 5,0422 

 Canário 0,0121 

 

Cardeal do 

Nordeste 0,0016 

 

Fazenda Santo 

Estevão 0,0387 

 

Lagoa do Paulo 

Norte 0,0168 

 Tico-tico 0,0000 

 Tiê 0,5031 

 Trovoada 0,0032 

 Uirapuru 0,0025 

Espírito Santo Espírito Santo 0,4865 

 Fazenda Alegre 0,4865 

 Gaivota 0,0008 

 Golfinho 0,4918 

 Peroá 0,0102 

 

Para cálculo do preço do óleo de cada corrente no mercado spot brasileiro, 

utilizou-se do preço do Brent de 64,21 $2019/bbl (ANP, 2020b), seu grau API 40,1 e teor 

de enxofre de 0,347% (EXXONMOBIL, 2018) e uma equação derivada de análise 

estatística para estimação de preços relativos ao Brent a partir de grau API e teor de 

enxofre (BACON, TORDO, 2005) ilustrada na Equação (21. Tal equação leva em conta 

o teor total de ácidos (TAN, em inglês), mas este foi desconsiderado. 
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𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜ó𝑙𝑒𝑜 (% 𝑑𝑜 𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡)

= (𝐴𝑃𝐼ó𝑙𝑒𝑜 − 𝐴𝑃𝐼𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡) ∗ 0,007 + (%𝑆𝐵𝑟𝑒𝑛𝑡 − %𝑆ó𝑙𝑒𝑜)
∗ 0,056  

(21) 

 

Tabela 47: Estimação do prêmio em relação ao Brent para cada corrente das bacias 

maduras. Elaboração própria com dados de ANP (2020b), EXXONMOBIL (2018) e 

método de BACON, TORDO (2005) 

Bacia Corrente API % S 

Prêmio em 

relação ao Brent 

Potiguar Fazenda Belém 13,2 1 -22,49% 

 Araçari 34,3 0,078 -2,55% 

Alagoas alagoano 40,8 0,394 0,23% 

 Tabuleiro 26,2 0,4 -10,03% 

Sergipe Harpia 13,3 0,56 -19,95% 

 Piranema 45,4 0,105 5,07% 

 Rabo Branco 33,2 0,183 -3,91% 

 Sergipano Terra 24,6 0,39 -11,09% 

 Tartaruga 40,9 0,03 2,34% 

 Tigre 33,8 0,33 -4,31% 

Recôncavo Bahiano Mistura 36,5 0,058 -0,90% 

 Canário 28,4 0,996 -11,82% 

 Cardeal do Nordeste 61,4 0,015 16,77% 

 

Fazenda Santo 

Estevão 35,3 0,074 -1,83% 

 Lagoa do Paulo Norte 34,6 0,06 -2,24% 

 Tico-tico 32,9 0,084 -3,57% 

 Tiê 38,4 0,04 0,53% 

 Trovoada 33,2 0,079 -3,33% 

 Uirapuru 37,4 0,05 -0,23% 

Espírito santo Espírito Santo 19 0,358 -14,83% 

 Fazenda Alegre 13,3 0,335 -18,69% 

 Gaivota 16 0,363 -16,96% 

 Golfinho 29 0,154 -6,69% 

 Peroá 55,6 0,061 12,45% 

 

Por fim, com as Tabela 46 e Tabela 47, é possível estimar as receitas adicionais 

para cada corrente e o total por bacia. 
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7.6. Cálculos auxiliares para estocagem de carbonato de sódio 

Tabela 48: Produção bruta de sal-gema em Alagoas. Adaptado de AGÊNCIA 

NACIONAL DE MINERAÇÃO (2017) 

Ano 

Produção bruta de sal-gema 

pela Braskem em Alagoas (t) 

2009 732.917 

2008 827.401 

2007 876.971 

2006 879.874 

2005 855.934 

2004 752.842 

  

2003 710.557 

2002 676.676 

2001 626.251 

2000 1.502.033 

1999 727.041 

1998 772.257 

1997 1.519.513 

1996 758.953 

Média 872.801 

 

Considerando, como discutido na secção 3.1.3.3, que a média do período total de 

lavra – 43 anos, possuiria valor de 10% da média do período de 1996 a 2009 (chute em 

ordem de grandeza), estima-se uma produção acumulada de 3.753.046 toneladas de sal-

gema. Considerando que esse volume corresponde a quantidade do mineral halita 

extraído, e utilizando a densidade do mesmo de 2,1680 g/cm³ encontrada em MELO et 

al. (2008), estima-se que, em todas as minas de sal da região há um volume vazio de 

1.731.109,84 m³. Por fim, utiliza-se a densidade da lama de carbonato de MCCRACKEN 

(1958) de 56 lb/ft³ para estimar a quantidade máxima de lama armazenada nessas 

cavernas em 1.552.863 toneladas. 

