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RESUMO 

Nas últimas três décadas, a humanidade tornou-se cada vez mais preocupada 

a medida que a temperatura global aumenta de forma constante, e os esforços globais 

para conter as mudanças climáticas estão cada vez mais presentes no contexto atual 

por conta do aumento da temperatura, que de acordo com estudos, tem como causa 

principal o acúmulo de algumas substâncias gasosas, como o CO2, CH4, N2O e O3, 

conhecidos como gases do efeito estufa. Diversas são as consequências do efeito 

estufa para o nosso planeta e a mais impactante para os seres vivos é o derretimento 

das geleiras e concomitantemente o aumento do nível do mar. Com esse contexto, o 

desafio é que a emissão de gases do efeito estufa pela humanidade atinja a soma 

zero na segunda metade desse século. Em um mundo onde as tecnologias avançam 

cada dia mais, demandando cada vez mais energia, e onde o consumo é a base das 

economias, as produções industriais e usinas energéticas se tornam foco de 

preocupação por emitirem gases que aceleram o aquecimento global. Diante isso, são 

explorados o uso das tecnologias de captura de carbono como meio de reduzir o 

aquecimento global, que tem sido mencionadas por diversos órgãos ambientais nos 

últimos anos. Essas tecnologias estão em constante mudança, já que as metas de 

redução de emissão de CO2 ficam cada vez mais ambiciosas, tendo em vista que 

ainda não foi alcançada uma estabilidade nas emissões desse gás. Um exemplo de 

tecnologia é a Captura e Armazenamento de Carbono, CCS, que terá sua viabilidade 

econômica, aplicação e relevância ambiental abordados neste trabalho. 

Palavras-chave: Captura de CO2, Emissão de CO2, Efeito Estufa



 

ABSTRACT 

Over the past three decades, humanity has become increasingly concerned 

about the trend of global warming as the atmospheric temperature steadily rises. 

Global efforts to contain climate change are increasingly present in the current context 

due to the increase in temperature, which, according to studies, is mainly caused by 

accumulation of some gaseous substances, such as CO2, CH4, N2O and O3, known as 

greenhouse gases. There are several consequences of the greenhouse effect for our 

planet and the most impactful for living beings is the melting of glaciers and 

concomitantly the rise in sea level. In a world where technologies are advancing and 

demanding more energy and where consumption is the base of economies, such as 

industrial production and energy plants become the focus of concern for emitting gases 

that accelerate global warming. Given this, the use of carbon capture technologies as 

a means of reducing global warming has been considered by several environmental 

agencies in recent years, is explored. These technologies are constantly changing, as 

targets for reducing CO2 emissions become more and more ambitious, considering 

that stability in the reduction of CO2 from the atmosphere has not yet been achieved. 

An example of technology is the Carbon Capture and Storage, CCS, which will have 

its economic viability, application and environmental property in this work. 

 Key words: CO2 Capture, CO2 Emission, Greenhouse Effect. 
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1. Introdução 

Os esforços globais para conter as mudanças climáticas estão cada vez mais 

presentes na atualidade. Em um mundo onde as tecnologias avançam cada dia mais, 

demandando cada vez mais energia, e onde o consumo é a base das economias, as 

produções industriais e usinas energéticas se tornam foco de preocupação por 

emitirem gases que aceleram o aquecimento global.  

Nesse contexto, é necessário buscar alternativas para que o desenvolvimento 

econômico global e os progressos tecnológicos aconteçam de maneira sustentável, 

sem reduzir a qualidade de vida da população.  

Esse trabalho apresentará uma das tecnologias chave para esse objetivo: O 

CCS, ou captura de carbono e armazenamento (em inglês, carbon capture and 

storage).  

O CCS engloba diversas tecnologias que são capazes de capturar o carbono 

emitido de grandes fontes, tanto industriais quanto de produção de energia, 

transportar esse carbono até uma fonte geológica adequada e, por fim, armazenar 

permanentemente esse CO2 a altas profundidades. Nessas profundidades, o CO2 

permanece um fluido supercrítico, com densidade semelhante à da água (IPCC, 

2005). 

O objetivo desse trabalho é analisar a viabilidade econômica, as aplicações e 

a relevância ambiental da implementação de técnicas de CCS como estratégia para 

reduzir as emissões de CO2 e minimizar as consequências do aquecimento global.  

O trabalho em questão foi realizado através de levantamento bibliográfico de 

livros, sites, revistas e artigos científicos, possibilitando assim uma comparação entre 

anos anteriores e tempos atuais em relação a emissão de CO2, seu contexto de 

aplicação no Brasil e também um entendimento das causas, efeitos e viabilidade da 

técnica de CCS.  
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Dióxido de Carbono e os efeitos no meio ambiente 

Desde o final do século 20, o planeta está passando por mudanças climáticas. 

Um exemplo disso é o aumento da temperatura atmosférica global, que há bastante 

tempo, tornou-se um problema a ser levado em consideração. De acordo com IPCC 

Climate Change 2007 Synthesis Report (2007), a causa do aumento desenfreado da 

temperatura atmosférica se dá pelo acúmulo de algumas substâncias gasosas: CO2, 

CH4, N2O E O3, os chamados gases de efeito estufa, ou GEE.  

É válido frisar que os GEE são essenciais para que haja vida na terra, pois são 

os responsáveis por manter a temperatura em uma faixa suportável aos seres vivos, 

já que fazem o papel de absorver radiação solar, e refletir radiação infravermelha para 

superfície terrestre em forma de calor: o chamado efeito estufa. O problema desse 

fenômeno vital se inicia quando existe um acúmulo exagerado dos gases de efeito 

estufa na atmosfera, que por consequência retêm muita radiação infravermelha 

gerando um aumento desproporcional da temperatura terrestre, ocasionando um 

efeito muito discutido e conhecido, o aquecimento global (IPCC Climate Change 2007 

Synthesis Report, 2007). 

Diversas são as consequências dessas alterações para o planeta. Por exemplo, 

o aumento na incidência da ocorrência de eventos extremos, menor disponibilidade 

de água no planeta, o desequilíbrio ecológico, a redução da oferta de alguns recursos 

naturais, entre outros. Dentre de todas as possíveis consequências para a 

humanidade existe uma que é considerada a mais impactante para os seres vivos: o 

derretimento das geleiras (WWF International Arctic Programme, 2009). Elas são 

grandes massas de gelo que ficam em movimento em regiões de baixa temperatura.  

O derretimento de geleiras tem como efeito o impacto sobre o clima, o 

desaparecimento de diversas espécies, a diminuição da oferta de água doce no 

planeta e o aumento do nível do mar. Um estudo feito por Ritz, C., Edwards, T.L., 

Durand, G., Payne, A.J., Peyaud, V., Hindmarsh, R.C. (2015), apontou que, 

considerando as nossas ações hoje, estima-se que até 2100 o nível do mar aumentará 

em 90 centímetros e com isso processos de inundações de cidades e 

desaparecimento de ilhas e países serão evidenciados. E, de acordo com Satow, C., 

Gudmundsson, A., Gertisser, R. et al (2021), o efeito do derretimento das geleiras 

também pode causar o aumento das erupções vulcânicas, consequência da pressão 

elevada sobre o solo oceânico. 
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Também ocorrem eventos extremos de redução de temperatura em 

determinadas regiões, que tem como causa a desregulação da circulação termoalina, 

nome dado ao efeito do movimento das grandes correntes oceânicas do planeta. Ela 

ocorre devido às diferenças de densidade em pontos do mar causados pelas 

variações na salinidade das águas, causando movimentações entre as águas mais 

quentes, da superfície, e das águas mais frias, a maiores profundidades (Campos, E. 

J. D., 2014).  

Assim, a circulação oceânica é essencial para a estabilização da temperatura 

de determinados lugares. Locais com temperaturas muito baixas, por exemplo, 

possuem temperaturas mais amenas em determinadas épocas do ano por conta das 

correntes, já que elas carregam águas com temperaturas mais altas para essas 

regiões. Devido ao derretimento das geleiras, que diminui a concentração de sal no 

mar, e desregula o movimento das correntes, Bryden, H., Longworth, H., Cunningham, 

S. (2005), apontaram que desde 1950 o fluxo líquido da circulação termoalina tem 

diminuído em 30%. Isso pode fazer com que países glaciais fiquem ainda mais frios 

ao longo do tempo. 

De acordo com o IPCC (2005), o aquecimento global é inevitável, portanto é 

necessário tentar reduzir ao máximo as consequências desse efeito. Diversas ações 

vêm sendo tomadas globalmente desde 1980 para conter essa problemática, como 

por exemplo a criação do próprio Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas (IPCC), da Organização Metereológica Mundial (OMM) e da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).  

