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APRESENTAÇÃO
Presentation

O Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono
(CEPAC) do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais
(IPR) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande
do Sul (PUCRS) orgulham-se de apresentar o primeiro Atlas
Brasileiro de Captura e Armazenamento Geológico de CO2.
Este Atlas representa o resultado de um grande esforço de
pesquisa realizado pelo CEPAC desde a sua fundação, em
2007, dedicado a compreensão, desenvolvimento e difusão
das tecnologias envolvidas na captura e armazenamento de
CO2 (CCS) no Brasil, uma solução reconhecida para a redução das emissões de gases do efeito de estufa em nível global.
Para o desenvolvimento das tecnologias de CCS, é necessário um esforço internacional no mapeamento das fontes de CO2
e na avaliação de possíveis reservatórios para o armazenamento
geológico. Dessa forma, o lançamento deste Atlas coloca o Brasil
entre os países que estão no caminho para realizar essa tarefa.
O CEPAC e a PUCRS estão convictos de que a publicação deste Atlas irá representar um passo importante no
desenvolvimento de CCS no Brasil e na disseminação do
conhecimento dessas tecnologias, contribuindo para ações
que permitirão a mitigação das mudanças climáticas.
Os Organizadores

The Center of Excellence in Research and Innovation
in Petroleum, Mineral Resources and Carbon Storage
(CEPAC) of the Petroleum and Natural Resources and
the Pontifical Catholic University of Rio Grande do Sul
(PUCRS) are proud to present the first Brazilian Atlas of
CO2 Geological Storage. This Atlas represents the outcome
of a large research effort by CEPAC since its foundation,
in 2007, dedicated to comprehension, development, and
dissemination of the technologies involved in the CO2
capture and storage (CCS) in Brazil, a recognized solution
for the reduction of greenhouse gas emissions worldwide.
For the development of CCS technologies, an
international effort in the mapping of CO2 sources and
evaluation of potential target reservoirs for geological storage
is necessary, and the release of this Atlas positions Brazil
among the countries that have accomplished this task.
CEPAC and PUCRS firmly believe that the publication
of this Atlas will represent a substantial step in the
development of CCS in Brazil and the dissemination of
knowledge of these technologies, contributing to actions
leading to mitigation of climate change.

The Organizers
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PREFÁCIO
Foreword

O Global CCS Institute tem o prazer de patrocinar o
Atlas Brasileiro de Armazenamento de CO2. Este Atlas é uma
importante contribuição ao crescente conjunto de informações que contribui para o avanço da captura e armazenamento de carbono (CCS) em todo o mundo e, em especial, na América Latina. Identificar sítios geológicos viáveis
é uma etapa essencial na implementação do CCS que pode
levar vários anos para ser alcançada. A publicação do Atlas
brasileiro representa um importante passo adiante.
O Instituto reconhece e agradece as grandes contribuições feitas pelo Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação
em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono (CEPAC) para produzir este trabalho. Agradecemos
também aos muitos outros colegas que forneceram apoio
técnico e logístico para produção deste Atlas, além de seus
comentários. Este Atlas é um marco importante na colaboração do Instituto com o CEPAC e outras partes interessadas
no país que se dedicam ao avanço no conhecimento de CCS.
O Global CCS Institute promove o CCS, uma tecnologia
vital para combater as alterações climáticas e garantir a segurança energética. Defendemos o CCS como uma das opções
necessárias para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa
originados de fontes de geração de energia e industriais.
O Instituto compartilha informações entre seus membros internacionais, contribuindo para a capacitação e aproximando projetos, formuladores de políticas e pesquisadores
para superar os desafios e garantir que o CCS possa se tornar
uma tecnologia amplamente utilizada o mais rápido possível.
Colaboramos com organizações internacionais envolvidas no
avanço do CCS, conduzindo progressos através da integração
de conhecimentos com processos executivos governamentais
e acordos políticos internacionais.

The Global CCS Institute is pleased to sponsor the
Brazilian CO2 Storage Atlas. The Atlas is a welcome addition
to the growing body of knowledge developed to advance
carbon capture and storage (CCS). Identifying viable
storage sites is an essential part of CCS deployment
and one that can take several years, so Brazil’s Atlas
represents a significant step forward.
The Institute acknowledges and commends the major
contribution made by the Centre of Excellence in Research
and Innovation in Petroleum, Mineral Resources and
Carbon Storage (CEPAC) to produce this work. And we
look forward to an ongoing collaborative relationship with
CEPAC and other Brazilian stakeholders to progress CCS
knowledge and expertise.
The Global CCS Institute accelerates CCS, a vital
technology to tackle climate change and provide energy
security. We advocate for CCS as one of the options
required to reduce greenhouse gas emissions from power
generation and industrial sources.
The Institute shares information from our international
membership while building capacity and bringing together
projects, policymakers and researchers to overcome
challenges and ensure that CCS can become a widely-used
technology as quickly as possible. And we collaborate with
international organizations involved in advancing CCS,
driving progress by integrating expertise with government
decision making and international policy agreements.

Elizabeth Burton
Global CCS Institute, Diretora-Geral para as Américas
Global CCS Institute, General Manager Americas
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PREFÁCIO

A Captura e Armazenamento de
Carbono tem potencial para reduzir
os custos de mitigação e ampliar a
flexibilidade na busca pela redução das
emissões de gases de efeito estufa.”
Painel Intergovernamental de Mudanças
Climáticas da ONU (Relatório Especial sobre Captura
e Armazenamento de Dióxido de Carbono)

“Carbon Capture and Storage has the
potential to reduce overall mitigation
costs and increase flexibility in achieving
greenhouse gas emission reductions.”
Intergovernmental Panel on Climate Change
(Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage)

Marcos Colombo (ASCOM/PUCRS)

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA
E INOVAÇÃO EM PETRÓLEO, RECURSOS
MINERAIS E ARMAZENAMENTO DE CARBONO
Center of Excellence in Research and Innovation in Petroleum,
Mineral Resources and Carbon Storage

Com sede no Campus Central da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), o Centro de
Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos
Minerais e Armazenamento de Carbono (CEPAC) do Instituto do Petróleo e dos Recursos Naturais (IPR) é o resultado
de uma iniciativa conjunta da PETROBRAS e da PUCRS,
através do Instituto de Recursos Naturais e Meio Ambiente
da Universidade. O CEPAC é um centro interdisciplinar dedicado a pesquisa, desenvolvimento, inovação, demonstração
e transferência de tecnologia em armazenamento de dióxido
de carbono (CO2) e de fontes não convencionais de energia
relacionadas aos combustíveis fósseis, tais como hidratos de
gás, gás de folhelho, metano em camadas de carvão e hidrogênio. Através de suas pesquisas, o CEPAC visa contribuir
para a mitigação das mudanças climáticas e para a produção
de fontes de energia mais limpas (Figura 1).

Headquartered on the Central Campus of the Pontifical
Catholic University of Rio Grande do Sul (PUCRS),
the Center of Excellence in Research and Innovation
in Petroleum, Mineral Resources and Carbon Storage
(CEPAC) of the Petroleum and Natural Resources Institute
(IPR) is the result of a joint initiative of PETROBRAS
and PUCRS, through the University’s Environment and
Natural Resources Institute. CEPAC is an interdisciplinary
center dedicated to research, development, innovation,
demonstration and technology transfer in carbon dioxide
(CO2) storage, unconventional sources of energy related to
fossil fuels such as gas hydrates, shale gas, methane in coal
seams and hydrogen. Through this research CEPAC aims
to contribute toward the mitigation of climate change by
producing cleaner energy options (Figure 1).
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Figura 1: Instalações do CEPAC.
Fonte: CEPAC.
Figure 1: CEPAC facilities (source: CEPAC).
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PESQUISA EM ARMAZENAMENTO DE CO2
CO2 Storage
Em 2007, quando iniciou suas atividades, o CEPAC se
tornou o primeiro centro de pesquisa brasileiro dedicado
exclusivamente à pesquisa sobre o armazenamento de CO2.
Entre os projetos e as áreas de pesquisa desenvolvidos, podem ser citados os seguintes:

»
»
»
»

caracterização geológica e mineralógica de reservatórios para armazenamento e interações de reservatórios com CO2;
estudo de integridade e confiabilidade de diferentes materiais e procedimentos aplicados à injeção de CO2 através de poços de injeção, a fim de maximizar a segurança
e viabilidade do armazenamento geológico de carbono;
estudos de interações geoquímicas e mecanismos de fluxo no sistema CO2-rocha-água com foco em reservatórios do Pré-Sal no Brasil;
desenvolvimento de um Sistema de Informações Geográficas (SIG), com dados sobre as emissões de CO2
resultantes de fontes estacionárias, infraestrutura de
transporte e possíveis reservatórios geológicos.

Figura 2: Modelo numérico mostrando o deslocamento de CO2 em um
reservatório ao longo do tempo.
Fonte: CEPAC.
Figure 2: Numerical model results showing CO2 plume behavior over time
(source: CEPAC).

When its activities started in 2007, CEPAC became
the first Brazilian research center dedicated exclusively to
research on CO2 storage. Among the projects and research
areas developed, are the following:
» Geological and mineralogical characterization of
storage reservoirs and reservoir interaction with CO2;
» Investigate the integrity and durability of different
materials and procedures applied to the injection of
CO2 through injection wells, in order to maximize
the safety and feasibility of geological carbon
storage;
» Studies of the geochemical interactions and flow
mechanisms in the CO2-water-rock system in
Brazil’s Pre-salt reservoirs;
» Development of a Geographic Information System
(GIS) containing data on CO2 emissions resulting
from stationary sources, transport infrastructure,
and geological reservoirs with potential for storage.

Figura 3: Recipientes de aço inoxidável utilizados em experimentos de
laboratório para simulação de condições de reservatório. Configuração de
um experimento para avaliar a interação CO2-cimento.
Fonte: CEPAC.
Figure 3: Stainless steel vessels used in laboratory experiments for simulation of
reservoir conditions. Schematic showing the configuration of an experiment to
evaluate CO2-cement interaction (source: CEPAC).
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PESQUISA EM FONTES DE ENERGIA
NÃO CONVENCIONAIS
Unconventional energy sources
Projetos em andamento voltados ao desenvolvimento de
conhecimentos e tecnologias de fontes de energia não convencionais incluem:

»

»
»

avaliação do potencial para a recuperação avançada
de metano em camada de carvão através da implementação de um projeto-piloto para testes de produção de metano em Porto Batista, Rio Grande do Sul.
Esses testes incluíram a perfuração de dois poços para
a produção de metano, injeção e monitoramento de
CO2. (Figura 4);
caracterização estratigráfica, petrofísica, petrografia,
geoquímica, adsorção/dessorção de gases envolvidos
no fraturamento hidráulico e seleção de áreas potenciais para exploração de gás de folhelho;
estudo da origem e evolução geológica do Cone do
Rio Grande (Bacia de Pelotas), com foco em depósitos
de hidrato de gás. (Figura 5).

Ongoing projects focused on the development of
knowledge and technology for unconventional energy
sources include:
» Evaluation of the potential for enhanced coal bed
methane recovery through implementation of a
pilot project for methane production tests in Porto
Batista, Rio Grande do Sul. These tests included
perforation of two wells for production of methane,
injection and monitoring of CO2 (Figure 4);
» Stratigraphic characterization, petrophysics,
petrography, geochemistry, adsorption/desorption of
gases involved in hydraulic fracturing and selection
of potential areas for exploration of shale gas;
» Study of the origin and geological evolution of the
Rio Grande Cone (Pelotas Basin), focusing on gas
hydrate deposits (Figure 5).

Figura 4: Projeto-piloto de avaliação do potencial de metano de camada de
carvão (Porto Batista / RS, Brasil).
Fonte: CEPAC.
Figure 4: Pilot project for coal bed methane potential evaluation (Porto
Batista/RS, Brazil). (source: CEPAC).
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Figura 5: Missão oceanográfica no Atlântico Sul para pesquisa de hidratos de gás.
Fonte: CEPAC.
Figure 5: Oceanographic mission in the Southern Atlantic for survey and recovery of
gas hydrates. (source: CEPAC).
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Rafael Britto (CEPAC/PUCRS)

ASPECTOS GERAIS DA TECNOLOGIA
DE CAPTURA E ARMAZENAMENTO
DE CARBONO (CCS)
Carbon Capture and Storage Technology Overview

O forte aumento da concentração atmosférica de CO2
e de outros gases do efeito estufa durante o último século
tem sido amplamente reconhecido como a causa do aumento
das temperaturas globais em pelo menos 0,8°C durante esse
período. Considerando-se a atual tendência de crescimento econômico e populacional mundial, essa concentração
continuará a aumentar. Esse fato pode levar a aumentos da
temperatura ainda maiores e a mudanças climáticas drásticas.
Portanto, a redução das emissões de CO2 e o controle de
sua concentração atmosférica são desafios que precisam ser
enfrentados.
Uma das diversas medidas existentes para reduzir as
emissões de gases do efeito estufa para mitigar a mudança climática é a captura e o armazenamento de dióxido
de carbono em reservatórios geológicos (CCS) (Figura 6).
Essa tecnologia consiste no processo integrado de captura e
separação do CO2 proveniente de fontes estacionárias (indústrias, usinas geradoras de energia, etc.), transporte a um local
de armazenamento adequado e injeção no espaço poroso de
formações rochosas subterrâneas profundas.
O CCS é uma das mais importantes tecnologias disponíveis para reduzir as emissões de CO2. Destaca-se devido ao seu
enorme potencial em termos de volume de CO2 que pode ser
armazenado em meios geológicos durante milhões de anos.

The steep increase in atmospheric concentration
of CO2 and other greenhouse gases during the past
century has been widely recognized as the cause of global
temperature rises of at least 0.8°C in the same period.
Considering the current trend in the world’s economic
and population growth, this concentration will continue
to rise. This could potential lead to further temperature
increase and severe climatic consequences. Therefore,
reducing emissions of CO2 and controlling its atmospheric
concentration are challenges that need to be addressed.
One of the several existing measures for reducing
greenhouse gas emissions and consequently mitigation
of climate change is the capture and storage of carbon
dioxide in geological reservoirs (CCS) (Figure 6). This
technology consists in the integrated process of the capture
and separation of CO2 from stationary sources’ flue gases
(industries, power plants, etc.), transport to an adequate
storage site, and injection into the porous space of deep
underground rock formations.
CCS is one of the most important technologies available
to reduce CO2 emissions. CCS stands out due to its
enormous potential in terms of CO2 volumes that can be
retained in geological media for millions of years.
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A captura e o armazenamento geológico de CO2 incluem quatro etapas básicas:

»
»
»
»

CO2 capture and geological storage includes four basic
stages:

captura e separação do CO2 de outros gases originados da fonte emissora estacionária, para atingir um
fluxo de alta pureza (tipicamente superior a 90%);

» CO2 capture and separation from other gases present
in the flue gas from the stationary emitting source, to
achieve a high purity (typically greater than 90%);

transporte de CO2 desde a fonte emissora até o local
de armazenamento, o qual pode ser feito por meio de
dutos, caminhões ou navios-tanque;

» CO2 transportation from emitting source to the
storage location, which can be done through
pipelines, trucks or tankers;

armazenamento de CO2 em distintas formações geológicas, cada uma com vantagens e desvantagens específicas;

» CO2 storage in different geological formations, each
with specific advantages and disadvantages, and

medição, monitoramento e verificação de CO2 antes, durante e após a fase de injeção em uma formação geológica.

Existem diferentes tecnologias disponíveis para cada etapa, no
entanto, a viabilidade e o desempenho de cada tecnologia podem
variar de acordo com características específicas do projeto.

» CO2 measurement, monitoring and verification before,
during and after injection into a geological formation.
There are different technologies available for each stage,
however the feasibility and performance of each technology can
vary according to the specific characteristics of the project.

Figura 6: Captura e armazenamento geológico de carbono.
Fonte: Bellona.
Figure 6: Carbon capture and geological storage (source: Bellona).
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CAPTURA E SEPARAÇÃO DE CO2
CO2 Capture and Separation
A captura de CO2 pode ser realizada através de quatro
processos principais: pós-combustão, pré-combustão, oxi-combustão e separação em processos industriais (Figura 7).

CO2 capture can be carried out through four main
processes: post-combustion, pre-combustion, oxycombustion and industrial processes separation (Figure 7).

Durante a captura por pós-combustão, o CO2 é separado
do gás de combustão após a queima de combustíveis fósseis
ou de biomassa na presença de ar (oxigênio e nitrogênio).
Os produtos principais dessa combustão são nitrogênio (N2)
e dióxido de carbono (CO2), sendo que este último se encontra em baixa concentração (3-15% vol.). Atualmente, os
processos de pós-combustão estão entre os mais utilizados na
captura de CO2 a partir de fontes estacionárias, e são principalmente baseados no uso de solventes (aminas, por exemplo), que absorvem seletivamente o CO2 (Figura 8).

Post-combustion capture means that the CO2 is separated
from the flue gas after burning fossil fuels or biomass.
Occurring in the presence of air (oxygen and nitrogen), the
main products of this combustion are nitrogen (N2) and
carbon dioxide (CO2), which is at a low concentration (315% vol.) Currently, post-combustion processes are among
the most used in CO2 capture from stationary sources, and
are mainly based on the use of solvents (amines, for example)
that selectively absorb CO2 (Figure 8).