7.7. Tarifas energéticas para DAC 

Abaixo estão disponíveis os valores para as tarifas de eletricidade por região do 

Brasil (apenas Nordeste e Sudeste, visto que foram as únicas regiões com possíveis 
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hotspots na análise desse trabalho) e as tarifas para gás natural em cada estado presente 

na análise. 

Tabela 49: Tarifas média de eletricidade na região Nordeste e Sudeste por trimestre de 

2016 a 2019 para clientes industriais. Adaptado de ANEEL (AGÊNCIA NACIONAL 

DE ENERGIA ELÉTRICA) (2020). 

Região Nordeste Região Sudeste 

Mês de referência Ano R$/MWh 
Mês de 

referência 
Ano R$/MWh 

3 2016 309,74 3 2016 397,91 

6 2016 341,88 6 2016 427,48 

9 2016 344,53 9 2016 400,12 

12 2016 346,61 12 2016 421,51 

3 2017 357,12 3 2017 413,32 

6 2017 368,13 6 2017 398,95 

9 2017 383,18 9 2017 412,9 

12 2017 372,39 12 2017 440,51 

3 2018 385,55 3 2018 412,86 

6 2018 398,54 6 2018 421,25 

9 2018 442,8 9 2018 504,77 

12 2018 428,28 12 2018 473,59 

3 2019 419,36 3 2019 473,14 

6 2019 420,23 6 2019 479,58 

Média no período 379,88 Média no período 434,13 
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Tabela 50: Tarifas de gás natural por faixa de consumo mais recentes para Sergipe, Rio 

Grande do Norte e São Paulo, para uso industrial, com concessionárias discriminadas. 

Adaptado de SERGAS (SERGIPE GÁS S/A) (2021), POTIGÁS – COMPANHIA 

POTIGUAR DE GÁS (2021) e ARSESP (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO) (2021). 

Sergipe - SERGAS, 

industrial 

Rio Grande do Norte - 

POTIGAS, industrial 

São Paulo - NATURGY, 

industrial 

Faixa de consumo 

(m³/semana) 

Tarifa 

sem 

imposto 

(R$/m³) 

Faixa de consumo 

(m³/dia) 

Tarifa 

sem 

imposto 

(R$/m³) 

Faixa de consumo 

(m³/mês) 

Tarifa 

sem 

imposto 

(R$/m³) 

1 a 70 2,3162 0 a 1.000 1,4034 1 a 5.000 3,173605 

71 a 4500 1,9322 1.001 a 5.000 1,3429 5.001 a 50.000 2,25397 

4501 a 9000 1,8512 5.001 a 10.000 1,2773 50.001 a 300.000 1,860739 

9001 a 18.000 1,7912 10.001 a 25.000 1,2164 300.001 a 500.000 1,728805 

18.001 a 36.000 1,7412 25.001 a 50.000 1,1386 500.001 a 1.000.000 1,662525 

36.001 a 72.000 1,6912 50.001 a 100.000 1,0579 1.000.001 a 3.000.000 1,622768 

72.001 a 144.000 1,6612 100.001 a 200.000 0,9453 Acima de 3.000.000 1,604823 

144.001 a 288.000 1,5962 200.001 a 400.000 0,8326   
288.001 a 576.000 1,5412 Acima de 400.000 0,7828 

576.001 a 1.152.000 1,5012 

 Acima de 1.152.001 1,4712 
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Tabela 51: Tarifas de gás natural por faixa de consumo mais recentes para Bahia, 

Espírito Santo e Alagoas, para uso industrial, com concessionárias discriminadas. 

Adaptado de AGERBA (AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DE ENERGIA TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA) 

(2019), AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESPÍRITO 

SANTO (ARSPES) (2021) e ARSAL (AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS 

PÚBLICOS DO ESTADO DE ALAGOAS) (2020). 