O IPCC é uma entidade que tem como missão avaliar as pesquisas e avanços 

científicos e revisar a produção científica mundial no combate contra o aquecimento 

Global. Já a UNFCCC é um tratado internacional cujo objetivo é de acompanhar, 

atualizar e desenvolver as negociações sobre políticas climáticas, que foi originado a 

partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, 

também chamado de Cúpula da Terra, que foi realizado no Rio de Janeiro no ano de 

1992. Considerando as ações ao combate do efeito estufa, alguns dos principais 

acordos entre os países de Negociação da UNFCCC são: Protocolo de Quioto, o 

Acordo de Copenhague e a Plataforma de Durban, o Acordo de Paris e o Fundo Verde 

para o Clima. (IPCC, 2018)   

 

 Protocolo de Kyoto: Acordo mundial considerado um marco na proteção 

climática, tinha como objetivo definir metas para diminuição das emissões dos gases 
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de efeito estufa. O protocolo foi assinado em 1997, em Kyoto, e criou orientação para 

reduzir os impactos dos problemas ambientais para a humanidade. Diversos países 

assinaram o Protocolo (180 países). Dentre os países, a maioria eram europeus. O 

Brasil fez parte desse conjunto, tendo sua assinatura em 2003, porém não teve 

obrigações em relação a prazos e metas, uma vez que é um país em desenvolvimento.  

Mesmo sendo um precursor da proteção climática, o protocolo não conseguiu atingir 

as metas iniciais, sendo necessário prolongá-lo para 2020. (G1 Globo, 2020) 

 Acordo de Copenhague: Acordo assinado na 15ª Conferência da ONU sobre o 

Clima, em 2009 e tinha como objetivo travar uma luta maior contra o aumento das 

emissões de gases do efeito estufa. O tratado nasceu a partir de negociações da 

África do Sul, Brasil, China, Estados Unidos, Índia e da União Europeia. No entanto, 

por ser um acordo muito abrangente e não fazer referência a um tratado com algum 

valor legal, não teve muita adesão. Além disso, os países em desenvolvimento e 

países desenvolvidos não conseguiam chegar a um consenso. Os países em 

desenvolvimento exigiam que os países desenvolvidos assumissem toda a 

responsabilidade sobre os efeitos do aquecimento global e ainda solicitaram uma 

compensação financeira pelos transtornos gerados. Os países desenvolvidos, por sua 

vez, não acataram o solicitado e tais comportamentos foram responsáveis pelo 

fracasso do acordo de Copenhague (UNFCCC, 2009).    

 Plataforma de Durban: Já na 17ª Conferência da ONU sobre o Clima, em 2011, 

realizada em Durban, na África do Sul, foi acordado a Plataforma de Durban, onde 

quase 200 países se comprometeram em adotar metas de cortes de emissões de 

carbono. Além disso o acordo tinha dois pontos importantes: a renovação do Protocolo 

de Kyoto, estabelecido em 1997, e a criação da próxima estratégia, o fundo verde para 

o clima. Mesmo com toda a expectativa diante desse novo acordo, por conta da sua 

fraqueza em metas e objetivos definitivos, foi considerado um acordo com menos força 

e menos potencial que o Protocolo de Kyoto (A Plataforma de Durban, Fapesp, 2012). 

 Fundo Verde para o Clima: Tem como objetivo alocar recursos em projetos e 

financiá-los a fim de expandir a ação humana coletiva para que se note resultado na 

redução da emissão de gases do efeito estufa. De acordo com (IPCC, 2018), O Fundo 

Verde para o Clima foi considerado o principal financiador das atividades da UNFCCC. 

Portanto, todas as ações apresentadas tinham o objetivo comum de reduzir as 

emissões de gases do efeito estufa e assim amenizar os efeitos sobre o planeta.  
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De acordo com o relatório do IPCC “Global Warming of 1.5 ºC, IPCC, 2018”, 

(2018), é preciso limitar o aumento da temperatura global em 1,5°C até 2050. Acima 

disso, as consequências para o meio ambiente podem ser catastróficas.  

Surge então a necessidade de buscar alternativas de redução que sejam 

aliadas ao desenvolvimento econômico. Algumas alternativas exploradas são o 

incentivo ao uso de tecnologias limpas no setor industrial, o aumento da participação 

das energias renováveis no total da matriz energética global e a erradicação o 

desmatamento. Além disso, uma alternativa que já vem sendo explorada, mas ainda 

necessita de incentivo e investimento para que a utilização seja ampliada, são as 

tecnologias de mitigação que buscam emissões negativas, como a captura e 

armazenamento geológico do dióxido de carbono (IPCC, 2018) 

Essas tecnologias, que incluem o CCS, removem o carbono que é emitido 

antropologicamente, fazendo com que seja capturado mais CO2 da atmosfera que 

emitido (entende-se por isso o conceito de “emissões negativas”). 
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2.2 Captura de carbono como meio de reduzir o aquecimento global 

Uma das principais menções ao uso de tecnologias de CCS como estratégia 

para reduzir as emissões de CO2 é feita pelo IPCC. No relatório “Global Warming of 

1.5 ºC, IPCC, 2018” (2018) foram construídas quatro vias ilustrativas que usam 

indicadores para mostrar os cenários globais futuros em que o aumento da 

temperatura global até 2050 não passa de 1,5°C, com o objetivo de fazer uma 

projeção de quais as possíveis ações da humanidade para frear as emissões e o 

aquecimento global. 

São mostrados na Tabela 1 os indicadores usados pelo IPCC para definir cada 

cenário, como a alteração em porcentagem das emissões de CO2 comparadas às 

emissões de 2010, participação de energias renováveis na geração de energia global, 

uso de AFOLU (agriculture, forests and other land use) e uso de CCS. Dentre as 

tecnologias de CCS consideradas no relatório está, principalmente, o BECCS (uso de 

bioenergia com captura de CO2. Na Figura 1 estão os 4 cenários analisados. A linha 

verde representa a diferença entre as emissões de CO2 e o CO2 removido (nota-se 

que, em todos os cenários, a partir de 2050, há mais CO2 capturado e removido que 

emitido, significando emissões líquidas negativas de carbono). 
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Figura 1: Quatro modelos ilustrativos de panoramas climáticos futuros 

 

 

 

 

Fonte: IPCC, 2018 (adaptado) 

Tabela 1: Indicadores usados para definir os 4 cenários climáticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IPCC, 2018 (adaptado). 

Indicadores Globais P1 P2 P3 P4

Redução nas emissões de CO2 em 

2030 com relação a 2010 (%)
-58 -47 -41 4

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -93 -95 -91 -97

Redução nas emissões de GEE em 

2030 com relação a 2010 (%)
-50 -49 -35 -2

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -82 89 -78 -80

Demanda final de energia em 2030 com 

relação a 2010 (%)
-15 -5 17 39

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -32 2 21 44

Participação de energia renovável na 

produção total em 2030 com relação a 

2010 (%)

60 58 48 25

          Em 2050 com relação a 2010 (%) 77 81 63 70

Participação de energia à carvão na 

produção total em 2030 com relação a 

2010 (%)

-78 -61 -75 -59

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -97 -77 -73 -97

Participação de energia à óleo na 

produção total em 2030 com relação a 

2010 (%)

-37 -13 -3 86

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -87 -50 -81 -32

Participação de energia à gás na 

produção total em 2030 com relação a 

2010 (%)

-25 -20 33 37

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -74 -53 21 -48

Participação de energia nuclear na 

produção total em 2030 com relação a 

2010 (%)

59 83 98 106

          Em 2050 com relação a 2010 (%) 150 98 501 468

Participação de energia de biomassa na 

produção total em 2030 com relação a 

2010 (%)

-11 0 36 -1

          Em 2050 com relação a 2010 (%) -16 49 121 418

CCS cumulativo até 2100 (GtCO2) 0 348 687 1218

          Dos quais são BECCS (GtCO2) 0 151 414 1191

Área de agricultura florestal em 2050 

(milhões km²)
0,2 0,9 2,8 7,2
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Na Tabela 1, os gases do efeito estufa considerados são o CO2, CH4, N2O e O3. 

No primeiro cenário o aquecimento global é limitado a 1,5ºC sem uso de tecnologias 

de CCS, usando apenas medidas de captura de emissões diretamente na agricultura, 

citadas acima como AFOLU, ou agricultura florestal. As premissas consideradas pelo 

IPCC (2018) para isso são que a demanda de energia global em 2050 seja reduzida 

em 30% comparada com a demanda de 2010. Em um contexto de crescimento global 

da população e consumo, particularmente entre as nações emergentes, reduções na 

demanda de energia global nas próximas décadas são improváveis. 