Figura 7: Visão geral dos processos de captura de CO2.
Fonte: IPCC.
Figure 7: Overview of CO2 capture processes (SOURCE: IPCC).
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A captura por pré-combustão é um processo que ocorre em três etapas. Primeiramente, o combustível (carvão ou
biomassa) é gaseificado, isto é, convertido a hidrogênio (H2)
e monóxido de carbono (CO), uma mistura chamada syngas
(gás de síntese). Em seguida, uma conversão por vapor (reação
de deslocamento) converte CO em CO2, para produzir mais
hidrogênio. Após estes processos, o CO2 deve ser separado do
hidrogênio. Este último pode então ser utilizado em diversas
aplicações, tais como produção de combustíveis ou energia.
Na tecnologia de combustão com oxigênio (ou oxi-combustão), o combustível é queimado com oxigênio puro. Deste modo,
CO2 (em concentração elevada, > 80%) e vapor d’água são produzidos, podendo ser facilmente separados por condensação. Uma
parte crítica dessa tecnologia é a exigência prévia de separação do
oxigênio do ar, a qual é normalmente realizada através de um processo criogênico (uma técnica de alto custo energético).
Vários tipos de processos industriais podem ser importantes fontes de CO2 em grande escala. Em indústrias como siderúrgicas, cimenteiras, plantas de fertilizantes e processamento
de gás natural, quantidades significativas de CO2 podem ser
produzidas e capturadas através de diferentes métodos.
Dependendo do processo de captura, uma tecnologia é necessária para separar o CO2 dos outros gases. Vários métodos
podem ser utilizados nesta etapa. Os mais comuns são baseados na absorção seletiva do CO2 (química ou física), utilizando
solventes, tais como aminas (Figura 9). A adsorção sólida com
membranas ou zeólitos também é utilizada. Outras tecnologias
estão sendo pesquisadas para otimizar essa etapa de separação,
tais como líquidos iônicos - sais líquidos à temperatura ambiente
com uma capacidade de dissolução de CO2 altamente seletiva.

Pre-combustion capture is a three-stage process. First, the
fuel (coal or biomass) is gasified, i.e., converted to hydrogen
(H2) and carbon monoxide (CO), a mixture called syngas.
Next, a steam reforming (shift reaction) converts CO in CO2,
to yield more hydrogen. After these processes, the CO2 must be
separated from the hydrogen, which can then be used in several
applications such as fuels or energy generation.
In the oxygen combustion technology (or oxy-combustion),
the fuel is burnt with pure oxygen. In this way, CO2 (in high
concentration, > 80%) and water vapor are produced, which
can be easily separated by condensation. A critical part of this
technology is the previous requirement for oxygen separation
from air, which is usually carried out through a cryogenic process
(an energy-intensive technique).
Several types of industrial processes may be important
large-scale sources of CO2. In industries such as steel, cement
and fertilizing plants, and natural gas sweetening, significant
amounts of CO2 may be produced and captured through
different methods.
Some of the capture processes described above still require a
process for separation of CO2 from other gases. Several methods
may be employed in this stage. Among the existing separation
technologies, the most relevant are absorption and adsorption
(chemical or physical) processes, membranes and cryogenic
processes (Figure 9). New technologies are being developed for
CO2 separation, such as ionic liquids – room temperature liquid
salts with a highly selective CO2 dissolution capacity.

Figura 8: Planta de captura de CO2 de pós-combustão.
Fonte: GCCSI.
Figure 8: Post-combustion CO2 capture plant.
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Figura 9: Unidade de Separação de Ar para Oxi-combustão.
Fonte: Wikipedia.
Figure 9: Air Separation Unit for Oxy-combustion (Source: wikipedia).
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TRANSPORTE DE CO2
CO2 Transport
O CO2 capturado deve ser transportado a partir da fonte
emissora para o local de armazenamento. O sistema de dutos,
semelhante ao utilizado para o transporte de gás natural, é uma
opção frequentemente utilizada para o transporte de CO2. Outras opções para o transporte incluem caminhões e navios.
Normalmente o CO2 é comprimido a um estado supercrítico (ou uma “fase densa”) para o transporte e injeção. Dependendo da distância percorrida no duto, o CO2 pode precisar ser comprimido novamente ao longo de vários pontos
para se manter nesta “fase densa” (Figura 10).
Há ainda alguns desafios tecnológicos associados ao
transporte de CO2 através de dutos. Vários fatores precisam
ser considerados em projetos de dutos de longa distância,
como características do terreno, teor de umidade do gás, entrada acidental de gás úmido na tubulação e resistência à corrosão do material do duto.

Captured CO2 must be transported from the emitting
source to the storage site (unless the emitting source is
directly above the geological reservoir) (Figure 10). The
pipeline system, similar to those used to transport natural
gas, is a frequently utilized CO2 transport option. Other
options for transport include trucking and shipping.
Usually CO2 is compressed to a supercritical state (or
a ‘dense phase’) for transport and injection. Depending
on how long the pipeline is, the CO2 may need to be
‘recompressed’ along various points of the pipeline to keep
it in this ‘dense phase’.
There are still some technological challenges associated with
pipeline transport of CO2. Several factors need to be considered
in long-distance pipeline projects, such as near-surface geological
conditions (if the pipeline is situated underground), moisture
content of the gas, accidental entry of wet gas into the pipeline
and corrosion resistance of the pipeline material.

Figura 10: Opções de transporte de CO2.
Fonte: GCCSI.
Figure 10: CO2 transport options (SOURCE: GCCSI).
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ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO DE CO2
CO2 Geological Storage
Como mencionado anteriormente, o armazenamento
geológico de CO2 envolve a injeção de dióxido de carbono
em formações geológicas a grande profundidade.

As mentioned earlier, CO2 geological storage involves
injecting carbon dioxide into geological sites deep
underground.

As principais opções geológicas que podem armazenar
com segurança grandes quantidades de CO2 e evitar que este
chegue à atmosfera são:

The main geological options than can safely store large
amounts of CO2 and keep it from reaching the atmosphere are:

»
»
»

» oil and gas fields;
» deep saline formations;

campos de óleo e gás;
formações salinas profundas;
camadas de carvão (Figura 11).

Cada tipo de reservatório tem suas peculiaridades. Na maioria
dos casos, o CO2 injetado estará em um estado supercrítico (ou
fase densa) (pressão > 7,38 megapascal (MPa) e temperatura >
31,1oC). Nessa condição, o CO2 adquire uma densidade típica de
líquidos, entre 600 e 800 kg por metro cúbico (kg/m3), ocupando
assim um volume de poro menor, levando a um armazenamento
mais eficiente (Figura 12). Para garantir o armazenamento em um
estado supercrítico, a profundidade mínima estimada para um reservatório é de cerca de 800 metros (m).

» coal beds (Figure 11).
Each type of reservoir has its peculiarities. In most cases,
injected CO2 will be in a supercritical (or dense phase)
state (pressure > 7.38 megapascal (MPa) and temperature
> 31.1° C). In this condition, CO2 acquires a liquid-like
density, between 600 and 800 kilogram per cubic meter (kg/
m3) therefore occupying a smaller pore volume, leading
to more efficient storage (Figure 12). To ensure storage in
a supercritical state, the minimum depth estimated for a
reservoir is around 800 meters (m).

Figura 11: Opções de armazenamento geológico de CO2.
Fonte: CEPAC.
Figure 11: CO2 geological storage options (SOURCE: CEPAC).
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Uma rocha reservatório é geralmente adequada para o armazenamento de CO2 conforme as seguintes propriedades:

»

»

Porosidade: refere-se ao volume de fluido que pode ser
contido dentro da rocha em seus “espaços porosos”,
ou seja, os pequenos espaços existentes entre os grãos
e/ou fraturas da rocha. A porosidade frequentemente
diminui com a profundidade, devido à compactação
e cimentação da rocha, ou seja, estes “espaços de poros” tornam-se ainda menores, de modo que menos
fluido pode ser armazenado no local (Figura 13).
Permeabilidade: refere-se à passagem de um fluido e a
conectividade entre os espaços porosos da rocha, isto
é, o espaço ou canais que ligam os poros, nos quais
o fluido pode percolar desde um espaço de poro até
o próximo. Uma permeabilidade mínima é necessária
e especialmente importante nas fases iniciais de um
projeto de armazenamento para evitar problemas de
injetividade do CO2 (Figura 14).

Whether a reservoir rock is well suited for CO2 storage
is related to the following properties:
» Porosity: refers to the volume of fluid that can be
contained within the rock between the rock ‘pore
spaces’, i.e. the minute spaces existing between rock
grains and/or fractures. Porosity is often decreased with
depth, due to rock compaction and cementation, i.e.
these ‘pore spaces’ become even smaller, so less fluid can
be stored there (Figure 13).
» Permeability: refers to the fluid flow and connectivity
between the rock pore spaces, i.e. the space or channels
that links the pore spaces that fluid can flow through,
from one pore space to the next. A minimum
permeability is necessary and especially important in the
early stages of a storage project, to avoid CO2 injectivity
issues (Figure 14).

Figura 12: Variações de densidade e estado de CO2 de acordo com a profundidade.
Fonte: CO2CRC.
Figure 12: CO2 density changes with depth (source: CO2CRC).
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Mecanismos de aprisionamento têm como função prevenir que o CO2 injetado migre de volta à superfície (Figura
15). Um requisito para um mecanismo de aprisionamento físico é a existência de uma camada de rocha selo impermeável
que se sobreponha ao reservatório de armazenamento. Essa
camada atua como um obstáculo e interrompe a migração
vertical do CO2 para as partes superiores da bacia sedimentar
e para a atmosfera (Figura 16).
O aprisionamento físico de fluidos (tais como o CO2 em
sua fase densa) em subsuperfície é garantido através de uma
camada de rocha selo e “armadilhas”, que podem ser estratigráficas ou estruturais (ou mesmo uma combinação de ambas).

Figura 13: Porosidade da rocha (em azul).
Fonte: CO2CRC/CEPAC.
Figure 13: Rock porosity (blue) (source: CO2CRC/CEPAC).

Trapping mechanisms are responsible for preventing the
injected CO2 from migrating back to the surface (Figure
15). A requirement for a physical trapping mechanism is the
existence of a non-porous cap-rock formation, overlying the
storage reservoir. This cap-rock acts as an obstacle and stops
the vertical migration of the CO2 to the upper parts of the
sedimentary basin (Figure 16).
Physical trapping of fluids (like CO2 in its dense phase)
in the sub-surface is achieved by means of what are called
‘traps’, which can be structural or stratigraphic (or even a
combination of both).

Figura 14: Permeabilidade: refere-se à facilidade de um fluido percolar
através dos poros de uma rocha (caminhos de fluxo).
Fonte: CO2CRC/CEPAC.
Figure 14: Permeability: refers to the fluid flow through the pores of a rock.
(flow paths) (source: CO2CRC/CEPAC).
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Figura 15: Reservatório geológico e configuração da rocha selo.
Fonte: GCCSI.
Figure 15: Geological reservoir setting and cap rock (SOURCE: GCCSI).

Figura 16: Mecanismos de aprisionamento de CO2 em reservatórios geológicos.
Fonte: CEPAC.
Figure 16: CO2 trapping mechanisms (Source: CEPAC).
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O CO2 injetado em reservatórios, especialmente em formações salinas profundas, irá ao longo do tempo se dissolver parcialmente na água subterrânea salina (salmoura) presente nesses reservatórios. A velocidade na qual essa dissolução ocorre irá variar de
acordo com alguns fatores, incluindo a geologia do reservatório,
condições de temperatura e pressão e composição da salmoura.
Esse mecanismo é conhecido como aprisionamento iônico ou de
solubilidade e pode servir como um mecanismo adicional para
imobilizar o CO2 no reservatório e reduzir os riscos associados
a um eventual vazamento. No mecanismo de aprisionamento
iônico ou de solubilidade, o CO2 dissolvido na fase aquosa da
formação geológica é retido na forma de espécies carbonato e bicarbonato (CO32- e HCO3-, respectivamente) dissolvidas.
O CO2 dissolvido também pode reagir quimicamente com as
rochas e os fluidos do reservatório, causando a precipitação de carbonatos. Esse processo é conhecido como aprisionamento mineral
e tem o potencial de imobilizar o CO2 injetado numa fase sólida.
O aprisionamento mineral ocorre quando o CO2 dissolvido reage
com alguns cátions específicos (tais como Ca2+ ou Mg2+), presentes
na fase aquosa ou originados a partir da dissolução de um mineral. Uma vez na fase sólida, o CO2 provavelmente permanecerá
imobilizado por milhares ou milhões de anos e, portanto, este é
considerado o mecanismo de aprisionamento mais seguro.
O aprisionamento de adsorção ocorre em camadas de carvão onde o CO2 desloca o metano contido na camada, posteriormente permanecendo adsorvido na matriz do carvão.

Armazenamento em campos de
petróleo e gás

CO2 injected into storage reservoirs, especially deep saline
formations, will over time partially dissolve into the saline
groundwater (brine) present in these reservoirs. The rate at
which this dissolution occurs will vary according to a number
of factors, including reservoir geology, pressure and temperature
conditions, and brine composition. This mechanism is referred
to as solubility trapping and can serve as a further means to
immobilize CO2 in the reservoir and reduce risks associated
with any potential leakage. In the ionic or solubility trapping
mechanism, CO2 dissolved in the aqueous phase of the geologic
formation is retained as dissolved carbonate and bicarbonate
(CO32- and HCO3-, respectively) species.
Dissolved CO2 may also chemically react with reservoir
rocks and fluids, causing precipitation of new minerals. This
process is referred to as mineral trapping, and has the potential
to permanently immobilize injected CO2. The probable rates
of these chemical reactions are difficult to predict, again being
dependent on a number of factors specific to each reservoir;
in many cases reactions will occur very slowly over decades or
longer. Mineral trapping occurs when the dissolved CO2 reacts
with selected cations (such as Ca2+ or Mg2+), present in the
aqueous phase or originated from mineral dissolution. This
reaction eventually results in precipitation of solid carbonates.
Once in a solid phase, CO2 will likely remain immobilized for
thousands or millions of years, therefore this being considered
the safest mechanism.
Adsorption trapping occurs in coal seams, where the
CO2 displaces the methane contained in the seam, and then
remains physically trapped in the coal matrix.

Storage in oil & gas fields
A injeção de CO2 pode ser realizada especialmente, mas não
exclusivamente, em campos de óleo e gás. Campos de petróleo maduros são aqueles em que a produção de hidrocarbonetos está em
seus estágios finais, enquanto os campos depletados são aqueles em
que somente permanece o petróleo residual (aprisionado nos poros
da rocha reservatório). Esta operação pode aumentar a produção de
hidrocarbonetos a partir desses campos, resultando em benefícios
econômicos. Além disso, esses projetos se beneficiam dos dados
geológicos adquiridos em sua exploração e desenvolvimento.
Durante várias décadas, o CO2 foi utilizado como fluido de
injeção para recuperação adicional de petróleo e gás. Em mais de
100 projetos em todo o mundo, o CO2 injetado tem sido utilizado com sucesso para recuperar petróleo adicional, considerando
que reservas significativas podem permanecer nos reservatórios
após a recuperação convencional. Essa técnica é conhecida como
Recuperação Avançada de Petróleo (EOR, do inglês Enhanced
Oil Recovery) (Figura 17). A maioria desses projetos está localizada nos Estados Unidos, e a maior parte do CO2 utilizado tem
sido obtida a partir de acumulações naturais, com uma pequena
parte proveniente de fontes antropogênicas. O Brasil tem projetos de EOR desenvolvidos na Bacia do Recôncavo, que serão
discutidos mais adiante neste Atlas.

In some cases, injection of CO2 can be carried out in oil
and gas fields. Mature oil fields are those where hydrocarbon
production is in its final stages, while depleted fields are those
where only residual oil (trapped in the pores of the reservoir
rock) remains. This operation aims to increase production of
hydrocarbons from these fields, resulting in economic benefits.
Furthermore, these projects take advantage of the geological data
acquired in their exploitation.
For several decades, CO2 has been used as injection fluid
for additional recovery of oil & gas in well over 100 projects
worldwide to successfully recover additional oil, given that
significant reserves can remain in reservoirs after primary
recovery. This technique is known as Enhanced Oil Recovery
(EOR) or tertiary recovery (Figure 17). Most of these projects
are located in the United States, and a large proportion of the
CO2 used has been obtained from natural accumulations, with
a smaller part coming anthropogenic sources. Brazil has EOR
projects developed in the Recôncavo Basin, that will be discussed
further ahead in this Atlas.
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Figura 17: Recuperação Avançada de Petróleo com CO2.
Figure 17: CO2 Enhanced Oil Recovery.
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Operações de CO2-EOR têm o potencial de aumentar a
vida útil econômica de campos individuais por uma década
ou mais, conforme comprovado por uma série de projetos,
em que um percentual significativo adicional das reservas de
petróleo foi produzido. Normalmente, uma porção do CO2
injetado é armazenada no reservatório pelos mecanismos de
aprisionamento descritos anteriormente, enquanto parte do
CO2 injetado é produzido com o petróleo. A proporção desse
CO2 ‘reciclado’ aumenta com o tempo, e deve ser separada do
óleo e injetada novamente no reservatório com o ‘novo’ CO2
em um sistema de circuito fechado.
A capacidade final de armazenamento fornecida por qualquer projeto de CO2-EOR dependerá de alguns fatores de ordem técnica e econômica. Ao final da produção rentável de
petróleo, o operador pode optar por utilizar o sistema de circuito fechado para assegurar que todo o CO2 seja armazenado
no reservatório antes de selar e abandonar os poços. Alternativamente, uma porção significativa do CO2 pode ser produzida para utilização posterior em outros campos de petróleo.
A capacidade de armazenamento pode ser aumentada com a
injeção em zonas de petróleo residual abaixo do campo principal, ou no reservatório para fins de armazenamento apenas.

