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INTRODUÇÃO 

Ações antrópicas como a queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás 

natural), utilização de aerossóis, combustão de biomassa, além de outras atividades 

básicas e intensas como o cultivo de arroz e criação de gado, liberam para atmosfera um 

conjunto de gases chamados “Gases do Efeito Estufa” (GEE). Os principais gases 

responsáveis pelo efeito estufa são: óxido nitroso (N2O), metano (CH4), dióxido de 

carbono (CO2) por serem os mais abundantes.  Existem outros como: vapor d’água 

(H2O), ozônio (O3), clorofluorcarbonos (CFCs), hidroclorofluorcarbonos (HFCs), 

perfluocarbonos(PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF6).   

Embora a maior parte dos gases do efeito estufa seja também produzida pela natureza, 

o acréscimo derivado da atividade industrial conduz (ou conduziu) ao desequilíbrio da 

natural sustentabilidade. 

O conjunto é sustentável quando a velocidade na produção dos gases é menor do que a 

velocidade que a natureza age para reabsorvê-los. O dióxido de carbono (CO2), em 

especial, tem efeitos danosos para o meio ambiente, principalmente devido à 

velocidade crescente com que vem sendo produzido para atender às necessidades do 

modelo consumista da vida atual.  A emissão de GEEs, principalmente o dióxido de 

carbono, provoca o aquecimento global e consequentemente as mudanças climáticas 

(IPCC, 2005).  

Os combustíveis fósseis são um dos grandes responsáveis pelo aumento das emissões de 

CO2 e as projeções do gráfico 1 indicam que, em 2030, esse aumento pode chegar a 

55% das emissões do ano de 2004(Schaeffer, 2008).   
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Gráfico 1 : Emissões de CO2 em bilhões de toneladas  

 
Fonte: IEA, 2008. 

 

O aumento das emissões de dióxido de carbono é uma realidade devido ao aumento da 

demanda de energia primária no mundo.  Os combustíveis fósseis representarão 85% da 

demanda de energia primária (Schaeffer, 2008).  Isto pode ser observado no Gráfico 2.  

 
Gráfico 2: Demanda de Energia Primária (Mtep)  
 

 
Fonte: IEA, 2008. 

 

 

Diante desse quadro de aumento de emissões de CO2 surgem tecnologias para promover 

a redução dessas emissões e consequentemente mitigar as mudanças climáticas. 
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O objetivo principal das medidas para mitigar as mudanças climáticas é evitar que o 

planeta atinja um desequilíbrio climático irreversível.  Estas medidas devem controlar, 

principalmente, a emissão de dióxido de carbono para a atmosfera.  Medidas como, por 

exemplo, o uso mais eficiente da energia, redução da queima de combustíveis fósseis e a 

implementação de soluções energéticas que façam uso de fontes de energia renováveis1.   

A implementação de novas fontes de energia, em alguns casos, ainda é muito cara e a 

economia mundial ainda é alimentada pelos combustíveis fósseis.  Sendo assim, estudos 

sobre alternativas para mitigação, como o Seqüestro de Carbono (Captura e 

Armazenamento de CO2), estão se desenvolvendo com relativa rapidez (IPCC, 2007). 

 

De acordo com Pacala e Socolow (2004) as emissões mundiais de carbono em 2005 

eram de 7GtC/ano e chegarão, em 2055, a 14 GtC/ano.  Sendo assim, propuseram sete 

medidas para a mitigação do aumento das emissões de carbono durante o período de 50 

anos.  Essas medidas são conhecidas como as sete cunhas de Pacala e Socolow.  A 

Figura 1 mostra as sete cunhas mencionadas. 

 
Figura 1-As sete cunhas de Pacala e Socolow. Fonte: Pacala e Socolow, 2004. 
 

 As medidas propostas são dividas em dois grupos: grupo de processos que não emitam 

ou emitam menos carbono para a atmosfera e o grupo de captura e armazenamento de 
                                                 
1 Fontes como: biomassa, energia solar, energia eólica e energia proveniente de hidroelétricas.   
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carbono proveniente de processos industriais ou existente na atmosfera (CUNHA et al., 

2008). 

 

Segundo Pacala e Socolow (2004), as medidas do primeiro grupo são relacionadas à: 

 Eficiência energética 

 Uso de energias renováveis 

 Descarbonização dos combustíveis fósseis 

 Uso do Hidrogênio 

 Energia Nuclear 

 

 

Segundo Pacala e Socolow, 2004, no segundo grupo as medidas estão relacionadas à: 

 Captura e Armazenamento Geológico de Carbono (Seqüestro de carbono direto) 

 Reflorestamento (Seqüestro de carbono indireto) 

 

Cada uma das medidas seria responsável pela mitigação de 1 GtC/ano emitida e o 

Seqüestro Geológico de CO2 é considerado uma dessas medidas para redução das 

emissões de carbono. 

 

A captura do dióxido de carbono pode ser realizada a partir de processos industriais e na 

produção de petróleo e gás.  O armazenamento geológico de CO2 tem o objetivo de 

armazenar de forma segura o CO2 em formações geológicas adequadas (IPCC, 2007). 

 

Portanto, o objetivo do presente estudo é analisar o potencial técnico do Seqüestro 

Geológico de CO2 no setor petróleo no Brasil visando à necessidade de redução de 

emissões de CO2.  O Brasil ainda não possui metas para redução de emissões, porém isto 

é uma possibilidade para o período pós-2012. 

 

Primeiramente, o estudo apresenta a definição de Seqüestro Geológico de CO2 e 

apresenta de forma detalhada todas as etapas e tecnologias envolvidas no processo.  O 

Capítulo 1 envolve, portanto, a descrição das etapas de captura e separação de CO2, 

transporte e armazenamento em formações geológicas.   
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Em seguida, no Capítulo 2, é apresentado o estado-da-arte das tecnologias no mundo e 

principalmente no Brasil.  Esse capítulo mostra os projetos de CCGS2 existentes no 

mundo e os projetos no Brasil, além da capacidade de armazenamento das bacias 

sedimentares brasileiras. 

 

Por fim, o último capítulo descreve e analisa a aplicação das tecnologias de seqüestro 

geológico de CO2 no Setor Petróleo no Brasil.  O foco do estudo são duas fontes 

estacionárias de grande importância para o setor: as refinarias e os campos de 

exploração de petróleo e gás.  Foram analisadas as refinarias brasileiras e no caso dos 

campos de exploração de petróleo e gás foi analisada a Bacia de Campos, localizada na 

Região Sudeste e a Bacia do Recôncavo no Nordeste. 

 

                                                 
2 Carbon capture and geological storage 
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CAPÍTULO 1   - Seqüestro de Carbono Indireto e Direto 

Seqüestro de Carbono pode ser definido como captura e estocagem segura de CO2 que 

de outra forma seria emitido para a atmosfera ou permaneceria nela (DOE, 1999). 

Existem dois tipos de seqüestro de carbono: o seqüestro de carbono indireto e o direto. 

No seqüestro de carbono indireto o CO2 atmosférico é removido por processo natural, 

ou seja, o dióxido de carbono é absorvido pela fotossíntese e incorporado à biomassa do 

vegetal durante o seu crescimento. Este mecanismo incentiva os florestamentos e 

reflorestamentos em áreas onde a vegetação foi alterada. 

 

O Seqüestro de Carbono direto consiste num processo de separação e captura do CO2 de 

processos industriais e processos relacionados à geração e/ou consumo de energia, 

seguido de transporte para um local de estocagem segura de modo que ocorra o 

isolamento do gás em relação à atmosfera por um longo período de tempo (IPCC, 

2005). No seqüestro de carbono direto o CO2 é, então, removido dos sistemas 

estacionários de geração de energia, campos de exploração de petróleo e gás, refinarias 

de petróleo, cimenteiras, siderúrgicas, Unidades de Produção de gás natural, Unidades 

de Produção de Fertilizantes, etc, sendo armazenado com segurança3 em formações 

geológicas, nos oceanos, em forma de carbonatos minerais ou utilizados em processos 

industriais.  

 

O sucesso nas práticas e técnicas utilizadas em seqüestro de carbono pode ser garantido 

quando o CO2 é armazenado de modo estável, por um longo tempo, de forma 

economicamente viável. Para a verificação do sucesso das técnicas de seqüestro de 

carbono, projetos estão sendo desenvolvidos para medir e calcular a quantidade de CO2 

que, de fato, será armazenada ao longo dos anos.  Ou seja, estão sendo desenvolvidas 

técnicas de monitoramento e verificação (IPCC, 2007) 

                                                 
3 Segurança, neste caso, se refere ao armazenamento geológico em que o risco de vazamentos é muito 
pequeno ou nulo. 
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1.1. Seqüestro de Carbono Indireto ou terrestre:   

O Seqüestro de carbono indireto ou terrestre (fixação de carbono na biomassa) tem 

como objetivo aumentar a fixação de carbono na vegetação e no solo, seja pelo aumento 

da remoção de CO2 da atmosfera ou pela prevenção de emissão de CO2 desses 

ecossistemas para a atmosfera.  Pode ser realizado através dos seguintes mecanismos 

(DOE, 1999): 

 Aumento da fixação fotossintética de carbono  

 redução da decomposição da matéria orgânica nos solos 

 melhoria das formas de manejo da terra de modo a diminuir a emissão de CO2 

A remoção de CO2 da atmosfera para os ecossistemas terrestres ocorre quando o 

processo de fotossíntese é mais intenso que os processos de respiração e decomposição, 

resultando no crescimento das plantas, das raízes e da biomassa microbiana no solo.  

Os solos são o maior reservatório de carbono dos ecossistemas terrestres.  São estocadas 

cerca de 2000 GtC nos ecossistemas terrestres sendo que 75% dessa quantidade está 

contida no solo(DOE, 1999).  Percebe-se, então, que além de serem essenciais para o 

desenvolvimento das plantas, os solos são de grande importância para o seqüestro 

indireto de carbono.   

As situações a seguir oferecem boas oportunidades ao seqüestro de carbono indireto: 

•  Florestas: armazenamento de carbono no subsolo, nos troncos das árvores, na 

cobertura vegetal do solo  

• Agricultura e pecuária: plantações, gramas e pastos  

• Agroenergia: além de plantações para produção de biocombustíveis o foco diz 

respeito ao seqüestro de carbono no solo em longo prazo.  

• Áreas degradadas e desertificadas: Recuperação de áreas degradadas e 

desertificadas oferece benefícios significativos e também de grande potencial 

para o seqüestro de carbono no solo e no subsolo através do reflorestamento 

dessas áreas. 

Algumas medidas são sugeridas para aumentar a absorção de carbono.  Medidas como 

(DOE, 1999): 
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No solo 

   - aumento da profundidade da camada de matéria orgânica nos solos 

 - aumento da concentração de carbono no solo 

 - aumento da massa e/ou profundidade das raízes 

 - diminuição da taxa de decomposição da matéria orgânica dos solos 

Na vegetação 

- aumento da densidade da biomassa total por área ou por densidade de carbono 
 na  biomassa 

 - aumento do tempo de vida da biomassa vegetal 

 - aumento da utilização da biomassa vegetal na fabricação de produtos duráveis 

  



 9

1.2. Seqüestro de Carbono Direto: 

O seqüestro de carbono direto envolve a captura do CO2 oriundo de processos 

industriais e da queima dos combustíveis fósseis antes que ele alcance a atmosfera.  O 

CO2 deve ser separado dos efluentes gasosos quando necessário e este CO2 deve ser 

transportado e injetado diretamente nos oceanos e/ou em formações geológicas.  No 

presente estudo o foco será o armazenamento geológico do dióxido de carbono 

proveniente das atividades relacionadas à produção de petróleo e gás e ao refino de 

petróleo.  

O CCGS4 é dividido em três etapas básicas: separação e captura5, transporte e 

armazenamento geológico. Após a última etapa o monitoramento do CO2 deve ser feito 

para a verificação do armazenamento e para minimizar os riscos de vazamento.  O 

esquema da Figura 2 representa as etapas do CCGS. 

                            CO2 CO2  CO2  

   
 
Figura 2 – Esquema das etapas do CCGS.  Fonte: Elaboração própria 

1.2.1. Captura e Separação de CO2  

A etapa de Captura do CO2 consiste em separar e capturar o dióxido de carbono de 

correntes de gases provenientes de fontes estacionárias como: cimenteiras, plantas de 

energia (carvão, gás natural, óleo), refinarias, campos de exploração e produção de óleo 

e gás e unidades de separação de CO2, Unidades de Produção de gás natural e destilarias 

de álcool.   Existe, então, a necessidade de separar o CO2, pois os gases emitidos 

provenientes de alguns tipos de fonte estacionária estão misturados entre si e apenas 

uma porcentagem é composta por dióxido de carbono. Existem métodos para a 

separação do gás e também as rotas tecnológicas que utilizam esses métodos para 

capturar o CO2.  Estes métodos e rotas tecnológicas estão apresentados a seguir. 

                                                 
4 Carbon Capture and Geological Storage 
5 Após a captura é feita a compressão do CO2 a uma pressão de aproximadamente 100 atm e esta  não se 
caracteriza por uma etapa básica, porém é necessária e deve ser feita antes da etapa de transporte (Benson, 
2005). 

Separação 
e 

captura 

compressão 
e 

desidratação 

 
Transporte 

Armazenamento 
Geológico 
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Métodos de separação: 

Existem alguns métodos para separação de gases que podem ser utilizados para a 

separação de CO2.  

1- Absorção: Química e Física 

A separação na absorção química é feita através do contato do gás com solventes 

químicos.  Estes solventes são capazes de reagirem com o gás e assim separá-los.  Antes 

de reagir o gás com o solvente, a corrente de gás recebe um pré-tratamento para 

remover particulados e outras impurezas.  Então, passa por uma torre de absorção onde 

entra em contato com o solvente.  O composto formado será submetido a uma redução 

de pressão e/ou aumento de temperatura (120ºC) para liberar o CO2. Após liberar o gás o 

solvente será regenerado (IEA, 2002).   Isso ocorre num processo cíclico, pois após 

liberar o gás os solventes serão novamente utilizados para capturar nova quantidade de 

gás.  Um problema comum nesse processo é que grandes quantidades de solventes são 

necessárias para conseguir processar uma grande vazão de CO2, o que se traduz em 

necessidade de grandes equipamentos com grandes gastos de energia e 

conseqüentemente altos custos.  O gasto energético da absorção química para realizar a 

regeneração do solvente químico é grande e a eficiência é baixa6.  Os solventes 

químicos mais utilizados seguem na tabela Tabela 1. 

Tabela 1: Solventes químicos 
 
Solvente Tipo Fornecedor 

Benfield (Carbonato de potássio) Químico UOP 

MEA(1) (Monoetanolamina) Químico Vários 

MDEA(1) (Metildietanolamina) Químico BASF e outros 

Sulfinol Químico Shell 

Fonte: IPCC, 2007.  

(1) Os solventes químicos a base de amina são os mais utilizados para capturar CO2 de correntes de gás a 
baixas pressões (Figueroa et al., 2008). Existem ainda os solventes MHI KS1 e o solvente à base de flúor 
e MEA. 

 

                                                 
6 Na absorção química apenas 0,5 mol de CO2 é absorvido por 1 mol de amina e o carbonato formado é 
bem estável. 
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A Absorção física também é utilizada para separação de gases e utiliza solventes físicos 
como mostra a tabela Tabela 2. Neste caso, porém, não há reação. 

 
Tabela 2 : Solventes físicos 
 
Solvente Tipo Fornecedor 

Rectisol (Metanol) Físico Lurgi e Linde, Alemanha 

Lotepro Corporation, EUA 

Purisol Físico Lurgi, Alemanha 

Selexol Físico Union Carbide, EUA 

Fonte: IPCC, 2007. 

A Absorção Física é normalmente utilizada em situações em que a pressão do exausto é 

alta e que a concentração de CO2 também é alta, como por exemplo, as plantas de 

gaseificação como IGCC7 (IEA, 2002).  

Além desses solventes apresentados, existem também os solventes híbridos, que 

combinam as melhores características dos solventes químicos e físicos8 (IEA, 2002).  

Na escolha do melhor sistema de absorção de CO2 do ponto de vista técnico e 

econômico, alguns parâmetros devem ser levados em consideração, como (IPCC, 2007): 

 Taxa de vazão do gás a ser separado. Esta é importante, pois irá determinar o 

tamanho do equipamento necessário para realizar a absorção (absorber) e este 

equipamento representa boa parcela do custo total de captura. 

 Concentração de CO2 no gás exausto. É necessário avaliar a pressão do dióxido 

de carbono, pois sendo esta baixa devem-se utilizar solventes químicos para a 

absorção. 

 Taxa de remoção de CO2 que se deseja atingir. Na prática a taxa de remoção está 

na faixa de 80 – 95 %; porém, a taxa exata de recuperação de CO2 irá depender 

também de fatores econômicos. Isso porque, uma taxa mais alta de recuperação 

de CO2 requer uma coluna mais alta de absorção, mais gastos energéticos e, 

conseqüentemente, custos mais elevados.   

                                                 
7 Planta de gaseificação integrada com turbinas em ciclo combinado. 
8 Ver referência (IEA, 2002) para mais informações. 
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 Taxa de vazão do solvente. Esta taxa será fixada pela concentração de CO2 

presente no gás exausto e também por parâmetros previamente estabelecidos.  

 Consumo de energia no processo. O consumo energético é a soma da energia 

térmica necessária para regenerar os solventes e da energia elétrica utilizada no 

processo, além da energia elétrica utilizada para comprimir o CO2 final para ser 

transportado e armazenado. 

 Necessidade de resfriamento. O resfriamento é necessário para reduzir a 

temperatura do gás exausto e do solvente, para que atinjam a temperatura ideal 

para a absorção. 

A absorção química e a absorção física ainda não são utilizadas em larga escala apesar 

de serem consideradas tecnologias maduras. Principalmente a absorção química com 

solventes químicos à base de amina é bastante utilizada para capturar CO2 de correntes 

de gás com baixa pressão (Figueroa et al., 2008 e IEA, 2002).  Os maiores problemas 

relacionados aos solventes químicos dizem respeito à corrosão da torre de absorção e à 

grande demanda energética necessária para o processo de regeneração dos mesmos.  Por 

mais de 60 anos a absorção física também tem sido utilizada, principalmente, nas 

indústrias de petróleo, gás natural e na indústria química para remoção de gases como 

H2 S, na remoção de CO2 e na produção de H2 (IEA, 2002).  