No segundo cenário ainda são feitas considerações otimistas com relação ao 

uso da sustentabilidade e padrões de consumo mais conscientes, assim como uma 

projeção de alta redução do uso de energia global (em 15%). Porém, já com essas 

considerações mais realistas, se faz necessário a aplicação do CCS como meio de 

captura das emissões de CO2. 

No terceiro cenário as projeções são feitas considerando padrões históricos de 

consumo, produção e desenvolvimento tecnológico. É uma projeção que tem ainda 

maior necessidade do CCS, e que faz projeções otimistas da participação das 

energias renováveis na geração de energia até 2050. 

No quarto cenário, e mais realista, é considerado o aumento populacional de 2 

bilhões de pessoas até 2050, a globalização e o desenvolvimento dos países 

emergentes, que poderiam emitir ainda mais GEE. Assim, além do CCS, aqui são 

incluídos outros meios de captura, além de considerar os desenvolvimentos 

tecnológicos que podem ocorrer nas próximas décadas. 

 A análise desse relatório divulgado pelo IPCC (2018) tem como objetivo ilustrar 

a necessidade de tecnologias avançadas de captura, englobadas pelo CCS, para que 

o aumento da temperatura não supere os 1,5°C que podem afetar o equilíbrio 

ambiental mundial em algumas décadas. 
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2.3  Princípios da Captura de Carbono (CCS) 

2.3.1 Captura       

A captura de dióxido de carbono é a primeira etapa da técnica de CCS. Para 

essa etapa inicial, é importante a definição dos processos industriais ou de geração 

de energia onde será aplicada a captura, tendo em vista que diversas operações 

emitem uma quantidade de CO2 muito significativa. Essas operações, chamadas de 

fontes de CO2, são determinadas a partir de algumas características, como por 

exemplo volume da emissão, a concentração do gás e a pressão parcial do CO2 

(IPCC, 2005).  

A Figura 2 apresenta diversas fontes de emissão de CO2. Nota-se que a 

geração de energia ocupa a maior parte do gráfico apresentado: isso ocorre porque, 

desde a Revolução Industrial, com a busca de formas mais eficientes de alimentar 

máquinas e processos, surgiu a necessidade da utilização da queima de combustíveis 

fósseis, como por exemplo carvão e gás natural, para gerar energia. Nesse sentido o 

CCS aparece também como uma boa alternativa para dar um aspecto mais 

sustentável para o uso de energias não renováveis, além de ser um fator chave no 

uso de uma energia renovável de grande potencial, a de produção de energia através 

da biomassa.  

 

Figura 2: Emissões de CO2 por indústria (2017) 

Fonte: Global CCS Institute, 2020 (adaptado). 
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Existem três tipos de fontes onde são aplicáveis a captura de CO2: processos 

de Pré-Combustão, Pós-Combustão e Oxicombustão. Em todos os processos ocorre 

a queima de um combustível como carvão ou gás natural (Global CCS Institute, 2020). 

 Pré-Combustão: esse processo é baseado na separação de CO2 antes 

da queima total do combustível. A queima parcial usando ar vai gerar 

CO, CO2 e hidrogênio. Essa mistura vai reagir com água gerando então 

dois gases, o hidrogênio e o dióxido de carbono. O hidrogênio após a 

separação segue para a queima final e o CO2 será compactado, com 

custo bem reduzido, uma vez que nesse processo o gás sai em alta 

concentração de CO2 (aproximadamente 50%) e seguirá para as 

próximas etapas do CCS (U.S. Department of Energy, 2021). 

 Oxicombustão: a oxicombustão é definida por um processo que usa 

oxigênio puro para a queima do combustível ao invés de ar, gerando 

então CO2 e água como gases de escape. O CO2 vai ser então separado 

dessa água para seguir para o armazenamento (Olivier e Peters, 2019).  

 Pós-combustão: processo baseado na separação do CO2 após 

acontecer a combustão completa. Nesse caso, o CO2 vai ser separado 

do N2. Após a separação, o CO2 precisa ser comprimido para 

posteriormente ser armazenado. Nesse processo a concentração de 

CO2 (aproximadamente 4%) e a sua pressão parcial são muito baixas, 

sendo necessária maior energia para a separação, o que encarece o 

projeto (Post Combustion CO2 capture, NETL, 2021).  

  

Na Figura 3 está representada a esquemática dos três processos e onde se 

localizam a separação do CO2.  
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Figura 3: Esquemática da aplicação da captura de CO2 em diferentes tipos de 

combustão 

Fonte: Dennis Y.C.Leunga, Giorgio Caramanna  Mercedes Maroto-Valer, 2014 (adaptado). 

Existem alguns métodos de captura de dióxido de carbono que são mais 

utilizados para fazer as separações dos gases após os processos apresentados 

acima. Na Figura 4 se encontram os principais deles. Nesse trabalho serão retratados 

os métodos de absorção, adsorção e captura por membranas. 

 

Figura 4: Métodos de Separação de CO2 mais usados 

Fonte: Barbosa, 2018 (adaptado). 
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2.3.1.1 Absorção por Solventes Químicos e Físicos 

O processo de absorção é muito utilizado em plantas industriais e a captura de 

CO2 pode ser feita através de ligações químicas, configurando a absorção química, 

ou por meio de forças de Van Der Waals, que recebe o nome de absorção física. 

Ambos os processos são baseados na capacidade das substâncias de interagirem 

umas com as outras seletivamente para a recuperação ou obtenção de algum 

composto de interesse, nesse caso, o CO2.  

Na absorção química um composto sólido ou líquido se relaciona com um 

solvente líquido e sua regeneração é feita sob aquecimento e alterações de pressão, 

e para isso é necessário o fornecimento de energia. Em geral, os processos ocorrem 

a baixas temperaturas e altas pressões para maior eficiência (Barbosa, 2018).  

Os processos de absorção química possuem como vantagem principalmente o 

fato de serem aplicáveis a baixas pressões parciais do gás de origem, e por isso são 

os mais recomendados para processos de pós-combustão. Entre suas desvantagens 

estão a maior quantidade de energia necessária para recuperação posterior do gás e 

do solvente, já que é necessária a quebra das ligações químicas.  

O solvente ideal para a captura do CO2 deve possuir alta seletividade com 

relação ao dióxido de carbono, alta reatividade, facilidade de recuperação e baixo 

custo (Badiei, M., Asim, N., Yarmo, M., Jamaliah, M., Sopian, K., 2012). 

Vários são os solventes químicos existentes, mas os mais utilizados atualmente 

para a captura do CO2 são os solventes à base de aminas primárias, como a 

monoetanolamina (MEA); secundárias, como a dietanolamina (DEA); e as terciárias, 

como a metildietanolamina (MDEA). As aminas primárias e secundárias são mais 

reativas que as terciárias (Nuchitprasittichai e Cremaschi, 2011). Na Figura 5 é 

possível ver a esquemática do processo de absorção por solventes químicos. 
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Figura 5: Fluxograma do processo de Captura por Absorção em Solventes 

Químicos 

 

 

Fonte: CO2 Capture/Separation Technologies, 2012 apud Barbosa, 2018. 

Morais (2018) testaram a remoção por absorção química do CO2 com o 

solvente MEA em uma coluna de absorção. Os autores fizeram uso de 30% em massa 

de MEA (5mol/L), evitando assim a corrosão dos equipamentos (ocorre em soluções 

de aminas mais concentradas) e utilizaram 10% em volume de CO2 no gás de entrada, 

com temperatura entre 30-70°C e com pressão de 1,2-2,4 bar, apresentando assim 

uma recuperação de 90% do CO2. 

Na absorção física os solventes físicos absorvem o gás, como o CO2, a 

pressões parciais mais altas. Nesse processo há maior dependência da pressão 

parcial do gás de origem porque maiores pressões parciais levam a melhores 

resultados de absorção (Badiei, M., Asim, N., Yarmo, M., Jamaliah, M., Sopian, K., 

2012).  

O solvente físico tem sua regeneração baseada na mudança da pressão no 

sistema, havendo assim menor gasto energético quando comparado a absorção 

química, apesar de ser menos versátil por depender da pressão parcial do dióxido de 

carbono. Os solventes mais utilizados nesse método, são o Selexol, à base de glycol, 

que opera à temperatura ambiente, e o Rectisol, à base de metanol, que opera a -

60°C (Global CCS Institute, 2021). 
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2.3.1.2 Adsorção Química e Física 

O processo de adsorção é um fenômeno de superfície de um determinado 

material e se distingue da absorção pois nesse o material não absorve, não engloba 

uma substância, que é nomeada adsorvato, e sim é apenas aderida ao material. 