CO2-EOR operations have the potential to extend the
economic life of individual fields by a decade or more, as
proven by a number of projects where several tens of percent
of additional oil reserves have been produced. Typically, a
proportion of the injected CO2 is stored in the reservoir by
trapping mechanisms as previously described, whilst some
injected CO2 is produced from the reservoir with oil. The
proportion of this ‘recycled’ CO2 increases with time, but is
easily stripped from the oil and re-injected into the reservoir with
‘new’ CO2 in a closed loop system.
The ultimate storage capacity provided by any CO2EOR project will depend on a number of technical and
economic factors. At the end of economic oil production,
an operator may choose to use the closed loop system to
ensure all CO2 is stored in the reservoir before sealing and
abandoning wells. Alternatively, a significant portion of the
CO2 could be recovered for further utilization in other oil
fields. Storage capacity could be increased with injection
into residual oil zones beneath the main field, or into the
reservoir for storage only and subject to allowable pressures.

Armazenamento em Formações
Salinas Profundas
Storage in Deep Saline Formations
Formações Salinas Profundas (DSF, do inglês Deep Saline Formations) são formações rochosas com espaços porosos preenchidos com águas altamente salinas (salgada),
também comumente referidas como salmoura. Um limite
arbitrário de 10.000 miligramas por litro (mg/L) de sólidos
dissolvidos é geralmente considerado o limite mínimo de salinidade da DSF adequado para armazenamento geológico
de CO2. Para efeito de comparação, a água potável no Brasil apresenta um limite máximo de 500 mg/l, enquanto a
água do mar possui uma salinidade média de 34.600 mg/L.
Em algumas DSF, a salinidade da salmoura pode chegar a até
300.000 mg/L. Essas considerações sobre salinidade são menos relevantes em cenários de armazenamento offshore, onde
a utilização de água subterrânea é pouco provável (Figura 18).
Aquíferos salinos profundos são mais comuns do que campos de petróleo e depósitos de carvão, e possuem um enorme
potencial para o armazenamento de CO2 em termos de capacidade. No entanto, há muito menos informação disponível sobre
estes reservatórios, em comparação com os dados disponíveis sobre reservatórios de hidrocarbonetos e depósitos de carvão.

Deep Saline Formations (DSF) are rock formations
with pore spaces filled by highly saline (salty) groundwater,
also commonly referred to as brine. An arbitrary limit
of 10,000 milligrams per litre (mg/l) of dissolve solids is
usually considered the lower limit of salinity that denotes
groundwater with limited or no resource value and
therefore, indicative of DSF suitable for CO2 geological
storage. For comparison, potable water in Brazil has a
maximum limit of 500mg/l, whereas oceanic waters have an
average salinity of 34,600mg/l. In some DSF, brine salinity
can reach in excess of 300,000mg/l. These considerations of
salinity are less relevant in offshore storage scenarios, where
groundwater is unlikely to have resource value (Figure 18).
Deep saline aquifers occur more frequently than
petroleum fields and coal beds, and have an enormous
potential for CO2 storage in terms of capacity. However,
there tends to be much less information available on these
reservoirs, compared to the data available on hydrocarbon
and coal reservoirs.
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Figura 18: Classificação da salinidade da água.
Figure 18: Water salinity grades.

Figura 19: Amostras de reservatórios potenciais de CO2: rocha porosa (arenito à esquerda) e carvão (à direita).
Fonte: CEPAC.
Figure 19: Sample of potential reservoirs for CO2: porous rock (sandstone to the left) and coal (to the right).
(Source: CEPAC).
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Projetos comerciais de larga escala | Large-scale commercial projects
Atualmente, existem 12 projetos de larga escala (i.e.,
injetando mais de 400 kt/ano) nos quais o CO2 é armazenado em reservatórios geológicos. No total, estes projetos
armazenam mais de 20 milhões de toneladas de CO2 em
formações geológicas a cada ano. Os projetos operacionais
com armazenamento em aquíferos salinos profundos são
todos associados ao CO2 capturado a partir do gás natural
produzido, como é o caso do Projeto Sleipner no Mar do
Norte, e o Snøhvit, no Mar de Barents, ambos operados
pela empresa petrolífera norueguesa Statoil. No projeto
Sleipner, o gás natural produzido tem um teor de CO2 de
cerca de 9%, o qual é separado, purificado e injetado na
Formação Utsira, 800 m abaixo do leito do Mar do Norte, a uma taxa de 1 Mt/ano. No campo de Snøhvit, o CO2
também é separado do gás natural (teor entre 5-8%), e
injetado 2300 m abaixo do leito do mar na formação Stø.

Currently, there are 12 large-scale projects (i.e.
injecting more than 400 ktonnes/year) where CO2 is
stored in geological reservoirs. In total, these projects
store more than 20 million tonnes of CO2 in geological
formations each year. The operational projects that have
storage in deep saline aquifers are all associated with CO2
captured from produced natural gas, such as the case of
the Sleipner Project in the North Sea, and the Snøhvit,
in the Barents Sea, both operated by the Norwegian
oil company StatoilHydro. In Sleipner, the natural gas
produced has a CO2 content of approximately 9%, which
is separated and injected in the Utsira Formation, 800 m
below the sea bottom in the North Sea, at a rate of 1Mt/
year. In the Snøhvit field, CO2 is also separated from
natural gas (ca. 5-8% content), and injected in the Stø
formation which is 2300 m below the sea bottom.

Armazenamento em camadas de carvão

Storage in coal fields
O carvão é uma rocha sedimentar combustível com alto
teor de carbono, formado pela decomposição e alteração em
tempos geológicos da matéria orgânica a partir de fontes vegetais (Figura 19).
Camadas de carvão têm uma afinidade natural para a adsorção de CO2 em sua matriz microporosa. O carvão pode
aprisionar aproximadamente duas vezes mais CO2 do que
metano, que é comumente encontrado aprisionado em camadas de carvão por milhões de anos. O metano em camadas de
carvão é explorado como recurso energético em países como
Austrália, China e EUA. Essa atividade é denominada Recuperação de Metano em Camada de Carvão (CBM, do inglês coal
bed methane). Atualmente, há diversos projetos para exploração de CBM em todo o mundo. Nos EUA, cerca de 10% do
gás natural nacional é originado de projetos de CBM.
Devido à diferença na capacidade de adsorção do carvão
entre dióxido de carbono e metano, moléculas de CO2 são
adsorvidas, enquanto moléculas de CH4 são liberadas, em um
processo chamado recuperação avançada de metano em camada de carvão (ECBM, do inglês enhanced coal bed methane).
Após a injeção, o CO2 será adsorvido preferencialmente
na matriz do carvão, deslocando o metano para o sistema de
fraturas do carvão, o qual pode ser produzido como gás livre.
O intervalo de profundidade para o armazenamento de CO2
no carvão fica entre 300 e 900 metros.
De acordo com as estimativas globais, a capacidade de armazenamento associada ao carvão está entre 15 e 200 bilhões
de toneladas de CO2.

Coal is a combustible sedimentary rock with high carbon
content, formed by decomposition and alteration of organic
matter. It is formed mainly by macerals and minerals. Macerals
are the microscopic, organic constituents of coal. They come from
the plant matter during the first stages in the coalification process,
where vegetable matter starts to transform into coal (Figure 19).
Coal beds have a natural affinity for adsorbing CO2 in its
matrix (micropores), as its macerals are porous and can adsorb
gas in its structure. Coal can trap approximately twice as much
CO2 as methane, which is originally trapped in the coal beds for
millions of years. The methane in coal beds has been extensively
exploited as an energy resource in countries such as Australia,
China and the U.S. This activity is termed Coal-bed Methane
recovery (CBM). Currently, there are several projects for CBM
exploitation worldwide. In the U.S., approximately 10% of the
domestic natural gas is originated from CBM projects.
Due to this difference in coal’s absorption capacity between
CO2 and methane, CO2 molecules are absorbed while methane
molecules are released, in a process called enhanced coal-bed
methane recovery (ECBM).
Once injected, the CO2 will be adsorbed preferentially by
the pore walls of the coal matrix, displacing the CH4 to the cleat
system, which can be produced as a free gas. The depth interval
for CO2 storage in coal is between 300 and 900 m.
According to global estimates, storage capacity associated
with ECBM projects is between 15 to 200 billion tons of CO2.
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Outras opções de armazenamento
Other reservoir options
O armazenamento de CO2 em rochas máficas (rochas ricas
em minerais de ferro e magnésio) também tem sido pesquisado em vários estudos. O armazenamento em rochas máficas
é interessante devido ao volume e distribuição consideráveis
dessas rochas. A composição dessas rochas, ricas em magnésio,
ferro e cálcio, poderia facilitar as reações químicas com CO2,
potencialmente levando ao aprisionamento mineral.

There are several studies regarding CO2 storage in mafic
rocks (i.e. rocks rich in ferro-magnesian and carbonatic
minerals). Storage in mafic rocks is of interest due to the
considerable volume and distribution of these rocks. The
composition of these rocks, rich in magnesium, iron and
calcium, could facilitate chemical reactions with CO2,
potentially leading to mineral trapping.

Estudos investigando a possibilidade de injeção de CO2
em rochas vulcânicas estão em andamento na Índia e nos
EUA. No entanto, o armazenamento nesse tipo de rocha ainda precisa ser validado através de projetos-piloto.

Studies investigating the possibility of CO2 injection in
volcanic rocks are ongoing in India and the U.S. However,
this storage in these rock types still needs to be validated
with pilot projects.

Critérios de seleção de locais
de armazenamento
Site selection criteria
Reservatórios geológicos potenciais para armazenagem
de CO2 devem atender a certos requisitos que garantam a
integridade do local de armazenamento e a eficiência da atividade, tais como:

»
»
»

Capacidade e taxas adequadas de injetividade
(permeabilidade na proximidade de poços de injeção);
Capacidade de contenção da rocha selo para prevenir
a migração ascendente de CO2;
Ambiente geológico estável (geoquimicamente e
geomecanicamente).

A implementação de um projeto de armazenamento dependerá de uma combinação de fatores favoráveis, que incluem:

»
»
»
»
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Potential geological reservoirs for CO2 storage must
meet certain requirements that ensure the integrity of the
storage site and the efficiency of the activity, such as:
» Adequate capacity and adequate injectivity rates
(permeability in the vicinity of injection wells);
» Cap-rock containment capacity of upward
migration of CO2
» Stable geological environment (geochemically and
geomechanically).

The implementation of a storage project will depend
upon a combination of favorable factors, which includes:

Características da bacia (estratigrafia e profundidade
de reservatório adequados, regimes geotérmicos e hidrodinâmicos favoráveis, baixa atividade sísmica)

» Basin characteristics (adequate stratigraphy
and reservoir depth, favorable geothermal and
hydrodynamic regimes, low seismic activity)

Recursos da bacia (ocorrência de óleo e gás para EOR, carvão para ECBM, distância segura dos aquíferos de água
doce, disponibilidade de formações salinas profundas);

» Basin resources (occurrence of oil & gas for EOR,
coal for ECBM, safe distance from freshwater
aquifers, availability of deep saline formations);

Maturidade da indústria de petróleo e infraestrutura
(equipamentos, tubulações, poços e dados geológicos
existentes);

» Oil industry maturity and infrastructure (existing
rigs, pipelines, wells and geological data);

Questões sociais e econômicas (níveis de desenvolvimento adequados, oportunidades de financiamento,
aceitação pública).

» Social and economic issues (appropriate
development levels, funding opportunity, public
acceptance).
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Segurança do Armazenamento
Geológico
Safety of geological storage
A segurança de armazenamento é uma questão essencial para
projetos de CCS. Apesar de o CO2 ser um gás não combustível
de baixa toxicidade, em altas concentrações pode se tornar perigoso à saúde humana e ao meio ambiente. Dessa forma, avaliações de segurança e de riscos são sempre necessárias para avaliar
fontes potenciais de vazamentos ou fuga de CO2 do complexo
de armazenamento, a fim de planejar as opções de remediação.

Storage safety is a critical issue for CCS projects.
Although CO2 is a non-combustible low-toxicity gas, in
high concentrations it can be dangerous to human health
and the environment. Therefore, safety and risk assessments
are always necessary to evaluate potential sources of CO2
leakages or seepages away from the storage complex, in
order to supply indications of remediation actions.

A experiência com reservatórios de gás natural e CO2,
assim como os conhecimentos da indústria de petróleo no
transporte e injeção de dióxido de carbono em reservatórios
geológicos, fornece bons exemplos nos quais o transporte e
armazenamento de CO2 já foram demonstrados.

Experience with natural gas and CO2 reservoirs,
and the oil & gas industry expertise in transporting and
injecting carbon dioxide in geological reservoirs provide
good examples where the transport and storage of CO2 has
already been demonstrated.

A segurança de armazenamento no subsolo pode ser atestada pelas várias acumulações naturais conhecidas de CO2 e
pode ser utilizada para ampliar os conhecimentos sobre as condições de contenção. Esses campos naturais variam de reservatórios superficiais (100 metros) a profundos (até 5 km), com
acumulações de CO2 de elevado grau de pureza (> 90%) ao
redor do mundo que podem ser usadas como análogos para o
estudo de efeitos de longo prazo do armazenamento geológico.

The safety of subsurface storage can also be vowed by the
several known natural accumulations of CO2, and can be
used to gather further knowledge on containment conditions.
These natural fields range from shallow (100’s meters) to
deep (up to 5 km) reservoirs, with high-purity (> 90%) CO2
accumulations around the world that can be used as analogs
for the study of geological storage long-term effects.

Monitoramento, medição e verificação
de CO2

Monitoring, measuring and verification of CO2
O CO2 provavelmente permanecerá armazenado por milhões de anos, no entanto, em qualquer projeto, a segurança
do armazenamento deve ser certificada através do monitoramento do CO2 abaixo da superfície. O monitoramento
atmosférico, do solo e da água subterrânea rasa também é essencial para garantir que nos casos improváveis de vazamentos a camadas próximas à superfície ou acima desta, quaisquer impactos associados possam ser rapidamente mitigados.
Operações de monitoramento devem ser realizadas antes,
durante e após a fase de injeção (sempre em comparação com
medições de referência), e geralmente contam com tecnologias
comprovadas utilizadas na indústria de óleo e gás. Métodos
geofísicos, tais como sísmica e resistividade elétrica, são utilizados predominantemente. Métodos geoquímicos também podem ser utilizados para avaliar o movimento de CO2 abaixo da
superfície através de análises de fluidos (Figura 20). Algumas
dessas ferramentas podem ser usadas para entender ou caracterizar a geologia local antes da injeção, e modelos podem ser
desenvolvidos para prever o comportamento do CO2 injetado.

