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Resumo As fomações geológicas que podem ser utilizadas para armazenamento de C02 incluem: aqüíferos salinos proíúndos, reservatórios de óleo e gás exauridos ou não, e as camadas de carvão. Os fluidos em
subsuperficie preenchem o espaço poroso da rocha, como ocorre com a água, o óleo, o gás natural e o dióxido
de carbono, entre outros. Nestas fomações, o dióxido de carbono é armazenado por diferentes mecanismos de
aprisionamento; o mecanismo exato depende do tipo de rocha. Os principais mecanismos são: o aprisionamento hidrodinâmico, o aprisionamento por solubilidade e o aprisionamento mineral. Dentre as formações geológicas, reservatórios de ó1eo são fortes candidatos a serem utilizados na redução do acúmulo de gás carbônico
na atmosfera devido ao conhecimento tecnológico adquirido pela indústria de petróleo. Estes reservatórios
são trapas geológicas provadas, com capacidade de reter fluidos e gases, por longo prazo. A técnica de injeção
de C02 para recuperação avançada de ó1eo é prática comum na indústria de petró1eo e pode ser utilizada no
seqüestro de carbono. Em reservatórios submetidos a operações de recuperação avançada, o amazenamento
de uma parcela do gás injetado é uma conseqüência direta da utilização de C02 quando o gás produzido com o
ó1eo for capturado e re-injetado no reservatório. Este trabalho apresenta um modelo dinâmico global do processo de seqüestro de carbono em operações de recuperação avançada de óleo em um típico reservatório maduo
visando quantificar a real contribuição do gás amazenado.
Pcz/czv7.czs-cãczvc.. seqüestro de C02, reservatórios maduros de ó1eo, recuperação avançada de óleo (EOR), tec-

nologias de mitigação.
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A dyncmic model for geologícal sequestration of C02 in mature oil resenJoirs.

T`hie

geologic fomations, which can be utilized for C02 storage include: deep saline aquifers, oil and gas reservoirs
and coal bed reservoirs. The fluids in the subsuface fill the porous rock as occurs with water, oil, natural gas,
carbon dioxide, among others. In these formations, carbon dioxide is stored by different trapping mechanisms;
the exact mechanism depends on the type of rock. The main mechanisms are: hydrodynamic trapping, solubility trapping and mineral trapping. Among the geologic fomations, oil reservoirs are strong candidates to be
used in the reduction of carbon dioxide in the atmosphere due to the technological knowledge acquired by the
oil industry. These reservoirs are proved geologic traps with capacity to retain fluids and gases for long term.
The C02 injection technique for enhanced recovery is a cominon practice in the oil industry and it can be used
in carbon sequestration. The storage of some part of the injected gas in reservoirs submitted to Enhanced Oil
Recovery operations is a direct consequence of C02 utilization since the gas produced with the oil be captured
and re-injected in the reservoir. This work presents a global dynamic model of the carbon sequestration process
in enhanced oil recovery operations in a typical mature oil reservoir aiming to quantiS the real contribution of
the stored gas.
Kc);wo7ic75'.. C02 sequestration, mature oil reservoirs, Enhanced Oil Recovery (EOR), mitigation technologies.

INTRODUÇÃO Os combustíveis fósseis são utilizados como fonte de energia desde a Revolução lndustrial, resultando no aumento crescente da emissão de
dióxido de carbono (C02) na atmosfera. Outros gases
também são emitidos para a atmosfera, tais como: metano, hidrofluorcarbonos, perfluorcarbonos, óxido nitroso e hexafluoreto de enxofi.e. Contudo, o dióxido de
carbono é o que contribui em maior intensidade para o
efeito estufa.
Na era pré-industrial, a concentração de C02 na
atmosfera era de aproximadamente 280 ppm. Com o
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passar dos anos, esta taxa está aumentando, sendo que
alcançou 379 ppm em 2005. Em 2004, as atividades
humanas lançaram cerca de 38 bilhões de toneladas de
carbono na atmosfera principalmente devido ao uso de
combustíveis fósseis e desmatamento (IPCC, 2007).
Contudo, a fonte dominante na demanda global de
energia primária associada aos combustíveis fósseis
pemanecerá provavelmente por muito tempo (David
& Herzog, 2000).
Na matriz energética primária brasileira, em
2006, os combustíveis fósseis apresentaram uma par-
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básicos de EOR (Recuperação Avançada de Oleo) com
gético Nacional, 2007). Por outro lado, no mesmo ano, uma breve apresentação dos reservatórios candidatos
75,8% da geração de eletricidade foi proveniente de à injeção de C02. A metodologia utilizada no trabalho
fontes hídricas. Deste modo, pode-se concluir que no para reduzir as emissões de dióxido de carbono na atBrasil, a maioria da emissão dos gases de efeito estufa mosfera associada ao aumento de produção de óleo em
é atribuída ao setor de transportes e, provavelmente, ao reservatório depletado utilizando simulação dinâmica
é descrita na terceira parte do trabalho. A quarta parte
desmatamento das florestas.
A crescente preocupação com a emissão de apresenta uma aplicação em um campo maduro terresgases de efeito estufa culminou em conferências tre na bacia do Recôncavo, na qual são discutidos os
e tratados intemacionais, tais como, a conferência resultados encontrados com ênfase no balanço de C02
Rio-92 e o Protocolo de Kyoto. Vários projetos fo- e a quantidade de óleo produzida.

ticipação de aproximadamente 53,3% (Balanço Ener-

ram criados para estimular a produção de energia
limpa, ou seja, energias geradas a partir da biomassa, do sol ou do vento (energia eó1ica). Outra classe
de projetos visa a remoção do C Ode da atmosfera,
seqüestro de
sendo tais projetos denominados
carbono. A indústria de petró1eo pode participar
ativamente na redução das emissões de gases de
efeito estufa através do seqüestro geológico de
carbono, que representa a possibilidade de continuar com a utilização de combustíveis fósseis, e
ao mesmo tempo reduzir as emissões de C02 na
atmosfera.

SEQÜESTR0 DE C02 Existem três procedimentos

para redução das emissões de carbono antropogênico:
(1 ) promoção da eficiência energética, produzindo menos C02 por unidade de emprego de energia na indústria, no transporte e em setores residenciais; (2) descarbonização do fomecimento de energia por meio da uti1ização de fontes de energia renovável ou altemativa e
(3) remoção ou captura de C02 de correntes de resíduos
para subseqüente amazenamento, ou seja, seqüestro de
carbono. As duas primeiras altemativas oferecem menores custos, embora apresentem impactos limitados. A
Várias são as altemativas de seqüestro geológi- remoção e seqüestro é a única altemativa que pemite
co de C02, tais como armazenamento em: (1) reserva- o uso continuado de combustíveis fósseis, ainda que de
tórios de óleo e gás, nos quais o C02 pode ser utilizado alto custo, é uma foma viável de reduzir as concentracomo fluido de injeção em mecanismos avançados de ções de C02.
As técnicas para seqüestro de carbono devem
recuperação (EOR), (2) camadas de carvão e (3) aqüíferos salinos. Dentre tais altemativas, os reservatórios ser rentáveis e competitivas, fomecer amazenamento
de petróleo são fortes candidatos para armazenamen- estável e seguro em longo prazo e ser aceitáveis amto do dióxido de carbono. Alguns reservatórios exau- bientalmente. A tecnologia de seqüestro de C02 pode
ridos ainda contêm grandes quantidades de óleo, que ser utilizada sem a necessidade de mudanças drásticas
podem ser produzidas pela injeção de C02, um fluido na infra-estrutura de fomecimento de energia em divercom capacidade de reativar a produção, com ganhos sos países. 0 C02 capturado deve ser amazenado, com
que reduziriam o custo de injeção, e ao mesmo tempo a garantia de que não seja posteriomente emitido para a
em que atenuaria os impactos da emissão de C02 para atmosfera. As várias opções de amiazenamento devem
ser examinadas minuciosamente em relação aos custos,
a atmosfera.
A principal motivação para o seqüestro geo- e principalmente, segurança e potenciais efeitos am1ógico de carbono em campos maduros de petró1eo é bientais. Vários são os aspectos que devem ser considea possibilidade de aliar a necessidade de redução da rados: (1) o processo de armazenamento de C02 necesemissão de C02 para a atmosfera com a possibilidade sita ser menos prejudicial ao ambiente que a liberação
de aumento da produção em tais campos associado à contínua do gás; (2) o período de amazenamento deve
recuperação de ó1eo residual, prolongando a vida útil ser longo, preferencialmente de centenas a milhares de
do projeto. Adicionalmente, o seqüestro geológico do anos; (3) o risco de acidentes deve ser minimizado e (4)
C02 é extremamente relevante para a sociedade, pois o tipo de armazenamento não deve violar quaisquer leis
possibilita uma melhora na qualidade do meio ambien- ou regulamentos nacionais ou intemacionais.
Os caminhos ideais de seqüestro de C02 são
te, ao auxiliar na redução do efeito estufa. No Brasil, as
regiões onde existem operações em campos maduros aqueles que oferecem maiores capacidades de amapodem obter beneficios por intemédio de projetos des- zenamento aliadas ao baixo custo. Estas características podem ser obtidas em operações de recuperação
ta natureza.
0 foco deste trabalho visa apresentar uma visão avançada de ó1eo, por exemplo. A existência de resergeral do seqüestro geológico de C02, bem como apre- vatórios naturais de C02 prova que, sob circunstâncias
sentar a modelagem dinâmica global do processo em favoráveis, o C02 pode ser armazenado por centenas
operações de recuperação avançada de óleo (EOR) em de anos ou mais (Holloway, 2005). A1ém disso, muitas
um reservatório maduro de ó1eo visando quantificar a acumulações de gás natural contêm deteminadas quanreal contribuição do gás armazenado. Para tanto, esse tidades de C02 misturadas a outros gases, confirmando
trabalho foi organizado em 4 pailes. Na primeira parte que tanto estes reservatórios quanto os de óleo também
é apresentada uma visão geral do ciclo de vida do car- podem amazenar C02. Deste modo, este trabalho visa
bono associada às diferentes opções do armazenamento o estudo do processo de seqüestro geológico de C02 asgeológico. Na segunda parte são descritos os processos sociado a operações de recuperação avançada de ó1eo.
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CICLO DE VIDA DO CARB0NO 0 ciclo de vida