Também se baseia na seletividade do adsorvente com relação ao adsorvato. A 

diferença entre a adsorção química e física se dá a partir das forças entre o adsorvente 

e o adsorvato.  

Na primeira, a interação entre os compostos é a partir de ligações covalentes, 

enquanto que na adsorção física, a interação é por meio de Forças de Van Der Waals, 

e como visto no tópico anterior, as ligações covalentes são interações mais fortes e 

resistentes do que as ligações de hidrogênio. Os adsorventes mais utilizados em 

processos de adsorção são: carvão ativados, óxidos, zeólitas, nanotubos, aluminas, 

argilas e resinas orgânicas (Badiei, M., Asim, N., Yarmo, M., Jamaliah, M., Sopian, K., 

2012). Todos eles têm característica de sólidos porosos. 

Outro fator que diferencia os dois tipos de adsorção é a regeneração do 

adsorvente após o processo. Na Adsorção Química a regeneração se dá por um 

processo conhecido como TSA, ou adsorção com oscilação de temperatura, onde o 

adsorvente é recuperado através do fornecimento de energia térmica. Já na adsorção 

física, a regeneração segue o método do PSA, ou adsorção com oscilação de pressão, 

uma vez que o adsorvente é recuperado por conta da variação de pressão. (Global 

CCS Institute, 2020).  

As vantagens desse método de captura são a menor energia necessária para 

o processo quando comparado a absorção (Badiei, M., Asim, N., Yarmo, M., Jamaliah, 

M., Sopian, K., 2012). Eles são melhores aplicados na pré e pós combustão. 
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2.3.1.3 Captura por Membranas 

Uma membrana é uma barreira que separa constituintes químicos de misturas 

gasosas baseadas na permeação dos constituintes pela membrana a taxas diferentes, 

ou seja, certos componentes da mistura passam pela barreira a taxas maiores que 

outros (Brunetti, A., Caravella, A., Drioli, E., Barbieri, G., 2018), constituindo a 

seletividade do método.  

Esse método de captura é mais aplicável a fontes de carbono com maiores 

concentrações do CO2 (acima de 20% em volume) (Badiei, M., Asim, N., Yarmo, M., 

Jamaliah, M., Sopian, K., 2012). 

Existem membranas inorgânicas, feitas, por exemplo, de cerâmica, ou 

orgânicas (poliméricas). As orgânicas possuem maiores seletividades com relação ao 

CO2.  

As vantagens desse método são a menor necessidade de energia para 

posterior recuperação do gás e o fato de que não há perda de adsorvente ou 

absorvente nessa etapa. (Badiei, M., Asim, N., Yarmo, M., Jamaliah, M., Sopian, K., 

2012). 

Na Figura 6 é mostrado o processo de separação usando membranas. É usado 

um depurador úmido para esfriar o gás antes de ele ser comprimido e passar pela 

membrana. Do lado esquerdo da membrana fica retido o gás resíduo (Liu, X., Wang, 

Y. Waite, D. T., Leslie, G., 2016). 

Figura 6: Esquemática de um processo de separação por membranas 

Fonte: Liu, X., Wang, Y. Waite, D. T., Leslie, G. 2016 (adaptado). 
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2.3.1.4 BECCS 

O dióxido de carbono pode ser sequestrado pelo ecossistema terrestre, já que 

o CO2 é capaz de ser absorvido ao longo do crescimento de plantações ou florestas 

através da fotossíntese. Ao escalar esse processo é possível sequestrar grandes 

quantidades de CO2. Por conta desse efeito, o BECCS (Bioenergia com Captura de 

Carbono), que é considerado a união de duas tecnologias, a de produção de 

bioenergia e a de captura de carbono (CCS), passou a ser considerado para alcançar 

as emissões negativas.  

O processo por completo se dá com a utilização da biomassa que foi colhida e 

cultivada de maneira sustentável para a geração de energia. Após a queima dessa 

biomassa, haverá liberação de CO2, que será capturado e posteriormente 

armazenado. Na Figura 7 é representada a esquemática do processo. 

 

Figura 7: Esquema do Processo de BECCS 

 Fonte: Global CCS Institute, 2020 (adaptado). 

Além do armazenamento do dióxido de carbono, reduzindo o efeito estufa, esse 

processo também tem como benefício a diminuição da utilização de combustíveis 

fósseis para a geração de energia, mesmo que o produto de uma usina de energia à 

base de biomassa seja ainda bastante inferior com relação a uma usina de energia à 

base de combustíveis fósseis.  

Essas características fizeram com que o IPCC destacasse essa tecnologia 

como sendo chave nos cenários apresentados no tópico 2.2 (IPCC, 2018). 

Mesmo considerando que o BECCS é uma tecnologia limpa e sustentável, 

maneiras de redução de custo e alternativas que gerem mais eficiência ao processo 



29 
 

 

devem ser exploradas. De acordo com Energy Environ. Sci. (2017), é possível medir 

e limitar os impactos da mudança direta e indireta do uso da terra, usar energia neutra 

em carbono e fertilizantes orgânicos, sem modificações genéticas, maximizar a 

utilização da biomassa e explorar outras formas de processamento de biomassa, 

como por exemplo a secagem natural. Segundo o Global CCS Institute (2020), as 

estações de BECCS devem atingir de 300 a 700 milhões de hectares de espaço útil 

para atingir as metas anuais definidas pelo IPCC de CO2 capturado até 2100, que são 

de 3,3 gigatoneladas por ano. 
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2.3.2 Transporte  

O dióxido de carbono separado e capturado dos processos deve ser 

transportado até o local onde será armazenado geologicamente. Portanto, devem ser 

analisadas as opções de transportes de gases, que são mais complicadas que o 

transporte de líquidos, devido às propriedades desses fluidos: os gases ocupam um 

volume grande com relação à sua massa (Krause, 2010) e o controle de pressão no 

meio de transporte utilizado deve ser feito com cuidado. 

Para grandes distâncias, o transporte do CO2 pode ser feito por navios. Existe 

também o transporte rodoviário de CO2, mas por ser pouco usado e muito caro, sua 

viabilidade é muito baixa, não tendo relevância real atualmente. Para distâncias 

pequenas e médias, a melhor opção é o uso dos dutos, como os dutos usados para 

transporte de gás natural de plataformas de petróleo para a terra. 
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2.3.2.1 Gasodutos 

 O transporte dutoviário é aplicável para transportar líquidos, gases e, em 

alguns casos, minérios. São usadas diferenças de pressão ou uso da força da 

gravidade para que a movimentação do material aconteça. Para isso são usadas 

bombas, para transporte de líquidos, e compressores, para transporte de gases, para 

criar essas diferenças de pressão. 

As vantagens do transporte por dutos é que eles são mais baratos e capazes 

de transportar grande quantidade de carga por longas distâncias. Entre suas 

desvantagens estão o fato de que é um meio de transporte pouco flexível para 

distâncias muito grandes, para transportes intercontinentais, por exemplo, e por 

muitas vezes lento.  

O transporte de CO2 por meio de gasodutos tem particularidades que devem 

ser levadas em consideração. O dióxido de carbono é um gás que em grandes 

quantidades pode ser asfixiante. Por ser um gás inodoro, seus vazamentos podem 

ser imperceptíveis. Caso exista algum vazamento do gás pelo duto em que está sendo 

transportado, o dióxido de carbono não se dispersa no ar: sua densidade é maior, de 

1,98 kg/m³, contra 1,29 kg/m³ do ar, considerando 0°C e 1 atm de pressão (NIST, 

2021). Isso faz com que o CO2 se concentre no local de vazamento, podendo se 

prender em desnivelamentos do solo, aumentando pouco a pouco sua concentração 

naquele local específico, também aumentando assim seu potencial de toxicidade. 

Para transportar o CO2 por dutos é recomendado considerar o gás em sua fase 

supercrítica ou densa.  Essa é a forma mais recomendada por Zhang, Z.X., Wang, 

G.X., Massarotto P., Rudolph, V. (2006), porque no estado líquido pode haver 

cavitação e no estado gasoso pode haver altas quedas de pressão. Além disso, para 

Krause (2010), o transporte do CO2 na forma de gás requer maior número de 

compressores ao longo dos dutos. Para manter o dióxido de carbono nessa fase 

densa considera-se intervalos de temperatura de 15°C a 30°C e pressão de 10 a 15 

MPa (Svensson, R. et al., 2005). Krause (2010), aponta que manter o CO2 nesse 

intervalo pode ser complicado, sendo necessário recomprimir ou aquecer o gás ao 

longo do transporte. O ponto supercrítico do CO2, como apontado na Figura 8, é 31,1 

°C e 7,38 MPa.  
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Figura 8: Diagrama de fases do CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Witkowski, Majkut e Rulik, 2014. 