CO2 is likely to remain stored for millions of years,
however, in any given project, the safety of storage must
be ensured by monitoring the CO2 in the subsurface.
Atmospheric, soil and shallow groundwater monitoring
is also critical to reassure that in the unlikely event of any
leakage to the shallow subsurface or above surface, any
associated impacts could be rapidly detected and mitigated.
Monitoring operations must be carried out before,
during and after the injection stage (always in comparison
to baseline measurements), and usually relies on proven
technologies employed in the oil & gas industry and natural
gas storage facilities. Geophysical methods are predominantly
used, such as seismic and electromagnetism. Geochemical
methods can also be used for instance to evaluate the
movement of CO2 in the subsurface through fluid analyses
(Figure 20). Some of these tools can be used to understand
or characterize the local geology before injection, and models
can be made to predict the behavior of the injected CO2.
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Uma caracterização rigorosa é necessária para selecionar locais
de armazenamento adequados, com capacidade, injetividade e
aprisionamento apropriados, assim como para projetar parâmetros operacionais seguros, tais como, por exemplo, taxas máximas
de injeção. Uma caracterização rigorosa também é necessária para
um processo minucioso de avaliação de riscos, para demonstrar
que a probabilidade de qualquer evento de vazamento possível
é muito baixa e que quaisquer impactos deste associados podem
ser identificados, monitorados e mitigados de forma adequada.
Geralmente considera-se que um vazamento de 1% do CO2 armazenado em mil anos seria um valor aceitável.
O fluxo de CO2 injetado em subsuperfície pode ser modelado antes da injeção através da simulação de interações de CO2
com o reservatório e a camada rochosa em testes de laboratório. Esses experimentos simulam as condições em subsuperfície utilizando amostras de rochas e fluidos reais. As simulações
também podem ser feitas através de ferramentas de modelagem
numérica para prever o fluxo e as interações químicas no local de
armazenamento em escalas de tempo geológicas. O fluxo observado do gás injetado em subsuperfície pode ser comparado com
os caminhos previstos, permitindo a calibração dos modelos experimentais e numéricos.
O monitoramento de compartimentos ambientais de superfície ou próximo à superfície também precisa ser realizado antes
da injeção para fornecer dados de referência e também durante/
após a injeção para detectar quaisquer alterações ou impactos
que possam surgir no caso improvável de vazamento. Esses compartimentos incluem: (1) aquíferos de água doce e águas subterrâneas; (2) subsuperfície rasa, incluindo o perfil do solo; (3)
corpos de água superficiais; e (4) a atmosfera. Diversos métodos
podem ser utilizados para o monitoramento ambiental superficial e de subsuperfície, tais como análises químicas e biológicas,
marcadores e sensoriamento remoto, entre outros.
Assim, o monitoramento, a medição e a verificação de
CO2 em projetos de CCS não estão limitados ao reservatório geológico alvo da injeção, ou à rocha selo de confinamento. Também devem ser consideradas todas as áreas para
onde o CO2 possa migrar, incluindo solo, corpos d’água
e atmosfera.
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Rigorous characterization is needed to select appropriate
storage sites with adequate capacity, injectivity and
containment, and to design safe operational parameters,
for example maximum injection rates. Thorough
characterization is also required to inform a comprehensive
risk assessment process, to demonstrate that the probability
of any potential leakage event is very low and that any
associated impacts could be identified, monitored and
mitigated appropriately.
The flow of injected CO2 in the sub-surface can
be modelled prior to injection, by simulating CO2
interactions with the reservoir and cap-rock in laboratory
experiments. These experiments simulate the subsurface
conditions using real rock and fluid samples. Simulations
can also be carried out using numerical modeling tools,
to predict flow and chemical interactions in the storage
site, in geological timescales. The observed flow of the
injected gas in the subsurface can be compared with the
predicted paths, allowing to calibrate both experimental
and numerical models.
Monitoring of shallow or surface environmental
compartments also needs to be undertaken prior to
injection to provide baseline data, and during/after
injection to detect any changes or impacts that might
arise in the unlikely event of leakage. These compartments
include: (1) freshwater aquifers and groundwater resources;
(2) the shallow subsurface including the soil profile;
(3) surface water bodies (4) the atmosphere. A variety
of methods can be employed for shallow and surface
environmental monitoring, such as chemical and biological
analyses, tracers and remote sensing, among others.
Hence, monitoring, measuring and verification of CO2
in CCS projects is not limited to the geological reservoir
target of injection, or the confining cap-rock. it must
consider all the areas where CO2 can migrate, as well as
monitoring the surface.
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Figura 20: Técnicas de monitoramento de CO2.
Fonte: CO2 Capture Project.
Figure 20: CO2 Monitoring Techniques (SOURCE: CO2 Capture Project).
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Laboratório de campo de monitoramento de CO2 | CO2 Monitoring Field Laboratory
Em dezembro de 2011, o Projeto Ressacada, primeiro
laboratório de campo brasileiro de monitoramento, medição
e verificação de CO2 (MMV) foi iniciado como um projeto conjunto de P&D entre a PETROBRAS e instituições
acadêmicas com foco em teste e validação de técnicas e metodologias de monitoramento de CO2. Os experimentos de
campo consistem na injeção de CO2 e liberações controladas
ao longo de um período de tempo específico, visando simular
vazamentos de subsolo superficiais, atingindo sedimentos e
solos saturados e insaturados, além da atmosfera. O monitoramento ao longo do tempo foi realizado após as liberações,
com foco na pesquisa de diversas áreas, tais como fluxos e concentração atmosféricos, estudos de águas subterrâneas, estudos
de marcadores de CO2, levantamentos geofísicos (técnicas de
imageamento elétrico), medições de fluxos de CO2 no solo e
avaliação do estresse botânico através de detecção remota.

In December 2011, the first Brazilian CO2
monitoring, measuring and verification (MMV) field
lab was initiated, in a joint R&D project between
PETROBRAS and academic institutions, with the
focus on testing and validation of CO2 monitoring
techniques and methodologies. Field experiments
consist of CO2 injection and controlled releases over a
specified time to simulate shallow subsurface leakages
reaching both saturated and unsaturated sediments
and soil, and ultimately the atmosphere. Time-lapse
monitoring was carried out following the releases,
focusing the investigation on several areas such as
atmospheric fluxes and concentration, groundwater
studies, tracer studies, geophysical surveys (electrical
imaging techniques), soil CO2 flux measurements and
evaluation of botanic stress using remote sensing.

A área experimental está localizada na Fazenda Ressacada, uma região rural perto da cidade de Florianópolis, região
sul do Brasil. Duas campanhas de injeção foram realizadas no
local, ambas utilizando poços verticais para injeção de CO2.
O último experimento apresentou bons resultados (especialmente para a detecção de CO2) com todas as técnicas de monitoramento empregadas, requerendo apenas poucas modificações nas metodologias.

The experimental area is located in the Ressacada
Farm, a rural region close to the city of Florianópolis,
Southern Brazil. So far, two injection campaigns
were conducted in the site, both using vertical wells
for CO2 injection. The last experiment showed good
results (especially for CO2 detection) with nearly all
monitoring techniques employed, requiring only few
modifications in some methodologies.

Capacidade de armazenamento de CO2
CO2 storage capacity

A capacidade teórica máxima de armazenamento de CO2
em qualquer formação rochosa pode ser estimada como uma
função da porosidade efetiva (isto é, a quantidade de espaços
porosos conectados entre si na rocha) e o volume da formação. A capacidade de armazenamento de CO2 depende
basicamente da porosidade efetiva (ou seja, quanto espaço
poroso está disponível) e do volume da rocha reservatório.
Além disso, a estimativa de capacidade em escala regional
e local depende de uma série de outros fatores, incluindo a
estrutura geológica, características de fluxo de fluidos, taxas
de injeção, condições de reservatório, etc.
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The maximum theoretical CO2 storage capacity in any
rock formation can be estimated as a function of effective
porosity (i.e the amount of connected pore spaces in the
rock) and the volume of the formation.The capacity for
storing CO2 depends ultimately on the effective porosity
(i.e. how much pore space is available) and volume of the
reservoir rock. Also, capacity estimation at both regional
and local scales depends on a number of other factors
including geological structure, fluid flow characteristics,
reservoir conditions etc.
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De acordo com o conceito da pirâmide tecnoeconômica reserva-recurso proposta pelo Fórum de Lideranças em Sequestro
de Carbono (CSLF, do inglês Carbon Sequestration Leadership
Forum) para a metodologia de estimativa de capacidade de armazenamento de CO2, quatro tipos de capacidades diferentes
podem ser estimados, conforme descrito a seguir.

»
»

»
»

According to the concept of the techno-economic
resource-reserve pyramid proposed by the Carbon
Sequestration Leadership Forum (CSLF) for CO2 storage
capacity estimation methodology, four different types of
capacities can be estimated, as outlined below.

Capacidade teórica: representa o limite físico-geológico para armazenamento de fluidos, assumindo que
o CO2 ocupe todo o espaço poroso do reservatório.

» Theoretical capacity: represents the physicalgeological limit for fluid storage, assuming that CO2
will ocupy all porous space of the reservoir.

Capacidade de armazenamento efetiva: será menor
que a capacidade teórica, obtida mediante a aplicação de diversos parâmetros técnicos (geológicos ou de
engenharia), que limitam a capacidade que pode ser
efetivamente utilizada.

» Effective storage: capacity will be less than the
theoretical capacity, and is obtained by applying
a number of technical parameters (geological or
engineering), which will limit the capacity that can
be utilized in reality.

Capacidade prática: será menor que a capacidade
efetiva e pode ser calculada considerando barreiras
técnicas, legais e regulamentares, de infraestrutura e
questões econômicas.

» Practical capacity: will be less than the effective
capacity, and can be estimated by considering
technical, legal and regulatory barriers of infrastructure
and economy (the practical capacity corresponds to the
reserves used in energy and mining industries).

Capacidade de associação fonte-sumidouro: corresponde a uma fração da capacidade prática que está
associada a fontes de CO2 que podem ser capturadas,
obtida combinando essas fontes com as formações
para armazenamento mapeadas com estimativas de
capacidade práticas.

Em campos de óleo e gás, através de análises específicas de
cada reservatório, a capacidade de armazenamento de dióxido
de carbono pode ser estimada a partir de bancos de dados de
reservas e produção. Em reservatórios de hidrocarbonetos em
produção ou já esgotados, o CO2 injetado pode ocupar o volume de poros anteriormente ocupados pelos hidrocarbonetos.
Estimar a capacidade de armazenamento para formações
de salinas profundas (DSF) pode ser um desafio, devido à
quantidade geralmente limitada de dados de preexistentes de
caracterização e incertezas correspondentes sobre as condições de pressão local e regional, e de fluxo de fluidos (hidrodinâmica) que podem influenciar a injetividade e a capacidade.
Além disso, a possível ausência de fluidos aprisionados, tais
como hidrocarbonetos, exige esforços de caracterização para
DSF para demonstrar a presença de camada selo adequada
acima do reservatório a que se destina. Esses fatores podem
exigir grandes investimentos de tempo e dinheiro para comprovar locais para armazenamento geológico em DSF.

» Source-sink matched capacity: corresponds to
a fraction of the practical capacity that can be
economically accessed from stationary sources of CO2,
obtained by matching those sources against mapped
storage formations with practical capacity estimates.

In oil and gas fields, through specific analyses of
each reservoir, the storage capacity of carbon dioxide can
be estimated from reserves and production databases.
In hydrocarbon reservoirs under production or already
depleted, the injected CO2 will usually occupy the pore
volume previously occupied by the hydrocarbons.
Estimating storage capacity for deep saline formations
(DSF) may be challenging, due to the often limited amount
of pre-existing characterization data and corresponding
uncertainties over local and regional pressure and fluid flow
conditions (hydrodynamics) that can influence injectivity
and capacity. Moreover, the absence of trapped, natural
buoyant fluids such as hydrocarbons require characterization
efforts for DSF to demonstrate the presence of suitable
sealing or cap-rock layer(s) above the intended reservoir.
These factors may require greater investments of time and
money to prove geological storage sites in DSF.
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CONTEXTO BRASILEIRO
Brazilian Context

O Brasil apresenta uma situação globalmente favorável
com relação ao potencial para armazenamento geológico de
CO2. O país apresenta uma grande área recoberta por bacias
sedimentares, tanto em território continental quanto na área
oceânica. A maioria das fontes emissoras estacionárias, especialmente na região Sudeste, está localizada na proximidade
destas bacias (Figura 21).

Brazil has an overall favorable situation regarding the
potential for CO2 geological storage. The country has
widespread sedimentary basins, both onshore and offshore.
Most of the stationary emitting sources, especially in the
Southeast region, are located in proximity to these basins
(Figure 21).

FONTES ESTACIONÁRIAS DE CO2
CO2 Stationary Sources
As grandes fontes estacionárias emissoras de CO2 no Brasil são aquelas relacionadas a setores de geração de energia,
biomassa, cimento, aço, refino de petróleo, etanol, etileno e
amônia, e a maioria está concentrada na região Sudeste do
país. Esse é especialmente o caso da biomassa e etanol, por
exemplo, que estão concentrados no Sudeste e nas regiões
centrais. No total, todas as fontes são responsáveis pela emissão de 395 Mt CO2/ano (em 2006). O setor de geração de
energia está distribuído em todo o território nacional, com
alguma concentração nas regiões Sudeste, Nordeste e Norte.
As fábricas de cimento ocorrem em menor número e estão
dispersas por todo o país (Figura 22; Figura 23).

The large CO2-emitting stationary sources in Brazil are
those from the energy, biomass, cement, steel, oil refining,
ethanol, ethylene and ammonia sectors and the majority
is concentrated in the country’s Southeast region. That is
especially the case for biomass and ethanol, for example,
which are concentrated in the Southeast and Central
regions. Altogether, these sources are responsible for the
emission of 395 MtCO2/year. The energy generation sector
is distributed all over the national territory, with some
concentration in the Southeast, Northeast and North.
Cement plants occur in smaller numbers and are dispersed
throughout the country (Figure 22; Figure 23).

Além de fontes estacionárias em terra, o Brasil tem várias fontes offshore - a maioria em plataformas de petróleo.
Apesar de suas emissões significativas, a localização dessas
instalações não está disponível a partir de registros oficiais e,
portanto, não está representada neste Atlas.

In addition to onshore stationary sources, Brazil has several
offshore sources – mostly oil rigs. Despite their significant
emissions, the location of these facilities are not available from
official records, therefore are not represented in this Atlas.

Os dados relativos a fontes emissoras foram obtidos a
partir da Agência Nacional de Energia Elétrica (para usinas
de energia) e da Agência Internacional de Energia.

Data for emitting sources was obtained from the
National Electric Energy Agency (for power plants) and the
International Energy Agency.
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Fonte: João Marcelo Ketzer (arquivo pessoal).
Source: João Marcelo Ketzer (personal files).

Figura 21: Bacias sedimentares e fontes emissoras de CO2 no Brasil.
Figure 21: Sedimentary basins and CO2 emitting sources.
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Figura 22: Fontes estacionárias de CO2 por tipo.
Figure 22: CO2 stationary sources per type.
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Figura 23: Fontes estacionárias de CO2 por tipo: região Sudeste.
Figure 23: CO2 stationary sources per source type: Southeast region.
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Número de fontes emissoras de CO2 por tipo

Number of units

Número de unidades

Number of CO2 stationary sources per type

Figura 24: Fontes estacionárias de CO2 por setor.
Figure 24: CO2 stationary sources per sector.
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A geração de energia é a maior fonte de emissões de CO2,
com mais de 1100 instalações em operação (Figura 24). Esse
setor é responsável por 43,6% das emissões de CO2 do Brasil
provenientes de fontes estacionárias e produz mais de 170.000
quilotoneladas (kt) de dióxido de carbono por ano (Figura 25).
Após a geração de energia, o segundo maior emissor é a biomassa,
que emite cerca de 136 Mt de CO2 anualmente através de mais
de 560 plantas. Cimento, aço e instalações de refino também se
destacam pela quantidade de CO2 emitida, representando juntos
18% das emissões brasileiras, ou um total de 71,5 Mt por ano.

Energy generation is the largest source of CO2 emissions,
with over 1100 facilities in operation (Figure 24). This
sector is responsible for 43.6% of Brazil’s CO2 emissions
and produces over 170,000 kilotones (kt) of carbon dioxide
per year (Figure 25). Following power generation, the
second largest emitter is the biomass industry, which emits
approximately 136,000 kt of CO2 annually through over
568 plants. Cement, steel and refining facilities also stand
out for the amount of emitted CO2, together accounting for
18% of Brazilian emissions, or a total of 71,500 kt per year.

Cabe mencionar que, para instalações de energia onde os dados de emissão de CO2 não estavam disponíveis, a estimativa foi
baseada no pressuposto de que as instalações funcionam 152 dias
por ano, 24 horas por dia, em eficiência máxima. Para cada tipo
de setor, a emissão de CO2 foi aplicada com base na natureza do
combustível utilizado para a geração de energia.

It should be noted that, for energy facilities where CO2
emission data were not available, the estimation was based
on the assumption that the facilities operate 152 days per
year, 24 hours a day, at maximum efficiency. For each type
of industry, a CO2 emission factor was applied based on the
nature of the fuel used for energy generation.

As áreas geográficas com maiores emissões estão localizadas na porção centro-sudeste do país, com alguns agrupamentos nas áreas costeiras, onde muitas capitais e cidades
industriais estão localizadas (Figuras 26 e 27).

The most emission intensive geographical areas are located
in the central-southeast portion of the country, with some
clusters in the coastal margins, where many state capitals and
industrial cities are located (Figure 26; Figure 27).

Emissão de CO2 por tipo

CO2 emissions (kt/year)

Emissões de CO2 (kt/ano)

CO2 emissions per type

Figura 25: Emissões de CO2 por indústria.
Figure 25: CO2 emissions per industry.
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Figura 26: Emissões de CO2 de fontes estacionárias por massa emitida anualmente.
Figure 26: CO2 emissions from stationary sources per mass emitted annually.
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Figura 27: Emissões de CO2 provenientes de fontes estacionárias por massa emitida anualmente: região Sudeste.
Figure 27: CO2 emissions from stationary sources per mass emitted annually: Southeast region.
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CAPTURA DE CO2
CO2 Capture
Com base na fonte de combustível para geração de energia em instalações industriais e do setor de energia brasileiros,
definiu-se o processo de captura de CO2 com maior probabilidade de ser utilizado em cada fonte. Cabe mencionar que
o processo proposto não se baseia em uma análise realizada
para cada planta específica, e sim na literatura existente sobre
a maturidade da tecnologia e sua aplicação habitual nos diferentes setores industrial/energia. A partir dessa informação,
foi gerado um mapa com o método de captura potencial para
cada fonte. Nesse mapa, foram consideradas apenas as fontes
de CO2 com emissões de mais de 0,1 Mt/ano. Quando mais
de um processo é possível, o mais viável (economicamente e
tecnologicamente) foi considerado (Figura 28; Figura 29).
Concluiu-se que o processo mais provável de ser aplicado,
associado às fontes existentes, seria o de pós-combustão. Esse
processo poderia potencialmente ser aplicado em 78% das
fontes, capturando mais de 243 Mt/ano. Em muitas fontes
(cerca de 9%), o CO2 é produzido como um efluente quase
puro (tal como no caso das instalações de produção de etanol); dessa forma, processos de separação simples, como a
desidratação do efluente, são aplicáveis (Figura 30).