de amazenamento. Neste caso, a eficiência de trans-

do seqüestro de carbono consiste da etapa de captura
de uma fonte de emissões antropogênicas, seguida das
etapas de compressão, transporte e amazenamento em
um local aceito ambientalmente (Fig.1 ).

Armazenamento

porte é aumentada pela compressão do C02 separado e
recuperado até o seu estado supercrítico. Caso a fonte
de C02 esteja distante do local de amazenamento, 0
transporte por meio de tanques é mais eficiente que outros métodos. Neste caso, o C02 separado e recuperado
deve ser liquefeito, e o custo da liquefação não pode ser
negligenciado. Não há necessidade de fabricar tanques
especiais para transportar o C02, uma vez que, a jul-

Uti]izaçãO

gar pelas suas propriedades, o C02 1iquefeito pode ser
transportado em tanques normalmente utilizados para o

Fontes de
Emjssão de C02

GLP, gás liquefeito de petró1eo (Sasaki, 2004).
Captura

Compressão

Figiára 1 - Etapas do seqüestro de CO 2 a partir de f;ontes estacionárias.

Armazenamento de C02 A tabela 1 apresenta as
capacidades mundiais estimadas para armazenamento
de C02 em vários tipos de reservatórios, representados
pelas florestas, oceânicos e geológicos. A quantidade de
emissão de C02 antropogênica global pode ser consi-

Captura A primeira etapa no processo de seqüestro
de C02 a partir de fontes estacionárias, ou seja, de unidades de geração de energia ou de indústrias, consiste
na sua captura como um gás relativamente puro, à alta
pressão, pelas seguintes razões: (1) o transporte de C02
concentrado é mais econômico, (2) a capacidade do reservatório é mais bem utilizada se o C02 for injetado

puro e (3) algumas impurezas podem ser prejudiciais
às operações em detemiinadas bacias ou podem causar
efeitos ambientais adversos.
A captura de C02 não é uma tecnologia nova.
Nomalmente, o C02 é separado e posteriormente capturado como subproduto de processos tais como: produção de amônia sintética, produção de hidrogênio e
calcinação de calcário. No entanto, as tecnologias de
captura existentes, ainda não apresentam um custo-beneficio aceitável quando consideradas no contexto de
seqüestro de C02. Alguns processos industriais emitem
C02 com alta concentração, oferecendo oportunidades
em curto prazo para o seqüestro geológico. Por outro
lado, unidades de geração de energia tradicionais que
emitem C02 com baixa concentração, valores inferiores a 15%, requerem avanços na tecnologia para reduzir
os custos de captura e separação.
As tecnologias atualmente identificadas como
mais promissoras para separação e captura de C02 incluem a absorção (química e fisica), a adsorção (fisica
e química), a destilação a baixas temperaturas (criogenia), a separação de gás por membranas, a oxi-combustão, a mineralização e a biomineralização.

Compressão e Transporte de C02 Após a separação
e recuperação do gás de queima, o C02 é transportado
para o local de injeção. Para facilidade de transporte,
o C02 é geralmente comprimido sob condições supercríticas (fase densa com pressões acima de 1200 psi)

derada em tomo de 7Gtc por ano. A ampla faixa de
estimativas da capacidade de cada reservatório indica
grandes incertezas. Segundo van Der Meer (1993) é ex-

tremamente dificil predizer qualquer volume de amazenamento total de C02 nos diversos ambientes.
Dos locais de armazenamento apresentados na
tabela 1, os reservatórios de ó1eo e gás são mais favoráveis ao seqüestro de C02, uma vez que tais reservatórios
são trapas provadas de longo prazo para fluidos e gases, incluindo o C02. Outros métodos de seqüestro tais
como reflorestamento, ou injeção nos oceanos, podem
ser menos pemanentes, mais dificeis de verificar e de

FealÊàcRuS(tÍ;cDuepveer-asçeã:1nAdvaa:;1;à:tàreqõ:eaos,a:teE%aÉ1#ak
(Recuperação Avançada em Camadas de Carvão) não
estão incluídas na opção de utilização citada na tabela,
e sim em opções de amazenamento de Reservatórios
de Ó1eo e Gás e de Camadas de Carvão, respectivamente.

Tabela 1 - Capacidade mundial do potencial de reservatói'ios para armazenamento de C0 2 Fonte: Herzog
& Golomb (2004).
Local de amazenamento

Capacidade Muncia|(1)

Oceanos

1000 a 10000(+) Gtc

Aqüíferos Salinos Proftindos

100 a 10000 Gtc

Reservatórios de óleo e Gás

100 a 1000 Gtc

Camadas de Carvão

10 a 1000 Gtc

Terrestre

10 a 100 Gtc

Utilização

Atualmente < 0,1 Gtc/ano

(Nguyen & A11inson, 2002).
O meio de transporte de c02 mais comum são
os dutos. Outros meios incluem o transporte por navios,

1 Gtc = 1 bilhão de toneladas de carbono = 3,7 Gt c02
]) Estimativa de ordem de grandeza

caminhões, entre outros. O transporte por dutos é um
método eficiente quando a fonte está próxima do local
Revi,sta Brasileira de Geociências, volume 38 (1 -suplemento), 2008
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OPÇÕES DE ARMAZENAMENT0 GEOLÓGI-

do campo.

C0 As fomações geológicas que podem ser utilizadas para amazenamento de C02 são aqüíferos profiin- PROJETO DE SLEIPNER O pri"e:iio pro;]e+o em esdos, cavemas ou domos de sal, reservatórios de óleo cala comercial dedicado ao armazenamento geológico
e gás e camadas de carvão. Nestas fomações, o C02 de C02 está em operação no campo de gás Sleipner,
pode ser armazenado preenchendo o espaço poroso da operado pela Statoil, localizada no Mar do Norte a cerrocha. Segundo Holloway (2005), nem todas as bacias ca de 250 km da costa da Noruega (Herzog & Golomb,
sedimentares são apropriadas para o seqüestro de C02. 2004). A injeção em Sleipner teve início em 1996 e
De acordo com Bachu (2000), as bacias sedimentares marcou o primeiro exemplo de amazenamento de C02
apropriadas devem seguir alguns critérios, tais como: em uma fomação geológica. 0 C02 tem sido deliberatectonismo e geologia, regime geotémiico, fluxo de damente amazenado em um reservatório de água saliáguas de fomação e existência de meios de armaze- na, a aproximadamente 800m abaixo do fimdo do Mar
namento.
do Norte. Aproximadamente, um milhão de toneladas
As vantagens e desvantagens das diversas op- de C02 é amazenado em Sleipner por ano, equivalente
ções de armazenamento geológico são apresentadas na a cerca de 3% das emissões totais anuais de C02 da Notabela 2. A opção de reservatórios de petró1eo como ruega. Espera-se que um total de 20Mt de C02 seja armeio de amazenamento apresenta custo relativo mui- mazenado durante o tempo de vida do projeto. A Statoil
to baixo, ou pode apresentar receitas provenientes da está planejando um segundo projeto de amazenamento
produção do ó1eo adicional, sendo esta opção a mais em uma fomação no fimdo do mar, envolvendo aproxiatrativa dentre as demais.
madamente 0,7 Mtc02 por ano provenientes do campo
de gás Snghvit no Mar de Barents, ao norte da Noruega
Aqüíferos Salinos As fomações salinas pro- (Herzog & Golomb, 2004).