Bahia - BAHIAGAS, 

industrial 

Espírito Santo - BR 

PETROBRAS, industrial 

Alagoas - ALGAS, 

industrial 

Faixa de consumo 

(m³/semana) 

Tarifa 

sem 

imposto 

(R$/m³) 

Faixa de 

consumo 

(m³/mês) 

Tarifa sem 

imposto 

(R$/m³) 

Faixa de consumo 

(m³/dia) 

Tarifa 

sem 

imposto 

(R$/m³) 

 1 a 105  2,5492 1 a 1.000 2,2564 0 a 100 1,8651 

 106 a 350  1,8429 1.001 a 5.000 1,8762 101 a 500 1,5796 

 351 a 1.000  1,7831 5.001 a 50.000 1,5375 501 a 1.000 1,5467 

 1.051 a 3.500  1,7341 

50.001 a 

300.000 1,5179 1.001 a 5.000 1,4891 

 3.501 a 7.000  1,7328 

300.001 a 

500.00 1,4962 5.001 a 10.000 1,3476 

 7.001 a 42.000  1,7069 

500.001 a 

1.000.000 1,4797 10.001 a 20.000 1,3202 

 42.001 a 84.000  1,693 

1.000.001 a 

10.000.000 1,4715 20.001 a 50.000 1,3069 

 84.001 a 140.000  1,6697 

 

50.001 a 100.000 1,2937 

 140.001 a 245.000  1,6538 100.001 a 150.000 1,281 

 245.001 a 420.000  1,6398 150.001 a 200.000 1,2697 

 420.001 a 

7.000.000  1,6289 Acima de 200.001 1,2588 

Acima de 7.000.000 1,6018  
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Tabela 52: Tarifas de gás natural por faixa de consumo mais recentes para Pernambuco, 

para uso industrial, com concessionária discriminadas. Adaptado de COPERGÁS 

(COMPANHIA PERNAMBUCANA DE GÁS) (2021). 

Pernambuco - Copergás, Industrial 

Faixa de consumo (m³/dia) Tarifa sem imposto (R$/m³) 

0 a 1.000 1,5733 

1.001 a 5.000 1,5565 

5.001 a 10.000 1,5435 

10.001 a 25.000 1,5372 

25.001 a 50.000 1,5251 

50.001 a 100.000 1,4961 

100.001 a 125.000 1,4811 

125.001 a 150.000 1,4406 

150.001 a 175.000 1,3880 

175.001 a 200.000 1,3844 

200.001 a 225.000 1,3831 

acima de 225.000 1,3820 

 

7.8. Plantas de soda-cloro em território brasileiro 

Para estimação da capacidade ociosa média de soda, ou disponibilidade da mesma 

para utilização em plantas hipotéticas de DAC, utilizou-se a média de utilização das 

plantas de soda-cloro no país nos anos de 2015 a 2018, de 77,25% (ASSOCIOAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS CLORO E DERIVADOS (ABICLOR), 

2019) e razão de produção de soda para cloro de 1,12 (BASTOS, 2011). 
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Tabela 53: Plantas de soda-cloro no país, com capacidade instalada e estimação de 

capacidade ociosa de soda. Elaboração própria com dados de ASSOCIOAÇÃO 

BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE ÁLCALIS CLORO E DERIVADOS (ABICLOR) 

(2019). 

Empresa Cidade Estado 

Capacidade 

Instalada 

de cloro 

(10³ t/ano) 

% em 

relação a 

nacional 

Capacidade 

Instalada 

de soda (10³ 

t/ano) 

Disponibilidade 

média de soda 

por ano (t/ano) 

Braskem-AL Alagoas AL 409,4 25,99% 458,5         104.315  

Braskem-BA Camaçari BA 70,3 4,46% 78,7           17.912 

Chemtrade Aracruz ES 47,7 3,03% 53,4           12.154 

CMPC Celulose 

Riograndense Guaíra RS 31,5 2,00% 35,3             8.026 

Dow Brasil Aratu BA 415 26,35% 464,8         105.742 

Katrium 

Rio de 

Janeiro RJ 40 2,54% 44,8           10.192 

Produquímica 

Igarassu Igarassu PE 46,1 2,93% 51,6           11.746 

Unipar Indupa 

Ribeirão 

Pires SP 160,2 10,17% 179,4           40.819 

Unipar 

Carbocloro Cubatão SP 355 22,54% 397,6           90.454 

 

7.9. Resultados auxiliares da análise de ciclo de vida 

Para cada alternativa de EOR (1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1 e 4.2) foi realizada 

uma diferente ACV. Para auxiliar na discussão dos resultados e na conclusão, este anexo 

apresenta os 5 principais processos que contribuem para o GWP500. Esta proporção 

pouco varia entre os hotspots, e pouco varia entre a escolha do transporte do CO2 ou frete 

de soda ou não possuir transporte (destinação refrigerantes), na maioria dos casos. Dessa 

maneira, são apenas apresentados os resultados para as alternativas 1.1 e 1.3. 
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Figura 21: Contribuição dos processos para o GWP500 na alternativa 1.1. Elaboração 

própria no OpenLCA com Ecoinvent 3.6. 

 

Figura 22: Contribuição dos processos para o GWP500 na alternativa 1.3. Elaboração 

própria no OpenLCA com Ecoinvent 3.6. 