48

CONTEXTO BRASILEIRO

Based on the fuel source for energy generation in
Brazilian energy and industrial facilities, the most likely
CO2 capture process to be used in each source was assigned.
It should be noted that the suggested process is not based
on an analysis undertaken for each specific plant, but
was based on existing literature regarding maturity of
technology and its usual application in different industrial/
energy sectors. From this information, a map was generated
with the potential capture method for each source. In this
map, only CO2 sources where capture is economically
viable were considered, that is, with emissions over 100 kt/
year. When more than one process is possible, the most
viable (economically and technologically) was considered
(Figure 28; Figure 29). It was concluded that the process
most likely to be applied, associated with the existing
sources, would be post-combustion. This process could
potentially be applied on 78% of the sources, capturing
over 243 Mt/year. In many sources (ca. 9%), CO2 is
produced in a nearly pure stream (such as the case of
ethanol producing plants), therefore none of the separation
processes is applicable (Figure 30).

Figura 28: Possíveis processos de captura de CO2 para fontes emissoras no Brasil.
Figure 28: CO2 capture potential processes.
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Figura 29: Possíveis processos de captura de CO2: região Sudeste.
Figure 29: CO2 capture potential processes: Southeast region.
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Potencial de CO2 capturado por tipo de processo
Potential amount of CO2 captured per process

Figura 30: Possível quantidade de CO2 capturada por processo de captura.
Figure 30: Potential amount of CO2 captured per process.
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Estudo de caso: instalação de teste de captura de CO2 no Brasil

Case study: CO2 capture in Brazil

Em São Mateus do Sul, no Estado do Paraná, uma
série de testes foi realizada entre 2011 e 2012 para avaliar
a tecnologia de oxi-combustão em uma unidade de craqueamento catalítico fluidizado (FCC), como parte do
consórcio internacional CO2 Capture Project (CCP)*.
Unidades de FCC convertem hidrocarbonetos pesados
de baixo valor em um produto mais leve e de maior valor.
Um catalisador, que se decompõe ao longo do tempo, é
necessário para esta conversão, e um processo de recuperação utilizando ar é utilizado para regenerar o catalisador. Utilizando a tecnologia de oxi-combustão, onde
o ar é substituído por oxigênio puro, um fluxo de CO2
de alta pureza é obtido como produto de combustão. Os
resultados da pesquisa confirmaram a viabilidade técnica
e econômica da melhoria de uma unidade FCC com foco
na captura de CO2 através de oxi-combustão (Figura 31).

In São Mateus do Sul, in the Paraná State, a series
of tests were carried out between 2011 and 2012 to
evaluate the oxy-combustion technology, in a fluid
catalytic cracking (FCC) unit, as part of the CO2
Capture Project (CCP). FCC units convert low-value,
heavy hydrocarbons into a lighter, more valuable
product. A catalyst is necessary for this conversion,
which decomposes over time, and a recovery process
using air is used to regenerate the catalyst. Using
oxy-combustion technology, where air is replaced by
pure oxygen, a high-purity CO2 stream is obtained as
the combustion product. Results of the investigation
confirmed the technical and economical viability of
upgrading an FCC unit focusing on CO2 capture
through oxy-combustion (Figure 31).

* O CO2 Capture Project é uma parceria assinada em 2000
entre as empresas de energia BP, Chevron, Eni, PETROBRAS,
Shell e Suncor, com o envolvimento de entidades governamentais dos EUA, União Europeia e Noruega.

* The CO2 Capture Project is a partnership, signed in 2000,
between the energy companies BP, Chevron, Eni, PETROBRAS,
Shell and Suncor, with the involvement of government entities
from the U.S., European Union and Norway.

Figura 31: Captura de CO2 por oxi-combustão em unidade de craqueamento catalítico.
Figure 31: CO2 capture using oxi-combustion in a fluid catalytic cracking unit.
Mais informações em:
For more information:
MELLO, Leonardo F. de; GOBBO, Rodrigo; MOURE, Gustavo T., MIRACCA, Ivano. Oxycombustion Technology Development for Fluid Catalytic Crackers
(FCC) – Large Pilot Scale Demonstration, Energy Procedia, v. 37, 2013, pp. 7815-7824.
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TRANSPORTE DE CO2
Transport of CO2
No Brasil, o transporte de fluidos na indústria do petróleo é feito principalmente através de dutos e navios-tanque.
Os dutos apresentam várias vantagens sobre outras opções de
transporte, tais como a capacidade de transportar substâncias em grandes quantidades, através de terrenos difíceis, e
frequentemente com baixos custos unitários.
No entanto, a parcela de dutos da matriz de transporte
brasileira é baixa - cerca de 4,2%. Rodovias e ferrovias são
as principais opções de transporte utilizadas no Brasil atualmente (Figura 32).
A infraestrutura de dutos brasileira está concentrada principalmente nas regiões sudeste e costeiras do país, considerando que a maioria dos campos de petróleo explorados estão
localizados em bacias offshore (Figura 33).

In Brazil, transport of fluids in the oil industry is done
mostly using pipelines, and tankers. Pipelines have several
advantages over other transportation options, such as the
capacity of moving substances in high volumes, across
difficult terrains, often with low unit costs.
However, the pipeline share in the Brazilian transport
matrix is low, corresponding to approximately 4.2%.
Highways and railroads are the main transport options
(Figure 32).
The Brazilian pipeline infrastructure is concentrated
mostly in the southeast and coastal regions of the country,
as most of the oilfields exploited are located in offshore
basins (Figure 33).

Figura 32: Matriz de transporte de cargas.
Fonte: Ministério dos Transportes, 2011.
Figure 32: Cargo transportation matrix (SOURCE: Ministério dos Transportes, 2011).
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Figura 33: Rede de dutos e terminais.
Fonte: PETROBRAS.
Figure 33: Pipeline network and terminals (source: Ministério dos Transportes - PNLT, 2010).
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O Brasil tem hoje uma infraestrutura de cerca de 15.400 quilômetros (km) de dutos que potencialmente poderiam ser utilizados para o transporte de CO2. A mesma rota poderia ser usada
para os dutos de CO2, minimizando, assim, problemas de uso da
terra e propriedade. Atualmente, aproximadamente 9600 km de
dutos estão em construção ou sendo planejados (Figuras 34 e 35).

Brazil currently has an infrastructure of nearly 15,400
kilometers (km) of pipelines in the national territory, which
could potentially be used for CO2 transport, or the same route
could be used for CO2 pipelines, thereby minimizing land-use
and ownership issues. Currently, approximately 9600 km of
pipelines are under construction or planned.

Os terminais são estações localizadas ao final de trechos
de dutos. Tanques nos terminais armazenam o produto que
foi transportado. No Brasil, 103 terminais estavam autorizados para operar em 2013, entre pontos aquáticos, terrestres e
de coleta de etanol.

Terminals are stations located at the endpoint of pipeline
sections Terminal tanks store the product that has been
transported. In Brazil, 103 terminals are authorized for operation
in 2013, among aquatic, terrestrial and ethanol collecting points.

As rotas de dutos estudadas, propostas ou em construção
no Brasil demonstram o planejamento da construção de uma
rede de dutos cruzando o interior do Brasil (Figura 36). O planejamento da rede de dutos é importante para auxiliar na implementação de atividades que poderão necessitá-los no futuro
(como o transporte de CO2).

Pipeline routes studied, proposed or under construction in
Brazil demonstrate the intended construction of a pipeline network
crossing the inner territory of Brazil (Figure 36). Pipeline network
planning is important to assist in the implementation of activities
that might need them in the future (such as CO2 transport).

ANO / YEAR

Figura 34: Comprimento total dos dutos em operação de 2000 a 2013.
Fonte: ANP, Anuários Estatísticos.

Figura 35: Comprimento do duto por tipo de produto de 2000 a 2013.
Fonte: ANP, Anuários Estatísticos.

Figure 34: Total length of pipelines from 2000 to 2013
(Source: ANP, Anuários Estatísticos).

Figure 35: Length of pipeline per product type from 2000 to 2013
(Source: ANP, Anuários Estatísticos).
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Figura 36: Rede de dutos atuais e previstos.
Fonte: ANP, Anuários Estatísticos.
Figure 36: Current and planned pipeline networks.
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Dutos de CO2 no Brasil | CO2 pipelines in Brazil
O Brasil tem um duto construído para o transporte de
CO2 no estado da Bahia, região nordeste do país. O CO2 antropogênico é comprado da Fábrica de Fertilizantes (FAFEN)
e de uma empresa petroquímica (OXITENO) em Camaçari (Bahia). Este CO2 antropogênico está sendo transportado
através de um duto de 70 km, que é injetado no campo de
Buracica para aumentar a recuperação de petróleo. Cem toneladas de CO2 por dia são injetadas nesse campo (Figura 37).

Brazil has one pipeline built for CO2 transport in the Bahia
state, northeast region of the country. Carbon dioxide from
anthropogenic origin is purchased from the Fertilizing Factory
(FAFEN) and a petrochemical company (OXITENO) from
Camaçari County (Bahia). This anthropogenic CO2 is being
transported through a pipeline for 70 km, where it is injected in
the Buracica Field, to increase oil recovery. One hundred tons
of CO2 per day is injected in this field (Figure 37).

A PETROBRAS criou o “Programa de Recuperação de
Campos com Alto Potencial de Exploração” (Recage), que se
concentra em aumentar a recuperação de petróleo ou gás nos
campos maduros, incluindo a recuperação através da injeção
de dióxido de carbono. Através de uma iniciativa conjunta
entre as áreas de Produção & Exploração e de Abastecimento da PETROBRAS, um duto de CO2 será implementado
para transportar o gás produzido na Refinaria Landulfo Alves
(RLAM), em Mataripe (BA), até o campo de Miranga, onde,
após uma injeção inicial de água (visando aumentar a pressão
no reservatório e melhorar a recuperação do petróleo), o gás
será injetado nos poços do campo de Miranga. Isto representa
mais um projeto exclusivo de dutos de CO2 no Brasil.

PETROBRAS has created the ‘Recovery Program of Fields
with High Exploitation Potential’ (Recage) which focuses on
increasing oil or gas recovery from mature fields, including
recovery through the injection of carbon dioxide. Through
a joint initiative between the Product & Exploration and
Supply areas within PETROBRAS, a CO2 pipeline will be laid
out to carry the gas produced at the Landulfo Alves Refinery
(RLAM), in Mataripe (Bahia) up to the Miranga field, where
after an initial water injection (in order to increase the reservoir
pressure and improve oil recovery), the gas will be injected in
the Miranga field wells. This represents another dedicated CO2
pipeline project in Brazil.

Figura 37: Dutos de CO2 no Brasil.
Figure 37: CO2 pipelines in Brazil.
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CO2 Storage
Geologia do Brasil
Geology of Brazil
O Brasil constitui a maior parte da Plataforma Sul-Americana, uma seção da crosta continental que por sua vez é a parte
mais estável da placa tectônica Sul-Americana que se estende
pelo Oceano Atlântico. Rochas ígneas e metamórficas antigas
formadas durante o período Pré-Cambriano (mais de 590 milhões de anos atrás) formam um complexo de embasamento
que subjaz a toda a plataforma, incluindo o Brasil.

Brazil forms a major part of the South American Platform,
a section of continental crust which in turn is the most stable
part of the South American tectonic plate that extends into
the Atlantic Ocean. Ancient igneous and metamorphic rocks
formed during the Pre-Cambrian period of geological time
(more than 590 million years ago) form a basement complex
that underlies the entire platform, including Brazil.

Movimentos complexos subsequentes da crosta terrestre
desde tempos Pré-Cambrianos criaram uma série de depressões ou bacias em várias partes do Brasil. Essas bacias permitiram o acúmulo de sequências espessas de rochas sedimentares,
que incluem depósitos significativos de óleo, gás e carvão. No
total, 31 bacias sedimentares ocorrem dentro do território brasileiro, cobrindo uma área de aproximadamente 6,4 milhões
de km2, 75% da qual está localizada em terra (Figura 38).

Subsequent, complex movements of the earth’s crust since
Pre-Cambrian times have created a series of depressions or
basins across various parts of Brazil. These basins allowed the
accumulation of thick sequences of sedimentary rocks, which
include significant oil, gas and coal deposits. In total, 31
sedimentary basins occur within Brazilian territory covering
an area of approximately 6.4 million km2, 75% of which is
located onshore (Figure 38).

Campos de óleo e gás
Oil & gas fields
Do ponto de vista econômico, as bacias da margem continental se destacam como as principais produtoras de hidrocarbonetos (Figura 40; Figura 41). Entre essas bacias, a
Bacia de Campos é notavelmente a maior produtora, sendo
responsável por aproximadamente 80% da produção nacional de petróleo (Figura 42).
A Bacia de Santos possivelmente será a principal área
de produção de hidrocarbonetos no Brasil a partir de 2025,
quando a exploração dos reservatórios do Pré-Sal irá aumentar substancialmente.
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From an economic viewpoint, the continental margin
basins stand out as the main producers of hydrocarbons
(Figure 40; Figure 41). Among these basins, the Campos
Basin is noticeable as the main oil producer, responsible for
approximately 80% of the national oil production (Figure 42).
The Santos Basin will possibly be the main hydrocarbon
producing area in Brazil after 2025, when production from
the Pre-Salt reservoirs will rise substantially.

Figura 38: Bacias sedimentares.
Figure 38: Sedimentary basins.
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Figura 39: Bacias produtoras de hidrocarbonetos. (Incluindo acumulações sub-comerciais).
Figure 39: Hydrocarbon producing basins. (Including sub-economic accumulations).
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16%

84 %

Figura 40: Reservas de petróleo comprovadas.
Fonte: ANP. Boletim Anual de Reservas: Reservas Nacionais de Petróleo e
Gás Natural (dez./2013).

Figura 41: Reservas de gás natural comprovadas (m3).
Fonte: ANP. Boletim Anual de Reservas: Reservas Nacionais de Petróleo e
Gás Natural (dez./2013).

Figure 40: Proven petroleum reserves.

Figure 41: Proven natural gas reserves.

Figura 42: Distribuição da produção de petróleo em 2014.
Fonte: PETROBRAS.
Figure 42: Petroleum production distribution in 2014.
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Estudo de Caso: EOR no Brasil | Case Study: EOR in Brazil
A Bacia do Recôncavo, localizada na região nordeste do
Brasil, possui 80 campos de petróleo com produção ativa.
Ela tem sido explorada por mais de 70 anos e muitos de
seus campos de petróleo estão maduros, ou seja, estão na
fase final de explotação. Entre estes, o campo de Buracica
- localizado a 120 km de Salvador, capital do estado da
Bahia - foi usado para recuperação avançada de petróleo
com CO2, com injeção contínua deste desde 1987. A
injeção de CO2 (obtido de uma fábrica de fertilizantes nas
proximidades) foi alternada com água em sete poços para
obter uma maior recuperação a partir do reservatório.
O armazenamento começou em 1991 e até 2005 o
reservatório já havia armazenado 600.000 toneladas de
CO2. O monitoramento de possíveis vazamentos de CO2
na superfície utilizando técnicas geoquímicas também foi
realizado. O projeto foi muito bem-sucedido, resultando
na produção de petróleo parcialmente sustentada a partir
do campo por aproximadamente 20 anos.
Mais informações em:
DINO, R.; GALLO, Y. LE. CCS project in Recôncavo Basin. Energy Procedia, v. 1, n. 1, p. 2005-2011, fev. 2009.

The Recôncavo Basin, located onshore in the Northeast
region of Brazil, has 80 oilfields in active production, and is in
an advanced exploitation stage. Given it has been exploited for
more than 70 years, many of its oilfields are mature, that is, are
in their final stages of exploitation. Among these, the Buracica
field – located 120 km from Salvador, capital of the Bahia
state – was used for CO2 enhanced oil recovery, with ongoing
injection since 1987. Injection of CO2 (obtained from a nearby
fertilizing plant) was alternated with water, in seven wells,
aiming for a higher recovery from the reservoir.
From 1991 to 2005 the reservoir had already stored 600,000
tons of CO2. Monitoring of possible CO2 leakages in the surface
using geochemical techniques was also carried out. The project
was highly successful, resulting in a partially sustained oil
production from the field for approximately 20 years.
Source:
Rocha, P.S.; DINO, R.; SANCHES, C.; LE THIEZ, P. Assessing the CO2 Storage as a
By-Product of EOR Activities in the Buracica Oil Field – Recôncavo Basin, NE Brazil.
In: ANNUAL CONFERENCE ON CARBON CAPTURE & SEQUESTRATION,
6, Pittsburgh, 2007. Resource Book… Pittsburgh, 2007. http://www.netl.doe.gov/
publications/proceedings/07/carbon-seq/data/papers/tue_046.pdf
Rodolfo Dino, Yann Le Gallo, CCS project in Recôncavo Basin, Energy Procedia, Volume
1, Issue 1, February 2009, Pages 2005-2011, ISSN 1876-6102, http://dx.doi.org/10.1016/j.
egypro.2009.01.261.
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610209002628)
Audrey Estublier, Rodolfo Dino, Marco Cesar Schinelli, Claire Barroux, Alvaro
Munoz Beltran, CO2 injection in Buracica — Long-term performance assessment,
Energy Procedia, Volume 4, 2011, Pages 4028-4035, ISSN 1876-6102, http://dx.doi.
org/10.1016/j.egypro.2011.02.344. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1876610211006230)
Keywords: Performance; Assessment; CO2; Storage; Buracica

Figura 43: Taxa de produção de petróleo no campo de Buracica, Brasil.
Fonte: Dino et al., 2009.