Íúndas, subterrâneas e suboceânicas podem ter um
elevado potencial para amazenamento de C02, Camadas de Carvão Uma altemativa que combina
devido à grande ocorrência mundial e por apresen- o seqüestro de C02 com a produção de combustíveis
tarem os maiores volumes, como apresentado na é a injeção em camadas de carvão, as quais possuem

grandes quantidades de gás rico em metano adsorvidas
em sua superfície. 0 carvão contém um sistema natual
ortogonal de fi.aturas, as quais transmitem algum fluido
gefl:íoddoodqauàoomcaoç2ã:PíEseerztoeés&mGe:Loosmdbe,n2%oq4u,: e, embora não apresente uma significativa pemeabi1idade, possui micro-poros, nos quais pode amazenar
P;#ofiâo=:;eowca?órtieo?ds::ds:ài:cne:Tarr:imuemn:etpaa5: gás natural (Holloway, 2005).
0 C02 apresenta afinidade ao metano, difiinpara assegurar que o gás não alcance a atmosfera.
As trapas geológicas sobrepostas ao aqüífero sali- dindo-se através da estrutura porosa do carvão e sendo fisicamente adsorvido por ele. Como o dióxido de
=iamco.bálàz:gç£.Cd?2t:Fsef.oáeasseá:¥p:.zs::ãg=::: carbono é adsorvido preferencialmente pelo carvão,
to: hidrodinâmico, por solubilidade, ou mineral.
causa a liberação do metano antes aderido ao carvão,
A principal desvantagem dos aqüíferos salinos e assim, pode ser usado para melhorar a recuperação
como locais de amiazenamento de dióxido de carbono de gás neste tipo de acumulação. Uma vez adsorvido, o

:au::1:.1p..oesçe?áçe:.eosárnl;EÚàeatãg::bmairxe.sed=ast8ôi£:

é que a injeção do gás não produz outra co77z772oc7z.4;.

C02 é mantido z.7? sz.Zc/ e não escapará para a superficie,

Injetar o C02 em aqüíferos salinos pemite armazena- a menos que a pressão seja reduzida ou a temperatura
mento, mas não produz algo para compensar o custo. aumentada. Em alguns casos, esta prática pode ter uma
A injeção do C02 em um campo de óleo depletado, por boa relação custo-beneficio, na medida em que uma reexemplo, produz mais ó1eo e pode aumentar a vida útil cuperação adicional de metano pode compensar o custo

Tabela 2 -Comparação entre difeyentes opções de armazenamento geológico. Fonte: Herzog et al. (1997).
Opções de Armazenamento
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Capacidade
Relativa

Custo Relativo

Recuperação Avançada de óleo (EOR)

Baixa

Muito Baixo

Boa

Alto

Camadas de Carvão

Desconhecida

Baixo

Desconhecida

Desconhecido

Reservatórios Exauridos de óleo e Gás

Moderada

Baixo

Boa

Alto

Aqüíferos Profiindos

Alta

Desconhecido

Desconhecida

Desconhecido

Domos de Sal

Alta

Muito Alto

Boa

Alto

Integridade do
Armazenamento

Conhecimento
Tecnolótico
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das operações de amiazenamento de C02.

RESERVATÓRIOS MADUROS DE ÓLEO

Reservatórios Exauridos de óleo e Gás Esses reservatórios têm como vantagem a comprovada integridade
de armazenamento. Contudo, apresentam como desvantagem sua capacidade limitada (Herzog cf cz/. , 2000) e a
presença de poços, que comprometem a integridade do
selo (European Carbon Dioxide Network, 2006). 0 seqüestro de C02 pode ser combinado com a recuperação
melhorada de ó1eo e gás. Duante os estágios iniciais
do projeto, certa quantidade de óleo remanescente pode
ser varrida do reservatório e eventualmente, a produção

R:::àsesr:çEã?EjaRneçCaud:edreaàã1:oA::nEç aãd¢a"g:Joà:?à".?

de ó1eo cessará e o reservatório passará a ser preenchido com C02 em longo prazo.
A injeção do gás carbônico nos reservatórios de
óleo e gás, prática comum em muitos campos hoje, tem
sido praticada há muitos anos e tem dois objetivos. (1)

Companhias de petróleo têm usado C02 comprimido
para extrair óleo adicional de reservatórios considerados depletados, os quais, ainda contêm grandes quantidades que não são recuperadas. A injeção de C02 pode
reativar a produção de óleo e está sendo mundialmente

vé'7y (EOR) refere-se à recuperação adicional de ó1eo
aquele produzido naturalmente, ou seja, o ó1eo é recu-

perado por mecanismos de recuperação terciária. Tal
recuperação se dá por meio de fluidos de injeção ou
por outros métodos. Há vários processos de EOR, tais
como: químicos, térmicos ou aqueles baseados na injeção de gás. Este trabalho visa o processo de EOR por
métodos miscíveis de injeção de gás, mais precisamente de C02.
Os campos de ó1eo à medida que se aproximam
de um estágio de maturidade necessitam da recuperação avançada para aumentar a recuperação de ó1eo dos
reservatórios, aumentando a vida útil do campo. Os métodos de EOR devem ser eficientes e econômicos, pois
de outra forma, não compensaria a extração do ó1eo.
De acordo com Bradley (2001), pode ser mais lucrativo
recuperar um barril de óleo utilizando a injeção de C02
do que explorar e períúrar um novo poço.
A utilização de C02 em métodos de EOR pode
ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa
na atmosfera se o mesmo for capturado de fontes antropogênicas. Experiências técnicas com injeção de C02
em reservatórios de Ó1eo já existem. Dessa forma, o
armazenamento de C02 em reservatórios submetidos a
operações de EOR é uma conseqüência direta da utilização de C02.