2-Adsorção: 

A adsorção é outro método de separação de gases. Este utiliza materiais sólidos e 

através do contato da superfície destes com os gases realiza a separação.  Variáveis 

críticas para a adsorção são: temperatura, pressão, forças nas superfícies dos materiais, e 

o tamanho dos poros na superfície dos materiais.  As tecnologias de adsorção são (IEA, 

2002):  

- Pressure Swing Adsorption (PSA) 

- Temperature Swing Adsorption (TSA) 

- Electrical Swing Adsorption (ESA)  

Uma Unidade típica de PSA possui vasos de pressão e cada um contém o mesmo tipo de 

material de adsorção como carvão ativado e zeólitas.  As zeólitas são consideradas mais 
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eficientes para a separação de CO2 por adsorção (Gomes e Yee, 2002).  Através do 

contato do gás com o material presente nos vasos, o CO2 é retido enquanto que os outros 

componentes do gás conseguem passar.  Normalmente, este gás possui alta pressão e 

baixa temperatura.  Após a camada de material reter o CO2 esta irá sofrer regeneração 

através da diminuição da pressão no vaso e será utilizada novamente para separar nova 

quantidade de gases (IEA, 2002). 

Nas Unidades de TSA ocorre um processo bem semelhante ao anterior, porém a 

regeneração do material é feita aumentando-se a temperatura, enquanto a pressão 

permanece inalterada.   

Finalmente, uma unidade de ESA utiliza fibra de carvão ativado.  Para tornar esse 

material mais eficaz algumas características podem variar, como: o tamanho de seus 

poros, volume dos poros e a área de contato (área da superfície do material).  Como a 

fibra de carvão possui alta condutividade, gases adsorvidos podem ser liberados 

rapidamente utilizando-se uma corrente elétrica de baixa voltagem.  Neste processo, a 

pressão do sistema não varia e a temperatura é minimamente alterada (IEA, 2002). 

As tecnologias PSA e TSA são utilizadas atualmente na produção comercial de H2, 

separação de O2 e na remoção de CO2 de gás natural.  Porém, a tecnologia de ESA 

mesmo ainda não estando disponível comercialmente, tem a perspectiva de utilizar 

menos energia que as outras tecnologias de adsorção apresentadas (IEA, 2002). 

3– Membranas: 

As membranas são barreiras físicas compostas de materiais semipermeáveis que 

permitem que alguns componentes passem por elas enquanto outros ficam retidos 

(Engelien, 2004).   Os materiais que compõe as membranas podem ser divididos em 

dois grupos: sintético e biológico.  As membranas sintéticas são divididas em dois 

subgrupos: orgânicas (poliméricas) e inorgânicas.  As membranas mais utilizadas para 

separação de CO2 são as orgânicas poliméricas, porém as membranas inorgânicas 

cerâmicas também são utilizadas.  As membranas também apresentam dois tipos de 

módulos: espiral e tubular. A Figura 3 ilustra membranas do tipo módulo tubular. 
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Figura 3 - Membranas de módulo tubular. 

Fonte: (Engelien, 2004)   

Existem alguns outros tipos de membranas que estão surgindo e sendo testadas para 
serem utilizadas em escala comercial como9: (Yang et al, 2008). 

 Membranas de carbono  

 Membranas de alumina  

 Membranas de sílica   

 Membranas de zeólitas10  

A vazão com que os gases atravessam as membranas dependerá da diferença de pressão 

que possui o exausto e o outro lado da membrana.  Normalmente, altas pressões são 

desejadas na separação de CO2 por membranas. As membranas são utilizadas 

largamente na separação de H2, na separação de CO2 proveniente de gases exaustos de 

processos industriais e podem ser usadas para a separação de O2 do ar. (IPCC,2007)  

4- Destilação Criogênica 

A Destilação Criogênica tem como princípio a separação de gases através da 

condensação.  Ocorre então o resfriamento dos gases e com as baixas temperaturas eles 

tendem a condensar.    Quando os gases são resfriados a temperaturas abaixo de seus 

pontos de vaporização, condensam e se separam, pois cada um possui um ponto de 

vaporização específico (IEA, 2002). Os esquemas dos métodos de separação de gases 

aqui apresentados estão na Figura 4. 

                                                 
9 Para mais informações sobre as membranas que ainda estão sendo testadas ver IPCC (2007), Yang et 
al.(2008) e Figueroa et al (2008). 
10 Zeólitas são sólidos microporosos que têm a capacidade de reter seletivamente moléculas por um 
processo de exclusão baseado no tamanho das moléculas (IPCC, 2007). 
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Figura 4: Esquema de separação de gases pelos métodos de separação: absorção, 
membranas e destilação criogênica. Fonte: IPCC, 2007. 

A seguir estão apresentadas as diferentes rotas tecnológicas e como os diferentes 

métodos de separação se aplicam a cada uma delas. 

Rotas Tecnológicas para Captura de CO2 : 

As rotas tecnológicas para este processo são classificadas em: (IPCC, 2007) 

1- Pré-combustão (CO2 é capturado antes da combustão) 

2- Pós-combustão (CO2 é capturado depois da combustão)  

3- Oxicombustão (Combustão com oxigênio ao invés de ar).   

4- Looping Químico11 

                                                 
11 Tecnologia ainda em desenvolvimento (IPCC, 2007 e Yang et al., 2008). 
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O esquema da Figura 5 mostra as diferentes rotas tecnológicas, salvo o Looping 

Químico. 

 
Figura 5 – Rotas tecnológicas para a Captura de CO2. Fonte: Thomas, 2006. 

 A pré-combustão consiste em separar o CO2 antes da queima do combustível.  Nesse 

caso, o gás possui alta pressão e alta concentração de CO2.    Na pré-combustão os 

processos mais comuns para separação são absorção química e/ou física utilizando 

solventes químicos e físicos, membranas poliméricas, looping químico e a separação em 

plantas de energia com sistema de gaseificação (IGCC e NGCC) 12 (Figueroa et al., 

2008).  Existem vantagens e desvantagens para escolha desta rota tecnológica para 

realizar a captura.  Na pré-combustão, uma vantagem seria que o CO2 resultante da 

separação vai estar com alta pressão, o que reduz custos relacionados à compressão.  Por 

outro lado, essa tecnologia pode ser aplicada apenas em novas plantas de energia que 

utilizam o sistema de gaseificação que por sua vez ainda é muito caro, como será visto 

mais adiante (Figueroa et al., 2008).   

A pós-combustão consiste em coletar o exausto proveniente da combustão com o ar, ao 

invés de liberá-lo para atmosfera e separar o CO2 em seguida.  A concentração de CO2 

                                                 
12 Específico para remoção de CO2 proveniente da gaseificação. Separa de modo eficiente o CO2 do gás de 
síntese, recuperando até 90% de CO2.  (Figueroa et al., 2008) 
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no gás exausto é, normalmente, em torno de 15% vol13.  O gás exausto, então, passa por 

equipamentos de separação de gás, obtendo o dióxido de carbono a uma pressão de no 

máximo 0,15 atm (Figueroa et al., 2008).  A pós-combustão utiliza, principalmente, 

solventes químicos à base de amina para realizar a separação, pois a concentração de 

dióxido de carbono no exausto é baixa.  Além de solventes químicos, existem alguns 

métodos para separação de gases que são promissores, mas que estão ainda em 

desenvolvimento14.  Uma vantagem em relação à pós-combustão é que esta tecnologia 

pode ser aplicada na maioria das termelétricas convencionais.  Porém, como o exausto 

proveniente dessas plantas de energia possui baixa concentração de CO2, este possuirá 

baixa pressão, necessitando de compressão para ser transportado e armazenado. 

 

A oxicombustão (oxy-fuel) utiliza oxigênio ao invés de ar para fazer a queima e assim 

capturar o gás.  Neste processo, primeiro o oxigênio (O2) é separado do ar em uma 

planta de separação de ar.  A reação do combustível vai ocorrer na presença de O2 e 

CO2, fazendo com que o gás resultante possua alta concentração de CO2, não possuindo 

N2.  Além disso, são removidos materiais particulados e compostos de enxofre.  A 

concentração de CO2 neste gás é aproximadamente 90% por unidade de volume, o que 

permite processos de menor custo para separação, como a absorção física (Yang et 

al.,2008).  Contudo, o que se economiza de energia e de custos no processo de captura, 

em parte ou mesmo totalmente, pode ser despendido na unidade de separação de ar. A 

destilação criogênica pode ser utilizada também para separar o oxigênio do ar para 

realizar a oxicombustão.  Uma vantagem da oxicombustão é que o gás resultante terá 

alta concentração de CO2.      Porém, dado que o processo necessita de grande quantidade 

de O2, tal fato pode vir a encarecê-lo muito e o tornar inviável (Figueroa et al., 2008).  A 

Figura 6 representa um esquema da rota tecnológica de oxicombustão. 

 

                                                 
13 Esta concentração dependerá do combustível fóssil. 

14 Além de solventes químicos, existem outras tecnologias em desenvolvimento.  Tecnologias como 
Sistemas a base de carbonato, sistemas à base de amônia, sistemas à base de enzimas, novos materiais 
para adsorção, líquidos iônicos e outros (Figueroa et al., 2008 e Yang et al., 2008).  Porém, o foco do 
estudo são os métodos de separação de gases que são utilizados para a separação de CO2 e que já são bem 
conhecidos.  
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Figura 6: Esquema da rota tecnológica de Oxi-combustão. Fonte: Elaboração própria 
 

Outra opção de combustão com o O2 é o Looping Químico ou “Chemical Looping”.  A 

idéia principal é separar a combustão dos hidrocarbonetos em reações de oxidação e 

redução.  Para isso deve ser introduzido um óxido metálico15, adequado para levar o 

oxigênio a circular entre os dois reatores, como mostra o esquema da Figura 7. 

 
Figura 7 : Esquema de Looping Químico. Fonte: Elaboração própria  
 
A separação do oxigênio do ar não necessita de uma planta específica, pois o oxigênio é 

transferido do ar para o reator de combustão através de um óxido metálico.  O princípio 

do Looping Químico pode ser implementado em turbinas a gás ou em turbinas a vapor. 

No Looping Químico há reação do O2 com o metal , que é uma reação fortemente 

exotérmica e há também a redução do óxido metálico com carbono do combustível que 

é uma reação levemente endotérmica e o exausto possuirá alta concentração de CO2 

(Rubel et al., 2008). Nesta opção de captura como é utilizado oxigênio ao invés de ar, 

                                                 
15 Alguns dos metais de transição que podem ser utilizados são: ferro, níquel, cobre e manganês. 
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não é necessária a instalação de equipamentos de controle de NOx pois o nitrogênio não 

está presente.  A tabela 3 resume as rotas tecnológicas e os métodos de separação de 

CO2 correspondentes já utilizados em escala comercial16(IPCC, 2007). 

 
Tabela 3 – Resumo das Rotas Tecnológicas para Captura de CO2 e dos Métodos de 
Separação de gases.  
 
Rotas Tecnológicas 

para Captura 

Pré-combustão Pós-combustão Oxicombustão / 

Looping Químico 

Métodos de 

separação 

   

Solventes 

(Absorção) 

Solventes 

Químicos e Físicos 

Solventes 

Químicos 

- 

“Adsorventes” 

(Adsorção) 

Zeólitas e Carvão 

Ativado 

Zeólitas e Carvão 

Ativado 

Zeólitas e Carvão 

Ativado 

Membranas Polimérica Polimérica Polimérica 

Destilação 

Criogênica 

Liquefação Liquefação Destilação 

Fonte: IPCC, 2007 

Captura de CO2 em Plantas de Energia: 

Plantas de energia que utilizam combustíveis fósseis para a geração de energia são 

importantes fontes emissoras de dióxido de carbono.  Emitem cerca de um terço das 

emissões totais de dióxido carbono provenientes de ações antropogênicas (Pennline et 

al., 2008). Termelétricas a base de carvão e gás, IGCC e NGCC podem separar e 

capturar CO2 utilizando as rotas tecnológicas para captura e os métodos de separação 

apresentados anteriormente.   

Normalmente, a tecnologia de pós-combustão é utilizada para captura de CO2 em 

termelétricas convencionais e para separação utiliza-se a absorção química com, por 

                                                 
16 O presente estudo tem como foco as tecnologias e métodos para captura e separação de CO2 existentes 
e mais comumente utilizados, porém para informações sobre tecnologias em aperfeiçoamento ver 
Figueroa et al (2008). 
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exemplo, o solvente MEA17. Este esquema para separação e captura de CO2 utilizando a 

absorção química pode aumentar o custo da energia em até 70% (Yang et al, 2008).  

Além da absorção química, o gás pode ser separado por membranas também.  No caso 

de termelétricas convencionais, o CO2 necessita ser separado de um gás exausto que 

contém NOx e SO2,  e que possui baixa pressão.   

No caso de plantas de gaseificação como IGCC pode ser utilizada a tecnologia de 

captura de pré-combustão, oxicombustão ou até looping químico.  Na pré-combustão, 

após o processo de gaseificação, o enxofre é removido e o gás de síntese é basicamente 

formado por monóxido de carbono e hidrogênio.  O monóxido de carbono é, então, 

convertido para dióxido de carbono na unidade de “shift Conversion” para seguir para a 

unidade de separação utilizando, por exemplo, o método de absorção física com 

metanol18.  Existem alguns outros métodos para realizar a separação, mas estudos 

mostram que a absorção física é amplamente utilizável já que as concentrações de CO2 

no caso da gaseificação são altas19 (Yang et al, 2008).   Foi estimado, em 2000, que a 

captura com a tecnologia de pré-combustão pode aumentar o custo da energia elétrica 

em até 25% (Yang et al, 2008).  

Então, dependendo da fonte na qual se deseja realizar a captura, além de uma rota 

tecnológica adequada deve ser aplicado também um método de separação de gases 

adequado.  As características da corrente de gás da qual se deseja separar o CO2 devem 

ser analisadas antes de se escolher a tecnologia que será utilizada na captura de CO2 

(IEA, 2002).  As características a serem analisadas são: composição, pressão, 

temperatura e volume do exausto.  Estas características variam de acordo com os 

processos industriais, tipos de combustível e esquema da planta de geração de energia 

dos quais o exausto contendo o dióxido de carbono foi emitido.   

Após ser separado, o CO2 deve ser comprimido quando não estiver com a pressão 

desejada20, ou seja, o CO2 deve encontrar-se no estado supercrítico para ser transportado 

e em seguida injetado (IEA, 2002). 

 

                                                 
17 Solvente comumente utilizado a base de amina. 
18 Solvente físico comumente utilizado na pré-combustão. 
19 Aproximadamente 90%. 
20 Pressão do CO2 de 80 a 150 bar para ser transportado (Descamps et al., 2008 e IEA, 2002). 
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1.2.2.  Transporte: 

 Em escala comercial o transporte de CO2  é feito utilizando gasodutos ou carbodutos 

(dutos on e offshore), navios e combinações dos dois meios de transporte (IPCC, 2007 e 

Svensson et al.,2004).  

Gasodutos ou carbodutos 

O transporte de CO2 por meio de gasodutos ou carbodutos é o mais indicado para 

transportar grandes quantidades de CO2, pois estará no estado líquido (IPCC, 2007).   

Operadores de dutos estabeleceram especificações para a composição do gás 

transportado de acordo com o destino final.  Por exemplo, uma tubulação que passe por 

uma área populosa deve possuir restrições quanto ao máximo de H2S permitido presente 

na tubulação.      O transporte de CO2 utilizando dutos opera como uma “tecnologia 

madura”.  Por exemplo, nos EUA existem aproximadamente 2600 km de dutos que 

transportam mais de 48 Mt CO2 por ano (Svensson et al., 2004).  A maior parte das 

tubulações utiliza compressores à montante, para que o dióxido de carbono tenha a 

pressão necessária para ser deslocado. Porém, algumas distâncias são tão grandes que 

necessitam de compressores intermediários.  O CO2 desidratado não provoca corrosão 

das tubulações. Assim, quando o gás contém alguma umidade esta deve ser removida 

para prevenir a corrosão (IPCC, 2007).  Portanto, o máximo de H2O permitido nas 

tubulações é 600 – 700 ppm e a temperatura mínima é 5ºC (off-shore) e a temperatura 

ambiente (on-shore) (Thomas e Benson, 2005).  A Figura 8 mostra a instalação de dutos 

na França.   

 
Figura 8 – Tubulação a ser instalada na França. Percebe-se que é similar à tubulação 
utilizada para transporte de gás natural.  Fonte: PETROBRAS, 2006a. 
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Na concepção e construção de carbodutos (on e offshore) para o transporte de CO2 

alguns parâmetros devem ser analisados, tais como: pressão de sucção (MPa), energia 

para compressão (kWh/t CO2 ), comprimento da tubulação (km), espessura da tubulação 

(mm), diâmetro da tubulação (cm) e queda de pressão ao longo da tubulação (MPa/km) 

(Koorneef et al., 2008).  Como exemplo, Koorneef et al. (2008) apresentaram um estudo 

com carbodutos on-shore instalados na Holanda que possuem 95 cm de diâmetro, 

espessura de 10mm e 50 km de comprimento e portanto, possui a capacidade de 

transportar cerca de 30 Mt  de CO2  por ano. 

Navios 

O transporte de CO2 também pode ser feito por meio de navios, como foi dito 

anteriormente, e é análogo ao transporte de gases de petróleo na fase líquida, do ponto 

de vista econômico, porém é feito numa escala muito menor devido à demanda que é 

limitada (IPCC, 2007).  A Figura 9 mostra o transporte por meio de navios.  

 
Figura 9 – Transporte de CO2 por navios. Fonte: PETROBRAS, 2006b  

O CO2 também pode ser transportado através de tanques sobre ferrovias e rodovias, mas 

não são opções atraentes devido ao alto custo(IPCC, 2005). 

1.2.3. Armazenamento Geológico:    

O CO2 pode ser armazenado em reservatórios de petróleo e gás depletados, camadas de 

carvão, em reservatórios de petróleo e gás maduros (RAP e RAG)21, aquíferos salinos 

profundos, cavernas de sal, em formato de carbonatos pelo processo de carbonatação 

mineral, além de poder ser injetado diretamente nos oceanos.  Em relação ao seqüestro 

                                                 
21 RAP (recuperação avançada de petróleo) e RAG (recuperação avançada de gás). 
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em reservatórios geológicos, a indústria de óleo e gás já possui vasta experiência em sua 

execução (Rocha, 2007). 