Figura 44: Taxa de injeção de CO2 no campo de Buracica, Brasil.
Fonte: Dino et al., 2009.

Figure 43: Oil production rate in the Buracica field, Brazil.

Figure 44: CO2 injection rate in the Buracica field, Brazil.
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Estudo de Caso: capacidade de armazenamento de CO2 nos campos de petróleo da Bacia de Campos

Case Study: CO2 Storage Capacity in the Campos Basin Oilfields

A capacidade teórica de armazenamento de CO2 em campos de petróleo e gás na Bacia de Campos foi estimada utilizando a suposição de que o volume anteriormente ocupado
por hidrocarbonetos produzidos está (ou estará) disponível para
armazenar CO2.

Theoretical capacity estimations for CO2 storage in oil
& gas fields in the Campos Basin were carried out using
the methodology proposed by Bachu et al. (2007), which
assumes that the volume previously occupied by produced
hydrocarbons is (or will be) available to storage CO2.

Uma vez que esses campos são estratégicos para o país, a
maior parte das informações é confidencial e a disponibilidade
de dados específicos é bastante restrita. Os reservatórios considerados neste estudo correspondem aos 17 campos de petróleo
na Bacia de Campos para os quais dados específicos estavam
disponíveis para análise. Estes campos representam 59% das
reservas totais da Bacia de Campos.

Since these fields are strategic for the country, most
of the information is confidential and the availability of
specific data in publications is quite restricted. The reservoirs
considered in this study correspond to the 17 oilfields in the
Campos Basin for which specific data were available for the
analysis. These oilfields amount to 59% of the total Campos
Basin’s reserves.

Alguns dos elementos considerados na estimativa de capacidade de armazenamento teórica foram: identificação de
formações adequadas e valores representativos ou médios para
porosidade, permeabilidade, espessura de formação, profundidade, densidade do petróleo, volume de petróleo original e
total de reservas remanescentes. Os resultados mostraram que a
Bacia de Campos apresenta significativo potencial para armazenamento de CO2 nos 17 campos petrolíferos analisados, com
uma capacidade teórica estimada em 950 Mt CO2, com cerca de 75% desta capacidade nos campos de Roncador (28%),
Marlim (18%), Albacora (17%) e Barracuda (12%). Esta capacidade estimada seria suficiente para armazenar o equivalente a
3,5 anos do total das emissões de fontes estacionárias brasileiras.

Some of the elements considered in estimating the
theoretical storage capacity included: identification of
appropriate formations and representative or mean values
for porosity, permeability, formation thickness, depth, oil
density, original oil volume in place, and total remaining
reserves. Results have shown that the Campos Basin has
a significant potential for CO2 storage in the 17 oilfields
analyzed, with a theoretical capacity estimated in 950
MtCO2, with ca. 75% of this capacity to be found in the
Roncador (28%), Marlim (18%), Albacora (17%) and
Barracuda (12%) fields. This estimated capacity would be
sufficient to store the equivalent of 3.5 years of the total
emissions from Brazilian stationary sources.

Figura 45: Capacidade de armazenamento da Bacia de Campos
(Mt CO2), Brasil.
Figure 45: Campos basin storage capacity (Mt CO2), Brazil.
Mais informações em:
For more information:
ROCKETT, G. C. et al. CO2 Storage Capacity of Campos Basin’s Oil
Fields, Brazil. Energy Procedia, v. 00, p. 1-10, 2013.
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O Pré-Sal
The Pre-Salt
Em novembro de 2007, a descoberta de reservatórios de hidrocarbonetos gigantes foi anunciada em águas ultraprofundas
na área offshore da costa sudeste do Brasil (Bacias de Santos e
Campos). As reservas são estimadas em até 100 bilhões de barris, um marco na indústria mundial do petróleo.
Esses reservatórios são compostos principalmente de rochas
carbonáticas com depósitos de arenitos subordinados em um
intervalo chamado Pré-Sal, com uma espessura média de 2 km.
Estes reservatórios estão localizados sob uma espessa camada de
sal (cerca de 2 km de rochas evaporíticas), depositada durante o
processo de separação das placas da África e América do Sul no
final do período Jurássico Superior – Cretáceo Inferior (150 milhões de anos atrás), resultando na abertura do Oceano Atlântico Sul. Além da camada de sal, os reservatórios do Pré-Sal estão
recobertos por 3 km de reservatórios clásticos e 2 km de coluna
de água. Assim, esses reservatórios gigantes estão localizados em
profundidades de até 7 km. Com 149.000 km2 de área, a província do Pré-Sal se espalha por mais de 800 km, com cerca de
200 quilômetros de largura, ao longo da margem continental
leste do Brasil (cerca de 300 km da costa), entre os estados de
Santa Catarina e Espírito Santo (Figura 46).
Os níveis de sucesso de exploração são elevados na área do
Pré-Sal e o petróleo encontrado é considerado leve (29° API),
não necessitando de processos de refino complexos. Em 2014, a
produção foi de aproximadamente 480.000 barris/dia de óleo e
16,2 milhões de metros cúbicos/dia de gás natural, provenientes
de 34 poços produtores em nove campos nas Bacias de Campos
e Santos. A projeção estimada de produção de petróleo é de 1
milhão de barris/dia em 2017.
Vários campos e poços de petróleo já foram identificados
como tendo bom potencial de exploração no sistema Pré-Sal.
Entre os mais promissores está o campo de Lula, com reservas
estimadas pela PETROBRAS (2007) entre 5 e 8 bilhões de barris de petróleo. Poucos meses depois, a descoberta do campo
de Libra, também no intervalo Pré-Sal da Bacia de Campos,
foi anunciada. Esse campo, possivelmente entre os maiores do
mundo, tem reservas estimadas entre 8 e 12 bilhões de barris
de petróleo. Para efeito de comparação, em 2007, as reservas de
petróleo e gás comprovadas da PETROBRAS no Brasil foram
estimadas em 13,92 bilhões de barris-equivalente.
De acordo com estimativas preliminares, as emissões de
CO2 serão quadruplicadas quando a exploração desses campos
começar, considerando que os gases dos reservatórios do Pré-Sal
têm 3 a 4 vezes mais CO2 do que aqueles dos campos do pós-sal
(o teor de CO2 no campo produzido pode alcançar até 20%).
Isso significa que as emissões de CO2 irão aumentar de 51 milhões de toneladas para cerca de 200 milhões de toneladas/ano.
No entanto, há ações em andamento para reduzir as emissões
em até 4,5 milhões de toneladas, injetando novamente o CO2
no reservatório.
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In November 2007, the discovery of giant hydrocarbon
reservoirs was announced in ultra-deep waters in the
offshore area of Brazil’s southeastern coast (Santos and
Campos Basins). The reserves are estimated between 5-100
thousand million barrels, constituting a landmark in the
global oil industry.
These reservoirs are mainly composed by carbonate
rocks with subordinate sandstones in a layer called PreSalt, with an average thickness of 2 km. This term has been
proposed because these reservoirs are located under a thick
layer of salt (around 2 km of evaporitic rocks), deposited
during the process of separation of Africa and South
America plates in the Late Jurassic-Early Cretaceous (150
million years ago), resulting in the opening of the South
Atlantic Ocean. Besides the salt layer, the Pre-Salt reservoirs
are overlain by 3 km of clastic reservoirs and 2 km of
water column. Thus, these giant reservoirs are located in
depths up to 7 km. With 149,000 km2 of area, the Pre-Salt
province spreads over 800 km, with ca. 200 km wide, along
the eastern continental margin of Brazil (around 300 km
from the coast), between the Santa Catarina and Espírito
Santo States (Figure 46).
However, the hydrocarbon reservoirs are not
continuous, meaning they are dispersed within the Pre-Salt
system, therefore requiring thorough mapping to determine
the precise areas of their location. Nonetheless, the levels of
exploration success are high and the oil found is considered
light (29° API), not requiring a complex refining processes.
In 2014, production is approximately 480,000 barrels/day
of oil and 16,2 millions of cubic meters/day of natural gas,
coming from 34 producing wells in 9 fields in the Campos
and Santos Basins. Projected oil production estimates are of
1 million barrels/day in 2017.
Several fields and oil wells have already been identified
as having good exploitation potential in the Pre-Salt
system. Among the most promising fields is the Tupi, with
reserves estimated by PETROBRAS (2007) of between
5-8 thousand million barrels of oil. In the past seven years
this has been one of the largest discoveries in the world.
For comparison, in 2007, the proven oil & gas reserves
of PETROBRAS in Brazil were estimated to be 13.92
thousand million barrels-equivalent.
According to preliminary estimations, CO2 emissions
will be quadruplicated when exploitation of these fields
starts, as the Pre-Salt reservoir gases have from 3-4 times
more CO2 than those of the post-salt fields. This means
that emissions of CO2 will rise from 51 million tons to
approximately 200 million tones/year However, existing
actions are in place to reduce emissions to up to 4.5 million
tones, re-injecting the CO2 in the reservoir itself.
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Figura 46: Área de ocorrência de reservatórios de petróleo do Pré-Sal nas bacias de Campos e Santos.
Figure 46: Pre-salt area in the Santos and Campos Basins.
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Estudo de Caso: Hidratos de Gás | Case study: Gas Hydrates
Hidratos de gás são estruturas conhecidas como “clatratos”
(do latim clathratus, que significa “preso atrás de grades”), em
que as moléculas são completamente aprisionadas em gaiolas
formadas pelo composto hospedeiro. No caso de hidratos de
gás, o hospedeiro é a água, e o gás hóspede é geralmente o
metano (CH4), ou outros gases leves (etano, propano, butano, CO2 ou H2S). A capacidade do clatrato de reter os gases
é determinada pela sua geometria. No caso do metano, em
condições normais de temperatura e pressão, hidratos podem
conter até 164 m3 de gás em apenas 1 m3 de hidrato.
Hidratos de gás são popularmente conhecidos como “gelo
que queima” (burning ice, em inglês), uma vez que apresentam
um aspecto físico semelhante ao gelo e são capazes de queimar
quando inflamados, devido à presença de hidrocarbonetos.
No Brasil, há evidências geofísicas indicando que estes hidratos podem ser encontrados nas bacias da Foz do Amazonas
e Pelotas. Além disso, possíveis ocorrências foram inferidas nas
bacias de Campos, Espírito Santo e Cumuruxatiba.
Um método que tem sido investigado para a explotação
de gás de hidratos é a injeção de CO2 em forma de gás, líquido ou emulsão. Deste modo, a recuperação de metano seria
combinada com o armazenamento de CO2. Quando o CO2
for injetado no reservatório de hidrato, irá substituir o gás existente na estrutura do hidrato, liberando-o para os poros da rocha e tornando-o acessível para produção. Esta substituição é
possível uma vez que os hidratos de CO2 são mais estáveis do
que os hidratos de gás natural nas mesmas condições de temperatura e pressão em um reservatório. Para cada molécula de
metano retirada do hidrato, até 5 moléculas de CO2 podem ser
retidas, o que o torna um eficiente reservatório para o dióxido
de carbono.
No entanto, deve ser notado que, no atual estágio, é necessário superar desafios significativos de engenharia e ambientais,
tanto para a produção de gás em larga escala como para o armazenamento de CO2 em hidratos.

Gas hydrates are structures known as clathrates (from
the latin clathratus, which means “trapped behind bars”), in
which small molecules are completely trapped in the cavities
formed by the host compound. In the case of gas hydrates,
the host is water, and the guest gas is usually methane (CH4)
or other gases (ethane, propane, butane). The clathrate
capacity to entrap gases is determined by its geometry. In
the case of methane, at standard temperature and pressure
conditions, hydrates can hold up to 164 m3 of gas in just 1
m3 of hydrate.
Gas hydrates are popularly known as “burning ice”, for
presenting a physical aspect similar to ice, while capable of
burning when ignited, due to the presence of hydrocarbons.
In Brazil, there is geophysical evidence that indicates
these hydrates can be found in Amazon River Delta and
the Pelotas Basin. Furthermore, possible occurrences were
inferred in the Campos, Espírito Santo and Cumuruxatiba
Basins.
One method that has been investigated for the exploitation of gas from hydrates is the injection of CO2, in gas,
liquid or emulsion forms. This way, the recovery of methane
would be combined with CO2 storage. When CO2 is injected
in the hydrate reservoir, it will replace the existing gas in the
structure of the hydrate, releasing it to the rock pores, being
accessible for production. This exchange is possible since CO2
hydrates are more stable than natural gas hydrates at the same
pressure and temperature conditions in a reservoir. Besides,
for each methane molecule withdrawn from the hydrate, up
to 5 molecules of CO2 can be entrapped, which makes it an
efficient sink for carbon dioxide.
It should be noted however, that at this stage significant
engineering and environmental challenges would need to
be overcome for both large scale gas production and CO2
storage in hydrates.

Mais informações em:
For more information:
Suess, E., Bohrman, G., Greinert, J., Lausch, E. 1999. Flammable Ice. Scientific American, 281 (5):76l-83.
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Estudo de Caso: Integridade de Poços para Armazenamento de Carbono

Case Study: Wellbore Integrity for Carbon Storage
Para injetar e armazenar CO2 em reservatórios geológicos é necessário construir uma estrutura de poço conectando a formação alvo (isto é, o reservatório) à superfície.

To inject and store CO2 in geological reservoirs, it is
necessary to construct a well structure connecting the target
formation (i.e. the reservoir) with the surface.

Embora esses poços sejam essenciais para injetar e
monitorar o CO2, eles também representam uma possível
rota de fuga para o CO2. Assim, é importante pesquisar os
efeitos do CO2 sobre a integridade dos materiais utilizados nos poços durante a injeção e ao final de um projeto
de armazenamento geológico (Figura 47).

While these wells are essential to inject the CO2, they also
represent a possible leakage pathway for the CO2, Therefore,
it is extremelly important to investigate the effects of CO2 on
the integrity of materials used in wells during injection and at
completion of a geological storage project (Figure 47).

Figura 47: Estudos da degradação de cimento pela interação com CO2.
Figure 47: Studies of cement degradation from interaction with CO2.

A resistência à degradação por CO2 dos materiais é
muito importante. O cimento utilizado no poço, posicionado entre o invólucro de aço e a rocha reservatório,
deve assegurar a integridade estrutural do poço e formações durante a explotação de hidrocarbonetos, injeção de
CO2 e armazenamento em longo prazo. O cimento também é utilizado durante a operação de abandono do poço,
quando o poço é preenchido com a pasta de cimento. Este
procedimento é conhecido como selamento do poço.
Preocupações relacionadas à integridade do cimento utilizado em poços se devem à reação da pasta de cimento - hidróxido de cálcio - com o ácido carbônico (que é formado por dissolução de CO2 na água de formação). Esta reação pode alterar a
composição do cimento, embora pesquisas recentes indiquem
que reações químicas podem servir para reduzir a permeabilidade do cimento através da precipitação de fases minerais,
especialmente ao longo de vias de fluxo, tais como rachaduras
ou microanéis. A experiência de campo de projetos de EOR
também indica que a qualidade da engenharia de poço pode
ser um fator importante para potenciais vazamentos em poços.

Resistance to degradation of materials by CO2 is very
important. The cement used in the well, positioned between
the steel casing and the rock from the reservoir, must ensure
the structural integrity of the well and formations during
hydrocarbon exploitation, CO2 injection and long-term storage.
Cement is also used during the well abandonment operation,
when it is filled with cement paste. This procedure is known as
well plugging.
Concerns related to the integrity of cement used in wells are
due to the reaction of the cement paste - calcium hydroxide with carbonic acid (which is formed by dissolution of CO2 in the
formation water). This reaction can alter cement composition,
although recent research indicates that chemical reactions can
serve to reduce cement permeability through precipitation of
mineral phases, especially along flow pathways such as cracks or
micro-annuli. Field experience from EOR projects also indicate
that the quality of well engineering can be an important factor
governing potential leakage in wellbores.

Mais informações em:
For more information:
DALLA VECCHIA, F. Degradação da interface aço-pasta de cimento de poços de injeção de CO2 para armazenamento geológico em aquífero salino da Bacia do
Paraná. Doutorado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. PUCRS: Porto Alegre, 2012.
KRUSCIEL DE MORAES, M. Influência da temperatura no processo de degradação da pasta de cimento Classe G quando submetida às condições de armazenamento geológico de carbono. Mestrado em Engenharia e Tecnologia de Materiais. Porto Alegre, 2012.
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Depósitos de Carvão no Brasil
Brazilian Coal Deposits
As reservas de carvão no Brasil estão estimadas em aproximadamente 32 bilhões de toneladas, das quais aproximadamente 87% são encontradas no Rio Grande do Sul (RS)
e 12% em Santa Catarina (SC). Candiota (RS) é o maior
depósito de carvão do país, responsável por aproximadamente 38% das reservas de carvão do Brasil (Figura 48). Estes
depósitos de carvão, a profundidades e condições geológicas
adequadas, podem potencialmente ser utilizados para armazenar CO2.
Parte dos depósitos de carvão no Rio Grande do Sul é
encontrada ao longo das planícies do rio Jacuí, que foram
exploradas em minas a céu aberto e subterrâneas. Estas são as
bacias carboníferas do Capané, Iruí, Leão-Butiá, Charqueadas-Santa Rita e Faxinal.
Três depósitos podem ainda ser encontrados na região
nordeste do Rio Grande do Sul: Morungava, Chico Lomã
e Santa Terezinha, os quais contém seis camadas principais
cada (embora potenciais camadas menores também sejam
encontradas). Os limites dos depósitos de carvão para o leste
(Oceano Atlântico) não são conhecidos.
O depósito Sul-Catarinense é o único depósito de carvão
no estado de Santa Catarina. Doze camadas de carvão são
encontradas nesse depósito, irregularmente distribuídos ao
longo da bacia. A mais importante e amplamente explorado
é a Barro Branco, seguida da Bonito.
No estado do Paraná, o carvão é encontrado apenas em
bacias isoladas ao redor do Arco de Ponta Grossa. O depósito de carvão mais importante no Paraná é encontrado na
porção nordeste do arco, nos campos de Curiúva, Figueira,
Cambuí e Sapopema (Figura 49).