praticada em diversos reservatórios usando o gás que
ocorre naturalmente no local. (2) Para o seqüestro de
C02, há vantagens dos parâmetros geológicos conhecidos e da disponibilidade imediata, além do potencial
considerável.
A tecnologia de injetar gás carbônico no subso1o é na verdade bem estabelecida e é essencialmente a
0 C02 é usado na sua foma supercrítica para
operação reversa de extração de ó1eo e de gás natural.
0 C02 injetado em um reservatório de ó1eo depletado extrair o máximo possível de ó1eo dos reservatórios madissolve-se no óleo remanescente, reduzindo sua vis- duros através do processo de EOR. 0 processo ocorre
cosidade e tomando mais fácil sua extração. Simulta- da seguinte foma: o C02 desloca o óleo residual z.7t sz.Z%
neamente, resta algum ó1eo no reservatório que retém após a produção primária e a recuperação secundária. A
grande quantidade do C02 na foma dissolvida. De operação de EOR tem o potencial de recuperar adicioacordo com Herzog & Golomb (2004), uma injeção nalmente de 6 a 15% do óleo original z.7¬ sz.Zc4, aumenbem sucedida em reservatórios exauridos de óleo e gás tando de 10 a 30% a produção total de um reservatório
requer um reservatório com porosidade maior que 15% de ó1eo (Hustad & Austell, 2004). A1ém disso, o C02 é
e amplamente isolado de reservatórios produtores e zo- um excelente solvente em operações de EOR e é mais
nas de água. Historicamente, reservatórios exauridos eficaz que outros gases para recuperar parte dos 70% do
e produtores provaram ser meios de armazenamento ó1eo original z.7¬ sz./z4 que a recuperação secundária pode
extremamente confiáveis para hidrocarbonetos e gases ter deixado para trás (Waldie, 2003).
A figura 2 apresenta de maneira simplificada o
ácidos. Como exemplos de seqüestro de C02 nestes
tipos de reservatórios destacam-se os reservatórios da seqüestro e a recuperação avançada de ó1eo por meio
Bacia Permiana das Montanhas Rochosas nos Estados da injeção de C02. 0 dióxido de carbono é introduzido
em um campo de ó1eo através de um número de poUnidos e da Bacia de Alberta no Canadá.
ços injetores perfiirados nas proximidades de um poço
Mecanismos de Aprisionamento Geológico do produtor. Apesar da injeção de C02 ser freqüentemenC02
Nas formações geológicas, o C02 pode ser ar- te associada a processos miscíveis, o C02 puro não é
mazenado por um número de diferentes mecanismos de miscível ao óleo às temperaturas e pressões típicas do
aprisionamento, sendo que o mecanismo exato depende reservatório (Orr & Taber,1984).
do tipo de rocha. Os principais mecanismos de seqüestro são: (1) o aprisionamento hidrodinâmico, no qual J14lec¢#z.smos d# EOR Os principais mecanismos aso C02 pode ficar armazenado como um gás ou fluido sociados a EOR por injeção de C02 incluem: o consupercrítico sob as trapas de baixa pemieabilidade; (2) trole da viscosidade para otimizar a mobilidade, a soo aprisionamento por solubilidade, no qual o C02 pode 1ubilização do C02, a redução da densidade do ó1eo, a
se dissolver na fase fluida, ó1eo ou água e (3) o aprisio- vaporização de componentes intemediários do ó1eo, a
namento mineral do C02 que pode reagir direta ou indi- redução da tensão interfacial C02-ó1eo, a redução da
retamente com os minerais ou matéria orgânica para se tensão interfacial água-ó1eo, o emprego de técnicas
tomar parte da matriz mineral só1ida (Hitchon,1996).
para a melhoria da pemeabilidade dos reservatórios e
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pressão for muito alta, embora o deslocamento se torne miscível por mú1tiplos contatos e a recuperação de
óleo atinja o nível desejado, o custo para pressurizar o
gás injetado será maior que o necessário. Deste modo,
a pressão ótima que deve ser encontrada é a pressão
mínima de miscibilidade (PMM).
Para Metcalfe (1982) e Holtz cf o/. (2001), a
PMM geralmente está acima de 1450 a 2175 psi, de-

pendendo da composição e densidade do óleo, da temperatura e pressão do reservatório e da pureza do C02
injetado. Além disso, nas operações de EOR, as impurezas (tais como, metano e nitrogênio) afetam a PMM
e a recuperação de ó1eo, pois alteraram a solubilidade
do C02 no óleo e a capacidade do C02 de vaporizar os
componentes do ó1eo.

Figura 2 - Re;preseníação esquemática da
recuperação ayançada de óleo por mei,o da

Algumas correlações têm sido utilizadas para
a estimativa da PMM. Um exemplo é a correlação de

ir}jçç_ã_p de C02.. Fonte: Adaptado de IPCC

Cronquist (1978, c}pafc7Ahmed,1997), a qual é baseada

(2005).

na temperatura do reservatório, na massa molecular dos

o controle da pressão nas proximidades dos poços produtores (Rocha ef cz/. , 2002).

Quando dois fluidos fomiam uma única fase ao
serem misturados, independentemente da proporção,
são considerados miscíveis, não existindo tensão interfacial entre eles. Se esta é eliminada completamente, a
saturação residual de ó1eo pode ser reduzida ao menor
valor possível, proporcionando uma eficiência de des1ocamento de 100% nas porções do reservatório contatadas pelo fluido deslocante.
Injetado a uma pressão igual ou superior a pressão mínima de miscibilidade (PMM), 0 C02 e o óleo

se misturam e formam um líquido que escoa facilmente
para o poço produtor. A extração também pode ser me1horada se o C02 for introduzido a uma pressão inferior
à pressão mínima de miscibilidade, expandindo o ó1eo
e reduzindo sua viscosidade (Klara & Byrer, 2003). Se-

pentanos e nas fi-ações mais pesadas do ó1eo do reservatório, e nas frações molares do metano e do nitrogênio.
Se a pressão for alta suficientemente nestas formações, o C02 e o óleo tomam-se completamente miscíveis, 1evando a uma recuperação de ó1eo altamente
eficiente. A baixas pressões, o C02 desloca óleo sem

se misturar, fomando uma única fase, sendo este processo conhecido como deslocamento imiscível. Este

processo também melhora a recuperação, reduzindo a
viscosidade do ó1eo e por expansão, quando alguma
fi-ação de C02 se dissolve no óleo. Enquanto alguma
parte do dióxido de carbono volta com o óleo, a maior
parte pemanece armazenada no reservatório como um
resultado de aprisionamento por vários mecanismos,
tais como saturação irredutível, dissolução no ó1eo que
não é produzido e no espaço poroso que não está conectado ao caminho do fluxo para os poços produtores
(EPRI,1999 e Bachu, 2001). Operações podem ser mo-

dificadas de modo que mais C02 permaneça armazenado subterraneamente, após o projeto de recuperação
gundo Rivas cZ cz/. (1994 apud Bachu, 2001), um dos melhorada estar completo.
critérios para selecionar um reservatório de óleo com
Uma vantagem de utilizar C02 em EOR é que a
potencial de EOR é que a pressão do reservatório no pressão necessária para obter a miscibilidade dinâmica
início de um processo de injeção de C02 deve ser pelo com este gás é menor que a pressão necessária para a
menos 200 psi maior que a pressão mínima de misci- miscibilidade dinâmica com outros gases, tais como o
bilidade para promover a miscibilidade entre o C02 e gás natural, o gás de queima ou o nitrogênio (Stalkup,
o reservatório de ó1eo. Orr e Taber (1994) enfatizam 1984). Tipicamente, as composições do gás injetado
que o C02 não é miscível com o ó1eo do reservatório são da ordem de 97 a 99°/o de pureza, o restante pode
na pressão mínima de miscibilidade, mas que a extra- ser, por exemplo, constituído de N02 e S02. A1ém da
ção pode gerar misturas de C02-hidrocarboneto que são pureza, outros fatores importantes para o fomecimento
miscíveis.
de C02 devem ser considerados tais como: a disponibiDe acordo com Wang (1998), a pressão mínima 1idade, a viabilidade e as características de fomecimende miscibilidade é um parâmetro importante no projeto to, os mecanismos de transporte e os custos esperados
de uma injeção miscível de gás. 0 raciocínio associa- de produção.
do à deteminação da pressão mínima de miscibilidade
para um projeto particular de injeção miscível de gás é
que há uma troca entre obter uma alta recuperação de
ó1eo e uma redução de custos de produção. Se a pressão de injeção for muito baixa, o deslocamento seguirá imiscível em duas fases e assim, a eficiência local
de deslocamento estará abaixo do nível desejado. Se a
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Reservatórios Candidatos a EOR com C02 Um bom
reservatório candidato à injeção de C02 deve atender a
alguns critérios. De acordo com estudos do Bureau of
Economic Geology, reservatórios candidatos para EOR
com C02 são aqueles que estão em um estágio avançado de injeção de água. Neste estágio de produção,
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a maioria do ó1eo móvel já foi produzida e o volume
significativo de óleo remanescente é o ó1eo residual que

sido aplicada a reservatórios de ó1eos médios e pesados (10 a 25 ° API) e viscosidades de 100 a 1000
cP. Desta foma, alguns reservatórios de ó1eo são
mais apropriados, portanto mais econômicos, que
outros para a injeção de .C02 e estes reservatórios

não pode ser produzido sem EOR (Holtz ez cz/., 2001).
Projetos de injeção de C02 têm sido voltados a reservatórios de óleo com as seguintes características: densidades maiores que 27°API (Bachu, 2001 e Stalkup,1984), devem ser utilizados primeiro para o amazena-

profimdidades entre 762 m e 2990 m (Stalkup, 1984 e
Carcoana,1982), pemeabilidade maior que lmD (Ba-

FeeNn::ó::oSSáiacae±aa¥::àeri:n:àc3:Êaefdnealtad£à:=

das condições extrínsecas tais como: distância da
:hgtâ:oLLg,;8V,L.SÊoíSàdpaod:a:teenroerssqaE:ar]à:::¥tLeísnsv,aíogrse¬ fonte, instalações, fonte e custo de C02, além de
projetados se tomam desatualizados com a adição de outras considerações econômicas.
novas tecnologias e com a mudança econômica, ou seja,
os métodos para selecionar novos candidatos amaduecem ao longo do tempo, e novos critérios atualizados
são desenvolvidos (Klins, 1984 e Mathiassen, 2003).
De acordo com a OTA (1978), os critérios para seleção
representam os limites tecnológicos do presente e do
fiituro. A tabela 3 apresenta as principais características
relevantes de reservatórios pai.a a classificação e sele-