Para o efetivo armazenamento de CO2 em formações geológicas são necessários alguns 

mecanismos (IPCC, 2007 e Benson, 2005): 

1) Trapeamento físico:  

a) hidrodinâmico – Pode ocorrer em aqüíferos salinos em que os fluidos migram 

com baixa velocidade, mas atingem longas distâncias.  Ao ser injetado o CO2 

tende a deslocar parte do fluido presente no reservatório, porém tende a 

permanecer no topo do reservatório já que possui uma densidade menor que a da 

água. Em longo prazo o CO2 é dissolvido e, então, passa a migrar com a água 

subterrânea na qual foi dissolvido.  

b)  estrutural – Consiste no armazenamento de CO2 em reservatórios que sejam 

cobertos por rochas de capeamento que são rochas de baixa permeabilidade, 

como, por exemplo, evaporitos e argilitos. Bacias de rochas sedimentares são as 

mais promissoras para o armazenamento, já que normalmente os reservatórios 

de óleo e gás e aqüíferos salinos se encontram nesse tipo de formação. 

2) Trapeamento geoquímico - consiste em processos em que ocorre a reação do o 

CO2 injetado tanto com a água presente no reservatório quanto com a rocha.  Na 

dissolução do CO2 no fluido presente no reservatório, o CO2 ao ser dissolvido na 

água e ao reagir com a rocha, provocará um aumento do pH.  Em reservatórios 

de petróleo o CO2 dissolvido diminui a viscosidade do óleo residual tornando-o 

mais fluido, sendo este o mecanismo básico de uma das técnicas mais 

comumente empregadas na recuperação avançada de petróleo (RAP).  Por fim, 

existe o trapeamento mineral. Este envolve reação do CO2 com minerais 

presentes nas formações geológicas para formar compostos sólidos estáveis, tais 

como carbonatos de cálcio, magnésio e ferro.   A Figura 10 e a Figura 11 

representam as formas de seqüestro de CO2 em formações geológicas.  



 24

 
Figura 10 – Formas de seqüestro de CO2 em formações geológicas.  

Fonte: PETROBRAS, 2006c. 

    

 

 

Figura 11 – Injeção de CO2 em formações geológicas.  Fonte: Dino, 2008.  
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A Figura 12 também mostra as opções de armazenamento para o Seqüestro Geológico 

de CO2.   

 
Figura 12 – Opções para o armazenamento geológico de CO2.  Fonte: CO2 CRC, 2005.  

 

Reservatórios Depletados de óleo e gás: 

Os reservatórios de óleo e gás depletados são uma das opções mais favoráveis dos 

reservatórios citados anteriormente, pois já possuem trapas geológicas naturais, 

realizando o trapeamento físico estrutural e por isso são mais seguros para o 

armazenamento.  Estes já são bastante conhecidos e estudados devido à exploração para 

produção de óleo e gás, além de utilizarem modelos para simular e prever possíveis 

movimentações do petróleo ou do gás presentes no reservatório. Portanto, nestes 

reservatórios seria mais fácil monitorar as conseqüências da injeção de CO2 (IPCC, 

2007 e IEA, 2001). 
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Reservatórios maduros de óleo com RAP22 e gás com RAG23: 

Normalmente, num primeiro momento pode ser extraído 5-40% do óleo total presente 

no reservatório.  Num segundo momento, com a injeção de água podem ser produzidos 

a mais até 20% do óleo total inicial (Gale, 2004).  Porém, os reservatórios maduros 

ainda podem ter quantidades razoáveis de óleo, então, a injeção de CO2 seria um 

mecanismo que poderia, além de armazenar o CO2, reativar a produção podendo gerar 

ganhos financeiros que abateriam o custo de captura do CO2.  Essa recuperação pode 

chegar a uma faixa de 7-23 %24 do óleo total inicial no reservatório, porém essa 

porcentagem varia de um campo para outro em função das características particulares de 

cada campo.   

A injeção em condições ótimas ocorre quando o CO2 encontra-se no estado supercrítico 

em que sua temperatura é de 33.1ºC e sua pressão é de 7,38 MPa (IPCC, 2005).  Além 

disso, a rocha no ponto de injeção deve ser porosa e permeável para que o CO2 penetre 

com facilidade e conforme se afaste do ponto de injeção não deve ter porosidade e 

permeabilidade acentuadas, permitindo assim, um armazenamento seguro.   

O armazenamento para ser seguro dependerá da densidade do CO2.  Já a densidade do 

dióxido de carbono dependerá de sua temperatura e pressão, assim altas temperaturas 

vão requerer maiores profundidades de injeção (maiores pressões) que devem estar em 

torno de 1500 – 2000 m e menores temperaturas vão requerer menores profundidades 

em torno de 800 – 1000 m (Bachu, 2003).   É possível armazenar a profundidades 

menores que 800 m.  Porém, o CO2 estará no estado gasoso o que pode vir a ser 

problemático quanto ao armazenamento seguro já que possíveis vazamentos podem 

ocorrer (IPCC, 2007).   

Na injeção de CO2 em reservatórios maduros cerca de 50-67% do CO2 injetado retorna 

com o óleo extra produzido e normalmente é separado e reinjetado, portanto há um 

saldo positivo de CO2 armazenado como é desejado (IPCC, 2007).  O CO2 remanescente 

que não retorna com o petróleo extra fica retido no reservatório, pois ou se dissolveu ou 

permeou pelos poros presentes na estrutura do reservatório. Para operações de RAP são 

                                                 
22 Recuperação Avançada de Petróleo  
23 Recuperação Avançada de Gás 
24 Em média, na recuperação avançada de petróleo são produzidos 13,2 % do óleo total (IPCC, 2007). 
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utilizados alguns critérios devido à composição do óleo presente no reservatório.  A 

injeção de fluidos imiscíveis (água) deve ocorrer em reservatórios que contenham 

petróleo pesado25 e injeção de fluidos miscíveis (CO2) deve ser aplicado a petróleo leve.  

Na injeção de fluidos miscíveis a pressão mínima do reservatório deve estar acima da 

faixa de 10-15 MPa. A capacidade mundial de armazenamento de CO2 em campos de 

óleo depletados está estimada acima de 100 Gt (IPCC, 2007).  

A Figura 13 lustra como ocorre o processo de Recuperação Avançada de Petróleo 

(RAP). 

 
Figura 13 – Recuperação Avançada de Petróleo.  Fonte: PETROBRAS, 2006d  

A recuperação avançada de gás (RAG) 26 proveniente de reservatórios maduros de gás 

também é uma opção promissora.  Mesmo sendo possível produzir, num primeiro 

momento, 95% do gás presente no reservatório, o CO2 pode ser injetado no reservatório 

e promover a repressurização do mesmo e com isso extrair mais gás.  Contudo, esta 

prática ainda encontra-se em escala piloto (IPCC, 2007). 
                                                 
25 Grau API é uma escala criada pelo American Petroleum Institute que significa gravidade específica, ou 
seja, a densidade de um líquido em relação à água e, portanto, define o tipo de petróleo (leve ou pesado) 
(API, 2008).  Para API, petróleo leve é acima de 31,1 API. 
26Recuperação Avançada de Gás   
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Camadas de Carvão (RAMC)27: 

As camadas de carvão são outra opção promissora para o seqüestro geológico de CO2 

devido ao benefício adicional que é produção extra de metano (RAMC).   

O carvão tem a capacidade de adsorver muitos gases e pode ter cerca de 25 m3 de 

metano28 por tonelada de carvão(IPCC, 2005).  O carvão tem maior afinidade com CO2 

do que com metano e, portanto, o CO2 possui maior facilidade de ser adsorvido no 

carvão.  A razão volumétrica de adsorção CO2 : CH4 dependerá do tipo de carvão.  

Sendo o carvão mais maduro (antracito), a razão é mais baixa, já um carvão mais jovem 

(lignito) apresenta uma razão de adsorção mais alta e pode chegar a 10:1 (IPCC, 2007).  

Ao injetar o CO2, este permeará pela matriz do carvão sendo adsorvido nos microporos 

liberando o metano, possibilitando a recuperação de cerca de 90% do metano presente 

na formação geológica(IPCC, 2007).  Já os métodos convencionais de recuperação de 

metano que utilizam a variação natural de pressão no reservatório recuperam cerca de 

50% do metano adsorvido. 

A profundidade das camadas de carvão está estimada entre 300 -1500 m, assim as 

condições de pressão e temperatura garantem as reações químicas necessárias para que 

o CO2 permaneça armazenado.  A recuperação do metano de camadas de carvão em 

média, é feita a uma profundidade de 1000m (IPCC, 2007).    

Um fator importante na escolha do local de armazenamento adequado no caso das 

camadas de carvão é a permeabilidade do carvão.  Esta normalmente varia muito e 

decresce conforme a profundidade aumenta.    

Em suma, este processo além de realizar o seqüestro geológico de CO2 pode aumentar a 

eficiência e lucratividade das operações comerciais de produção de metano, 

contrabalançando o custo operacional de captura e estocagem do CO2.  A Figura 14 

mostra o armazenamento de CO2 em camadas de carvão e recuperação avançada de 

metano. 

                                                 
27 Recuperação Avançada de Metano em Camadas de Carvão 
 
28 O metano está a  uma pressão de 1 atm e a uma temperatura de 0ºC. 
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Figura 14 - Recuperação Avançada de Metano em Camadas de Carvão.  
Fonte: PETROBRAS, 2006e.  

Aqüíferos Salinos: 

Formações salinas são rochas sedimentares saturadas e a água presente nestas possui 

alta concentração de sais dissolvidos.  Essa água representa grande quantidade da água 

do planeta. Porém, não pode ser utilizada para agricultura e nem para o consumo 

humano (IPCC, 2007). 

O seqüestro geológico em aqüíferos salinos profundos se apresenta bastante promissor 

por existir uma enorme quantidade de aqüíferos salinos, seja abaixo do fundo do mar ou 

subterrâneos, praticamente em todo planeta.  A injeção de CO2 em aqüíferos salinos 

deve ser feita em profundidades superior a 800 m para que o gás fique menos denso que 

a água, devido à pressão no reservatório (IPCC, 2007).  Assim, o gás sobe para o topo 

do reservatório aderindo à superfície do mesmo e/ou se dissolvendo na água.  Devido à 

solubilidade do CO2 em água, como dito anteriormente, uma parte do CO2 injetado se 

dissolve no meio e outra parte reage com os minerais presentes no reservatório.  

Formam-se, então, compostos sólidos estáveis como os carbonatos que se depositam no 

fundo, armazenando permanentemente o dióxido de carbono.   

A carbonatação mineral ocorre devido às interações do meio líquido (água) com 

fragmentos de rochas de silicato enriquecidas com cálcio, magnésio e ferro.  Assim, o 
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cálcio, o magnésio e o ferro reagem na presença do CO2 e precipitam para o fundo do 

reservatório como carbonatos. A carbonatação mineral possui duas grandes vantagens: a 

estabilidade do CO2 capturado por um longo período de tempo e a grande capacidade de 

armazenamento já que a matéria-prima utilizada para o processo são silicatos 

enriquecidos com magnésio, cálcio e ferro e estes estão disponíveis em grande 

quantidade em todo o planeta (GALE e FREUND, 2005). 

A Figura 15 mostra resíduos minerais provenientes da combustão que são capazes de 

seqüestrar CO2 utilizando o processo de Carbonatação (IPCC, 2007, IEA, 2001 e Gale e 

Freund, 2005).  

 
Figura 15 – Resíduos minerais da combustão que são capazes de capturar CO2.   
Fonte: PETROBRAS, 2006f.  

Como critério para escolha dos melhores locais para armazenamento em aqüíferos 

salinos deve-se observar a espessura da formação geológica, a profundidade, o potencial 

para injeção, o total de sólidos dissolvidos nos fluidos da formação geológica e a 

proximidade de zonas sísmicas potenciais.  Além disso, locais ideais devem ser 

distantes de centros de concentrações populacionais, porém o mais próximo possível das 

fontes emissoras para que o custo de transporte em dutos seja minimizado (Gupta et al., 

2004). 

Injeção direta nos Oceanos: 

No seqüestro de CO2 com injeção direta nos oceanos, a estocagem seria feita no fundo 

dos mesmos, a grandes profundidades, para que quando injetado, o CO2, permanecesse 

no fundo não retornando à superfície.  O que seria bem provável, pois estando entre 

1000 e 3000 m de profundidade, uma enorme camada de água estaria envolvendo o CO2 

injetado (IPCC, 2005).  Assim, até 1000 m seria o tipo dissolução e a 3000 m pode-se 

dizer que seria o tipo “lago profundo” de CO2 já que é injetado no estado crítico e 

devido a fatores como temperatura e pressão nessas profundidades permaneceriam neste 



 31

estado físico.  Porém, ainda não se sabe que efeito, essa injeção de CO2, causaria no 

ecossistema local, ou seja, não se sabe se poderia ser prejudicial à fauna e à flora 

marinhas que habitam o local de injeção.  A Figura 16 ilustra as opções do seqüestro de 

carbono nos oceanos  (IEA, 2001). 

 
Figura 16 - Ilustração do armazenamento de CO2 através da injeção direta nos oceanos. 
Fonte: IEA, 2001. 

1.2.4. Riscos ambientais no Seqüestro de Carbono Direto: 

  Transporte de CO2 por meio de dutos através de áreas populosas requer uma atenção 

especial para a escolha da rota pela qual vão passar as tubulações; para a proteção, ou 

seja, meios de controle, no que diz respeito a pressões muito elevadas; métodos para 

detectar vazamentos, além de outros fatores que devem ser levados em consideração na 

construção das tubulações.  Assim, com todos esses fatores sob controle não existem 

grandes empecilhos para a construção e utilização das tubulações para o transporte de 

CO2 que é uma das etapas do seqüestro de carbono.   A seleção apropriada das 

informações obtidas de uma análise do subsolo por onde passam as tubulações, um 

programa de monitoramento para detectar possíveis problemas, um sistema regulador e 

também o uso apropriado dos métodos estabelecidos para controlar possíveis 
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vazamentos do gás são fatores que levam a crer que os riscos sejam similares aos das 

atividades atuais como armazenamento de gás natural, RAP e depósito subterrâneo 

profundo de gases ácidos (misturas de CO2, H2S e outros subprodutos gasosos dos 

processos de exploração e refino de petróleo em que normalmente o CO2 é o maior 

componente desta mistura, ou seja, aproximadamente 90%) (IPCC, 2005). 

Em formações geológicas que se situam onshore, quando ocorre algum vazamento, o 

CO2 tende a ocupar espaços livres como aqüíferos de água potável, podendo contaminar 

a água (IPCC, 2007).  Quando ocorrem vazamentos provenientes de formações 

geológicas offshore o CO2 tende a atingir as camadas que compõe o solo do oceano e se 

conseguir passar por essas camadas e entrarão em contato com a água salgada.  Porém, 

a coluna de água acima do CO2 que escapou é muito grande (pressão muito grande), 

então, o dióxido de carbono se dissolverá provocando a diminuição do pH da água e 

podendo causar problemas à fauna e à flora locais.   

Sabe-se que as formações geológicas que estão menos propensas ao vazamento do CO2 

após ser armazenado são solos que sejam impermeáveis, estáveis, que não possuam 

falhas e que possuam trapas geológicas eficientes.  Portanto os vazamentos podem 

ocorrer devido a (IPCC, 2007):  

1) Vazamento repentino em que ocorreu falha no sistema de injeção do gás 

2) Vazamento gradual em que o gás escapa por falhas ou fraturas na tubulação que 

não são detectadas podendo elevar a concentração do gás na camada do solo 

logo abaixo da superfície causando efeitos letais nas plantas e contaminando 

lençóis freáticos 

3) Falhas geológicas (fraturas) 

4) Falhas nas trapas (falhas no trapeamento físico e geoquímico) 

A Figura 17 ilustra possíveis formas de vazamento provenientes de aqüíferos 

salinos e também algumas medidas para remediar esses vazamentos. 
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Figura 17 – Formas de vazamento  do CO2 injetado.  
Fonte: IPCC, 2007  

Outros impactos ainda podem ser causados pelo vazamento do CO2 injetado. Por 

exemplo, grandes fluxos de CO2 em contato com condições atmosféricas estáveis 

podem levar ao aumento da concentração do gás no ar afetando os seres humanos e 

animais.  E também um possível aumento na pressão do gás quando estiver sendo 

injetado poderia causar pequenos eventos sísmicos. 

No seqüestro de carbono nos oceanos ao adicionar CO2 diretamente no oceano ou no 

subsolo do oceano formando “piscinas ou lagos”, pois o dióxido de carbono estaria no 

estado líquido, vai alterar o ambiente local.  Experiências mostraram que altas 

concentrações de CO2 causariam a mortandade de organismos marinhos, porém os 

efeitos diretos da injeção de CO2 por um longo período de tempo nesses organismos 

ainda são desconhecidos (IPCC, 2005). 

Impactos ambientais devido a carbonatação mineral também podem ocorrer.  A fixação 

industrial de 1 tonelada de CO2 requer de 1,6 a 3,7 toneladas de óxidos (minérios 

contendo óxidos de cálcio, magnésio e ferro) (IPCC, 2005).  Os impactos da 

carbonatação mineral são similares aos impactos causados por minas de carvão.  

Incluem desmatamento (para obter os minérios), diminuição da qualidade do ar local, e 

a água e a vegetação seriam afetadas devido à perfuração do solo que causa a 
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movimentação de terra e contaminação das águas pelos metais pesados que são resíduos 

das minas.  Assim a conseqüência seria a degradação do habitat natural dos animais.  A 

maior parte dos produtos obtidos na carbonatação mineral necessita de um destino final 

que seria um aterro sanitário e para isso o transporte desses resíduos precisaria ser feito 

para o aterro. 

1.2.5.  Medição, Monitoramento e Verificação do Seqüestro de Carbono Direto: 

Medição, Monitoramento e Verificação, é uma etapa do Seqüestro de Carbono Direto 

definida como a capacidade de medir a quantidade de CO2 armazenado no local 

específico do seqüestro; de monitorar este local visando possíveis vazamentos ou outras 

formas que possam deteriorar a integridade do armazenamento ao longo do tempo e 

também verificar se o CO2 está realmente armazenado e não apresenta riscos ao meio 

ambiente (IPCC, 2005). 

O monitoramento deve ser utilizado para (IPCC, 2007): 

- monitorar as condições de injeção do CO2 e medir as taxas de injeção de CO2 

- verificar a quantidade injetada de CO2 que ficou efetivamente armazenada 

- otimizar o utilização dos volumes disponíveis para o armazenamento 

- demonstrar que o CO2 permanecerá armazenado nas formações geológicas que 

estiverem sendo estudadas 

- detectar vazamentos (leakage e seepage)29 

A capacidade de medir, monitorar e verificar vai assegurar um armazenamento seguro e 

permanente e, além disso, reduzirá também os riscos associados a futuras negociações 

de créditos de carbono gerados pela redução de gases de efeito estufa devido aos 

projetos/empreendimentos de captura e armazenamento de CO2. 