68

CONTEXTO BRASILEIRO

Coal reserves in Brazil are estimated to be more than
32 thousand million tons, of which approxminately 87%
are found in the Rio Grande do Sul (RS) state, and 12% in
the Santa Catarina (SC) state. Candiota (RS) is the largest
coal deposit in the country, and accounts for approximately
38% of Brazilian coal reserves (Figure 48). These coal
deposits, at appropriate depths and geological conditions,
could potentially be used for CO2 storage.
A few isolated coal deposits are found along the Jacuí
River plains, which are mined open-pit and underground.
These are the carboniferous basins of Capané, Iruí, LeãoButiá, Charqueadas-Santa Rita and Faxinal.
Three deposits in the Rio Grande do Sul are found in
the northeast region of Rio Grande do Sul: Morungava,
Chico Lomã and Santa Terezinha, with six main coal
beds each, although small coal and carbonous sediment
seams are also found. The basin limits in the eastern coast
(Atlantic) are still unknown.
The Sul-Catarinense deposit is the only coal deposit in
the Santa Catarina state. Twelve coal beds are found in it,
irregularly distributed along the basin. The most important
and extensively mined is the Barro Branco, followed by
Bonito, due to its extension.
In the Paraná state, coal is only found in isolated basins
around the Ponta Grossa Arch. The most important coal
deposit in Paraná is found in the northeast portion of the arch,
in Curiúva, Figueira, Cambuí and Sapopema (Figure 49).

Depósitos brasileiros de carvão e seus recursos
Brazilian coal deposits and resources

Figura 48: Recursos de carvão do Brasil.
Figure 48: Coal resources in Brazil.
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Figura 49: Depósitos de carvão no Brasil.
Figure 49: Coal deposits in Brazil.
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Formações Salinas Profundas
Saline formations
Conforme mencionado nas seções anteriores, formações
salinas profundas oferecem o maior potencial para armazenamento geológico de CO2 a nível mundial. Tal como acontece
com o armazenamento de CO2 em poços de óleo e gás depletados (associado a EOR ou não), o CO2 precisa ser injetado
a mais de 800 m abaixo da superfície para ser mantido em
estado supercrítico (ou fase densa).
Atualmente, não há muitos dados disponíveis sobre formações salinas no Brasil, como é geralmente o caso em outros
lugares do mundo para esse tipo de reservatório. A maior parte
da informação existente está relacionada a aquíferos de água
doce, que não são adequados para o armazenamento (Figura
50). Formações salinas profundas podem ser encontradas na
maioria das bacias terrestres, especialmente nas Bacias do Parnaíba, São Francisco, Amazonas e Paraná, e também offshore
(Bacias de Campos e Santos). Uma das formações mais promissoras para armazenamento geológico no Brasil são os arenitos
da Formação Rio Bonito (Grupo Guatá, da Bacia do Paraná),
devido a características favoráveis, como porosidade e permeabilidade e, sobretudo, à proximidade de fontes estacionárias
de CO2 nas regiões sul e sudeste. Outras formações na Bacia
do Paraná estudadas e consideradas para o armazenamento de
CO2 são a Formação Furnas (Grupo Paraná) e as formações
de Campo Mourão, Lagoa Azul e Taciba (Grupo Itararé). As
seções superiores das formações Pirambóia e Botucatu (Grupo São Bento) detêm o Aquífero Guarani, um dos maiores
aquíferos de água doce do mundo, que não é adequado para o
armazenamento (Figura 51).

As mentioned in the previous sections, deep saline
formations offer the largest potential for CO2 geological
storage globally. As with storage of CO2 in depleted oil and
gas wells (associated with or without EOR), the CO2 needs
to be injected more than 800m underground to keep it in
the supercritical (or dense phase) state.
There is currently not much available data on saline
formations in Brazil, as is usually the case for these reservoir
options. However, one of the most promising formations
for geological storage in Brazil is the sandstones of the Rio
Bonito Formation (Guatá Group, from the Paraná Basin),
due to favorable characteristics such as high porosity and
permeability, adequate depth (approximately 800m), and
proximity of CO2 stationary sources in the south and
southeast regions (Figure 50). Other formations in the Paraná
Basin that have been studied and considered for CO2 storage
in the Paraná Basin are the Furnas Formation (Paraná Group)
and the Campo Mourão, Lagoa Azul and Taciba formations
(Itararé Group). The upper sections of the Pirambóia and
Botucatu formations (São Bento Group) hold the Guarani
Aquifer, one of the largest freshwater aquifers in the world,
which is not suitable for storage (Figure 51).
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Figura 50: Bacias hidrológicas e aquíferos de água doce. (Não adequados para armazenamento)
Figure 50: Hydrological basins and freshwater aquifers. (Not suitable for storage)
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Figura 51: Seção geológica simplificada da Bacia do Paraná.
Fonte: PETROBRAS.
Figure 51: Simplified Paraná Basin geological section (Source: PETROBRAS).
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Armazenamento de CO2 em rochas vulcânicas da Bacia do Paraná |

CO2 storage in Paraná Basin volcanic rocks

Há potencial para armazenamento de CO2 nos depósitos gigantes de derrames vulcânicos brasileiros encontrados
na Bacia do Paraná (Formação Serra Geral, Cretáceo). Estes
derrames de basaltos cobrem extensas áreas na região sul-sudeste do Brasil, onde a maioria das fontes emissoras de CO2
está concentrada. O potencial de CO2 associado a estes reservatórios é de aproximadamente 270 Mt/ano (Figura 52). No
entanto, o armazenamento de CO2 em rochas vulcânicas em
escala industrial ainda precisa ser demonstrado.

There may be potential for CO2 storage in Brazil’s
basalt rocks, mostly those found in the Paraná Basin,
with occurrences of basalt floods (Formação Serra Geral).
These floods cover extensive areas in the south-southeast
region of Brazil, where most emitting sources of CO2
are concentrated. The CO2 amount associated to these
kinds of reservoir is approximately 270 Mt/year. However,
CO2 storage in basalt at an industrial scale is yet to be
demonstrated.

Mais informações em:
For more information:
CARNEIRO, P.; DULLIUS, J.; LIGABUE, R.; MACHADO, C. X.; KETZER, J. M.; EINLOFT, S. Carbonatação do basalto e seu potencial uso no armazenamento de CO2. Tecnol. Metal. Mater. Miner., São Paulo, v. 10, n. 1, p. 43-49, jan.-mar. 2013.

Figura 52: Ocorrências de rochas vulcânicas da Bacia do Paraná e fontes de CO2 associadas.
Figure 52: Ocurrence of volcanic rocks in the Paraná Basin and associated CO2 sources.

74

CONTEXTO BRASILEIRO

Bioenergia com Captura e
Armazenamento de Carbono
Bio-energy Carbon Capture and Storage
CCS associado a fontes de energia renováveis (BECCS,
abreviação do inglês bio-energy CCS) representa uma alternativa promissora para a redução de emissões de gases do
efeito estufa. Ao contrário do CCS convencional, em que
as emissões de CO2 são capturadas a partir de setores da indústria e energia, o BECCS está centrado especificamente na
captura de CO2 a partir de fontes renováveis, como plantas
de produção de açúcar e etanol. A vantagem de aplicar o
CCS a essas plantas, ao contrário de outras fontes emissoras,
é o fato de que suas emissões são provenientes de uma fonte
de carbono renovável (biomassa). Essa biomassa retira o CO2
da atmosfera durante o seu crescimento, e o armazenamento
geológico de CO2 a partir de fontes renováveis irá resultar em
emissões negativas. Portanto, um projeto BECCS resulta em
uma remoção direta de CO2 e redução das concentrações de
gases do efeito estufa na atmosfera.
Como os gases de combustão gerados a partir dessas plantas consistem de CO2 quase puro, a captura de CO2 a partir
dessas plantas é menos dispendiosa em comparação com outros processos com concentrações mais baixas de CO2 (como
é o caso na maioria das fontes emissoras). Esse elevado grau
de pureza de CO2 reduz os custos relativos dos empreendimentos de BECCS em comparação com projetos CCS associados à indústria de energia, por exemplo (Figura 53).
O Brasil tem 476 usinas de etanol e açúcar, cujas emissões chegam a cerca de 89 Mt CO2 por ano. A maioria dessas
plantas (287 unidades) está concentrada dentro dos limites da
Bacia do Paraná e emite até 54 Mt de CO2/ano (Figura 54).
Entre os estados brasileiros, São Paulo tem o melhor potencial para BECCS, com 46% das usinas de etanol e açúcar e
a maior quantidade de emissões (41 Mt de CO2/ano) (Figura
53). No geral, as emissões de bioenergia representam 22% das
emissões anuais no Brasil, o que torna o BECCS – e as potenciais emissões negativas – uma importante opção para o país.

CCS associated with renewable energy sources (BECCS,
short for bio-energy CCS), represents a promising
alternative for greenhouse gas emission reductions. Unlike
conventional CCS, where CO2 emissions are captured from
industry and power sectors, BECCS focuses specifically
on capturing CO2 from sugar and ethanol production
plants. The advantage of applying the CCS component to
these plants, as opposed to other emitting sources, is the
fact that their emissions come from a renewable carbon
source (biomass). This biomass removes CO2 from the
atmosphere when it grows, and if the CO2 is not released
back into the atmosphere when the biomass is burnt, but
stored geologically, then this result in a net negative carbon
emission. Therefore, a BECCS project results in a reduction
of greenhouse gas concentrations in the atmosphere.
As the flue gases generated from these plants are
constituted by nearly pure CO2, they require a less costly
treatment when compared to other processes with lower
CO2 concentrations (typical in most emitting sources). This
high purity of CO2 reduces the relative costs of BECCS
endeavors compared to CCS projects associated with the
power industry, for instance.
Brazil has 476 ethanol and sugar plants, whose
emissions reach ~89 Mt CO2 per year. The majority of these
plants (287 units) is concentrated within Paraná basin, and
equals to 54 Mt of CO2/yr (Figure 53).
Among Brazilian States, São Paulo is the most
prospective to BECCS, with 46% of ethanol and sugar
plants and highest emission amount (41 Mt of CO2/yr)
(Figure 54). Overall, bio-energy emissions represent 22%
of the annual emissions in Brazil, which makes BECCS –
and the associated negative emissions – in Brazil significant.
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Figura 53: Ocorrência de usinas de etanol e/ou açúcar e bacias sedimentares.
Figure 53: Ethanol and/or sugar plants and sedimentary basins.
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Figura 54: Emissões de CO2 a partir de usinas de etanol e/ou açúcar na região Sudeste.
Figure 54: CO2 emissions from ethanol and/or sugar plants in the Southeast region.
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Aspectos regulatórios e legais de CCS | Regulatory and legal aspects of CCS
A redução de custos, a elaboração de arcabouços legais e regulatórios, assim como melhorar a aceitação pública, têm sido algumas das
principais questões no desenvolvimento de projetos de larga escala de
captura e armazenamento de carbono (CCS) em todo o mundo. De
acordo com a Agência Internacional de Energia, “arcabouços legais e
regulatórios são essenciais para assegurar que o armazenamento geológico de CO2 seja seguro e eficaz e que os locais de armazenamento
e os riscos associados sejam devidamente gerenciados após o término
de um projeto”. A responsabilidade a longo prazo sobre possíveis vazamentos do CO2 armazenado ou qualquer outro dano potencial tem
sido considerado como um dos assuntos mais controversos relacionados à regulamentação do CCS, especialmente se o projeto puder
ser considerado como parte de um esquema de comércio de emissões
com base em projetos (Figura 55).

Reducing costs, designing legal and regulatory frameworks as
well as enhancing public acceptance have been some of the key
issues to deploy carbon capture and storages - CCS projects in
a large scale worldwide. According to the International Energy
Agency, “legal and regulatory frameworks are critical to ensuring
that geological storage of CO2 is both safe and effective and that
storage sites and the accompanying risks are appropriately managed after sites are closed”. The long-term liability for potential
leakage of stored carbon dioxide or any other potential damage
has been considered as one of the most multifaceted subject related to CCS regulation, especially if the project can be considered
as a part of a project based emissions trading scheme (Figure 55).

País

LSIPs

Estrutura legal e regulatória de CCS

EUA

19

United States EPA’s Class VI Regulations

China

12

Não disponível

Canadá

7

Canadian Standard CSA-Z741/Alberta’s RFA

Reino Unido

5

United Kingdom Energy Act

Austrália

3

Australia Offshore Petroleum and GHG Storage Act

Noruega

2

European Union Directive 31/EC **

Coreia do Sul

2

Não disponível

Argélia

1

Não disponível

Holanda

1

European Union Directive 31/EC

Brasil

1

Não disponível

Arábia Saudita

1

Não disponível

Emirados Árabes Unidos

1

Não disponível

Figura 55: Enquadramento legal e regulatório de CCS em países com LSIPs (projetos CCS integrados de larga escala planejados e ativos –
LSIPs, do inglês large-scale integrated CCS projects)
Fonte: Romeiro, 2014 (Baseado em informações do Global
CCS Institute, 2014).

Em 2010, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) reconheceu durante a 16ª Conferência
das Partes (COP-16) que o CCS representa uma estratégia tecnológica
relevante para a mitigação das mudanças climáticas. A convenção decidiu incluir a tecnologia CCS como uma atividade de projeto no âmbito
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, um sistema definido no
Protocolo de Kyoto, que prevê projetos de redução de emissões que geram créditos de carbono que podem ser negociados em mercados. Em
2011, as modalidades e os procedimentos para o CCS como projeto de
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foram aprovados e a
responsabilidade foi definido como “a responsabilidade legal decorrente de um projeto de CCS para compensar ou reparar quaisquer danos
significativos, incluindo danos ao meio ambiente, tais como danos ao
ecossistema, além de outros danos materiais ou danos pessoais”. No
entanto, determinar as circunstâncias em que um país seria capaz de
agir em nome de um projeto CCS-MDL para implementar ações e
medidas corretivas ainda permanece incerto.
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In 2010, the United Nations Framework Convention on
Climate (UNFCCC) recognized during the 16th Conference of
the Parties (COP-16) that CCS represents a relevant technology
strategy for climate change mitigation. The convention decided
to include CCS technology as a project activity under the Clean
Development Mechanism, a system defined in the Kyoto Protocol that provides for emissions reduction projects that generate
carbon credits that can be negotiated in trading schemes. In
2011, the modalities and procedures for CCS as a Clean Development Mechanism (CDM) project were approved and liability
was defined as “the legal responsibility arising from a CCS project
to compensate for or remedy any significant damages, including
damage to the environment, such as ecosystem damage, other
material damages or personal injury”. Nevertheless, determining the circumstances in which a host country would be able to
act on behalf of a CCS-CDM project to implement corrective
actions and measures still remains uncertain.

Aspectos regulatórios e legais de CCS | Regulatory and legal aspects of CCS
Embora cerca de dois terços dos projetos CCS integrados de larga escala (LSIPs) estejam em andamento em países desenvolvidos,
espera-se que a contribuição da implantação de CCS nos países em
desenvolvimento aumente até 2025, e estes países devem centrar sua
capacitação na identificação de desafios e soluções para superar os
principais obstáculos para armazenar CO2. Especificamente no caso
do Brasil, o CO2 é atualmente utilizado em escala comercial pela indústria de óleo e gás para a recuperação avançada de petróleo (EOR),
e o país já tem um projeto de CCS integrado de larga escala nos
campos de petróleo do Pré-Sal. Até 2014, nenhum arcabouço legal e
regulatório para CCS foi disponibilizado no Brasil, e políticas e regulamentações de apoio são necessárias para apoiar o desenvolvimento
e implantação de CCS no Brasil. Em nível internacional, o Brasil
ratificou uma série de acordos ambientais internacionais que têm algumas implicações para a CCS. O país é membro da Convenção
para a Prevenção da Poluição Marinha por Operações de Descarte
de Resíduos e Outros Materiais (1972), assim como do Protocolo
de Londres (estabelecido em 1996 e alterado em 2006 para incluir
efluentes de CO2 de processos de captura para armazenamento
abaixo do fundo do mar). O Brasil também ratificou a Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (UNCLOS) em 1982,
a Convenção da Basiléia sobre o Controle de Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e sua Eliminação (1989), e ambos
UNFCCC (1992) e o Protocolo de Kyoto (1997). Como parte não
incluída no Anexo I, o país não tem metas obrigatórias até 2020.