çã0Parac]:g£çoã°sedep:gé.observarnatabela3>are-

EXPERIÊNCIA COM C02 EM 0PERAÇÕES DE
EOR Ainjeção de c02em fomações geológicas -reservatórios ativos ou maduos de óleo para recuperação melhorada de óleo é uma tecnologia comprovada
comercialmente. 0 C02 tem sido usado nas operações
de EOR na indústria de petró1eo há mais de 40 anos.
Entretanto, apenas recentemente mostrou seu potencial
como método de seqüestro de carbono (Klara & Byrer,
2003).

cuperação incremental de ó1eo é amplamente deteminada pelas propriedades do reservatório, as
quais devem ser cuidadosamente avaliadas para
deteminar se existe potencial para uma injeção
miscível. De acordo com Bachu (2001), a injeção
de C02 imiscível, que é muito menos comum, tem

A proposta de separar e capturar o C02 do gás
de combustão de usinas de energia não teve início com
a preocupação ambiental resultante do efeito estufa. E
sim, passou a receber atenção como uma possível fonte
econômica de C02, especialmente para uso em operações de recuperação avançada de óleo. A recuperação
avançada de óleo pode combinar, em algumas situações, objetivos econômicos e ambientais. Considerando-se somente a perspectiva do retomo econômico, a

Tabela 3 - Critérios para seleção de reservatórios de
óleo com potencial para aplícação de CO 2.
ReferênciaBibliográfica

Características do
Reservatório

Densidade (°API)

Variação

>40

Carcoana ( 1982)

>30

Klins ( 1984)

>27

Bachu (2001 ) eStalkup(1984)

>25

Bachu (2001 )

>30

Carcoana ( 1982)

Temperatua (°C)

<90

Carcoana ( 1982)

Porosidade (%)

>15

Bachu (2001 )

>1

Bachu (2001 )

Fator não crítico

Klins ( 1984)

Espessua (m)

Fator não crítico

Klins ( 1984)

Pressão do Reservatório

> 1 . 1 02

Bachu (2001 )

(psi)

>1.500

Klins (1984)

< 2.990

Carcoana ( 1982)

>914

Klins (1984)

>762

Stalkup ( 1984)

Saturação do óleo (%)

Pemeabilidade (mD)

Profimdidade (m)

Viscosidade (cP)

<12

Klins (1984) eOTA(1978)

EOR tende a ser uma opção atrativa de amazenamento
geológico de C02.

Porém, de acordo com Stevens & Gale (2000),
existem algumas dificuldades para implementação
da operação recuperação avançada de ó1eo com C02,
como um meio de seqüestro, tais como: (1) a compreensão detalhada dos processos do reservatório, como
por exemplo, a avaliação dos efeitos do C02 no reservatório em longo prazo; (2) os elevados custos de captura, processamento e transporte de C02 antropogênico,

particulamente de instalações de geração de energia;
(3) o desenvolvimento de tecnologias de monitoração
e verificação; (4) esclarecimento de protocolos das
transações de emissões e (5) ausência de legislação e

fiscalização das atividades de amazenamento de gás
carbônico.
Um projeto de EOR em grande escala está sendo desenvolvido por um produtor independente de ó1eo

e gás no campo de Weybum em Saskatchewan para estudar os mecanismos, a capacidade de armazenamento
do reservatório e a economia de seqüestro de C02 em
campos de ó1eo (Waldie, 2003). Neste projeto, a fonte
de C02 é uma planta de gaseificação de carvão, sendo
o C02 transportado por um gasoduto de 325 km. A primeira fase começou em setembro de 2000 com a injeção de 5.000 toneladas por dia de C02 (95% de pueza).
Esta tecnologia já aumentou as taxas de recuperação e
são esperados resultados na produção de 120 milhões
de barris adicionais, aumentando, assim, a vida do campo em 25 anos, além de reduzir as emissões líquidas de
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C02 em aproximadamente 14 milhões de toneladas nos
próximos 15 anos.

EOR (Hendriks e/ cz/. , 2004). Além disso, de acordo com
f7é?c7d/e eJ cz/. (2003), C02-EOR é também considerada

uma opção muito atrativa, uma vez que muitos campos
de Ó1eo já foram submetidos à recuperação primária e
secundária, pemitindo a re-utilização de instalações,
sendo que a infra-estrutura já está presente no campo
®oços, tubulações), requisitando somente alguma
perspectiva do programa de seqüestro, a EOR representa uma oportunidade para seqüestrar carbono a baixo adaptação para propósitos de armazenamento de C02.
Na maioria dos projetos, uma grande quantidacusto, devido às receitas de óleo/gás recuperado. Estudos realizados pelo Bureau of Economic Geology, de do C02 injetado no reservatório é armazenada apeclassificaram 1.700 reservatórios localizados na região nas temporariamente. Isto se deve ao descomissionado Texas, como possíveis candidatos para EOR asso- mento de um projeto de EOR que geralmente envolve
ciado ao seqüestro de C02, oriundos de temelétricas. uma grande queda da pressão do reservatório para maOs reservatórios candidatos representam 80 bilhões de ximizar a recuperação de ó1eo. Esta queda resulta na
barris de óleo original, dos quais 31 bilhões são de ó1eo liberação do C02, com uma pequena quantidade de C02
injetado, porém significativa, pemanecendo dissolvida
residual (Holtz ez cz/., 2001).
De acordo com o USDOE (2004), em uma apli- no ó1eo imóvel.
Atualmente no Brasil, a Petrobras tem um procação de EOR, a integridade do C02 que pemanece no
reservatório é bem entendida e a retenção é muito alta, jeto de recuperação avançada de petróleo na Bacia do
além de ser uma opção segura, contanto que a pressão Recôncavo com a intenção de mudar o foco para o seoriginal do reservatório não seja excedida, pois caso qüestro de carbono (Shecaira, 2004).
contrário pode haver o risco de fi.aturamento e conseqüentemente, vazamentos de C02 para a atmosfera. A MÉTODO A metodologia proposta neste trabalho
oportunidade da aplicação EOR é atualmente limitada alia a necessidade de reduzir as emissões de C02 na ateconomicamente pelas fontes de emissões de C02 que mosfera com a possibilidade de aumento da produção
estão próximas a um reservatório de ó1eo ou gás natii- de ó1eo em um reservatório depletado através da injeral.
ção do gás. Este fato é relevante para a sociedade, pois
Operações de EOR bem sucedidas são proces- permite uma melhora na qualidade do meio ambiente
sos rotineiros nos Estados Unidos e podem servir como ao auxiliar na redução da intensidade do efeito estufa.
exemplo. Atualmente, cerca de 70 dos 84 projetos de Outro fator relevante está associado à possibilidade da
aplicações mundiais de C02 em EOR estão nos EUA, recuperação de Ó1eo adicional, aumentando a vida útil
embora a grande maioria deles não seja realizada es- do projeto. Nesse sentido, é importante quantificar as
pecificamente para reduzir os gases de efeito estufa. A variáveis de engenharia, requisitos de energia e emisquantidade de óleo recuperado por estes projetos está sões de C02 envolvidos em todo o processo desde a
em tomo de 234.000 bbl/dia (Moritis, 2006). Aproxi- captura até o amazenamento do gás, para a avaliação
madamente 7 milhões de toneladas de C02 antropo- técnica do método. Um fluxograma da metodologia é
gênico são utilizadas anualmente nos campos de ó1eo apresentado na figua 3 .
Uma das etapas deste trabalho consistiu na elaamericanos para projetos de EOR (Litynski é'Z cr/.,
2006). De acordo com as estimativas do EPRI (1999), boração do modelo de simulação dinâmica do processo
3 milhões de toneladas de C02 são seqüestradas (armazenadas pemanentemente) por ano em campos de f:#::sé::||dae®.Cgs2â:dm.sEr?|:c:tor::É:sd:.u;i:;zcaeçs::g:
ó1eo exauridos no oeste dos Estados Unidos, embora, EOR/seqüestro de C02 foram adquiridos da literatura e
dados de volumes específicos e vazões de C02 injetado através de contatos e visitas de campo onde a injeção
em campos de ó1eo exauridos geralmente não sejam de de dióxido de carbono é efetuada em reservatórios de
domínio público.
óleo.
0 C02 combinado com EOR pode ser utilizado
para recuperar ó1eo que não seria produzido. Por isso, APLICAÇÃO 0 caso estudado foi baseado em um
as receitas da venda do ó1eo adicional podem ajudar em campo maduro terrestre de ó1eo, localizado na Bacia
alguns casos a compensar os custos de armazenamen- do Recôncavo no nordeste do Brasil. 0 ó1eo descoberto
to de C02 resultando em uma opção economicamente nesta pequena bacia, no final dos anos trinta, apresenta
atrativa (Herzog & Golomb, 2004). 0 seqüestro de C02 elevado grau API. Assumiu-se que o aumento da pro-EOR é a tecnologia mais viável para redução de custo dução de óleo foi decorrente da aplicação de métodos
em curto prazo, devido aos altos preços de ó1eo (Hus- de EOR. Portanto, todo o óleo produzido foi resultado
tad & Bjonnes, 2000). Os preços mais altos do óleo au- da injeção de C02. As principais características técnicas
mentam a receita e a lucratividade, levando a maiores do campo são mostradas na tabela 4.
investimentos nas instalações de EOR e eventualmente,
0 C02 é proveniente de uma indústria de
a níveis mais altos de produção. A possibilidade de re- fertilizantes, garantindo o fomecimento do gás dudução de custos em outras opções de seqüestro de C02, rante toda a vida útil do projeto. Neste caso, o C02
tais como aqüíferos e campos exauridos (sem produção é um subproduto da produção de amônia que norde hidrocarbonetos), provavelmente será menor que em malmente seria emitido para a atmosfera. Depois
Os 1íderes mundiais em tecnologia de recuperação melhorada de ó1eo são os Estados Unidos, que
utilizam aproximadamente 32 milhões de toneladas
de C02/ano para este propósito (U.S.DOE, 2004). Da
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que no ú1timo caso, ó1eo é produzido, a uma taxa
constante, desde o momento que o CÇ)2 é injetado.
Neste projeto, para simplificar, assumiu-se um perfil de produção com recuperação avançada de ó1eo
constante duante a vida do projeto. A resposta da
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baianos consomem aproximadamente 2,58 tonela-