Witkowski, Majkut e Rulik (2014), concluíram que, a uma pressão inicial de 9 

MPa e temperatura inicial máxima de 35°C, em fase densa, a máxima distância a que 

pode ser transportado o CO2 sem que haja recompressão em condições adiabáticas 

é 365 km, e em condições isotérmicas, considerando dutos isolados, é 339 km.  

Na Figura 9 é apresentada a compressibilidade, não linear à pressão, e as 

condições nas quais o CO2 é tipicamente transportado nos dutos. São consideradas 

as possíveis contaminações no gás, principalmente de CH4 e de H2S. Essas 

presenças afetam as propriedades do gás, e, portanto, a compressibilidade. Logo, 

McCoy S.T. e Rubin E.S (2008), apud Witkowski, Majkut e Rulik (2014), usando a 

equação de Peng-Robinson, recomendam que a pressão seja maior que 8,6 MPa, 

evitando grandes mudanças na compressibilidade do gás durante o transporte. 
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Figura 9: Compressibilidade não linear versus pressão e região típica de 

transporte por dutos (equação de Peng-Robinson)

 

Fonte: McCoy S.T. e Rubin E.S, 2008 apud Witkowski, Majkut e Rulik, 2014. 

Em conclusão, para que o CO2 seja transportado por dutos, é importante que 

sejam consideradas as alterações das temperaturas ambientes e a queda de pressão. 

Em locais mais quentes a distância que é possível transportar o gás em fase densa 

diminui consideravelmente, já que a temperatura maior aumenta a queda de pressão. 

Logo, seriam necessários mais compressores, e o custo aumenta. A utilização de 

isolamento térmico nos dutos deve ser usada apenas em regiões onde a temperatura 

externa deve ser muito mais alta que a do gás comprimido, que é uma situação 

incomum, já que o CO2, a pressões maiores que 10 MPa, costuma possuir 

temperatura maior que a ambiente.  
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2.3.2.2 Navios 

Existe outra possibilidade para que seja feito o transporte do dióxido de 

carbono: através de navios. Essa é a melhor opção quando a distância da fonte do 

CO2 até o local de armazenamento é grande. Em geral, pode ser traçado um paralelo 

entre o transporte do CO2 e dos GLP, ou gases liquefeitos de petróleo, que são 

amplamente transportados por navios devido à necessidade da retirada desses gases 

de plataformas produtoras de petróleo.  

Para o transporte do GLP existem 3 tipos de navio: os de baixa temperatura, 

semirefrigerados e os de pressão (Krause, 2010). Todos eles utilizam de algum 

método para manter o gás em fase líquida, seja pelo uso da baixa temperatura, seja 

pela manutenção de altas pressões nos tanques.  

Em geral, a definição do tipo, tamanho e necessidade de armazenamento 

temporário do transporte por navios depende do destino final do dióxido de carbono. 

Se o armazenamento final do CO2 for onshore, o gás deve ser passado do navio para 

tanques de armazenamento temporário em terra. Porém, se o armazenamento for 

offshore, existe a necessidade de o navio descarregar o gás em uma plataforma que 

conterá um tanque flutuante de armazenamento, aumentando os custos do processo 

(IPCC, 2005). 

É importante ressaltar que, para o CO2 ser liquefeito, é necessária uma 

combinação de altas pressões e baixas temperaturas (consultar o diagrama de fases 

retratado na Figura 8). Portanto, segundo o IPCC (2005), é necessário que o navio 

para transporte desse gás seja do tipo de alta pressão ou semirefrigerado 

(temperaturas entre -50°C e -54°C e pressão entre 0,6 e 0,7 MPa). O design comum 

para um navio nessas condições comporta até 22.000 m³ de gás. 

A operação para o transporte do gás por esses navios é feita em 4 etapas:  

1. O gás é transferido para os tanques de armazenamento dos navios com o 

uso de bombas apropriadas para altas pressões e baixas temperaturas. 

2. A pressão e a temperatura devem ser mantidas nos tanques. É provável 

que parte do CO2 liquefeito, estando a parede do tanque em contato com o 

ar à temperatura ambiente, tenha uma parte gaseificada. Normalmente, 

uma solução simples para isso seria a liberação do gás mantendo apenas 

o CO2 em forma líquida no navio. Porém, considerando que o objetivo final 

de todo o processo é reduzir as emissões do CO2 para a atmosfera, é 
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sugerido que se tenha uma unidade de refrigeração acoplada ao tanque que 

recupere esse gás, liquefazendo-o novamente e injetando-o de volta (IPCC, 

2005). 

3. O gás é retirado do navio e transportado para a unidade intermediária de 

armazenamento.  

4. Para a manutenção do navio, os tanques recebem CO2 injetado em forma 

de gás de maneira que não sofram contaminação de ar ou umidade. Esse 

gás é posteriormente liquefeito com a próxima carga de dióxido de carbono 

a ser transportada. 

Na Figura 10 é representada a esquemática do processo de transporte do CO2 

por navios. É importante ressaltar que há a necessidade de uso de gasodutos para o 

transporte do CO2 para o local de armazenamento final. 

 

Figura 10: Cadeia de transporte de CO2 por navios 

Fonte: Baroudi, Patchigolla e Anthony, 2020 (adaptado). 
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2.3.3 Armazenamento 

A última etapa do CCS é a etapa de armazenamento. É recomendado que esse 

armazenamento seja feito a pelo menos 800 metros abaixo da superfície, de maneira 

que o CO2 receba pressão suficiente para atingir a fase densa mencionada 

anteriormente. Dessa maneira, o espaço das formações geológicas é melhor 

aproveitado. 

Existem mecanismos para que seja feito o armazenamento geológico 

adequado do gás. O trapeamento físico se trata do armazenamento em rochas com 

pouca permeabilidade, que já são ocupadas por água, óleo ou gás. Nessas rochas o 

armazenamento é feito fisicamente por injeção. O trapeamento hidrodinâmico refere-

se ao armazenamento em aquíferos e formações salinas, onde o CO2 injetado desloca 

parte da água e ocupa a superfície das formações, sendo que ao longo do tempo ele 

migra para espaços mais profundos. Por fim, o trapeamento geoquímico acontece 

quando o CO2 injetado é dissolvido na água ou na rocha, provocando alteração do pH 

da formação. O CO2 é dissolvido no fluido ou na rocha gerando o armazenamento 

geológico mais permanente (IPCC, 2005). 

Alcade et al (2018) concluíram que há 50% de probabilidade que mais que 98% 

do CO2 injetado permaneceria armazenado depois de 10.000 anos para uma indústria 

bem regulada de CCS. Também foi considerado o cenário irreal em que a regulação 

era inadequada e a injeção conduzida em uma região com alto risco de vazamento e 

de poços abandonados. Mesmo nesses piores cenários, 78% do CO2 injetado 

permaneceria preso abaixo da superfície por pelo menos 10.000 anos. Em 2019 

aproximadamente 260 Mt de CO2 estavam seguramente armazenados em formações 

geológicas (Global CCS Institute, 2020). Na Figura 11 estão ilustradas as 

capacidades geológicas de armazenamento globais, e seus respectivos níveis de 

segurança. 
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 Figura 11: Capacidade de Armazenamento Global (Bilhões de Toneladas 
de CO2) 

 

Fonte: Global CCS Institute, 2020 (adaptado). 

 Três formas de armazenamento geológico são mais usadas: armazenamento 

de CO2 através do EOR, armazenamento em formações salinas e armazenamento 

em campos esgotados de petróleo e gás.  

2.3.3.1 CO2-EOR 

 O EOR envolve a injeção de CO2 para aumentar o óleo de produção de campos 

de petróleo maduros, que possuem quantidades razoáveis de óleo, permitindo que, 

após a extração inicial de petróleo, seguida da injeção de água, ainda reste uma 

quantidade de óleo disponível para extração. O objetivo primário do CO2-EOR é 

maximizar a recuperação de petróleo, não armazenar CO2, sendo ele injetado no 

reservatório para fazer com que o óleo se desloque para fora e seja recuperado. 

Porém, no curso do EOR, o CO2 é permanentemente armazenado, ocupando os poros 

rochosos onde antes estavam os hidrocarbonetos.  

Existem dois mecanismos usados para injeção do CO2 para a recuperação de 

óleo: os deslocamentos imiscíveis e os deslocamentos miscíveis. O primeiro acontece 

em reservatórios que apresentam baixa pressão e alta densidade de petróleo, onde o 

CO2 injetado causa um inchaço no óleo melhorando sua movimentação e diminuindo 

sua densidade, gerando maior extração.  