A medição, o monitoramento e a verificação poderão fornecer um feedback valioso para 

aprimorar continuamente as práticas de injeção e gestão de carbono. 

As áreas de atuação do monitoramento são (Benson, 2005): 

1) No reservatório (devem ser analisadas: a pressão, temperatura e o 

comportamento do CO2 injetado no reservatório). 

2)  No selo do reservatório (deve ser analisada a integridade do selo como possíveis 

fraturas, permeabilidade). 

                                                 
29 Leakage é considerado um vazamento de grandes proporções, um acidente.  Já seepage é considerado 
um pequeno vazamento (Melo, 2008). 
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3) No caminho percorrido pelo CO2  na formação geológica caso ocorra vazamento 

Então, para atuar nessas três áreas existem três categorias de técnicas para 

monitoramento além dos métodos sísmicos30.  As categorias são (Benson, 2005):  

-Monitoramento do ponto perfurado (poço) 

-Monitoramento através da superfície na região próxima à perfuração (características 

geofísicas) e 

-Monitoramento das características geoquímicas (retiram-se amostras do local para 

avaliar as concentrações de CO2 na região estudada).  

 

Medição, monitoramento e verificação também incluem o desenvolvimento de 

protocolos e metodologias para calcular as emissões de CO2 evitadas nos sistemas de 

captura de carbono, mais especificamente considerando os métodos de utilização do 

CO2 para preencher reservatórios já explorados (Cunha, 2005). 

 

Todas as etapas do Seqüestro Geológico de CO2 foram apresentadas neste capítulo.  Os 

próximos capítulos têm o objetivo de analisar o estado-da-arte do Seqüestro Geológico 

de CO2  no Brasil e no mundo e também analisar sua aplicação no Setor Petróleo no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Para os métodos sísmicos são estimados parâmetros físicos.  Para maiores informações ver IPCC 
(2007) e Benson (2005). 
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CAPÍTULO 2   -  – Estado da Arte da Captura e Armazenamento 
Geológico de CO2 no Mundo e a Situação no Brasil 

A associação entre fontes estacionárias de CO2 e as formações geológicas passíveis de 

armazenar o CO2 pode ser considerada uma das condições importantes para que todas as 

etapas do CCGS sejam realizadas com sucesso.  Essa condição tem influência 

principalmente na etapa de transporte do CO2, já que quanto menor a distância a ser 

percorrida menor serão os custos relacionados ao transporte.  Para isso, a fonte 

estacionária de CO2 deve estar próxima à formação geológica mais próxima. 

 

Para estabelecer um projeto de CCGS adequado e viável, torna-se necessário reduzir 

todos os custos possíveis.  Na primeira etapa (separação e captura), os custos podem ser 

minimizados ao se selecionar a tecnologia de captura de menor custo. No que diz 

respeito ao transporte, a distância deve ser a menor possível. E no que diz respeito à 

etapa de armazenamento, o CO2 deve ser injetado em reservatórios geológicos 

disponíveis. Assim, o presente estudo realizou um levantamento dos principais projetos 

de Seqüestro Geológico de CO2 em desenvolvimento no Brasil e no Mundo.   

 

2.1. Potencial de CCGS no Mundo 

 

As empresas que são responsáveis pela produção de energia no mundo têm 

desenvolvido alguns projetos relacionados à captura e armazenamento geológico de 

CO2 que pretendem desenvolver tecnologias para conseguir minimizar as emissões 

líquidas de CO2.  Dentres estes projetos cabe destacar, por exemplo, o Projeto de 

Captura de CO2  (CCP). 

 

O Projeto de pesquisa de Captura de CO2 é um projeto que reúne oito companhias de 

energia.  O Projeto visa reduzir os custos da captura de CO2 proveniente da queima de 

combustíveis fósseis, promovendo tecnologias inovadoras, além de desenvolver 

métodos mais seguros para estocagem subterrânea do gás (Miracca, 2008).  As 

tecnologias desenvolvidas pelo projeto serão utilizadas em diversas indústrias pelo 

mundo.  Para alcançar esses objetivos, pesquisas estão sendo desenvolvidas com o foco 
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voltado, principalmente, para os métodos de separação de CO2 e para as rotas 

tecnológicas de pós-combustão, pré-combustão e oxicombustão.  Também existe a 

proposta de desenvolver diretrizes para maximizar a segurança no armazenamento 

geológico e assim realizar a medição e a verificação dos volumes estocados para, 

conseqüentemente, minimizar os riscos de possíveis vazamentos.  Além disso, pretende 

desenvolver um modelo econômico para estabelecer o custo do ciclo de vida da 

separação e captura, transporte e armazenamento de CO2, e poder desenvolver as 

pesquisas em direção às tecnologias mais promissoras. 

 

As empresas que estão participando do Projeto de Captura de CO2 são: 

• BP, RU 

• Chevron Texaco, EUA 

• ENI, Italy 

• Norsk Hydro ASA, Noruega 

• Petrobras, Brasil 

• Shell , Holanda 

• Statoil, Noruega  

• Suncor Energy Inc., Canadá  

 

A primeira planta de demosntração de captura que está operando em escala industrial é 

a planta instalada em Sleipner, Noruega, que se localiza no Mar do Norte e é operada 

pela Statoil desde 1996. A meta da empresa é implementar medidas que irão assegurar 

que as suas emissões em 2010 sejam 1,5 milhão de toneladas menores do que se 

nenhuma das ações  de redução das emissões fossem realizadas. A empresa atualmente 

é uma referência mundial em captura e armazenamento de CO2 em formações 

geológicas (Torvanger et al, 2006).  A Figura 18 e a Figura 19 ilustram a localização e 

o campo de exploração de Sleipner, na Noruega. 
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Figura 18 –  Campo de Sleipner, Noruega.  Fonte: Statoil, 2008.  
 

 
Figura 19 – Localização do Campo de Sleipner.  Fonte: Statoil, 2008 
   

O segundo projeto em escala de demosntarção é Weyburn CO2-EOR, que está 

localizado em Saskatchewan, no Canadá (Hetland et al, 2009).  Este projeto é liderado 

pela EnCana Corporation e iniciou-se em 2000 e possui vida útil estimada de 

aproximadamente 15 anos.  Os participantes deste Projeto são: Canadá, Japão e EUA.  

Localizado próximo a Regina31, em Saskatchewan, utiliza CO2 proveniente de uma 

planta de gaseificação de carvão pertencente aos EUA para recuperação avançada de 

petróleo num campo de óleo canadense, que está a 320 km de distância.  Este projeto 

                                                 
31 Regina é uma cidade e também é a capital provincial de Saskatchewan, Canadá. 
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tem como principal objetivo avaliar o desempenho do armazenamento de CO2 com a 

recuperação avançada de petróleo. 

 

O projeto possui duas fases: a primeira fase (2000-2004) tinha como objetivo a 

caracterização geológica da área para posterior monitoramento e verificação.  Com os 

primeiros resultados do estudo, chegou-se à conclusão de que o reservatório seria 

adequado e seguro para o armazenamento de CO2.  No início de 2000, a empresa 

EnCana começou a injetar 5000 toneladas/dia  de CO2 com teor de 95%.  A fase final 

(2005 – 2009) já começou, e são injetadas 7000 toneladas/dia de CO2, aumentando a 

produção de petróleo do campo em 18.000 barris/dia (PTRC, 2008). 

 

A mais nova planta de CCS existente é operada pela British Petroleum, que também 

lidera o Projeto de Captura de CO2 mencionado anteriormente (Hetland et al, 2009).  

Em 2004, a British Petroleum (BP) iniciou o Projeto num reservatório em In Salah, 

deserto da Algéria, na África.  O Projeto tem como objetivo comprimir e injetar o CO2  

a 1.800 m de profundidade e também num aqüífero salino que existe na região.  Serão 

injetadas, aproximadamente, 1 milhão de toneladas de CO2 por ano.  Também 

participam neste campo a Companhia Nacional de Energia da Algéria e a Statoil.  A 

Figura 20 mostra a localização e imagens do Campo de In Salah.  

 

Campo de In Salah, Algéria – Tratamento e injeção de CO2 

 
Figura 20  – Localização do Campo de In Salah.   Fonte:Wright, 2007.  
 

Além desses projetos liderados pela Statoil e pela British Petroleum, existem outros 

executados por outros países como (European Comission, 2007): 
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Projeto de Recuperação avançada de metano em camadas de carvão (Enhanced 

Coal-Bed Methane Recovery Project) (Canadá)  

 

Projeto de Recuperação Avançada de Metano proveniente de leitos de carvão.  Esse 

projeto é liderado pelo Canadá, com a participação dos EUA e do Reino Unido.  

Localiza-se em Alberta, no Canadá, e visa injetar CO2 em leitos profundos de carvão 

para armazenar o CO2 e recuperar o metano proveniente dos leitos de carvão.  Então, 

sua meta consiste em demonstrar a possibilidade econômica de produzir metano e, 

simultaneamente, armazenar carbono em leitos profundos de camadas não-mineráveis 

de carvão. 

 

CASTOR (CO2 da Captura ao Armazenamento)  

O projeto é uma iniciativa européia, em que 30 participantes (indústrias, institutos de 

pesquisa e universidades) de 11 diferentes países da Europa (Comissão Européia e a 

Noruega) se organizaram para desenvolver tecnologias inovadoras necessárias para a 

captura e armazenamento de CO2 de forma segura.   

 

O objetivo do projeto é tornar possível a captura e o armazenamento geológico de 10 % 

das emissões de CO2 na União Européia, ou 30% das emissões das grandes plantas 

industriais, principalmente plantas de geração de energia elétrica, até o ano de 2010. 

 

Para alcançar esse objetivo, o projeto tem como foco principal a redução dos custos de 

captura e separação de CO232 

O projeto pode ser dividido em 3 subprojetos (Euopean Comission, 2007) : 

1) Captura utilizando a tecnologia de pós-combustão (65% do investimento total); 

2)Armazenamento geológico (25% do investimento total);  

 

O foco do desenvolvimento de novos processos de separação de CO2 utilizando a 

tecnologia de pós-combustão é a captura de CO2 a partir de gases exaustos com grandes 

volumes, que possuam baixa pressão e baixo teor de dióxido de carbono.  Esses novos 

                                                 
32 Os custos atuais estão em torno de 60 euros / tonelada CO2 e com a redução mencionada os custos 
chegariam a uma faixa de 20 – 30 euros/tonelada de CO2.(European Comission, 2007). 
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processos serão testados em uma planta piloto que será capaz de processar 1-2 toneladas 

de CO2 por hora.  Esta planta está localizada na Dinamarca33. 

 

Já em relação ao armazenamento, surgem quatro novos casos de estudo.  O primeiro é 

um reservatório abandonado no Mediterrâneo, localizado no campo de Casablanca, na 

Espanha, e é operado pela Repsol.  O segundo é um aqüífero salino em Snohvit, no Mar 

do Norte, na Noruega.  A injeção neste aqüífero começou em 2006 e é operada pela 

Statoil.  Os últimos dois casos de estudo são dois reservatórios depletados de gás, sendo 

que um está a 2500 m de profundidade, que é o K12b, localizado no Mar do Norte, na 

Holanda. A injeção iniciou-se em 2004 e é operada pela Gaz de France.  O outro está 

mais próximo da superfície, e é localizado no continente a 500 m de profundidade.  

Localizado em Lindach, Áustria, é operado pela Rohol.   

 

Em relação às estratégias a serem desenvolvidas para a redução das emissões de CO2,  o 

objetivo principal é definir diretrizes para que ocorra, de fato, a redução de 10% nas 

emissões de CO2 na União Européia, e também monitorar a eficácia dessas medidas e 

avaliá-las do ponto de vista técnico-econômico.A Figura 21 mostra a localização dos 

projetos mencionado 

 
Figura 21 – Localização dos projetos.  Fonte: CSLF, 2008  
                                                 
33 Planta de Energia Esbjerg, localizada na Dinamarca. 
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Projeto do Centro Avançado de Tecnologia em Energia para Captura de CO2 

utilizando oxicombustão (CANMET Enhanced Energy Technology Centre (CETC) 

R&D Oxyfuel Combustion for CO2  Capture)  

 

O projeto é liderado pelo Canadá, com a participação dos EUA.  A planta-piloto está 

localizada próximo a Otawa, Ontário, no Canadá, e é uma termoelétrica com cerca de 

300 kW de potência instalada.  O projeto tem como objetivo demonstrar a tecnologia de 

oxicombustão na captura de CO2 e, para isso, desenvolver tecnologias para integrar a 

eficiência energética ao controle de poluentes e destino para os resíduos provenientes da 

queima dos combustíveis fósseis.  Almeja, dessa forma, obter conhecimentos para 

aplicar em Plantas de Geração de Energia em grande escala. 

 

 

Projeto de Separação de CO2 proveniente de exaustos com alta pressão (CO2  

Separation from Pressurized Gas Stream):  

 

O Projeto é liderado pelo Japão, e tem a participação dos EUA.  É considerado um 

projeto de pequeno porte, localizado próximo à Pittsburgh, Pennsylvania, nos EUA, e 

utiliza membranas desenvolvidas no Japão para separação de CO2 de correntes de gás 

com alta pressão (IEA, 2009).  Avalia os processos e custos dos mesmos.  Então, tem 

como objetivo desenvolver técnicas para melhorar o desempenho das membranas para a 

remoção do CO2 de correntes de gás submetidas a altas pressões. 

 

Projeto de Captura de CO2  com solventes Químicos (ITC CO2 Capture with 

Chemical Solvents)  

 

O Projeto é liderado pelo Canadá e tem a participação dos EUA.  É localizado próximo 

a Regina, em Saskatchewan, no Canadá, e demonstra a captura de CO2 utilizando 

solventes químicos (IEA, 2009).  O principal objetivo do Projeto é desenvolver 

melhores tecnologias para separação e captura de CO2  utilizando solventes químicos. 

 

 

 



 43

ENCAP 

 

Este projeto recebe o nome de “Enhanced Capture of CO2” 34 e é liderado pela 

Comissão Européia.  O objetivo é aprimorar a tecnologia de pré-combustão na captura 

de CO2 proveniente de plantas de geração de energia elétrica que utilizam como 

combustível gás natural, óleo e carvão.  O aprimoramento da tecnologia tem como foco 

alcançar pelo menos o percentual de captura de 90% do CO2 total presente no exausto.  

Além disso, pretende reduzir o custo de captura em até 50%(European Comission, 

2007). 

 

O objetivo científico deste projeto é gerar novos conhecimentos sobre os sistemas, 

processos e materiais utilizados na captura de CO2 utilizando a tecnologia de pré-

combustão.  O custo total do Projeto é estimado em aproximadamente 22 milhões de 

euros (ENCAP, 2006) 

 

CACHET (Captura de CO2 e produção de hidrogênio) 

 

O objetivo principal deste projeto é desenvolver tecnologias que reduzam os custos de 

captura de CO2 e simultaneamente produzam hidrogênio a partir de gás natural.  As 

tecnologias desenvolvidas serão aplicadas basicamente no setor de geração de energia 

elétrica, ou seja, serão aplicadas à mitigação de emissões de CO2 em plantas de energia 

elétrica. O custo total deste projeto é estimado em aproximadamente  13 milhões de 

euros(European Comission, 2007).  Este projeto tem parceiros como Petrobras, Suncor 

(Canadá), Technip France, entre outros. 

 

DYNAMIS (Co-Produção de Hidrogênio) 

 

Este projeto tem como objetivo desenvolver processos para produção de hidrogênio 

com custos razoáveis e em larga escala.  O projeto tem o foco na descarbonização dos 

combustíveis fósseis facilitando a co-produção de hidrogênio e geração de energia 

elétrica.  Dentro desse processo também considera o armazenamento geológico de CO2, 

após a captura, pré-tratamento, transporte e injeção.  Além dos aspectos técnicos, 

                                                 
34 Significa captura avançada de CO2. 
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também apresenta preocupações com as questões sociais ligadas às tecnologias 

desenvolvidas.  O custo aproximado deste projeto chega a 8 milhões de euros (European 

Comission, 2007).  Participam deste projeto instituições como: British Petroleum, AIE, 

Statoil, entre outras. 

 

Existem outros projetos relacionados à etapa de captura, como: ISCC (Inovação de 

captura de CO2 in situ); C3-Capture (Utilização de ciclo de cálcio para captura de CO2 

eficiente e de baixo custo); CLC – GAS POWER (Combustão por looping Químico); 

DESANNS (Separação e armazenamento avançado de dióxido de carbono); e HY2 

SEPS (Sistemas de separação de CO2 por Adsorção por variação de pressão)35. 

 

Projeto Sumidouro de CO2 (CO2 Sink) 

 

O Projeto é liderado pela Comissão Européia.  Está localizado na cidade de Ketzin, 

próximo à Berlim, na Alemanha.  O Projeto realiza o monitoramento das características 

da movimentação do CO2 armazenado, ou seja, monitora o comportamento do gás 

armazenado.  O principal objetivo é desenvolver os conhecimentos que dizem respeito 

aos processos práticos envolvidos no armazenamento geológico de CO2.  O projeto 

pretende injetar de 10 a 30 kilotoneladas por ano de CO2 durante dois anos consecutivos 

(European Comission, 2007).  O CO2 a ser injetado é proveniente da refinaria de Leuna, 

que está a 150 km de distância do reservatório escolhido para o projeto.  O custo total 

do projeto é de 30 milhões de euros e participam instituições como AIE, Shell, Statoil, 

entre outras. 

 

Projeto Armazenamento de CO2  (CO2STORE)  

 

O Projeto é liderado pela Noruega e tem a participação da Comissão Européia. O 

Projeto utiliza o Campo de Sleipner para seus estudos. Então, monitora a movimentação 

do CO2 para obter novos conhecimentos em geoquímica e em processos de dissolução 

do gás. Tem com objetivo principal desenvolver metodologias para planejamento de 

estocagem subterrânea, além de realizar o monitoramento em longo prazo do gás 

armazenado tanto onshore como offshore (European Comission, 2007). 

                                                 
35 Para maiores informações sobre os projetos ver European Comission, 2007. 
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Projeto FRIO  

 

O Projeto é liderado pelos EUA e tem a participação da Austrália.  Está localizado em 

Houston, no Texas, e demonstra o seqüestro de CO2 numa formação geológica 

subterrânea onshore.  O principal objetivo é verificar modelos conceituais de seqüestro 

de CO2 em estruturas geológicas para demonstrar que não causarão danos à saúde, 

segurança e ao meio ambiente, além de desenvolver métodos de monitoramento para o 

gás armazenado e experiências para processos de injeção de gás em grande escala. 