aproximadamente 1800 m. A figura 4 apresenta as
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De acordo com Lysen (2002), nenhum perfil de produção genérico pode ser estabelecido. Em
Ho11oway (1996 apud Lysen, 2002), uma distinção
é feita entre EOR em uin único grande campo de
ó1eo e um grupo de campos menores. No primeiro
caso, C02 é injetado por 25 anos e ó1eo é produzido a uma taxa constante após 12 anos, enquanto

serão recuperados duante a vida útil do projeto,
contribuindo com o amazenamento de cerca de

Tabela 4 - Características técnicas do rese;rvatórío em estudo.
Volume de óleo Original

38 MMbbl

Densidade

35 OAPI

Área do campo

12,00 km2

Vazão de C02 injetado

200 t/d

Razão de armazenamento

50 (%)

Produção de óleo

Consumo de C02

182.500 (bbl/ano)

°Éfo°d(utzçd°o}fl)b[deóieo

0,73 milhões de toneladas de C02 (Gaspar e/ cí/.,
2005).

Simulação Dinâmica: Ciclo de Vida do Processo de
Seqüestro de c02-EOR O so/mcz7ie sTELLA® é um
programa computacional designado para criar modelos
matemáticos e gráficos por meio da utilização de símbolos, conectores que ligam estes símbolos, expressões
matemáticas que explicam estas relações etc. A ferramenta de modelagem é uma implementação da linguagem de sistemas dinâmicos. Esta linguagem utiliza
diagramas de fluxo, ciclos de realimentação e equações
diferenciais que descrevem sistemas contínuos. Ainda,
STELLA® é descrito como uma ferramenta para desenvolvimento de sistemas de equações diferenciais desenvolvido pela ISSE SystemsTM e para aná1ise e solução
de sistemas em que o processo a ser modelado pode
ser retratado como um processo ao invés de equações,
ou seja, o processo pode ser representado tanto como
figura como por equações.
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diagrama. Há muitas ferramentas que podem ser selecionadas ao se construir o modelo. Inicia-se no modo
de mapeameanto localizado no "Modo Mapa", no qual
os ícones são utilizados para se mostrar as relações intemas. Clicando no botão "globo", na parte superior es-

das da utilização de energia, durante todo o processo de
seqüestro de C02, em uma operação de EOR. Deve-se
ressaltar que não se pretende substituir os simuladores
clássicos de EOR, mas sim avaliar a extensão e a aplicação da ferramenta com poucas infomações disponí-

querda, o usuário será direcionado para o modo mate-

veis.

A figura 5 apresenta o diagrama construído para
a obtenção do modelo do processo de seqüestro de C02/
partes do mapa interagirem de acordo com as equações EOR. Este modelo pode ser aplicado a qualquer reserfomecidas. Paralelamente à constiução do diagrama, o vatório de óleo. Cada componente que deve ser utilizaLso/mczrG aplica as equações, ou seja, à medida em que do para estimar o amazenamento 1íquido de C02 é deso mapa com estoques/fluxos é criado, o so/mcrre auto- crito em detalhes no nível de mapeamento do diagrama
maticamente cria uma lista com estrutura de equação conceitual ilustrado.
0 estoque "balanço de C02", apresentado na
diferencial, apresentada no "Modo Equações". Neste
modo, as variáveis definidas podem ser modificadas, figura 5, representa a quantidade de C02 na atmosfealém de ser pemitida a importação de novas equações. ra proveniente da atividade de seqüestro de C02ffioR.
Métodos de integração numérica são utilizados para A figura apresenta um sistema fomado por blocos de
resolver os balanços de massa ou volume em cada es- construção. 0 bloco básico de construção de sistemas
toque. Neste trabalho, a integração numérica é realiza- dinâmicos é o estoque, representado por um retânguda por meio do método de Euler. E finalmente, o outro lo, e é utilizado para representar a condição ou estado
modo do programa conhecido como "Modo J7z/e7'/czcc" do sistema em qualquer ponto no tempo, ou seja, uma
contém uma série de ícones que pemitem o modelador quantidade de uma entidade (massa ou energia). 0 see/ou usuário interagir com o modelo de várias maneiras gundo bloco de construção é o fluxo, representado por
significativas. Pode-se concluir que o algoritmo é divi- uin cano, que é utilizado para representar atividades que
dido em vários níveis para facilitar o gerenciamento do mudam a grandeza de um estoque em um sistema, isto
é, representa uma variação (fluxo entrando ou saindo
modelo de forma simples.
Enfim, desenvolveu-se uma ferramenta dinâmi- de um estoque). A1ém disso, os fluxos possuem reguca quantitativa para estimar a redução de gases de efei- 1adores (ou válvulas) que controlam as taxas de transto estufa (GEE) bem como as emissões de C02 oriun- ferência de massa e energia. Adicionalmente, quando

TgÍ:l::-":otdoom¥ràd`:i2,','.,ào:::equ::tdeomã::epoeà:tto;:

Figura 5 - Diagrama de construção do modelo de seqüestro de CO /EOR.
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um fluxo não é conservado, uma nuvem é automaticamente anexada a ele. As nuvens indicam as entradas e
saídas pelas ffonteiras do sistema, representando uma
quajitidade imensurável ou infinita. 0 terceiro bloco é
conhecido como conector, representado pelas setas vermelhas, utilizado para transmitir infomações e dados
de entrada, os quais são usados para regular os fluxos,
ou seja, indica uma relação (conexão) entre o estoque
e o fluxo. 0 ú1timo bloco de construção é o conversor,
representado pelo círculo, o qual contém equações que
geram um valor de saída para cada período de tempo
e fieqüentemente captam informação e a transformam
para ser utilizada em outra variável no modelo. Os conversores representam os detalhes que devem ser empregados para a obtenção de um modelo que gere resultados realísticos.

ca do processo. A seguir, são apresentadas as equações

para o cá1culo da energia requerida por kg de C02 e
emissões durante cada etapa do processo para serem
incluídas como parâmetros do modelo no so/fwc%
STELLA®.

Energia necessária para compressão do c02

Con-

sidera-se aqui, a energia requerida para comprimir o gás
ao estado supercrítico para ser transportado até o campo. Devido a grande variação de pressão, considera-se
que o C02 foi comprimido em 3 estágios em uma operação de estado estacionário, adiabático e reversível, isto
é, isentropicamente, de 40 psi e 50 °C para 1.300 psi.