Although approximately two thirds of the large-scale
integrated CCS projects – LSIPs are currently placed in developed countries, the share of CCS deployment in developing
countries is expected to increase by 2025, and these countries
should focus their capacity building on identifying the challenges and solutions to address the main barriers to store CO2.
Specifically in the case of Brazil, CO2 is currently utilized at
commercial scale by the oil & gas industry for enhanced oil recovery (EOR), and the country has already one large-scale and
integrated CCS project in the Pre-Salt oil fields. As of 2014, no
legal and regulatory framework for CCS is available in Brazil,
and providing supportive policies and regulations that enhance
the diffusion and implementation of CCS in Brazil should be
considered in the climate agenda. At the international level,
Brazil has ratified a number of international environmental
agreements that have some implications for CCS. The country
is a member of the Convention on the Prevention of Marine
Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (1972), as
well as the London Protocol (established in 1996 and amended
in 2006 to allow CO2 streams from CO2 capture processes for
sub-seabed CO2 storage). Brazil has also ratified the United
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) in
1982, the Basel Convention on the Control of Transboundary
Movements of Hazardous Waste and their Disposal (1989) and
both UNFCCC (1992) and Kyoto Protocol (1997). As a Non
Annex I party, the country has no binding targets until 2020.

Em nível nacional, o Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas (2008) refere-se ao CCS como opção de mitigação relevante
para o setor de energia e para a indústria. Por outro lado, a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (2009) não faz qualquer
referência ao CCS. O estabelecimento de uma política geral para
regulamentar projetos de CCS no Brasil pode levar a um mercado
mais forte, mas vários aspectos da tecnologia precisam ser esclarecidos por um enquadramento regulatório específico de CCS,
incluindo a definição de direitos de acesso e questões de responsabilidade a longo prazo relacionadas à utilização do espaço subterrâneo. O Artigo 20 da Constituição Federal Brasileira de 1988 estabelece que todos os recursos minerais (incluindo os do subsolo)
são de propriedade do governo federal, o que significa que não há
propriedade privada desses recursos antes que concessões públicas
sejam concedidas para a sua exploração. Uma estrutura regulatória
específica de CCS no Brasil provavelmente incluirá uma série de
regulamentos existentes que exigirão uma coordenação conjunta
entre os diversos ministérios e partes interessadas.

At the national level, the National Plan on Climate Change
(2008) refers to CCS as a relevant mitigation option for the energy
sector and for the industry. Conversely, the National Policy on
Climate Change (2009) does not make any reference to CCS.
Although Brazil has voluntary GHG emission reductions targets
by 2020, the government has not provided solid supporting
policies for CCS. Establishing a comprehensive policy to regulate
CCS projects in Brazil can lead to a stronger market, but yet
there remains various aspects of the technology that need to
be clarified by a specific CCS regulatory framework, including
the definition of the access right and long-liability issues related
to use of the underground space. The article 20 of the Brazilian
Federal Constitution of 1988 establishes that all mineral resources
(including those on the subsurface) are owned by the federal
government, which means that there is no private ownership of
such resources before public concessions are granted for their
exploitation. A specific CCS regulatory framework in Brazil is
likely to include a range of existing regulations that will require
joint coordination among the many ministries and stakeholders.

Mais informações em:
For more information:
ROMEIRO, Viviane. Carbon capture and storage legal and regulatory framework in developing countries: Proposals for Brazil. Ph.D. Dissertation. University
of São Paulo. São Paulo, 2014.

ATLAS BRASILEIRO DE CAPTURA E ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO DE CO2

79

Rafael Britto (CEPAC/PUCRS)

PROSPECTIVIDADE DE ARMAZENAMENTO
GEOLÓGICO DE CO2 NO BRASIL
Prospectivity for CO2 Geological Storage in Brazil

Bacias sedimentares têm características distintas que determinam o potencial de armazenamento geológico. Portanto, uma avaliação do grau de possibilidade de prospectividade de bacias sedimentares brasileiras representa um passo
importante na seleção de locais de armazenamento de CO2.
Esta avaliação analisou todas as bacias sedimentares de acordo com sete critérios relacionados com as etapas de um projeto CCS. Os seguintes critérios foram considerados:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ocorrência de depósitos de carvão;
produção ativa de hidrocarbonetos;
existência de dados de formações salinas;
capacidade teórica para o armazenamento de CO2;
existência de campos de petróleo/gás maduros;
fontes emissoras associadas;
existência de infraestrutura de transporte (dutos e terminais)

As capacidades de armazenamento foram estimadas em
escala de bacia através de uma abordagem semiquantitativa,
seguindo a metodologia proposta pelo Carbon Sequestration
Leadership Forum (CSLF).
Um raio de 300 km a partir dos limites da bacia foi considerado para análise de associação fonte-sumidouro, com
base na máxima distância economicamente viável da fonte
emissora, estimada pelo IPCC.
Com base nos critérios anteriores, um mapa de prospectividade foi gerado através de uma análise bacia por bacia,
classificando-as em três grupos principais: baixa, média ou
alta prospectividade para armazenamento (Figura 56).

Sedimentary basins have distinct characteristics which
determine the varying potential for geological storage.
Therefore, an evaluation of the degree of prospectivity of
Brazilian sedimentary basins represents an important step in
the selection of CO2 storage sites. This evaluation assessed all
sedimentary basins according to seven criteria, related to the
stages of a CCS project. The following criteria were considered:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Occurrence of coal deposits;
Active production of hydrocarbons;
Existence of saline formations data;
Theoretical capacity for storing CO2;
Existence of mature oil/gas fields
Matching emitting sources (located up to 300 km
from the basin limit);

7. Existence of transport infrastructure (pipelines and
terminals)

Storage capacities were estimated using a semiquantitative approach following the methodology proposed
by the CSLF.
A 300 km radius from the basin limits was considered
for source-sink matching analyses, based on the IPCC
estimated maximum economically viable distance from the
emitting source.
Based on the above criteria, a prospectivity mapping was
generated through an analysis basin-by-basin, ranking them into
three main groups: low, medium or high prospectivity (Figure 56).
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Figura 56: Mapeamento de prospectividade para captura e armazenamento de CO2.
Figure 56: Prospectivity mapping for carbon capture and storage.
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BAIXA PROSPECTIVIDADE
Low prospectivity
Devido à ausência de produção de hidrocarbonetos e ao
baixo volume de emissões de CO2 dentro de seus limites, a
maioria das bacias do Norte e Nordeste, assim como a bacia de
Pelotas, na região Sul, foram classificadas como tendo “baixa
prospectividade” para armazenamento de carbono (Figura 57).

Due to absence of hydrocarbon production and low
volume of CO2 emission within its limits, most of the
North and Northeast basins, as well as the Pelotas basin
in the South region, have been ranked as having ‘low
prospectivity’ for carbon storage (Figure 57).

Quanto à capacidade de armazenamento dentro deste
grupo, a Bacia do Amazonas se destaca, seguida da Bacia da
Foz do Amazonas, devido aos seus maiores volumes porosos.
Ceará é a única bacia de baixa prospectividade com produção de hidrocarbonetos. As bacias Mucuri, Pelotas, Tucano
Norte e Jatobá são as únicas com um número significativo
de fontes de CO2 associadas.

Regarding storage capacity within this group, the
Amazonas Basin stands out among the others, followed
by Foz do Amazonas Basin, due their higher capacity in
saline formations. Ceará is the only low prospectivity basin
with hydrocarbon production. Mucuri, Pelotas and Tucano
Norte and Jatobá basins are the only ones with a significant
number of matching CO2 sources.

MÉDIA PROSPECTIVIDADE
Medium prospectivity
As bacias Sergipe-Alagoas, Parnaíba, Espírito Santo, São
Francisco, Solimões, Tucano Sul e Central foram classificadas como “médias” em termos de prospectividade de projetos de armazenamento de CO2, já que os critérios avaliados
são apenas parcialmente atingidos, ou destacam-se com relação a apenas um ou dois critérios. Neste caso, as bacias
apresentam uma elevada capacidade de armazenamento,
produção ativa de hidrocarbonetos e/ou presença de campos
de petróleo maduros, e proximidade significativa a grandes
fontes emissoras dentro dos limites da bacia.
Dentro desse grupo, a Bacia de Sergipe-Alagoas foi classificada como tendo o maior potencial, apesar de não ter a maior
capacidade de armazenamento. Essa classificação se deve principalmente à produção de hidrocarbonetos e existência de
campos maduros nesta bacia, e também à existência de uma
estrutura de dutos e um número razoável de fontes de emissões
correspondentes (38 Mt CO2/ano) nas proximidades.

The Sergipe-Alagoas, Parnaíba, Espírito Santo, São
Francisco, Solimões and Tucano Sul and Central basins
have been ranked ‘medium’ in terms of prospectivity for
CO2 storage projects, as the evaluated criteria are only
partially met, or stand out with respect to just one or two
criteria. In this case, the basins have a high storage capacity;
active production of hydrocarbons and/or presence of
mature oil fields; and significant proximity to large emitting
sources within the basin limits.
Within this group, the Sergipe-Alagoas basin was
ranked as the highest potential, despite not having
the largest storage capacity. This rank is mostly due to
hydrocarbons production and existing mature fields
in this basin, and also to an existing pipeline structure
and a reasonable matched point-sources of emissions
(38 MtCO2/y) in the vicinity.
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Figura 57: Bacias de baixa prospectividade.
Figure 57: Low prospectivity basins.

84

PROSPECTIVIDADE DE ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO DE CO2 NO BRASIL

Figura 58: Bacias de média prospectividade.
Figure 58: Medium prospectivity basins.

ATLAS BRASILEIRO DE CAPTURA E ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO DE CO2

85

ALTA PROSPECTIVIDADE
High Prospectivity
As bacias sedimentares do Paraná, Campos, Santos, Potiguar e Recôncavo são classificadas como aquelas com maior
prospectividade para o armazenamento de CO2 no Brasil,
principalmente devido à destacada produção de hidrocarbonetos e à presença de campos maduros e, no caso da Bacia
do Paraná, à ocorrência de depósitos de carvão. A Bacia de
Campos é a maior bacia produtora de petróleo no país, com
uma produção de cerca de 1,8 bilhão de barris/dia (até julho
de 2014) (Figura 59).
Além disso, essas bacias apresentam uma boa associação
entre fontes e sumidouros, e rede de dutos para o transporte
de CO2, o que aumenta a sua prospectividade. As emissões
de fontes dentro destas bacias (até a zona de 300 km) chegam
a cerca de 368 Mt/ano. Se apenas as 1.115 plantas industriais
associadas à Bacia do Paraná forem consideradas, as emissões
de CO2 na região chegam a 268 Mt/ano, com o setor de
energia sendo responsável por 49% desse valor, seguido pelo
setor de biomassa (44%).
Em termos de infraestrutura de transportes, as bacias neste grupo são servidas por aproximadamente 14.300 km de
dutos, que transportam petróleo, gás, minerais e CO2.
Avaliações preliminares indicam que a Bacia de Campos
apresenta a maior capacidade teórica para o armazenamento
de CO2 em campos de petróleo. As outras bacias do grupo
apresentam uma grande capacidade associada à produção de
hidrocarbonetos, como a Bacia de Santos (incluindo os reservatórios do Pré-Sal). Na Bacia do Paraná, apesar de haver
ocorrências de depósitos de carvão, a alta capacidade da bacia
se deve à ocorrência de formações salinas profundas.
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The Paraná, Campos, Santos, Potiguar and Recôncavo
sedimentary basins are ranked as those with highest
prospectivity for CO2 storage in Brazil, mostly due to the
outstanding production of hydrocarbons and presence of
mature fields, such as the case of the Paraná Basin, with
occurrence of coal deposits, and the Campos Basin, with an
oil production of approximately 1,716,559 barrels/day (the
largest in the country, as of July 2014) (Figure 59).
Additionally, these basins present a good source-sink
matching and pipeline routes for CO2 transportation,
which increases their suitability. The emissions from sources
within the basins area (up to the 300 km zone) amount
to approximately 368 Mt/year. If only the 1115 industrial
plants associated to the Paraná Basin are considered, CO2
emissions in this region amount to 268 Mt/year, with
the energy sector being responsible for 49% of this value,
followed by the biomass sector (44%).
In terms of transport infrastructure, the basins in this
group are served by approximately 14,300 km of pipelines,
transporting oil, gas, minerals and CO2.
Preliminary assessments indicate that the Campos Basin
has the largest theoretical capacity for storage of CO2. The
other basins in the group present a large capacity associated
with hydrocarbons production such as Santos Basin
(including the Pre-Salt reservoirs). In the Paraná Basin,
despite having occurrences of coal deposits, the high basin
capacity is due to widespread deep saline formations.
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Figura 59: Bacias de alta prospectividade.
Figure 59: High prospectivity basins.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Final Remarks

O Atlas Brasileiro de Captura e Armazenamento Geológico de
CO2 representa a consolidação de quase uma década de pesquisa
e coleta de dados, realizada por um grande número de profissionais trabalhando na área de CCS no país desde 2007. Este
esforço foi liderado pelo Centro de Excelência em Pesquisa e
Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento de
Carbono (CEPAC) do Instituto do Petróleo (IPR) da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), com
ajuda e apoio da PETROBRAS e do Global CCS Institute. Os
membros do CEPAC que participaram desta tarefa incluem
geólogos, geógrafos, químicos, engenheiros, entre outros, refletindo a essência interdisciplinar deste esforço.
Esta primeira edição do Atlas identificou um potencial
significativo para projetos de CCS no Brasil, através de uma
análise em escala de bacia a partir de dados existentes. Isto
resultou em uma avaliação preliminar das áreas mais adequadas para o armazenamento geológico de CO2 no país.
Considerando o caráter inovador dessa tecnologia e seu
recente período de desenvolvimento, esta edição identifica
algumas das lacunas de informação ainda existentes, inerentes a processos de coleta e integração de dados de grande
escala. Algumas informações importantes ainda não foram
consideradas neste primeiro levantamento, como as emissões
de CO2 provenientes de fontes offshore. Edições futuras deste atlas certamente irão reduzir essas limitações.
Espera-se que esta publicação e as informações nela compartilhadas ampliem o conhecimento sobre esta tecnologia,
atraindo a atenção das partes interessadas e ampliando o conhecimento público sobre o CCS.
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The Brazilian Atlas of CO2 Capture and Geological Storage
represents the consolidation of nearly a decade of research
and data gathering and compilation, carried out by a large
number of professionals working in the CCS field in the
country since 2007. This effort was led by the Center of
Excellence in Research and Innovation in Petroleum, Mineral
Resources and Carbon Storage (CEPAC) of the Petroleum
and Natural Resources Institute (IPR), Pontifical Catholic
University of Rio Grande do Sul (PUCRS), with help and
support from PETROBRAS and the Global CCS Institute.
Members of CEPAC who participated in this task included
geologists, geographers, chemists, engineers, among others,
reflecting the interdisciplinar essence of this endeavor.
This first edition of the Brazilian Atlas of Carbon Capture
and Storage has identified significant potential for CCS
projects in Brazil, through a basin scale analysis of existing
data. This resulted in a preliminary assessment of the most
suitable areas for geological storage of CO2 in the country.
Considering the innovative character of this technology and
its recent period of development, this edition identifies some
of the still existing information gaps, inherent to such largescale data mining and integration processes. Some important
information is yet unaccounted in this first survey, such as CO2
emissions from offshore sources. Being a continuous endeavor,
future editions will certainly minimize these limitations.
It is expected that this publication and the information
shared here will contribute to broaden the knowledge
of this technology, hopefully bringing attention to
stakeholders and increasing public perception.
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O Brasil tem investido no desenvolvimento das tecnologias de captura e armazenamento de
carbono há muitos anos, através de diversas iniciativas da indústria e da Academia. A criação
do Centro de Excelência em Pesquisa sobre Armazenamento de Carbono (CEPAC) em 2007,
instalado no Tecnopuc (Parque Tecnológico da PUCRS) e hoje parte do Instituto do Petróleo e
dos Recursos Naturais (IPR), é resultado direto desse investimento.
Este primeiro Atlas Brasileiro de Captura e Armazenamento Geológico de CO2 representa o resultado de extensa pesquisa e levantamento de dados realizados pela equipe de pesquisadores
do CEPAC, apresenta um mapeamento das principais fontes emissoras de CO2 e identifica os
potenciais alvos para o armazenamento geológico no país.
O estudo também avalia as tecnologias mais apropriadas para captura de CO2 nas fontes emissoras e classifica as bacias sedimentares brasileiras de acordo com a prospectividade para
projetos de armazenamento de carbono.
Brazil has been investing in the development of carbon capture and storage technologies for
many years, through initiatives of the industry and Academia. The creation, in 2007, of the Brazilian Carbon Storage Research Center (CEPAC), located at the Tecnopuc (PUCRS Technological
Park) and now part of the Institute of Petroleum and Natural Resources (IPR), is a direct result
of such investments.
This first Brazilian Atlas of CO2 Capture and Geological Storage represents the outcome of an
extensive research and data survey carried out by CEPAC researchers, and presents the main
CO2 emitting sources and potential regions for geological storage in the country.
The study also evaluates the most suitable capture technology for each source, and ranks the
Brazilian sedimentary basins according to their prospectivity for geological storage.
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