 

Além dos projetos já apresentados anteriormente, segundo um relatório da Comissão 

Européia (2007), existem outros em desenvolvimento. Dentre eles, podem-se 

mencionar: o CO2GEONET (Rede de excelência em Seqüestro Geológico de Carbono); 

o MOVECBM (Monitoramento e Verificação do armazenamento geológico e 

recuperação de metano em camadas de carvão na Polônia), o CO2REMOVE 

(Armazenamento Geológico: Pesquisa em tecnologias de monitoramento e verificação), 

o EU GEOCAPACITY (Potencial de armazenamento geológico de dióxido de carbono 

na Europa), e o CO2 NET-EAST (Extensão dos projetos de Captura e armazenamento 

geológico para outros membros participantes)36.  A Figura 22 indica a localização de 

alguns dos principais projetos apresentados acima e seus respectivos responsáveis. 

 

                                                 
36 Para maiores informações sobre esses projetos, ver Relatório European Commission, 2007. 
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Figura 22 – Países líderes dos projetos de CCGS citados.  Fonte: CSLF, 2008 
 

PROJETOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (Destaques): 

 

Existem, também, projetos de cooperação internacional que unem a Comunidade 

Européia e países como China, Canadá, Brasil, África do Sul, entre outros, que estão 

desenvolvendo tecnologias para reduzir suas emissões.  Mesmo países como o Brasil, 

China e África do Sul, que não fazem parte do Anexo I do Protocolo de Kyoto, estão 

engajados em pesquisas nesse sentido, pois é provável que, num futuro próximo, 

venham a ter metas de redução de emissões de gases do efeito estufa.   
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2.1.1. Potencial de CCGS na China 

 

Devido ao crescimento econômico que a China vem apresentando, torna-se necessário 

neste estudo destacá-la (Hetland et al, 2009).  O país dobrou sua demanda por energia 

primária num período de 26 anos (1979 – 2005).  Tem aumentado também sua 

capacidade de gerar energia elétrica, adicionando ao seu parque elétrico instalado cerca 

de 2 GW de potência elétrica nova por semana. .Além disso, é a maior produtora e 

consumidora de carvão no mundo e o uso extensivo do carvão resulta em cerca de 17% 

das emissões mundiais de CO2 (Minchener, 2004). 

 

A China continuará a utilizar o carvão nos próximos anos como sua principal fonte de 

energia primária, principalmente em termelétricas à base de carvão.  Porém, é provável 

que receba pressões no período pós-2012 e venha a reduzir suas emissões realizando a 

captura de CO2 em futuras termelétricas.  Levando em consideração esse fato, e de 

acordo com suas estratégias de desenvolvimento econômico, a China pretende 

desenvolver e implementar tecnologias mais limpas que continuem a utilizar o carvão 

como fonte de energia primária.  A partir daí, surge o interesse na captura e 

armazenamento geológico de CO2 (Hetland et al., 2009).  O interesse da China em 

CCGS está ligado à poligeração, através da gaseificação do carvão em Plantas de 

Gaseificação com turbinas em ciclo combinado (IGCC).  No processo de gaseificação, o 

CO2 pode ser separado utilizando a tecnologia de pré-combustão, e depois de separado 

pode ser transportado para uma formação geológica adequada e disponível. 

 

Sendo assim, seguindo a tendência de reduzir futuramente suas emissões, e levando em 

consideração possíveis metas de redução de emissões que venha a ter, a China está 

engajada, juntamente com a União Européia, em projetos relacionados à captura e 

armazenamento geológico de CO2.  Por exemplo, o Projeto de Cooperação em CCS 

entre China e UE37 - COACH.   

 

                                                 
37 Para maiores informações sobre esses projetos ver Relatório European Commission, 2007 e Hetland et 
al., 2009. 
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COACH – Cooperação entre China e UE 

 

Este projeto tem como um dos objetivos principais a implementação do conceito de 

poligeração em termelétricas à carvão, com a co-produção de hidrogênio e 

possivelmente de combustíveis sintéticos.  Outro objetivo do projeto diz respeito ao 

armazenamento geológico do CO2 capturado.  Este projeto tem relação com dois outros 

projetos mencionados anteriormente, que são: DYNAMIS e GeoCapacity, também 

liderados pela Comunidade Européia, e dos quais participam instituições como a British 

Petroleum, Statoil, Academia Chinesa de Ciências, entre outras (European Commission, 

2007).O custo deste projeto está estimado em 2.62 milhões de euros (European 

Commission, 2007).  

2.1.2. Potencial de CCGS na África do Sul: 

 

A África do Sul é um país que está crescendo de forma acelerada e pode ser comparado 

a países como Índia, China e Brasil, que também estão se desenvolvendo rapidamente.  

Com esse desenvolvimento acelerado, conseqüentemente ocorre o crescimento da 

demanda de energia, em particular da demanda por eletricidade (Winkler, 2005). 

 

A principal fonte utilizada pela África do Sul para geração de energia elétrica é o carvão 

(Mwakasonda, 2005). Devido à grande emissão de dióxido de carbono proveniente da 

queima de carvão, surge a necessidade de mitigar essas emissões. O CCGS surge, 

assim, como uma opção viável do ponto de vista técnico, ou seja, no que diz respeito à 

capacidade de armazenamento nas formações geológicas presentes no território sul-

africano. 

Segundo um estudo e mapeamento recentes realizado na África do Sul (Mwakasonda et 

al, 2005), o potencial de armazenamento geológico de CO2 no país chega a 20 

gigatoneladas.  Porém, do ponto de vista econômico, ainda é inviável realizar o 

seqüestro geológico em larga escala no país(Lloyd, 2004).  Apenas em algumas 

instalações (fontes emissoras estacionárias) o CCGS seria uma boa opção para a 

mitigação das emissões de CO2 (Engelbrecht et al., 2004).   
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Para realizar o seqüestro geológico seriam necessários grandes investimentos, o que 

acarretaria num aumento do custo de geração de energia.  No caso da África do Sul, isso 

retardaria o processo de expansão do sistema elétrico, o que é uma prioridade para o 

governo no momento (Mwakasonda e Winkler., 2005). 

 

A África do Sul é signatária tanto do Protocolo de Quioto quanto da UNFCCC. Apesar 

de não ter metas de redução de emissão de gases do efeito estufa definidas por não 

pertencer ao Anexo I do Protocolo de Quioto, o país africano assumiu um compromisso 

de implementar medidas para mitigar as mudanças climáticas. Sendo assim, o CCGS é 

considerado, de acordo com o estudo realizado por Mwakasonda e Winkler (2005), 

como uma opção possível para mitigar as emissões GEE provenientes da queima do 

carvão. 

 

Uma pesquisa sobre o potencial de CCGS indicou que a Sasol38 possui um grande 

potencial técnico para realizar CCGS.  A existência de correntes puras de CO2 

provenientes dos processos de “coal-to-liquids” torna o CCGS uma opção promissora 

para esta empresa. Neste caso, não seria necessário realizar a separação do gás na etapa 

de captura, pois a corrente do gás já possui alto teor de CO2.  Não realizando a 

separação, os custos relacionados à captura, e conseqüentemente os custos totais, caem 

significativamente, tornando a opção viável inclusive economicamente. 

 

O Potencial de captura na África do Sul: 

As fontes estacionárias emissoras de dióxido de carbono como plantas geradoras de 

energia, refinarias de petróleo e indústrias energo-intensivas possuem o maior potencial 

para captura de CO2 no território sul-africano (Engelbrecht et al.,2004) 

 

Além da Sasol, outra indústria, a PetroSA,39 localizada na Baía de Mossel, também 

apresenta em suas emissões altas concentrações de CO2
40, o que a torna também uma 

fonte  com grande potencial para a captura (Engelbrecht et al.,2004). 

 

                                                 
38 Companhia que produz combustíveis sintéticos e produtos químicos na África do Sul (Mwakasonda et 
al., 2005). 
39 Produz combustíveis sintéticos a partir de gás. 
40 Concentração de CO2 numa faixa de 80 – 90% vol. 
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Outra fonte com grande potencial para captura são a termelétricas a carvão.  As 

emissões provenientes da geração de eletricidade correspondem a aproximadamente 

50% das emissões totais da África do Sul.  E a eletricidade produzida a partir da queima 

do carvão representa 93% do suprimento total de energia do país, que é feito pela 

companhia estatal Eskom (Mwakasonda et al., 2005). Porém, esta fonte, por apresentar 

baixa concentração41 de CO2, torna o custo final do CCGS maior, já que vai haver a 

necessidade de separação do gás na etapa de captura. 

 

Potencial para o armazenamento geológico e armazenamento no oceano: 

 

O potencial de armazenamento em poços depletados de petróleo e gás não é muito 

significativo na África do Sul.  Isso ocorre pois atividades relacionadas à exploração de 

petróleo e gás não são realizadas em larga escala no território sul-africano.  A 

capacidade estimada para armazenamento nesses reservatórios chega a 0,7 bilhões 

m3/ano42.  Esta capacidade foi estimada baseando-se na taxa de produção nos campos 

de petróleo e gás(Engelbrecht et al.,2004). 

 

Minas abandonadas (inativas) de ouro e carvão apresentam alguma capacidade de 

armazenamento43. Além das formações citadas anteriormente, a África do Sul possui 

aqüíferos salinos profundos cobertos por rochas sedimentares que poderiam ser uma boa 

opção para armazenamento.  O principal conjunto destas formações geológicas presente 

na África do Sul recebe o nome de “Karoo Supergroup Sediments”.  Duas grandes áreas 

que possuem bom potencial dentro deste conjunto de formações são chamadas de 

“Vryheid Formation” e “Katberg Formation”.  Do ponto de vista geológico, pode-se 

dizer que essas formações são relativamente antigas e, portanto, já estão consolidadas.  

Suas capacidades de armazenamento de CO2 são de aproximadamente 18,4 bilhões de 

m3 e 1,6 bilhão de m3, respectivamente.  Portanto, essas formações juntas têm 

capacidade para armazenar o CO2 emitido que possa ser capturado nos próximos 100 

anos (Lloyd, 2004). A área hachurada da Figura 23 corresponde às formações 

geológicas que estariam disponíveis para o armazenamento de CO2. 

 
                                                 
41 Concentração de CO2 numa faixa de 10 – 15% vol. 
42 Aproximadamente 1 milhão de toneladas de CO2 por ano, a uma pressão de 80 bar (Lloyd, 2004) 
43 Aproximadamente 10 milhões de m3 por ano, a uma pressão de 80 bar (Lloyd, 2004). 
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Figura 23 -  Bacias Sedimentares na África do Sul disponíveis para o armazenamento de 
CO2. Fonte: Engelbretch et al.(2004). 
 

O estudo de Captura e Armazenamento na África do Sul (Mwakasonda et al., 2005) 

avalia que a África do Sul tem um potencial considerável para armazenamento, 

principalmente em aqüíferos salinos. Além disso, o potencial de armazenamento de CO2 

em campos de gás depletados na Baía de Mossel pode ser promissor, pois faria a 

recuperação avançada de gás natural, ainda que estudos mais elaborados precisem ser 

realizados.  Minas inativas de exploração de ouro também poderiam ser reservatórios 

adequados. 

 

No que diz respeito ao transporte, o estudo assumiu uma distância de 250 km entre a 

fonte e o sumidouro. Porém, seria necessário um estudo mais detalhado do cruzamento 

entre a localização das fontes e dos reservatórios.  Esta distância dependerá das 

particularidades de cada projeto.  A tabela 4 mostra os custos em moeda local para as 

etapas do seqüestro geológico de CO2 na África do Sul. 
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Tabela 4- Custos estimados para o CCGS na África do Sul 
 

 Custos Estimados 

(US$/ t CO2 ) 

Captura  

Siderúrgicas e Cimenteiras 10 

Nova Planta Geradora de 

Energia Elétrica 

40 - 55 

Reforma de Gás 45 – 60 

IGCC 15 - 60 

Transporte 1,50 por 250 km 

Armazenamento 10 

Fonte: Mwakasonda e Winkler, 2005  

 

2.2. Potencial de CCGS no Brasil: 

 
 
O estudo do potencial de Armazenamento Geológico no Brasil foi feito através de um 

projeto realizado pelo Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de 

Carbono na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUC-RS (Ketzer 

et al, 2007).  No Brasil o CO2 é transportado desde 1987 pela Petrobras para ser 

reinjetado para realizar recuperação avançada de petróleo.  O CO2 transportado é 

proveniente de uma Indústria de Produção de Amina localizada no Pólo Petroquímico 

de Camaçari e é levado para o campo de exploração de petróleo de Buracica, Rio Pojuca 

e Miranga para realizar a Recuperação Avançada de Petróleo na Bacia Sedimentar do 

Recôncavo, localizada na Bahia (Cunha et al., 2008).  Sendo assim, tendo os 

conhecimentos bem desenvolvidos tanto na área de transporte como injeção de CO2, 

surgiu o interesse em pesquisar o potencial de seqüestro geológico de CO2 no Brasil 

como um todo.  O Projeto citado chama-se CarbMap Brazil. 

 

 

 

 



 53

Projeto CarbMap Brazil: 

 

Este projeto tem como objetivo principal realizar o cruzamento espacial entre as fontes 

estacionárias de emissões e as bacias sedimentares que são possíveis reservatórios para 

o armazenamento de CO2, e assim analisar o potencial do seqüestro geológico de 

carbono no Brasil. 

 

O cruzamento entre as fontes e as bacias sedimentares considerou um raio de até 300 

km, ou seja, distância máxima considerada para transporte de CO2 no projeto.   

 

Outro objetivo do projeto é quantificar a capacidade de armazenamento das bacias 

sedimentares no território brasileiro.  Isto foi realizado utilizando uma metodologia44 

para estimar a capacidade teórica e efetiva de armazenamento no território brasileiro.  A 

metodologia leva em consideração dados como porosidade útil, área de abrangência do 

reservatório, volume de areia, espessura do corpo (reservatórios) além da produção de 

petróleo e gás no Brasil (Machado, 2008).  A Figura 24 mostra as bacias sedimentares 

brasileiras que seriam possíveis reservatórios para o CO2. 

 

 
Figura 24- Bacias Sedimentares Brasileiras. Fonte: Ketzer et al, 2007 

                                                 
44 A metodologia do Projeto CarbMap Brasil ainda não foi publicada. Assim, o que está apresentado neste 
estudo são apenas os resultados preliminares que já foram publicados (Ketzer et al, 2007). 
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As bacias sedimentares brasileiras representam cerca de 50% da área do território 

nacional, ocupando 4,9 milhões de km2 em terra.  No mar, a área sedimentar brasileira é 

de 2,6 milhões de km2.  O total da área sedimentar brasileira é cerca de 6% da área 

sedimentar do mundo (Dino, 2008). 

 

Os resultados preliminares do projeto indicaram que os aqüíferos salinos possuem a 

maior capacidade teórica de armazenamento de CO2 quando comparados aos outros 

dois tipos de reservatórios45 estudados (Ketzer et al., 2007).   

 

Já em camadas de carvão profundas,46 a capacidade teórica de armazenamento chegaria 

a cerca de 200 Mt de CO2.  Este potencial de armazenamento em camadas de carvão 

está localizado na Bacia do Paraná.  A Figura 25 mostra a localização dos possíveis 

reservatórios na Bacia Sedimentar do Paraná. 

 
 

Figura 25 – Localização da Bacia Sedimentar do Paraná 
Fonte: Ketzer et al., 2006. 
 

                                                 
45 Reservatórios como camadas de carvão e campos de petróleo e gás. 
46 Camadas profundas de carvão são as que estão a uma profundidade maior que 300m. (Ketzer et al, 
2007) 
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Os campos de exploração de petróleo e gás no Brasil também possuem bom potencial 

de armazenamento de CO2.  O gráfico 3 indica o potencial teórico de armazenamento de 

MtCO2 em campos de exploração de petróleo e gás47. 

  

 
Gráfico 3 – Capacidade de Armazenamento de Mt CO2 nas bacias sedimentares 
brasileiras 
 

 
Fonte: Ketzer et al, 2007. 
 
Dentre todas as bacias sedimentares brasileiras, apenas algumas apresentaram bons 

potenciais para aplicação das tecnologias de CCGS.  Isto quer dizer que ao realizar o 

cruzamento entre as fontes estacionárias de emissões e os sumidouros, apenas as bacias 

de Campos, Santos, Solimões, Recôncavo e Paraná apresentaram resultados satisfatórios 

(Ketzer et al, 2007). No caso da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, da Bacia de 

Solimões e da Bacia do Recôncavo, os campos de exploração de petróleo e aqüíferos 

salinos presentes nessas bacias seriam bons reservatórios para o armazenamento de 

CO2. No caso da Bacia do Paraná, camadas de carvão e os aqüíferos salinos presentes 

na região seriam possíveis reservatórios. 

 

                                                 
47 Esses valores levam em consideração apenas as reservas provadas de petróleo e gás e não o que foi 
produzido. 
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As bacias sedimentares de Campos e Santos são localizadas offshore, enquanto que as 

bacias de Solimões, Recôncavo e Paraná são localizadas onshore. 

A Bacia de São Francisco apresentou algum potencial de armazenamento em aqüíferos 

salinos, porém nessa região não existem muitas fontes estacionárias de emissão, o que 

faz com que o armazenamento se torne mais custoso e menos viável. 

Foram apresentados valores de capacidade nos campos de petróleo e gás, nos aqüíferos 

salinos e nas camadas de carvão apenas para quatro bacias sedimentares: Bacia de 

Campos, Bacia de Santos, Solimões e Paraná.   

 

Na Bacia de Campos a capacidade estimada é de 1.700 Mt CO2 nas reservas de petróleo 

e gás e capacidade de 4.800 Mt CO2 nos aqüíferos salinos.  Na Bacia de Santos a 

capacidade estimada nas reservas de petróleo e gás é de 167 Mt CO2 e nos aqüíferos 

salinos é de 148.000Mt CO2.  Na Bacia de Solimões a capacidade estimada nos campos 

de gás é de 163 Mt CO2 e 252.000 Mt CO2 de capacidade de armazenamento nos 

aqüíferos salinos. Por fim, na Bacia do Paraná a capacidade nos aqüíferos salinos é de 

462.000 Mt CO2 e nas camadas de carvão é de 200 Mt CO2.  Estimou-se que a 

capacidade de injeção na Bacia do Paraná seria de 135Mt CO2/ ano durante um período 

muito longo de tempo (Ketzer et al., 2007).   