A fim de realizar-se o mínimo trabalho possível
no compressor, todos os estágios devem ter o mesmo
grau de compressão. Calcula-se a razão de compressão

Requisitos de energia para seqüestro/recuperação de acordo com a equação (1).
avançada de óleo com a injeção de C02 Geralmente, uina pequena quantidade de C02 é emitida direta ou
indiretamente para atmosfera durante o processo total
de seqüestro de C02 devido ao uso intensivo de energia nas etapas de captura, compressão, transporte e armazenamento de C02 combinado com a recuperação
avançada de ó1eo. C02 é gerado adicionalmente nestas
etapas resultando em emissões. As emissões diretas podem resultar de pequenos vazamentos, bem como do
uso de geração de eletricidade no local, enquanto que
emissões indiretas resultam do uso de geração extema
de eletricidade.
Para quantificar estas emissões secundárias,
cada etapa onde energia foi utilizada deve ser considerada. Em primeiro lugar, neste estudo, a corrente gasosa proveniente da indústria de produção de amônia
contém C02 quase puro apresentando alta concentração

(1)

onde: n: número de estágios, Po: pressão de sucção,
Pn: Pressão de descarga.

Na compressão por multi-estágios, a pressão de
descarga de cada estágio é a pressão de sucção do próximo estágio.
Realizando-se um balanço de massa no sistema
C02 no Compressor, e partindo da la e 2a leis da termodinâmica, admitindo-se as condições citadas acima
e negligenciando os termos de variação das energias
cinética e potencial, chega-se às seguintes fomas sim-

(aproximadamente 98%). Em vista disto, quantidades
insignificantes de C02 são emitidas no processo de cap- plificadas:
tura, pois não são necessárias quantidades substanciais
Balanço de Massa (equações 2, 3):
de energia para purificar a corrente na etapa de tratamento e captura. No entanto, algumas emissões podem
M h + M o u t -- 0
ocorrer quando o C02 é comprimido, para ser transpor(2)
tado e utilizado nas operações de recuperação avançada
de ó1eo. Quantidades substanciais de energia são necessárias para comprimir C02 ao estado supercrítico para
M h = - M out = - M
ser transportado pelo duto ao local de amazenamento.
(3)
A1ém disso, os métodos de EOR são altamente intensivos em energia.
De acordo com o EPRI (1999), algum vazamenonde: A4 : Taxa de fluxo de massa, A4
: Taxa de
to de C02 é inevitável em alguns estágios da vida de um
projeto de EOR. Por exemplo, durante a operação, C02
é emitido devido à utilização de equipamentos locais, fluxo de massa entrando no sistema, A4oz : Taxa de fluxo de
além da utilização de energia do exterior das fi-onteiras
do campo. Em compensação, neste estudo, para EOR massa saindo do sistema
utiliza-se o C02 que seria emitido para a atmosfera.
0 so/mcz7¬ Stella® foi utilizado para analisar a
dinâmica de todo o processo de seqüestro de C02 em
Balanço de Energia (equações 4, 5):
recuperação avançada de ó1eo, considerando cada etapa
^o^o
do processo com seus respectivos requisitos de energia
Mh Hü+Mout Hout+W --0
(4)
e emissões do GEE. 0 so/A4/cz7ie auxiliou a quantificar
as relações e gerou resultados significativos da dinâmi®

®
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onde: v: velocidade, Q: vazão mássica, p: densidade

(massa específica) do fluido.

oo^^

W -M(H ou,-H n)

(5)

Considerando-se que a vazão mássica do C02
é de 200 t/d, em um duto de 6 in de diâmetro, e a den^
sidade do C02 na pressão de 1.300 psi e temperatura
de 50° C é aproximadamente 18,121b/ft3, calcula-se a
onde: ZJri : Entalpia específica entrando no siste^®
velocidade do fluido no duto pela equação (8).
0 comportamento de fluidos é caracterizado
ma, f7oz
: Entalpia específica saindo do sistema, 77 : Tra-

pelo número de Reynolds (adimensional), calculado
pela seguinte equação (9):

balho

Balanço de Entropia (equações 6, 7):

Re= ±
#

o^o^

M ri S h + M out S out = 0

(6)

^^

S o u , -- S n

(7)

: Entropia específica entrando no siste-

^

ma, Soz

onde: Re: número de Reynolds, p: densidade do
C02, v: velocidade, d: diâmetro do tubo, H: viscosidade do
C02.

Se Re < 2,1*103, o escoamento é 1aminar e se
Re > 2,1 * 103, o escoamento é turbulento.

^

onde: S

`9)

: Entropia específica saindo do sistema

Em vista disso, para avaliar o trabalho de compressão, consulta-se o diagrama de pressão-entalpia do
C02 para se obter a variação de entalpia específica do

De posse do número de Reynolds, se o fluxo é
turbulento, faz-se necessário o uso do fator de rugosidade do tubo. Para o duto de aço-carbono este fator é de
s = 0,00015 ft e assim, encontra-se o fator de atrito de
Fanning, por meio do Diagrama de Moody.
0 próximo passo é o cá1culo da queda de pressão por
meio da equação (10):

gás desde a sucção até as condições de descarga.

AP -_2* f * p"2 *L_,
(LUD
A maior parte da água é removida nos primeiros
c7
estágios de compressão. Além disso, entre cada estágio,
é utilizado um trocador de calor para resfi.iar o C02 para
onde: AP: queda de pressão, f: fator de atrito Fana temperatura inicial, para que a operação esteja o mais
próximo possível de um processo isotérmico, ou seja, a ning, p: densidade do C02, v: velocidade do fluido no tubo,
temperatura de entrada é a mesma para cada estágio. 0 L: comprimento do tubo, d: diâmetro intemo do tubo
requisito de trabalho em uma compressão isotérmica é
menor do que para uma compressão adiabática, por isso
Assim, a energia requerida pela bomba é dada
o resfi-iamento é útil em compressores. Considera-se pela equação de Bemoulli, apresentada a seguir (equaque não há queda de pressão durante a etapa de resfria- ção 11):
mento. Após o resfi.iamento, a temperatura da corrente
de C02 é 50°C.

Assumindo que o compressor tem uma eficiência de 85%, pode-se calcular a energia necessária para

77 = 4±

m"E

7

comprimir o C02 até 1.300 psi.

Energia necessária para a desidratação e resfriamento do C02 Assume-se o valor de s kJ/kg para o
calor consumido na etapa de secagem e s kM£g-C02 de
eletricidade para a etapa de resfriamento do C02 basea-

Uma vez que as bombas não são 100% eficientes, parte da energia entregue pelo motor à bomba é dissipada ou "perdida" devido ao atrito. Considerando-se
aqui, que a eficiência da bomba é de 60%.

do nos dados de Farla ez cz/. (1995).

Energia requerida para o processo de recuperação
avançada de óleo De acordo com dados do EPRI

Energia necessária para o transporte do C02 até o
campo A velocidade do C02 em um tubo é calculada

(1999), uma operação de EOR com injeção de gás consome muito mais potência elétrica para se produzir um
barril de óleo do que com operações térmicas. Os métodos térmicos utilizam aproximadamente 0,75 hp por
barril de Ó1eo por dia, enquanto que métodos de EOR
com C02 consomem aproximadamente 5 hp por barril
de ó1eo por dia. Este alto valor deve-se principalmente

pela equação (8):

v=P
Axr
50

(8)
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à extração de fluidos dos poços, separação do produto dos gases produzidos e de irrupção "ó7icõkfÃ7ioz¢gÃ ",

compressão do gás para injeção e re-injeção, extração
do produto para o mercado e tratamento e re-injeção da
água produzida.
Neste caso particular, a fonte extema de energia para cada operação é baseada no gás natural. Vapor
também é utilizado para a secagem do C02 na etapa de
compressão. Os fatores de emissão da geração de ener-

C02, Por exemplo.
A aná1ise do modelo quantitativo realizado
através do so/Zwcz7ic STELLA® indica que a opção de
Seqüestro de C02 - EOR pode levar a uma redução significativa nas emissões de C02, uma vez que se utiliza o

gás de efeito estufa que seria emitido para a atmosfera.
Realizou-se uma aná1ise de sensibilidade no
modelo. Alguns dados de entrada de maior interesse foram variados e assim os impactos devido às mudanças
nos sistemas foram testados. 0 programa STELLA®

gia foram baseados em dados publicados. Os fatores de
emissão dependem da composição do tipo de combustí- perinite que os dados de entrada sejam facilmente ajusvel consumido. Por exemplo, a queima de carvão libera tados pelo usuário para testar o modelo e realizar análimais C02 que a queima do gás natural.
ses de sensibilidade.