Os deslocamentos miscíveis ocorrem em altas pressões e locais mais 

profundos, sendo que o CO2 se mistura completamente com o óleo formando um fluido 
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pouco viscoso. A desvantagem desse último é que o CO2 deve ser posteriormente 

removido do petróleo e novamente injetado no reservatório para ser armazenado, o 

que aumenta os custos da operação considerando que o objetivo inicial é o 

armazenamento permanente do gás (IPCC, 2005). 

Em 2018 havia mais de 40 operações de CO2-EOR no mundo, a maior parte 

localizada nos EUA (Bui et al. 2018). 

2.3.3.2 Aquíferos Salinos 

As formações salinas são rochas sedimentares que contém água altamente 

salobra. Elas existem em grande quantidade ao redor do planeta, sendo essa uma 

vantagem para o armazenamento geológico. Nessas formações ocorre o trapeamento 

hidrodinâmico combinado ao trapeamento geoquímico, formando, ao longo do tempo, 

compostos sólidos estáveis em forma de carbonatos (IPCC, 2005). 

Eles têm profundidade adequada para o armazenamento do CO2 em estado 

supercrítico e possuem boa distribuição geográfica ao redor do mundo. Segundo IPCC 

(2005), os aquíferos salinos possuem 1000 gigatoneladas de capacidade total de 

armazenamento global. 

2.3.3.3 Campos Esgotados de Petróleo ou Gás 

Os campos esgotados de petróleo ou gás são boas opções para o 

armazenamento do CO2, já que possuem poros e formações geológicas naturais para 

que seja realizado o trapeamento físico estrutural do gás, apresentando alta 

segurança. (IPCC, 2005). 

Devido à exploração para produção de óleo e gás, esses reservatórios já 

possuem modelos e estruturas prontas, reduzindo assim os custos e facilitando o 

monitoramento. (IPCC, 2005).  
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2.4 Tecnologias da Segunda Geração do CCS 

De acordo com o Research Center for Greenhouse Gas Innovation 2020, hoje, 

com o intuito de reduzir as emissões de CO2 para atmosfera, conta-se com 174 

instalações de tecnologias de CCS no mundo. Dentre elas, 51 já atuam nesse papel, 

18 estão comissionadas e em breve passarão a atuar, 52 prontas, mas sem previsão 

e 11 instalações ainda em construção. Nesse contexto, novas tecnologias estão sendo 

desenvolvidas para o CCS, visando a melhoria do processo a redução de custos 

dessas plantas. Algumas delas serão abordadas nesse tópico. 

2.4.1 Inovações na Captura de Carbono por Absorção 

Uma tecnologia que ainda está em desenvolvimento e pesquisa é a absorção 

de CO2 por meio de microalgas. Um grupo de pesquisadores vem desenvolvendo uma 

espécie de biorreator que tem a capacidade de absorver um conteúdo de CO2, a partir 

de microalgas. A tecnologia surgiu de estudos que apontam que boa parte do oxigênio 

da atmosfera advém das microalgas do oceano e que boa parte do CO2 da atmosfera 

são fixados por elas, através de difusão, porque auxiliam em seu desenvolvimento e 

crescimento. O biorreator funciona através de Inteligência Artificial e além do 

sequestro do CO2, há a geração de biocombustíveis. (Crocco, P., 2009). 

Figura 12: Biorreator à base de Microalgas para Captura de Carbono 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

Fonte: Hypeness, 2020.  
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2.4.2 Inovações na Captura de Carbono por Adsorção 

Uma inovação tecnológica que é baseada no processo de TSA, ou seja, 

adsorção com oscilação de temperatura, é a Inventys, VeloxoTherm, ilustrada na 

Figura 13. Tal inovação é muito eficiente e consegue ser da ordem de 40 a 100 vezes 

mais rápido que os processos de oscilação de temperatura tradicionais. De acordo 

com NETL (2018), esses benefícios vêm da estrutura física do material usado como 

adsorvente. Tal estrutura, diferente dos processos comuns, é esférica, possibilitando 

um melhor contato dos materiais. Essa característica gera resultados satisfatórios 

como a alta e rápida variação de temperatura (40 a 100°C).  

Alguns outros benefícios da utilização do material esférico são a baixa queda 

de pressão em fluxo monofásico e bifásico; altas áreas geométricas de contato por 

volume do reator; máxima utilização do adsorvente; alto desempenho em processos 

prejudicados pela seletividade; alta retenção de calor por conta das propriedades que 

dependem da direção em que são medidas; canais paralelos totalmente separados 

uns dos outros, sendo o material o único responsável pela transferência de calor e 

pode ser utilizado em situações de grandes volumes e baixas concentrações de CO2 

(Xprt Energy, 2021).  

Figura 13: Máquina Svante VeloxoTherm de adsorção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Paul, Ranjeet e Penny, bctechnology, 2017. 
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2.4.3 Captura de Carbono por Membranas 

Um exemplo de inovação na tecnologia de membranas, evidenciada na Figura 14, 

recebe o nome de Membrane Technology and Research’s (MTR) Polaris™. Esse 

processo ocorre em um fluxo contrário de corrente e possui integração de células a 

combustível de carbonato fundido (MCFC) em sistemas de captura de carbono a baixa 

concentração (Global CCS Institute, 2021). Outro exemplo, é a implantação de 

Inteligência Artificial, pela IBM, na Captura de Carbono por Membranas. Essa 

tecnologia tem como característica unir estruturas moleculares a membranas 

poliméricas, já que foi notada uma tendência de aumentar a eficiência da absorção 

em algumas moléculas, a partir de ferramentas computacionais, que identificaram 

cerca de 500 possíveis melhorias (Revista Galileu, 2021).  

Figura 14: Sistema molecular MTR 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Global CCS Institute, 2021. 

 

2.4.4 Captura de Carbono por Loop Sólido 

O Looping Sólido é uma tecnologia que utiliza da oxirredução para acontecer, 

com a utilização de um óxido metálico, que terá o papel de mover o oxigênio entre os 

reatores do processo. Essa tecnologia pode ser utilizada em turbinas e nela ocorre a 

reação do oxigênio com o óxido metálico adicionado (Rubel, A., Liu, K., Neathery J., 

Taulbee, D., 2009). De acordo com Global CCS Institute (2021), camas circulatórias 

de fluidos (CFBs), podem ser usadas em um ou em ambos os reatores para maximizar 

a locomoção do oxigênio. Tal tecnologia vem sendo implementada recentemente, 

sendo aplicada em correntes de alta concentração de carbono com o intuito de 

diminuir os gastos com energia. A Figura 15 ilustra o processo.   
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Figura 15: Captura de Carbono por Loop Sólido 

Fonte: Global CCS Institute, 2021. 

  

Figura 2.4.4.1: Captura de Carbono por Loop Sólido 
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3. Investimentos 

Considerando a necessidade da aplicação do CCS como tecnologia de 

mitigação das emissões de CO2, é importante que haja um entendimento dos fatores 

que movem os custos de todas as etapas do processo (captura, transporte e 

armazenamento) para entender a viabilidade da tecnologia.  

Para iniciar a análise dos custos da etapa de captura do CCS é importante 

compreender os motivadores dos custos das operações. A depender do método 

utilizado, seja ele aplicado a pré, pós ou oxicombustão, há diferenças no investimento 

necessário, por motivos de eficiência, gasto de energia e custos de equipamentos. É 

importante ressaltar também que os investimentos específicos para qualquer planta 

de CCS dependem também da região de aplicação, já que os custos da operação 

incluem mão de obra, regulação, impostos, distância do local de armazenamento, 

dentre outros. Porém, em geral, os métodos de captura de carbono têm como 

principais motivadores a pressão parcial do gás de origem do processo, o uso de 

economias de escala e o método escolhido (Global CCS Institute, 2021). 

A depender da fonte do dióxido de carbono, seja ele oriundo de indústrias de 

pré/pós combustão ou oxicombustível, a pressão parcial do gás emitido varia. Essa 

pressão parcial de saída é relevante porque afeta diretamente a eficiência e 

aplicabilidade da tecnologia utilizada para a captura, além de influenciar no uso de 

energia final da operação. Tudo isso afeta os custos de uma planta. 

A pressão total de uma mistura, ou, nesse caso, da corrente de saída, é definida 

pela Lei de Dalton (lei empírica) como a soma das pressões parciais de todos os gases 

que compõe a mistura (Petrucci et al., 2007). Na Tabela 2 é possível ver a pressão 

parcial do CO2 e a pressão total da corrente de saída de diversas operações onde 

pode ser aplicado o CCS. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 

Tabela 2: Características do CO2 em fluxos típicos de gases de combustão 

 

 

Fonte: Global CCS Institute, 2020 (adaptado). 