 

A tabela 5 resume as capacidades de armazenamento citadas anteriormente para as 

Bacias Sedimentares que apresentaram bons resultados nos cruzamentos entre as fontes 

emissoras e os sumidouros e também nas características do solo, falhas geológicas para 

a seguranças do CO2 armazenado. 

Tabela 5 – Capacidades de Armazenamento de CO2 nas bacias sedimentares 
brasileiras  
 

Bacia Sedimentar Capacidade de 

Armazenamento em 

Aqüíferos Salinos  

(Mt CO2) 

Capacidade de 

Armazenamento em 

Campos de Petróleo e 

Gás (Mt CO2) 

Capacidade de 

Armazenamento em 

Camadas de Carvão  

(Mt CO2) 

Bacia de Solimões 252.000 163(1) - 

Bacia de Campos 4.800 1.700 (2) - 

Bacia de Santos 148.000 167 - 

Bacia do Paraná 462.000 - 200 

Fonte: Elaboração Própria baseado em Ketzer et al., 2007. 
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Obs: (1) Na Bacia de Solimões a capacidade de armazenamento estudada é apenas para os campos de gás. 

       (2) Esse valor corresponde à capacidade total de armazenamento na Bacia de Campos em que são  

consideradas as  reservas provadas de petróleo e gás  

 

Esses resultados apresentados na tabela 5 são apenas de quatro bacias sedimentares.O 

valor total da capacidade de armazenamento brasileira são todos esses valores somados 

com as capacidades das demais bacias sedimentares brasileiras48.  Em conclusão, pode-

se dizer que o Brasil possui uma capacidade de armazenamento de aproximadamente 

2.000 Gt de CO2.  Sendo que grande parte dessa capacidade está localizada no sudeste, 

onde também está grande parte das fontes emissoras de CO2 (Ketzer et al, 2007).  A 

Figura 26 mostra a localização das fontes estacionárias de emissão de CO2 no Brasil.   

 

Mapa de Emissão 

 
Figura 26 – Mapa de Emissões no Brasil Fonte: Ketzer et al., 2007. 
 

                                                 
48 Os valores apresentados sobre a capacidade de armazenamento no Brasil no presente estudo são os 
únicos valores divulgados publicamente até o momento. 
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Projeto CarbMap Brasil também estimou as emissões de CO2  das fontes estacionárias 

localizadas nas bacias sedimentares brasileiras.  Esses dados estão apresentados no 

gráfico 4. 

Gráfico 4 - Bacias Sedimentares X Emissões de CO2 (kt/ano) 
 

 
Fonte: Ketzer et al, 2007 

 

Dessa forma, percebe-se que seria promissor mitigar as emissões de CO2 do Brasil 

utilizando as tecnologias de captura e armazenamento geológico de CO2 e, 

principalmente, armazenar o dióxido de carbono em campos de exploração de petróleo e 

gás e aqüíferos salinos também localizados no sudeste do país. 

 

Além deste projeto que mapeou as fontes e os possíveis sumidouros de CO2 e mostrou 

que o Brasil possui grande potencial para o seqüestro geológico, existem projetos 

promovidos pela Petrobras que visam implementar as tecnologias de captura e 

armazenamento de CO2 em campos de exploração e gás e em aqüíferos salinos 

presentes nessas regiões.  Alguns desses projetos serão apresentados a seguir. 

 

No Nordeste do Brasil, como mostrado nos resultados do Projeto CarbMap Brasil, a 

Bacia  Sedimentar do Recôncavo possui algum potencial para armazenamento e sabe-se 

que CO2 é transportado desde 1987 para ser reinjetado e realizar a Recuperação 

Avançada de Petróleo no campo de exploração de petróleo de Buracica, na Bacia do 

Recôncavo.  Sendo assim, a Petrobras tem um projeto de avaliação do impacto da 
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injeção de CO2 no local e o impacto das atividades de RAP49 durante quase 20 anos.  

Além disso, pretende realizar o CCGS no campo de exploração de petróleo de Miranga, 

localizado na Bacia do Recôncavo, Bahia (atividades de RAP e em aqüífero salino).  A 

fonte estacionária principal de CO2 na Bacia do Recôncavo é o Pólo Petroquímico de 

Camaçari na Bahia.  A Figura 27 representa o esquema do Complexo Petroquímico de 

Camaçari.  A Petrobras, através da Refinaria RLAM, alimenta a BRASKEM50 com 

derivados de petróleo (nafta) e gás natural (COFIC, 2008).  

 

 
Figura 27- Esquema do Complexo Químico de Camaçari.  
Fonte: COFIC, 2008 

 
Ainda no Nordeste, existe um projeto na Bacia Sedimentar de Potiguar que pretende 

realizar o CCGS em reservatórios maduros de petróleo e gás e realizar a RAP.  Além 

disso, a idéia é também armazenar CO2 em aqüíferos salinos na região.   

 

O projeto de Redução de Emissões de Gases do Eeito Estufa na Bacia de Campos 

propõe inicialmente a utilização dos reservatórios depletados do PLANGAS ( Plano de 

Antecipação dde Produção de Gás Natural) para armazenamento de gás natural.  Isso 

seria feito até que os sistemas de captura de CO2 dos processos das plataformas sejam 

desenvolvidos.   

 

Na região Sul, na Bacia do Paraná, existem projetos para realizar o CCGS em camadas 

de carvão e recuperar metano simultaneamente.  Além das camadas de carvão, os 

                                                 
49 Recuperação Avançada de Petróleo 
50 Empresa Petroquímica Brasileira com pólos na Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo. 
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aqüíferos também são opções para o armazenamento do CO2, como mostrado no Projeto 

CarbMap Brasil.  Ainda na Bacia do Paraná, existe um projeto de captura de CO2 da 

Petrobras em escala de demonstração, que será testado na Unidade de Industrialização 

de Xisto em São Mateus do Sul (PR).  O projeto capturará o dióxido de carbono 

proveniente da unidade de Craqueamento Catalítico Fluído (FCC). (Revista Petrobras, 

2008). 

 

Uma observação importante é que todos os dados apresentados sobre capacidade de 

armazenamento não incluem a descoberta do Pré-sal.51 . 

 

Todos os projetos citados mostram que o Brasil possui grande potencial em 

armazenamento geológico de CO2.  A capacidade total de armazenamento estimada para 

o mundo é de 10.960 Gt de CO2 (EIA, 2005) e a capacidade estimada para o Brasil é de 

aproximadamente 2000 Gt de CO2 (Ketzer et al., 2007), portanto, o Brasil possui cerca 

de 18% dos reservatórios geológicos do mundo.  Além disso, também está 

desenvolvendo e aprimorando tecnologias para realizar a captura de CO2 nas fontes 

estacionárias existentes. 

 

Sendo assim, no capítulo seguinte o presente estudo pretende mostrar a aplicação das 

tecnologias de captura e armazenamento em dois tipos de fontes estacionárias no setor 

de petróleo no Brasil e também apresentar seus custos.  As fontes são: refinarias e 

campos de exploração de petróleo e gás.  Essas fontes foram selecionadas para o estudo, 

pois são as fontes estacionárias do setor petróleo que apresentam mais projetos e 

estudos relacionados à CCGS no Brasil, além de emitirem quantidades consideráveis de 

dióxido de carbono. 

                                                 
51 Reservatórios carbonáticos abaixo da camada de Sal.  O teor  de CO2  nesses reservatórios está numa 
faixa de 8-12%.(Formigli, 2008)  Sendo assim, o CCGS pode vir a ser necessário e viável para a 
exploração do petróleo e gás presente nesses reservatórios. 
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CAPÍTULO 3   -  Aplicação das Tecnologias de Seqüestro Geológico 
de CO2 no Setor Petróleo 

 

As fontes estacionárias emissoras de CO2,  em princípio, são adequadas para a 

implementação das tecnologias de Captura e Armazenamento Geológico de CO2.  As 

grandes fontes estacionárias de CO2 incluem grandes plantas para geração de energia 

seja utilizando combustíveis fósseis ou biomassa; grandes indústrias emissoras de CO2 

(cimenteiras, siderúrgicas); unidades de produção de gás natural; plantas de gases de 

síntese e plantas para produção de hidrogênio à base de combustíveis fósseis (IGCC e 

NGCC)., refinarias, campos de produção de petróleo e gás e unidades de produção de 

Fertilizantes e Amônia.   

Estas fontes são responsáveis por grandes quantidades de CO2 emitido para a atmosfera.  

A Tabela 6 mostra as fontes estacionárias no mundo que emitem mais de 0,1 milhão de 

ton CO2/ano. 

 

Tabela 6 – Fontes estacionárias emissoras de CO2 no mundo 
 
Processos Nº de fontes emissoras Emissões (Mt CO2/ ano) 
Combustíveis Fósseis   
Energia (carvão, gás, 
petróleo e outros) 

4.942 10.539 

Produção de Cimento 1.175 932 
Refinarias 638 798 
Indústria de ferro e aço 269 646 
Indústria Petroquímica 470 379 
Processamento de gás e óleo Não disponível 50 
Outras fontes 90 33 

 Fonte: IPCC, 2007 

No presente estudo o foco é o Setor Petróleo no Brasil, portanto, as fontes estacionárias 

selecionadas para a aplicação das tecnologias de Seqüestro Geológico de CO2 no Brasil 

neste estudo são as refinarias e os campos de exploração de petróleo e gás. 
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3.1. Seqüestro Geológico de CO2 em Refinarias: 

O Parque de refino brasileiro é composto por treze refinarias, sendo que onze pertencem 

ao complexo Petrobras e duas são pertencentes a grupos privados (Mariano, 2005).  Das 

treze, sete refinarias estão localizadas na região sudeste (REPLAN, REDUC, REVAP, 

RPBC, REGAP, RECAP, MANGUINHOS), três na região sul (REPAR, REFAP, 

IPIRANGA), duas no Nordeste (RLAM, LUBNOR) e uma na região Norte (REMAN). 

Ainda existem duas refinarias que estão em construção e entrarão em operação em 

2012: o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) e a Refinaria ABREU 

E LIMA que será localizada em Pernambuco (PETROBRAS, 2008).  As refinarias não 

diferem apenas em relação à complexidade tecnológica, mas também em relação às 

matérias-primas processadas e aos mercados aos quais atendem.  As refinarias causam 

uma série de impactos ambientais dentre eles a emissão de poluentes gasosos. 

 

Poluentes associados a emissões atmosféricas de refinarias incluem: amônia (NH3), 

dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), ácido sulfídrico (H2S), metais, 

óxidos de nitrogênio (NOx), particulados, ácidos (HF, H2SO4), óxidos de enxofre 

(SOx), compostos orgânicos voláteis (COVs) e numerosos compostos orgânicos 

tóxicos.  Estas emissões são geradas por várias fontes dentro da refinaria: 

 

- Combustão: emissões associadas à queima de combustíveis 

- Emissões fugitivas52 no transporte/movimentação de produtos: associadas à perda por        

evaporação de compostos voláteis, através de válvulas, juntas de tubulações, bombas. 

- Emissões evaporativas associadas aos processos: ocorrem durante as reações químicas 

- Emissões evaporativas associadas ao estoque de produtos voláteis 

- Emissões evaporativas associadas à estação de tratamento de água da refinaria. 

 

Crescentemente as emissões são provenientes das reações químicas (remoção de 

carbono das moléculas de grande peso molecular) e menos da combustão de energia nas 

refinarias.  O Gráfico 5 e o Gráfico 6 mostram que cada vez menos as emissões de 

combustão estão alinhadas com o consumo de energia nas refinarias. 
                                                 
52Vazamentos (emissões fugitivas) mesmo sendo de pequeno porte, quando reunidos 
contribuem para boa parte das emissões totais a serem evitadas. (Mariano, 2005) 
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Gráfico 5 – Energia consumida nas Refinarias 
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Fonte: Sigaud, 2008 
Gráfico 6 – Emissões de CO2 nas refinarias 

0

5

10

15

13 14 15

% of carbon contained in the crude oil 
released by the refinery as CO2

Energy 
Consumption

% H20

5

10

15

13 14 15

% of carbon contained in the crude oil 
released by the refinery as CO2

Energy 
Consumption

0

5

10

15

13 14 15
0

5

10

15

13 14 15
0

5

10

15

13 14 15

% of carbon contained in the crude oil 
released by the refinery as CO2

Energy 
Consumption

% H2

CO2 Emissions 
corresponding to the 

actual energy 
consumption

CO2 Emissions due to the 
difference in average carbon 

content between the products 
and the crude oil

Refinery with a high conversion 
and hydrotreatment capacity
Refinery with a high conversion 
and hydrotreatment capacity

Medium complexity RefineryMedium complexity Refinery
Hydroskimming RefineryHydroskimming Refinery  

 Fonte: Sigaud, 2008 

 

Neste estudo, o foco será a emissão de CO2 para a realização do Seqüestro Geológico de 

Carbono. O dióxido de carbono é emitido nas unidades de combustão tais como 

aquecedores, caldeiras e flares e sua concentração varia de acordo com a complexidade 

das próprias refinarias.  Refinarias mais complexas tendem a possuir maior porte 

(processar mais óleo) e ter unidades mais energo-intensivas.  No entanto, há casos de 

refinarias de baixa complexidade e pequeno porte, com alta emissão de CO2, porque 
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essas refinarias tendem a operar com processos energeticamente menos eficientes e 

também menos seletivos (apresentando menor rendimento nos produtos finais 

almejados, ou consumindo mais energia e emitindo mais CO2 para obter o produto 

almejado). (Szklo, 2005) 

 

As refinarias, por serem grandes fontes estacionárias emissoras de gases do Efeito 

Estufa, tornam-se fontes potenciais para implementação de tecnologias para a mitigação 

dessas emissões.  O Seqüestro Geológico de Carbono pode ser uma opção promissora 

para a mitigação das emissões de CO2 provenientes das refinarias. 

 

Como dito anteriormente, as refinarias possuem diferentes níveis de complexidade, ou 

seja, possuem diferentes unidades de processamento que emitem quantidades e 

concentrações diferentes de gases.  Sendo assim, para realizar a captura e 

armazenamento geológico do CO2, primeiramente, as quantidades e concentrações de 

dióxido de carbono emitidos nas unidades de processamento devem ser analisadas.  

Sabe-se, porém, que não é possível capturar e armazenar a totalidade das emissões de 

CO2 em uma refinaria, pois as emissões são muito dispersas.  

 

Devido às condições técnicas e econômicas, as principais unidades de processamento 

em que plantas de captura de CO2 poderiam ser instaladas são as unidades de Destilação 

Atmosférica (DA) e as Unidades de Craqueamento Catalítico Fluido (FCC53).  As 

emissões nessas unidades representam grande parcela das emissões totais de CO2 das 

refinarias além de se tratar das unidades com maior emissão de CO2 concentrada em 

exausto. (Schaeffer et al., 2008). 

Existem algumas opções para realizar a captura de CO2 nessas unidades: 

 

(1) Instalação de uma planta captura utilizando a tecnologia de pós-combustão54 nas 

Unidades de Destilação Atmosférica e FCC. As emissões provenientes da torre de 

destilação atmosférica (CO, NOx, SOx, hidrocarbonetos e particulados) e da unidade de 

FCC (CO, SOx, NOx, particulados) seriam coletadas e o CO2 separado através de 

técnicas de separação como absorção química ou membranas.  

 

                                                 
53 Fluid Catalytic Cracking 
54 A separação é feita após a combustão   
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(2) Instalação de uma planta de captura utilizando a tecnologia de oxicombustão (oxy-

fuel) que utiliza oxigênio ao invés de ar para fazer a queima e assim capturar o gás.  

Neste processo, primeiro o oxigênio (O2) é separado do ar em uma planta de separação 

do ar.  A reação do combustível vai ocorrer na presença de O2 e CO2 fazendo com que o 

gás resultante possua alta concentração de CO2, não possuindo N2.  Além disso, são 

removidos materiais particulados e compostos de enxofre.  A concentração de CO2 

neste gás é aproximadamente 90% por unidade de volume, o que permite processos de 

menor custo para captura, como a absorção física em selexol. Contudo, o que se 

economiza no processo de captura, em parte ou mesmo totalmente pode ser despendido 

na unidade de separação do ar. Uma expectativa, neste caso, é o processo de separação 

por membranas cerâmicas (Ho et al., 2006)   
 

Outra opção de combustão com o O2 é o Looping Químico ou “Chemical Looping”.  A 

idéia principal é separar a combustão dos hidrocarbonetos em reações de oxidação e 

redução.  Para isso deve ser introduzido um óxido metálico adequado para levar o 

oxigênio a circular entre os dois reatores. 

 

A separação do oxigênio do ar não necessita de uma planta específica, pois o oxigênio é 

transferido do ar para o reator através de um óxido metálico.  O princípio do Looping 

Químico pode ser implementado em turbinas a gás ou em turbinas a vapor. A vantagem 

do Looping Químico para separar CO2 é que ao reagir o combustível com apenas óxido 

metálico, o exausto possuirá alta concentração de CO2. (IPCC, 2007) 

 

Nestas opções de captura através da queima do combustível com oxigênio não são 

necessárias a instalação de equipamentos de controle de NOx.  O gás, então, pode ser 

comprimido e transportado diretamente para um local de armazenamento seguro 

reduzindo, inclusive, os custos totais. (Yang et al, 2008) 

 

Além da instalação de plantas de captura nas unidades da refinaria citadas 

anteriormente, poderia ser feita a instalação de uma Planta de Gaseificação com turbina 

de Ciclo Combinado (IGCC) na refinaria para gerar energia elétrica e produzir de H2 

que serão consumidos na própria refinaria (Descamps et al,2008).  No processo de 
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gaseificação, o CO2 é separado através da tecnologia de captura de pré-combustão55.  O 

coque56 proveniente da refinaria pode ser gaseificado.  Após esse processo o enxofre é 

removido e o gás de síntese é basicamente formado por monóxido de carbono e 

hidrogênio.  O monóxido de carbono é, então, convertido para dióxido de carbono na 

unidade de “shift Conversion” para seguir para a unidade de separação utilizando, por 

exemplo, o método de absorção física com metanol.  Existem alguns outros métodos 

para realizar a separação, mas estudos mostram que a absorção física é amplamente 

utilizada e, portanto um método bem conhecido. (Yang et al, 2008). A Figura 28 

mostra o esquema de gaseificação. 

 
Figura 28- Esquema de gaseificação.  
Fonte: Stiegel e Maxwell, 2001  
  

A vantagem de capturar e separar o CO2 numa planta de gaseificação é que o gás 

possuirá alta concentração de CO2 fazendo com que possa ser comprimido e 

transportado diretamente para um local de armazenamento. 

                                                 
55 A separação é feita antes da queima. 
56 O aproveitamento do coque seria uma boa opção já que é um produto de baixo valor de mercado e que 
necessita de um fim. Além disso, há outras vantagens de converter o coque verde, como não o ter que 
dispor  
como resíduo em um aterro sanitário e com isso economizar o custo de transporte e de disposição final e 
produzir H2 já que a demanda por H2 em uma refinaria é grande e utilizando o coque verde economizar-
se-ia com gastos em gás natural além dos gastos com a disposição final dos resíduos (Szklo e Schaeffer, 
2006) 



 67

Por outro lado, uma planta de gaseificação com sistema de captura de CO2 diminui sua 

eficiência57 já que vão ocorrer gastos extras de energia devido às unidades auxiliares 

instaladas para realizar a captura.  As unidades auxiliares extras necessárias para captura 

são: uma unidade de “shift conversion” para converter CO em CO2 e uma unidade de 

separação e compressão de dióxido de carbono.   

 

A gaseificação para ser uma tecnologia competitiva deve possuir uma eficiência térmica 

maior do que 60%; deve emitir pouco ou nenhum óxido de nitrogênio e/ou óxido de 

enxofre; deve produzir grande variedade de produtos com alto valor de mercado além 

de seqüestrar CO2.   Esta parece ser a única tecnologia que possui o potencial de atingir 

todas essas metas simultaneamente (Stiegel e Maxwel, 2001).  Porém, ainda é uma 

tecnologia muito cara como vai ser visto mais adiante.  A Figura 29 ilustra os desafios 

tecnológicos no processo de gaseificação.  

Figura 29 – Desafios tecnológicos no processo de gaseificação Fonte: Stiegel e Maxwell  2001  
 

Após ser feita a captura na planta de IGCC, o CO2, deve ser comprimido para ser 

transportado para alguma formação geológica disponível para seu armazenamento.  O 

                                                 
57 Comparando-se as eficiências de uma planta com e sem o sistema de captura de CO2 pode-se perceber 
uma redução de até 12% (Figueroa et al., 2008). 
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dióxido de carbono deve estar em condições supercríticas58.  O transporte deve ser feito 

por carbodutos (tubulações para transporte de gás). Existem algumas opções possíveis 

para o armazenamento geológico do dióxido de carbono proveniente de refinarias: 

 

1) Poços depletados de Petróleo e Gás e campos maduros em que deve ocorrer a 

Recuperação Avançada de Petróleo (RAP) e Gás  

2) Aqüíferos Salinos profundos  

3) Camadas de Carvão (ECBM)59 

 

A primeira opção parece ser a mais viável do ponto de vista técnico, pois a recuperação 

de petróleo e gás é um procedimento conhecido e realizado há anos.  Do ponto de vista 

econômico a recuperação de petróleo e gás também é viável já que gera um retorno 

financeiro devido à produção extra de óleo e gás (Phillips, 2002).   

 

Um projeto de captura de CO2 da Petrobras em escala de demonstração será testado na 

Unidade de Industrialização de Xisto em São Mateus do Sul (PR).  O projeto capturará 

o dióxido de carbono proveniente da unidade de FCC. 

 

No processo de craqueamento catalítico, as frações de destilação de petróleo mais 

pesadas são quebradas em moléculas menores pela ação de partículas de catalisador, 

gerando produtos como gasolina e GLP.  Esse processo ocorre dentro de um conversor 

que gera acúmulo de coque na superfície do catalisador.  Como o coque desativa o 

catalisador, é preciso queimá-lo para recuperar a atividade do equipamento.  A queima é 

feita com injeção de ar, o que gera um exausto que contém de 10 a 15 % vol de CO2.  A 

tecnologia adotada pela Petrobras para captura do CO2, a oxicombustão, apresentou o 

potencial de redução de custo de 50% em relação à tecnologia tradicional - ou seja, 

espera-se que a queima do coque com oxigênio leve à redução de custo em relação à 

queima do coque com ar.  Segundo a empresa, a captura de CO2 nas refinarias pode 

reduzir as emissões em até 37% (Revista Petrobras, 2008). 

 

                                                 
58 Temperatura de 37ºC e pressão de 150 bar.(Descamps et al., 2008) 
59 Vale ressaltar que no caso das camadas de carvão, apesar de serem uma opção para armazenamento, 
não existem muitas informações relacionadas aos seus custos específicos e por esse motivo no presente 
estudo essas informações não foram apresentadas. 
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Essa redução esperada nas emissões totais das refinarias condiz com a idéia de capturar 

basicamente as emissões de FCC ou de DA, se não houver gaseificação na refinaria.  Ou 

seja, confirma que as emissões provenientes dessas unidades representam de fato grande 

parcela das emissões totais.  

 

Parte do CO2 capturado poderá ser usada para a recuperação avançada de petróleo, além 

de poder ser aplicado na produção de uréia60.  Em médio ou longo prazo, o CO2 

capturado poderá ser usado na produção de microalgas, que, por sua vez, podem ser 

utilizadas na produção de biodiesel. (Revista Petrobras, 2008). 

 

Como dito anteriormente, as unidades de Destilação Atmosférica são umas das mais 

indicadas para a instalação de plantas de captura de CO2.  Estas emitem grande parcela 

dos gases das refinarias e, além disso, praticamente 100 % do óleo processado na 

refinaria passam por essas unidades. (ENERGETICS, 2007) 

 

A destilação do petróleo envolve um consumo significativo de energia para o 

aquecimento do óleo cru, desde as condições de estocagem até a temperatura 

compatível com a de alimentação da torre de destilação.  Para reduzir esse consumo 

energético e conseqüentemente reduzir as emissões atmosféricas, as correntes 

provenientes das frações destiladas e dos refluxos circulantes são normalmente 

utilizadas para ceder calor à corrente de óleo promovendo a otimização energética de 

uma unidade de destilação atmosférica.  A redução da demanda de calor da unidade, e 

consequentemente de combustíveis, poderia chegar a aproximadamente 25%.   Para isso 

pode-se utilizar a Técnica Pinch na proposição de uma rede de trocadores de calor 

referente a uma bateria de pré-aquecimento de óleo cru envolvendo as correntes das 

unidades de Destilação Atmosférica.(Moreira et al., 2008). Consumindo menos 

combustível, a quantidade de CO2 emitido também é menor e, portanto as unidades de 

Destilação Atmosférica podem se tornar não tão promissoras quanto o Seqüestro 

Geológico de Carbono. 

 

 

                                                 
60 Componente básico de fertilizantes nitrogenados. 
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3.1.1. Custos do Seqüestro Geológico de CO2 em Refinarias: 

Os custos aproximados de todas as etapas do seqüestro geológico de CO2 a partir de 

uma refinaria estão apresentados na tabela 7.  Estes foram baseados nas faixas de custos 

apresentadas pelo Relatório do IPCC (2007) e pelo Relatório de Mckinsey & Company 

(2008).  No presente estudo foram utilizados os dados mais conservadores para calcular 

os custos totais.  Isso foi feito pois as tecnologias aqui apresentadas são recentes e os 

projetos existentes relacionados a essas tecnologias ainda se encontram em escala de 

demonstração. 

 
Tabela 7 – Custos das etapas de CCGS em refinarias 
 
Componentes do Sistema de 

CCGS 

Custos (US$/tCO2) 

onshore 

Custos (US$/tCO2) 

offshore 

Captura a partir de fontes 
industriais (refinarias, 
metalúrgicas e cimenteiras)(1) 

115,00 
 

- 

Separação com Aminas  40,00(2) 40,00 

Transporte 6,00(3) 8,00(4) 

Armazenamento Geológico   

Aquíferos Salinos 7,00 16,00 

Reservatórios de Óleo e Gás 

depletados 

6,00 15,00 

Monitoramento e Verificação 
(Armazenamento Geológico) 0,30 0,30 

Fonte: Elaboração Própria baseado em IPCC, 2007 e Mckinsey&Company, 2008.  
 
(1) Os custos de captura não incluem os custos de captura em uma planta de IGCC na refinaria. Incluem 
apenas os custos de captura das duas primeiras opções apresentadas para captura nas unidades de 
Destilação Atmosférica e FCC. 
(2) Este valor é uma média utilizada na prática para o cálculo de custos de projetos que utilizem solventes 
químicos (aminas) para separar o CO2 (Versiani, 2009) 
(3) No transporte onshore a distância considerada é de 200 km. 
(4) No transporte offshore a distância considerada é de 300 km.  
 
A tabela 8 e a tabela 9 apresentam os custos das etapas de CCGS para as unidades de 

Destilação Atmosférica e FCC em US$/ barril de petróleo processado em uma refinaria.  

Os valores de emissões em t CO2 / barril de petróleo processado foram baseados na 

Refinaria REDUC (Schaeffer et al, 2009).  Na Unidade de Destilação Atmosférica a 

emissão de CO2 é de 0,009 t CO2 / barril (Schaeffer et al, 2009).  E na Unidade de FCC 

a emissão de CO2 é de 0,016t CO2 / barril (Schaeffer et al, 2009) 
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Tabela 8 – Custos das etapas de CCGS em refinarias (US$/ barril) – Unidade de 
Destilação Atmosférica (0,009 tCO2 / barril) 
 
Componentes do Sistema de 

CCGS 

Custos (US$/barril) 

onshore 

Custos (US$/barril) 

offshore 

Captura a partir de fontes 
industriais (refinarias, 
metalúrgicas e cimenteiras)(1) 

1,04 
 

1,04 
 

Separação com Aminas  0,36 0,36 

Transporte 0,05 0,07 

Armazenamento Geológico   

Aquíferos Salinos 0,06 0,15 

Reservatórios de Óleo e Gás 

depletados 

0,05 
 

0,14 
 

Monitoramento e Verificação 
(Armazenamento Geológico) 0,003 0,003 

Fonte: Elaboração própria baseado em IPCC, 2007 e Schaeffer et al, 2009  
(1) Os custos de captura não incluem os custos de captura em uma planta de IGCC na refinaria. Incluem 
apenas os custos de captura das duas primeiras opções apresentadas para captura nas unidades de 
Destilação Atmosférica e FCC. 
 
Tabela 9 – Custos das etapas de CCGS em refinarias (US$/ barril) – Unidade de 
FCC (0,016 tCO2 / barril) 
 
Componentes do Sistema de 

CCGS 

Custos (US$/barril) 

onshore 

Custos (US$/barril) 

offshore 

Captura a partir de fontes 
industriais (refinarias, 
metalúrgicas e cimenteiras)(1) 

1,84 1,84 

Separação com Aminas  0,64 0,64 
Transporte 0,10 0,13 

Armazenamento Geológico   

Aquíferos Salinos 0,11 0,26 

Reservatórios de Óleo e Gás 

depletados 

0,10 0,24 

Monitoramento e Verificação 
(Armazenamento Geológico) 0,005 0,005 

Fonte: Elaboração própria baseado em IPCC, 2007 e Schaeffer et al, 2009  
(1) Os custos de captura não incluem os custos de captura em uma planta de IGCC na refinaria. Incluem 
apenas os custos de captura das duas primeiras opções apresentadas para captura nas unidades de 
Destilação Atmosférica e FCC. 
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De acordo com cálculos feitos chega-se a conclusão de que a captura do dióxido de 

carbono proveniente das Unidades de Destilação Atmosférica e FCC representa cerca de 

90% do custo de todo o processo de CCGS. 

 

No que diz respeito à terceira opção tecnológica para captura aqui apresentada, que é a 

instalação de uma planta IGCC, um estudo realizado por Ordorica-Garcia et al, em 2006 

mostra como a separação do CO2 pode encarecer a energia produzida.  Este estudo 

comparou custos de implantação e operação em quatro casos de plantas IGCC.  O 

primeiro caso a planta não possuía sistema de captura de CO2, o segundo caso a planta 

possuía o sistema de captura e realizava a captura de 80% do gás que seria emitido, o 

terceiro caso a planta capturava 60% do CO2 e no quarto caso além de realizar a captura 

de CO2, realizava a co-captura de H2 S. De acordo com o estudo, o caso que apresentou 

maior custo incremental devido à captura foi o segundo caso, ou seja, o caso que 

captura 80% do CO2 que seria emitido.  Neste caso, o custo da geração de energia 

elétrica pode chegar a ser 30% maior que no primeiro caso em que não há sistema de 

captura.  Percebe-se, então, que a captura aumenta significativamente o custo da energia 

e o que vai definir se sua implementação é viável ou não é o custo do carbono. 

 

A gaseificação para se tornar uma tecnologia competitiva do ponto de vista econômico 

deve custar no máximo 1000 US$/kWe. (Stiegel et al, 2001).  Atualmente o custo 

inicial para a instalação das plantas de gaseificação sem captura de CO2 é muito alto, 

aproximadamente 1600 US$/kW e o custo inicial de uma planta de gaseificação com 

captura é aproximadamente 1825 US$/kW. (Rubin et al, 2007).  Um gaseificador da 

Shell (dry entrained bed), por exemplo, tem o custo inicial de 2200 $/kW.  (Davison, 

2007) 

 

A hipótese de implantar uma unidade de gaseificação de coque em uma refinaria pode 

aumentar a receita da refinaria em até 55% como no caso estudado da REGAP. (Castelo 

Branco et al, 2008; Szklo et al., 2007).  Isso ocorre, pois o excedente de energia elétrica 

produzida pode ser vendido para a rede e o resultado operacional médio deve elevar-se 

devido à redução do consumo de gás natural.  Porém, o investimento extremamente 

elevado61 para instalar a unidade de gaseificação, reduz a taxa interna de retorno à 

                                                 
61 Capital inicial de aproximadamente US$ 5,9 bilhões.investido  
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aproximadamente zero, fazendo com que essa hipótese ainda não seja viável 

economicamente (Castelo Branco et al, 2008).   

 

Vale ressaltar nesta análise de custos que os valores aqui apresentados são os mais 

conservadores apresentados na literatura.  Contudo, o custo de captura, por exemplo, 

dependerá dos preços dos energéticos e da curva de aprendizado das tecnologias e 

portanto, podem ser mais baixos ou mais altos.   

 

Outro fator importante é que os custos de abatimento , como é o caso dos custos de 

CCGS nas refinarias, dependerão também das taxas de desconto adotadas e, portanto, 

como dito anteriormente, os custos podem de fato variar em relação aos custos aqui 

apresentados tanto nas hipóteses de instalação de plantas de captura nas refinarias como 

na hipótese de instalação de uma planta de gaseificação.  É importante destacar que a 

prosposta do presente estudo não foi comparar as opções de captura de dióxido de 

carbono nas refinarias.  O objetivo foi apresentar as opções técnicamente viáveis e seus 

custos para que fossem avaliadas para cada projeto específico de CCGS.  A decisão de 

utilizar umas dessas opções deve estar de acordo com as peculiaridades de cada projeto. 
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3.2. Seqüestro Geológico de CO2 em Campos de Exploração de Petróleo e Gás 

 

Os Campos de Exploração de Petróleo e Gás estão localizados nas Bacias Sedimentares 

Brasileiras e são fontes estacionárias emissoras de CO2 de grande importância no setor 

Petróleo.  Além de fontes, também são possíveis sumidouros para o dióxido de carbono, 

pois de acordo com o conceito de Captura e Armazenamento Geológico de CO2, os 

volumes vazios devido à produção de petróleo e gás podem ser ocupados pelo CO2 

(Bachu et al., 2007).  O CO2 pode ser injetado (em condições supercríticas), ocupar o 

volume disponível e também ser utilizado para realizar a Recuperação Avançada de 

Petróleo e a Recuperação de Gás Natural.  

 

Para estimar a capacidade de armazenamento dos campos de exploração de petróleo e 

gás, as características geomorfológicas das Bacias Sedimentares e as reservas provadas 

de petróleo e gás devem ser analisadas.  Então, a capacidade de armazenamento é 

aproximadamente o volume de hidrocarbonetos produzidos (Bachu et al., 2007).  

Existem equações para o cálculo da capacidade de armazenamento que levam em 

consideração a geometria do reservatório e também os dados sobre a produção de 

petróleo e gás (Bachu et al., 2007).   

 

O Brasil conta com cerca de 30 Bacias Sedimentares ocupando uma área de 4.650.000 

km² na parte terrestre e 2.570.000 km² no mar, até o limite do mar territorial, ou seja, 

200 milhas da costa (Horta, 2003). A Figura 30 mostra a localização das Bacias 

Sedimentares no Brasil. 
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Figura 30 – Bacias Sedimentares brasileiras. 
 Fonte: Rocha, 2007. 
 

Dentre as bacias sedimentares brasileiras, 7 são produtoras de petróleo e gás natural, 

com reservas da ordem de 15 bilhões de barris de óleo equivalente (boe) (ANP, 2008).  

As bacias sedimentares produtoras de petróleo no Brasil são: Solimões, Potiguar, 

Sergipe / Alagoas, Recôncavo, Espírito Santo, Campos e Santos (ROCHA, 2007).  

 

A distribuição das reservas brasileiras, como acontece mundialmente, é extremamente 

assimétrica, pois a Bacia de Campos detém 84% das reservas nacionais (PETROBRAS, 

2009).  Estes dados não incluem a descoberta do Pré-sal.  