 Pressões parciais abaixo de 40 kPa são consideradas baixas pela literatura. 

Em geral, fontes de carbono oriundas de produção de energia, indústria petroleira, 

produção de cimento e minérios possuem pressões parciais de CO2 baixas. Isso 

significa que os custos para a captura serão em geral maiores, por dois motivos: para 

pressões parciais baixas existe a necessidade de fazer a captura por solventes 

químicos, já que os solventes físicos, não são eficientes para pressões parciais baixas 

(Global CCS Institute, 2021). Assim, existe também a necessidade de maior energia 

para que seja feita a recuperação final do CO2 do solvente químico (pelo uso de 

temperaturas mais altas), aumentando os custos finais. 

 Pressões parciais menores também requerem maiores equipamentos e são 

mais lentas em termos de absorção, apresentando maiores custos (Global CCS 

Institute, 2021).  

 O segundo principal motivador dos custos de captura são as economias de 

escala. Para uma planta industrial, definida como uma economia de escala real, o 

custo dos equipamentos segue a seguinte forma, sendo C1 os custos dos 

equipamentos para uma planta de capacidade V1 e C2 o custo para capacidade C2 

(Koutsoyannis, 1979): 

Indústria Fonte do Dióxido de Carbono Pressão Parcial do Gás (kPa) Pressão da Corrente

NGCC (ciclo combinado de gás natural)
3,8 - 4,6 Atmosférica

Usina de energia movida a carvão
12,2 - 14,2 Atmosférica

Usina de energia movida a biomassa 10,2 - 12,2 Atmosférica

Craqueamento catalítico fluido 10,1 - 14,2 Atmosférica

Aquecimento 8,1 - 10,1 Atmosférica

Produção de Etileno 7,1 - 12,2 Atmosférica

Reforma do metano a vapor 300 - 480 2000 - 3000

Produção de Óxido de Etileno > 92 Atmosférica

Gás de combustão do forno 18 Atmosférica

Pré-calcinador 20 - 30 Atmosférica

Papel e Celulose Forno de cal 16 Atmosférica

Processo de redução de fundição (COREX ) 32 - 35 Atmosférica

Forno 24 - 28 Atmosférica

Calcinação de cal 7,1 - 8,1 Atmosférica

Planta Sinter 3,7 - 4,2 Atmosférica

Alumínio Derretimento do alumínio 0,8 - 1,1 Atmosférica

Gaseicificação do carvão 750 - 2500 3000 - 6000

Reforma do gás natural 300 - 1200 2000 - 3000

Processamento de gás natural Processamento do gás natural Até 5000 900 - 8200+

Bioetanol Fermentação do etanol > 85 Atmosférica

Energia

Refino de Petróleo/Petroquímica

Cimento

Ferro e aço

Fertilizante
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𝐶1

𝐶2
= (

𝑉1

𝑉2

∝
) 

Sendo assim, para um valor de α menor que 1, o investimento para uma 

capacidade maior de planta é menor, e há maior retorno financeiro para a construção 

dessa planta. Tribe e Alpine, 1986, testaram e encontraram para diversas indústrias 

químicas um coeficiente de 0,5 a 0,8. Assim, independente da tecnologia de captura 

usada no CCS, é importante considerar o uso de uma escala maior para maior captura 

de maneira a reduzir os investimentos por tonelada de CO2 capturado. 

Para os custos de transporte os principais motivadores são a distância e a 

quantidade de gás que será transportado. Na Figura 16, numa simulação feita pelo 

IPCC (2005), é possível ver a comparação do transporte de CO2 para diferentes 

distâncias (dada em dólares americanos por tonelada de gás transportada). A 

viabilidade econômica do transporte por navios aumenta com a distância, enquanto 

que para distâncias de até 1000 km a melhor opção são os dutos onshore. Apesar 

dos custos específicos variarem de uma região para outra, a curva e a análise se 

mantém. 

Figura 16: Comparação de custos por distância para dutos onshore, offshore e 

navios 

Fonte: IPCC, 2005. 
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Para os motivadores de custos do armazenamento geológico pode-se fazer 

uma análise baseada em 3 fatores simples: distância da costa, tipo de armazenamento 

e uso de infraestrutura existente. Para armazenamento onshore, em formações 

geológicas próximas a costa, o custo é mais baixo se comparado ao offshore. O tipo 

de armazenamento mais caro é em formações salinas, por necessitar de exploração 

única para o armazenamento do carbono, enquanto que o uso de campos esgotados 

e do aproveitamento do CO2-EOR tem a vantagem econômica de já possuírem 

infraestrutura de monitoramento e análise e de serem acoplados a outros projetos 

(Global CCS Institute, 2021). 

Na Figura 17 é mostrado o perfil dos custos do armazenamento, em ordem 

crescente, sendo: Ons: Onshore; Offs: Offshore; DOGF: uso campos esgotados de 

petróleo/gás; Leg: usando infraestrutura existente; Noleg: sem uso de infraestrutura 

existente; AS: formações salinas.  

Figura 17: Perfil dos custos de armazenamento 

Fonte: Global CCS Institute, 2021. 
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3.1 Oportunidades de Redução de Custos 

Para atrair investimentos para tecnologias de mitigação do carbono é 

necessário apresentar vantagens econômicas para a aplicação delas. Uma das 

formas de redução de custos é a utilização da técnica de modularização, que consiste 

em otimizar o tempo de fabricação de um determinado produto e promover um melhor 

gerenciamento, com a finalidade de se obter economias no projeto.  

De acordo com Global CCS Institute (2021), diversos benefícios são adquiridos 

com a implantação das plantas modulares de CCS, como por exemplo períodos 

menores de seguros e custos relacionados ao acesso ou aquisição de terras são 

reduzidos, instalações locais ou de trabalhadores demandarão menos recursos, 

menor tempo gasto na gestão da comunidade local e em questões de conformidade 

relacionadas à construção, e condições reduzidas para o uso da equipe de 

gerenciamento de projetos.  

A modularização pode contribuir significativamente para a melhoria na 

implementação da tecnologia de CCS, e ela é uma alternativa considerável para 

ampliar ainda mais esse projeto. Um exemplo é a a Aker Carbon Capture, que se 

intitula como um provedor líder da captura de carbono e tem como sede a Noruega. 

A Aker comercializa sua planta modular de captura de carbono sob a marca 

"Just Catch", lançada em 2018 e tem como capacidade a captura de 40.000 a 100.000 

toneladas de captura de CO2 por ano. Tal planta de captura de carbono modular, que 

é ilustrada na Figura 18, conta com uma automatização de 100% e tempo bem 

reduzido de construção levando em consideração a engenharia do projeto (Global 

CCS Institute, 2021). 
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Figura 18: Planta de CCS “Just Catch” construída com uso de modularização 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aker Carbon Capture, 2021. 

Outra oportunidade de redução de custos de um processo de captura de 

carbono é em um dos maiores responsáveis pelo custo de um projeto de CCS: a 

energia, na forma de calor, que será utilizada no processo, em qualquer um dos 

métodos utilizados. Como na Figura 19, existem diversas fontes de energia que 

podem ser utilizadas, entretanto, deve-se fazer uma análise criteriosa quanto ao custo 

e o impacto ambiental de cada fonte. A pesquisa e o desenvolvimento de geração de 

energia devem conciliar economias e desenvolvimento sustentável, para cada vez 

mais reduzir as emissões de dióxido de carbono. 
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Figura 19: Visão geral do custo de captura de carbono usando diferentes 

estratégias de fornecimento de energia de regeneração 

Fonte: Global CCS Institute, 2021 (adaptado). 

 

    Existem diversas formas para minimizar os gastos com o calor, como por 

exemplo utilizando calor residual, que como mostrado na Figura 19 é o menos 

custoso dentre as opções apresentadas. Conforme Ali, H., Eldrup, N.H., Normann, 

F., Andersson, V., Skagestad, R., Mathisen (2018), a temperatura do processo de 

calcinação, que é o tratamento térmico a que são submetidos carbonatos e hidratos 

com o intuito de remover CO2 na produção de cimento, por exemplo, é superior a 

800°C e, assim, existe uma quantidade significativa de calor residual do gás de saída 

que pode ser utilizado na captura de carbono. O tratamento é ilustrado na Figura 20. 