 

Os dados das reservas provadas de petróleo e gás dos campos formalmente 

reconhecidos pela Agência Nacional de Petróleo (ANP) no ano de 2007 estão 

apresentadas na Tabela 10 e na Tabela 11. 
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Tabela 10 – Dados da Produção de Petróleo e Gás em 2007 (onshore) 
 

Estado 
Petróleo 

(Milhões de m3) 

Petróleo 

(Milhões barris) 
Gás (Milhões de m3) 

Alagoas 1,37 8,65 3.008,90 

Amazonas 16,04 100,88 51.132,16 

Bahia 34,36 216,14 8.341,90 

Ceará 1,34 8,40 0,00 

Espírito Santo 8,59 54,01 1.106,42 

Paraná 0,00 0,00 1,12 

Rio Grande do 

Norte 
42,07 264,00 1.936,01 

Sergipe 36,85 231,82 761,29 

Total 140,62 894,49 66.297,69 

Fonte: ANP, 2009 

Tabela 11 – Dados de Produção de Petróleo e Gás em 2007 (offshore) 
 

Estado 
Petróleo 

(Milhões de m3) 

Petróleo 

(Milhões barris) 

Gás 

(Milhões de m3) 

Alagoas 0,12 0,73 850,04 
Bahia 3,31 20,82 26.423,02 
Ceará 9,15 57,54 824,58 
Espírito Santo 119,80 753,57 31.054,90 
Paraná 2,38 14,99 559,13 
Rio de Janeiro 1.517,90 9.547,62 135.206,58 
Rio Grande do 
Norte 15,14 95,24 10.303,64 

São Paulo 0,21 1,31 1.186,40 
Sergipe 5,51 34,64 2.841,88 
Total 1.670,52 10.526,46 209.250,16 
Fonte: ANP, 2009 
 

No presente estudo, o interesse está voltado para a separação de CO2 para posterior 

injeção nos campos de exploração de petróleo e gás.  Existem campos localizados em 

terra e no mar. No caso de instalações marítimas existem duas fontes de onde o CO2 

pode ser separado. Uma fonte é a emissão de CO2 das turbinas de geração elétrica 

movida a gás para o próprio consumo da instalação e a segunda fonte é o CO2 presente 

no gás associado (MAIA, 2007). 
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O CO2 pode ser separado, comprimido e então injetado de volta ao reservatório.  A 

Petrobras já realiza a captura de CO2 em algumas de suas plataformas em que o gás 

associado produzido com o petróleo possui concentração de CO2 acima de 2% vol 

(MAIA, 2007).  A remoção de CO2 é necessária quando o teor de CO2 é maior que o 

permitido pela especificação do gás natural. Nos campos Brasileiros o teor de CO2 pode 

chegar a 20 % Vol. (Hijjar, 2009).   

 

A Resolução Nº 16 de 17/06/2008 da Agência Nacional de Petróleo (ANP) estabelece a 

especificação do gás natural de origem nacional ou importado a ser comercializado em 

todo o território nacional (ANP, 2008).  A Petrobras deve seguir esta legislação para 

comercializar o gás natural produzido.  

 

Existe uma especificação do gás natural referente ao dióxido de carbono para as 

diferentes regiões do país como indica a Tabela 12 e estes valores são porcentagens 

máximas permitidas para a comercialização.  

 

Tabela 12- Especificação do gás natural para comercialização 
 
 

Característica 

Unidade Região 

Norte 

Região 

Nordeste 

Regiões Sul, Sudeste e 

Centro-oeste 

CO2 Max. %mol. 3,0 3,0 3,0 

Fonte: ANP, 2008 

 

O CO2 injetado também pode ser proveniente de outra fonte estacionária que não o 

próprio campo de exploração de petróleo e gás. Quando o CO2 proveniente do campo de 

exploração de petróleo e gás pode ser separado porque possui uma concentração acima 

do permitido pela legislação, normalmente este é ventilado e/ou queimado, sendo 

emitido para a atmosfera.  Então, para que a exploração de petróleo e gás esteja de 

acordo com o conceito de sustentabilidade, o CO2 proveniente da exploração de 

petróleo e gás deveria ser reinjetado. 

 

Para o CO2 proveniente da exploração de petróleo ser separado e posteriormente 

reinjetado, deve ser instalada uma planta de captura de CO2 (Unidade de remoção de 
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CO2) na plataforma em mar ou em terra dependendo de onde está localizado o campo de 

exploração.  No caso de campos de exploração offshore, o CO2 pode ser separado na 

plataforma no mar ou ser levado para a terra e ser separado em uma Unidade de 

Produção de Gás Natural (UPGN).  A definição do local de separação dependerá dos 

custos envolvidos nas atividades de transporte do gás e os custos dos métodos 

escolhidos para a separação dos gases.  No caso de levar o gás associado contendo alto 

teor de inertes para a UPGN e separá-lo na mesma, pode ser que os custos da atividade 

de produção de gás natural aumentem de forma desnecessária.  Então, antes de definir o 

local de separação deve ser feita uma análise econômica das atividades para que sejam 

escolhidos os métodos menos custosos (Hijjar, 2009).  

 

Como não se trata de um processo62 e também não haverá combustão, não são utilizadas 

as rotas tecnológicas de captura.  Apenas ocorrerá a separação do gás (Versiani, 2009). 

Então, serão utilizados métodos de separação de gases já apresentados no Capítulo 2 do 

presente estudo. 

 

A escolha do método de separação dependerá do teor de CO2 e de seus custos.  

Normalmente as concentrações de CO2 no gás associado não são muito altas63 e por isso 

é utilizado o método de absorção química. Os solventes químicos mais utilizados são 

aminas, principalmente o MEA64, porém outros solventes mais novos65 são mais 

eficientes e tem gasto energético menor (Versiani, 2009).   

 

O presente estudo tem como foco as Bacias Sedimentares de Campos e do Recôncavo.  

No caso da Bacia de Campos, sua importância diz respeito à quantidade de petróleo e 

gás produzidos.  A Bacia de Campos é responsável por quase a totalidade da produção 

brasileira de petróleo e gás, possuindo as maiores reservas e, portanto a maior 

capacidade de armazenamento de CO2 em campos de exploração de petróleo e gás. 

 

Já a Bacia do Recôncavo não possui reservas de petróleo e gás muito significativas 

quando comparadas às reservas da Bacia de Campos, porém torna-se relevante para 

                                                 
62 Como é o caso de Refinarias e Termelétricas. 
63 A concentração de CO2 no gás associado proveniente da exploração do petróleo pode chegar a 20% vol 
dependendo do campo explorado. 
64 Monoetanolamina, solvente químico mais utilizado atualmente (Versiani, 2009). 
65 Solventes químicos mais novos como MDEA, entre outros.   
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estudo na medida em que é feita a injeção de CO2 nos seus campos por mais de 20 anos.  

A Bacia do Recôncavo possui vasta experiência em injeção de CO2 e RAP (ROCHA, 

2007). 

3.2.1. Bacia de Campos 

Uma importante bacia sedimentar na produção de petróleo e gás no Brasil que pode ser 

destacada é a Bacia de Campos localizada na Região Sudeste.  Esta bacia foi 

responsável, em 2008, por 84% da produção de petróleo e gás no Brasil (PETROBRAS, 

2009). 

 

A Bacia de Campos tem cerca de 100.000 km2 e se estende do estado do Espírito Santo 

nas imediações da cidade de Vitória, até Arraial do Cabo, no litoral norte do Estado do 

Rio de Janeiro (PETROBRAS, 2009). Atualmente são extraídos diariamente cerca de 

1,49 milhão de barris de petróleo e 22 milhões m3 de gás e a previsão para 2010 é que a 

produção aumente para 1,8 milhão de barris de petróleo por dia e 34,6 milhões m3 de 

gás (PETROBRAS, 2009).  A Figura 31 e a Figura 32  mostram a disposição geográfica 

da Bacia de Campos. 

 

Figura 31- Disposição Geográfica da Bacia de Campos. Fonte: PETROBRAS, 2009 
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Figura 32- Bacia de Campos Fonte: PETROBRAS, 2009 
 

O teor de CO2 presente no gás associado produzido na Bacia de Campo é em média 

0,5% vol.(MAIA, 2007). E por isso a maior parte das instalações marítimas da Bacia de 

Campos não possui Unidades de Remoção de CO2 (MAIA, 2007).  Porém, a capacidade 

de armazenamento da Bacia de Campos é grande e pode ser injetado CO2 proveniente 

de outra fonte estacionária. 

A Bacia de Campos por ser a maior produtora de petróleo e gás no Brasil possui 

também a maior capacidade de armazenamento de CO2 dos Campos Brasileiros de 

Exploração de Petróleo e Gás.  Segundo o estudo CARBMAP BRASIL o potencial de 

armazenamento da Bacia de Campos é de aproximadamente 1,7 Gt de CO2 (Ketzer et 

al., 2007).  De acordo com o estudo CARBMAP BRASIL que levaram em consideração 

os dados de produção de petróleo e gás, na Bacia de Campos 90Mt de CO2 podem ser 

armazenadas por ano (Ketzer et al., 2007).  Esse valor representa cerca de três vezes a 

quantidade de CO2 emitido por ano pela Bacia Sedimentar de Campos (Ketzer et al., 

2007).   
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3.2.2. Bacia do Recôncavo 

 

No que diz respeito ao CCGS a Bacia do Recôncavo pode ser destacada neste estudo.  

Já foi mencionado anteriormente que desde 1987 a Petrobras realiza a injeção de CO2 na 

Bacia Sedimentar do Recôncavo, localizada na Bahia.  Esta Bacia possui 80 campos de 

exploração de petróleo e uma área de 10.000 Km2 (ROCHA, 2007). A Figura 33 

mostra a disposição geográfica da Bacia do Recôncavo. 

 

 
Figura 33- Disposição geográfica da Bacia do Recôncavo.  
Fonte: ROCHA, 2007. 
 

De acordo com Projeto CarbMap Brasil a capacidade de armazenamento de CO2 da 

Bacia do Recôncavo66 é muito menor que a da Bacia de Campos, porém para o 

Seqüestro Geológico de CO2 essa bacia é importante por já possuir experiência em 

injeção de CO2 e também em Recuperação Avançada de Petróleo (RAP).  

                                                 
66 Os valores precisos sobre a capacidade de armazenamento de CO2 nas formações geológicas brasileiras 
ainda não foram divulgados de forma completa.  Existem somente gráficos apresentando as ordens de 
grandeza da capacidade de armazenamento de CO2 nos campos de exploração de petróleo e gás.   
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Uma meta para a Bacia do Recôncavo é a RAP.  Um estudo realizado pela Petrobras 

indica que o consumo diário de CO2 para recuperação avançada de petróleo é de 14,5  

M tCO2/dia (Rocha, 2007).  A tabela 13 mostra um pouco do histórico de injeção de 

CO2 na Bacia do Recôncavo. 

 
Tabela 13- Histórico da Injeção de CO2 na Bacia do Recôncavo 
 

Campo Ano (início) Volume injetado (tCO2) 

Araçás 1987 – 1988 25.430 

Buracica 1991 663.981 

Rio Pojuca 1999 71.876 

Fonte: ROCHA, 2007. 

 

3.3. Custos para Captura e Armazenamento Geológico de CO2 nos campos de 
exploração de Petróleo e Gás67: 

Os custos para CCGS nos campos de exploração e gás incluem a separação do gás com 

solução aquosa de Amina, transporte, armazenamento geológico e monitoramento e 

verificação.   

 

Neste caso dos campos de exploração de petróleo e gás também foram utilizados os 

custos baseados nas faixas de custos apresentadas pelo Relatório do IPCC (2007) e pelo 

Relatório de Mckinsey & Company (2008).  Foram utilizados os dados mais 

conservadores para calcular os custos totais como já explicitado anteriormente nos 

cálculos para os custos de CCGS em refinarias.  Os custos estão apresentados na tabela 

14. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Os valores utilizados são valores de projetos em escala de demonstração (Mckinsey&Company, 2008) . 
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Tabela 14 – Custos das etapas de CCGS em nos Campos de Exploração de 
Petróleo e Gás. 
 
Componentes do Sistema de 

CCGS 

Custos (US$/tCO2) 

onshore 

Custos (US$/tCO2) 

offshore 

Separação com Aminas  40,00(1) 40,00 

Transporte 6,00(2) 8,00(3) 

Armazenamento Geológico   

Aquíferos Salinos 7,00 16,00 

Reservatórios de Óleo e Gás 

depletados 

6,00 15,00 

Monitoramento e Verificação 
(Armazenamento Geológico) 0,30 0,30 

Fonte: Elaboração Própria baseado em IPCC, 2007 e Mckinsey&Company, 2008.  
(1) Este valor é uma média utilizada na prática para o cálculo de custos de projetos que utilizem solventes 
químicos (aminas) para separar o CO2. 
(2) No transporte onshore a distância considerada é de 200 km. 
(3) No transporte offshore a distância considerada é de 300 km.  
 
 
Em conclusão e de acordo com o que foi apresentado neste capítulo pode-se dizer que 

as tecnologias de captura e armazenamento geológico de CO2 são viáveis do ponto de 

vista técnico.  Principalmente, podem ser aplicadas no Setor de Petróleo no Brasil, 

principalmente em refinarias e campos de exploração de petróleo para reduzir as 

emissões de CO2.   
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CAPÍTULO 4   - Conclusão e Recomendações para estudos futuros 

O aumento das emissões de dióxido de carbono é uma realidade devido ao aumento da 

demanda de energia no mundo e vem causando mudanças no sistema climático e 

provocando o aquecimento global.  A necessidade de mitigar as mudanças climáticas 

levou ao desenvolvimento de tecnologias para reduzir as emissões.   

 

O Brasil não possui metas para redução de emissões de gases de efeito estufa, porém 

isto é uma possibilidade para o período pós-2012.  Sendo assim, torna-se importante o 

estudo de alternativas para reduzir as emissões. 

 

O foco do presente estudo foi o Seqüestro Geológico de CO2, que é exatamente uma 

medida para reduzir as emissões de dióxido de carbono.  Esta medida envolve 

tecnologias para capturar e armazenar em reservatórios geológicos, o dióxido de 

carbono proveniente de fontes estacionárias.  De acordo com Pacala e Socolow (2004), 

o Seqüestro Geológico de CO2 seria uma medida que reduziria as emissões mundiais em 

1GtC por ano em 2055.  Portanto, o objetivo do estudo foi analisar o potencial técnico 

do Seqüestro Geológico de CO2 no Setor Petróleo no Brasil.   

 

Os reservatórios geológicos no mundo têm uma capacidade para armazenamento da 

ordem de 11.000 Gt CO2 e só o Brasil possui cerca de 2000 Gt CO2 de capacidade 

estimada de armazenamento em aqüíferos salinos, campos de exploração de petróleo e 

gás e camadas de carvão.  A capacidade de armazenamento brasileira representa, 

portanto, cerca de 20% da capacidade mundial como apresentado no Capítulo 2. 

 

Em 2006, as emissões brasileiras a partir do consumo de combustíveis fósseis como 

petróleo, gás natural e carvão foram da ordem de 370 Mt CO2 (EIA, 2006).  A Bacia de 

Campos sozinha possui a capacidade de armazenamento de 90 Mt CO2 por ano (Ketzer 

et a., 2007).  Portanto, a injeção de CO2 na Bacia de Campos poderia reduzir as 

emissões anuais brasileiras em aproximadamente 25%.    
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De acordo com o que foi apresentado no Capítulo 3 foram selecionados dois tipos de 

fontes estacionárias no setor petróleo para a aplicação das tecnologias: as refinarias e os 

campos de exploração de petróleo e gás. 

 

 Foram apresentadas três opções para empregar as tecnologias de captura e 

armazenamento geológico de CO2 nas refinarias brasileiras e tecnicamente todas as 

opções são viáveis.  O que as difere são os custos, então para aplicar as tecnologias deve 

ser realizado um estudo econômico detalhado de cada projeto. 

 

No caso dos campos de exploração de petróleo e gás, também apresentados no Capítulo 

3, foi escolhida a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro e a Bacia do Recôncavo, na 

Bahia. Além de serem fontes estacionárias de emissões de CO2, os campos de 

exploração de petróleo e gás também são possíveis reservatórios.  Portanto, também 

neste caso foi constatado que o Seqüestro Geológico de CO2 é viável do ponto de vista 

técnico.  

 

Uma questão importante é que todos os custos aqui apresentados são aproximados.  

Então, para calcular o custo real de cada projeto relacionado à CCGS devem ser feitas 

análises específicas levando em consideração todos os aspectos particulares de cada 

projeto.  Aspectos como: localização e características da fonte de CO2, localização do 

reservatório escolhido, distância entre ambos, quantidade de CO2 a ser armazenada, 

capacidade e características físicas do reservatório, viabilidade do transporte do CO2 e 

equipamentos necessários para compressão e injeção do CO2 nos reservatórios.  Então, 

quando forem viáveis economicamente, projetos de CCGS podem ser uma opção para 

redução das emissões de dióxido de carbono no Setor de Petróleo no Brasil e 

consequentemente, uma opção para mitigação das mudanças climáticas. 

 

Esta dissertação não abordou a questão econômica do Seqüestro Geológico de CO2 e 

para a implementação das tecnologias seria necessária uma análise do potencial 

econômico.  Portanto, uma idéia para um futuro estudo seria a realização de uma análise 

econômica para o CCGS.   
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A idéia seria analisar a viabilidade do CCGS do ponto de vista econômico para 

mitigação das emissões de CO2 nas refinarias brasileiras levando em consideração o 

crescente rigor das especificações de qualidade ambiental dos combustíveis. 

 

O CCGS já é viável do ponto de vista técnico como apresentado nesta dissertação, 

porém ainda é considerado caro para ser aplicado em larga escala (Gibbins e Chalmers, 

2007).  Daí a necessidade de analisar sua viabilidade do ponto de vista econômico. 

 

As refinarias brasileiras, que seriam o foco do futuro estudo, ainda não possuem metas 

explícitas a serem cumpridas quanto à emissão de gases de efeito estufa.  Porém, 

segundo Szklo e Schaeffer (2007), o Brasil possui metas crescentes quanto à 

especificação de qualidade de diesel e gasolina. 

 

Foi estimado que as unidades destinadas à especificação do diesel e da gasolina, 

especialmente para remoção de enxofre, aumentam o consumo energético em cerca de 

30% e passam a representar cerca de 2% das emissões de CO2 do sistema energético 

brasileiro (Szklo e Schaeffer, 2006). 

 

Estas estimativas, porém, não devem levar à conclusão de que a especificação mais 

rigorosa de qualidade dos derivados no Brasil não é adequada.  Muitos são os benefícios 

e impactos positivos das especificações mais rigorosas da qualidade dos combustíveis.  

 

Não só no Brasil, mas também no mundo, as especificações de qualidade ambiental dos 

combustíveis estão cada vez mais rigorosas. No caso dos EUA, o governo estabeleceu 

metas de redução do teor de enxofre nos combustíveis, mais especificamente no diesel e 

na gasolina.  As novas regulamentações estabelecem que entre os anos de 2006-2010 o 

teor de enxofre no Diesel deve ser reduzido a 15 ppm e o teor de enxofre na gasolina 

deve ser reduzido a 30 ppm (Song, 2003). 

 

Sendo assim, torna-se necessário avaliar uma alternativa para equilibrar os impactos 

positivos das especificações mais rigorosas com os impactos causados pelo aumento das 

emissões e como foi apresentado nesta dissertação o Seqüestro Geológico de CO2  é 

viável do ponto de vista técnico e deve ser considerado como uma opção para mitigação 

do aumento das emissões de CO2, principalmente, no setor petróleo no Brasil. 
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