A indústria do cimento é bastante utilizada na implantação das técnicas de 

CCS, já que segundo a Carbon Brief (2018), o cimento é responsável por cerca de 8% 

da quantidade de CO2 emitido no mundo, totalizando cerca de 2,8 bilhões de 

toneladas em 2015. Todo esse gás é proveniente do processo abordado acima, da 

calcinação, transformando calcário em cal virgem e dividindo o material em óxido de 

cálcio e CO2.  
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Figura 20: Esquema da produção de cimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Carbon Brief, Chatham House, 2019 (adaptado). 

Outro exemplo, apresentado por Biermann et al. (2019), é a produção de ferro 

e aço, onde há oportunidades para recuperar o excesso de calor da granulação de 

escória seca e processos de têmpera a seco de coque para ser posteriormente 

utilizado. 
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4. Aplicabilidade no Brasil 

É importante compreender a evolução das tecnologias de CCS e qual sua 

possível aplicabilidade em economias emergentes, com foco no Brasil, e as vantagens 

que excedem os impactos ambientais. 

Em 2011 a UNFCCC emitiu uma resolução (Draft decision -/CMP.7, 2011) em 

que as tecnologias de CCS eram incluídas nos projetos de CMP, chamados de 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, uma iniciativa aprovada no Protocolo de 

Quioto, que permite que países em desenvolvimento, como o Brasil, inscrevam 

iniciativas de redução das emissões de CO2 para receber créditos de carbono (CER) 

que podem ser vendidos a países desenvolvidos. Os projetos de CMP tem como 

objetivo incentivar o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e reduzir as 

emissões de carbono. 

Esses créditos de carbono são importantes para os países porque, de acordo 

com o Protocolo de Quioto, os países se comprometem a diversas metas de redução 

nas emissões. Os créditos de carbono permitem que países que não atingiram as 

metas comprem créditos de países que estão dentro dos seus limites de emissões e, 

assim, mantenham a meta global geral. 

Assim, projetos de CCS trazem a vantagem econômica para o Brasil de poder 

ser remunerado por seus avanços no combate à mudança climática. 

No que tange à aplicação do CCS no Brasil, é necessário compreender a 

viabilidade das 3 etapas: captura, transporte e armazenamento, 

 Para compreender a viabilidade da captura é importante analisar o cenário 

atual das indústrias brasileiras (que vão incluir pré, pós e oxicombustão) e onde elas 

estão majoritariamente localizadas.  

 O principal órgão de pesquisa em CCS no Brasil, o CEPAC (Centro de 

Excelência em Pesquisa de Armazenamento de Carbono), divulgou um Atlas em 

2016, em parceria com o Global CCS Institute onde é possível compreender o 

contexto industrial brasileiro. Na Figura 21 estão o número de indústrias que emitem 

CO2, divididas por setor, e na Figura 22 é possível ver onde elas se localizam. 
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Figura 21: Indústrias Emissoras de CO2 por Setor 

 Fonte: Atlas Brasileiro, 2016. 
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Figura 22: Concentração das Indústrias Emissoras 

 Fonte: Atlas Brasileiro, 2016. 

 Duas conclusões principais podem ser obtidas a partir das figuras: as maiores 

emissões vêm do setor de energia, o que configura uma boa oportunidade de 

aplicação de captura no setor de termelétricas; e a maior parte das indústrias está 

concentrada na região Sudeste, que, como será apresentado mais à frente, também 

é a região onde estão concentrados os principais dutos e locais possíveis de 

armazenamento de CO2 do país, sendo assim uma boa configuração geográfica. 

 O CEPAC (2016), concluiu também que a melhor oportunidade de aplicação 

da captura, considerando o nível de emissões e tecnologia disponível, é nas indústrias 

de pós-combustão (são 78% das fontes totais do país). 

 Com relação ao transporte, a principal concentração de dutos do país é 

localizada na região sudeste. Sendo a maior extensão de dutos que transportam gás 
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natural, com propriedades que podem ser aplicadas ao CO2, é possível concluir que 

as perspectivas da etapa de transporte do CCS no Brasil, ainda que não aplicadas 

nessa tecnologia especificamente, são avançadas. Na Figura 22 é ilustrada a 

extensão dos dutos por uso no país (Atlas Brasileiro, 2016). 

Figura 23: Extensão dos dutos por tipo de uso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Atlas Brasileiro, 2016. 

O Brasil tem capacidade possível de armazenamento geológico de 2000 Gt de 

CO2 (Machado et al., 2009 apud Atlas brasileiro, 2016). O país possui 31 bacias 

sedimentares, sendo 75% delas onshore (Atlas Brasileiro, 2016), que, como 

mencionado no tópico anterior, é o armazenamento de menor custo.  

A melhor oportunidade de armazenamento no país é o uso da técnica de CO2-

EOR: além de armazenar o carbono, é uma forma econômica de aproveitar os campos 

de petróleo que estão no limite da sua produção. 

Segundo Rosa e Machado (2017) 3 exemplos de experimentos realizados com 

o uso de CO2 para aprimorar a produção de petróleo são: em Araçás, BA, 1987, em 

Buracica, BA, 1991, e em Rio Pojuca, BA, 1999. O único bem-sucedido foi o de 

Buracica, que apresentou boa viabilidade econômica e eficiência técnica. Os outros 

dois foram interrompidos principalmente por falta no suprimento de CO2. Isso seria 
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uma das vantagens da combinação do CCS com o CO2-EOR, já que o CCS seria uma 

ótima fonte do gás a preços mais baixos.  

O Atlas Brasileiro (2016) trouxe outro estudo de caso para a bacia do 

Recôncavo. Em 1987 foi iniciada a injeção de CO2, alternada com água, para EOR até 

2005. Com 20 anos de recuperação do petróleo restante da bacia, foi possível 

armazenar 600 Mt de CO2 com boa produção de petróleo. 

Assim, o Brasil é um país que tem ótimas perspectivas de aplicação do CCS, 

tanto pela combinação das localizações das fontes, transporte por dutos e locais de 

armazenamento (concentradas na região sudeste), tanto pelo seu nível de emissões. 

Além disso, por ser um grande produtor de petróleo, o país pode fazer uso estratégico 

do CO2 capturado para melhorar sua produção, tanto nas bacias convencionais 

quanto no pré-sal, otimizando os custos das técnicas de recuperação de petróleo. 
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5. Conclusão 

Implantações da técnica de CCS acarretam benefícios que vão além do 

combate ao efeito estufa. Oportunidades de desenvolvimento sustentável, criação de 

empregos e ajuda em uma transição justa e sustentável para as comunidades são 

alguns dos exemplos.   

Além disso, o CCS também pode ser incentivador de desenvolvimento de 

tecnologias e desempenha um papel importante no crescimento econômico 

sustentável. A utilização da biomassa na captura de carbono, por exemplo, tem como 

finalidade suprir tanto a demanda de redução do gás carbônico, quanto a demanda 

de energia, que aumenta conforme o crescimento econômico e populacional. As 

reutilizações das infraestruturas, como por exemplo de campos esgotados de 

petróleo/gás, diminuem os custos e o impacto ambiental de novas 

construções, possibilitando uma realocação de investimentos em outras atividades 

geradoras de valor.    

O CCS proporciona uma transição sustentável, permitindo que as indústrias 

existentes se adequem a essa nova perspectiva e sejam ativas durante a transição 

para uma economia líquida zero. 

No contexto apresentado nesse trabalho, é possível compreender a 

importância do CCS para a mitigação dos efeitos do aquecimento global, assim como 

uma ferramenta essencial para que a qualidade de vida dos países emergentes 

continue aumentando (o que gera mais consumo de energia e de bens industriais 

produzidos) ao mesmo tempo que respeita os limites do planeta, reduzindo as 

emissões. Com as tecnologias de segunda geração e o contexto dos custos do CCS 

atuais e projeções futuras apresentadas, é possível concluir que com um trabalho de 

regulação em nível governamental e de incentivos fiscais para a iniciativa privada o 

CCS pode não apenas ser aplicado em grande escala como meio de prevenir que o 

aquecimento global supere os 1,5ºC limitados pelo IPCC, mas também pode ser uma 

ferramenta poderosa de geração de empregos e inovação tecnológica. 

Para próximos trabalhos, a sugestão é o uso de tecnologias relevantes no 

contexto das mudanças climáticas, como o CCS, para o ensino em disciplinas do 

Curso de Graduação em Engenharia Química e Petróleo, relacionando informações 

técnicas e dados, como o digrama de fases para o CO2, o escoamento do gás em 
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dutos para a disciplina de Mecânica dos Fluidos, o estudo das reações químicas que 

fazem parte dos processos de separação do CO2, dentre outras, para que os alunos 

possam compreender a aplicabilidade prática dos estudos das matérias de maneira 

relevante para o desenvolvimento sustentável global. 
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