Emissões diretas e indiretas de C02 Neste trabalho,
assume-se um fator de emissão de dióxido de carbono
de 51 kg-C02/GJ, baseado no insumo de combustível
(gás natural) na produção de eletricidade na região do
projeto. 0 fator de emissão do C02 de 62 kg-C02/GJ é
assumido para o vapor.
Os fatores de emissão e requisitos de energia
de cada etapa do projeto foram utilizados como dados
de entrada para analisar o armazenamento 1íquido de
C02 no reservatório ativo de óleo. A figura 6 apresenta
o painel de controle no nível de interface, pemitindo
que o usuário interaja com o modelo construído. Neste
nível, diversas variáveis podem ser manipuladas, para a
realização de aná1ises de sensibilidade que serão apresentadas posteriomente.
Este nível fomece meios de avaliar como mudanças em diversos parâmetros do modelo afetarão as
variáveis, tais como produção de ó1eo ou balanço de

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Resultados do Processo de Seqüestro de C02 em Reservatórios de óleo A seguir, são apresentados os
resultados dos cálculos da energia requerida por kg de
C02 duante todo o processo, incluídas como parâmetros do modelo no so/n4;cz7e STELLA®.

Energia Requerida para cada etapa do processo de
Seqüestro de C02/EOR
ENERGIA PARA ÕOMPRESSÃO DO C02 Aperrt:ir da.
equação (1), tem-se que, a razão de compressão para
cada estágio é de 3,19.

Com a razão de compressão pode-se deteminar a pressão de sucção de cada estágio. Aplicando as
Equações 3, 5 e 7 e consultando-se o diagrama de pressão-entalpia do C02 encontra-se a variação de entalpia
específica do gás desde a sucção até as condições de
descarga e assim, as seguintes propriedades são obti-

Figura 6 -Nível da interfiace: interação com o modelo de seqüestro de CO 2-EOR.
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das:

kg-C02.

^

f7ri (T =50°C, P = 40 psi) = 829 kJ/kg
ENERGIA NECESSÁRIA PARA 0 TRANSPOR:TE DO

S

(T =50°C, P = 40 psi) = 4,72 kJ/ (kg* K)

C02 ,47É 0 C4A4PO

A velocidade do C02 no duto,

calculada pela equação (8) é de 1,43 ft/s. Para as con-

^

(S = 4,72 kJ/kg, P = 127,6 psi) = 909 dições de temperatura e pressão durante o transporte

f7oz

kJftg.
Desta forma, o trabalho consumido no primeiro
estágio por kg de C02 escoando pelo compressor é de
80 kJ/kg.
Após o resfriamento, para o segundo estágio
tem-se:

de C02, a viscosidade é de 0,026 cP. Gráficos de densidade e viscosidade em fúnção da temperatura e pressão foram consultados. A partir destes dados, o número
de Reynolds calculado por meio da equação (9) é de
1,74* 106, ou seja, fluxo turbulento.
Assim, com o número de Reynolds e o fator de
rugosidade do duto, utiliza-se o Diagrama de Moody

para encontrar o fator de atrito de Fanning necessário
para o cá1culo da queda de pressão. 0 fator de Fanning
é de 0,004.

^

f7ri ((T =50°C, P = 127,6 psi) = 824 kJ/kg

Logo, o valor da queda de pressão encontrada

^

kg.

por meio da equação (10) é de 31,48 psi. ConseqüenS
(T =50°C, P = 127,6 psi) = 4,5 kJ/ (kg*K) temente, aplicando-se os valores apresentados acima
^
na equação (11), tem-se que a energia requerida pela
fJo (S = 4,5 kJ/ (kg*K), P = 407 psi) = 902 kJ/ bomba é de 0,75 kJ/kg. Como a eficiência da bomba é
de 60% tem-se: W= 1,25 kJ/kg.
Percebe-se a partir da equação (10), que se o

Assim o trabalho do segundo estágio por kg de
C02 escoando pelo compressor é de 78 kJ/kg.

Da mesma foma, dados para calcular o trabalho do terceiro estágio do compressor são:
^

Hri (T = 50°C, P = 407 psi) = 807 kJftg
^

S

(T = 50°C, P = 407 psi) = 4,24 kJ/ (kg*K)
^

fJoz

tubo tivesse um diâmetro maior, resultaria em uma queda de pressão menor e, portanto pela equação (6), menos energia requerida.
Devido à queda de pressão, energia adicional
é requerida para elevar a pressão do C02 a 1.300 psi.
Assume-se que esta compressão é realizada no local de
injeção.
Vale ainda ressaltar que em cada etapa dos cá1culos fez-se uso de diagramas para se encontrar os va1ores de algumas variáveis, implicando assim em resultados aproximados.

(S = 4,24 kJ/ (kg*K), P = 1.300) = 879

ENERGIA RPQUERIDA PARA 0 PROCESSO DE RE~

kJ/kg.

CUPERAÇÃO-AV:ANÇADA DE ÓLEO Ba.se&r+do-se
nos dados do EPRI (1999) apresentados na metodolo-

Conseqüentemente, o trabalho do terceiro está- gia, tem-se que a operação de EOR consome 805 kJ/kg.
gio por kg de C02 escoando pelo compressor é de 72 Deduzindo-se os valores para a compressão, secagem,
kMcg.
resfriamento e transporte, calculados nos itens anterioFinalmente, o trabalho total dos 3 estágios é de res, tem-se que a energia requerida na operação EOR é
230 k"cg. Com uma eficiência de 85%, a energia ne- de 517,16 kJ/kg.
cessária para comprimir o C02 até 1.300 psi é de 270,59
kM(g.
`Análise do Ciclo de Vida do C02 Desenvolveu-se um
0 valor calculado encontra-se na faixa encon- método para analisar o ciclo de vida do C02 em opetrada na literatura, como pode ser visualizado em Farla rações de seqüestro e EOR, por meio da dinâmica de
ef cz/. (1995), Hendriks ef cz/. (2004), entre outros. Dos sistemas, para compreender como os elementos em um
cá1culos feitos acima, nota-se que quanto maior a pres- sistema interagem entre si. Cada etapa do processo tamsão do C02 na fonte de emissão, ou seja, a pressão de bém foi investigada em relação ao uso de energia com
entrada no compressor, menos energia será requerida conseqüentes emissões indiretas do gás, como também
neste processo. Obviamente, quanto menor a pressão as possíveis emissões oriundas de vazamentos.
de descarga do C02 no compressor ®ressão de injeção
Simulações mostraram que, embora o processo
de C02 no reservatório), menor a energia necessária na de EOR seja altamente intensivo na utilização de eneretapa de compressão.
gia, o volume das emissões é muito menor que a contribuição de amazenamento de C02 nos reservatórios.
ENERGIA NECESSÁRIA PARA A DESIDRATAÇÃO Por outro lado, ao se considerar a combustão compleE RESFRIAAflNTO DO C02 0 caL+or co"smrrido ria ta de todo o ó1eo produzido pelo reservatório, seja na
etapa de secagem é de s kM{g, enquanto que a eletri- forma de gasolina ou ó1eo combustível, por exemplo,
cidade para a etapa de resfriamento do C02 é de s kJ/ observa-se que há uma compensação pelo amazena52
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mento do gás no reservatório.
A aná1ise do ciclo de vida de todo o processo
engloba todas as etapas: captura e compressão do C02
na fonte antropogênica, transporte, injeção no reservatório e o seu uso final.
0 método apresentado pode ser aplicado a sistemas mais complexos. A principal vantagem é a facilidade de manipular as variáveis, modificar e desenvolver
o sistema, pois o so/Zi4;cz7ie pemite a entrada de dados
e equações. Esta análise do ciclo de vida quantifica os
dados de entrada e saída durante todo o processo. Obviamente, conforme ressaltado anteriormente, o método aqui proposto não substitui a simulação numérica de
reservatórios utilizada na Engenharia de Petróleo.
A figura 7 apresenta o modelo-base de referência do sistema dinâmico do ciclo de vida para a opera-

apresentado na figua s encontra-se na tabela 5.
Os parâmetros variáveis relacionados ao Setor Fomecimento de C02 são: fator armazenamento
de C02 no reservatório e taxa de reciclo. Tais valores
encontram-se na tabela 6.
Ao se especificar as equações de um modelo do
processo, é necessário fomecer os valores iniciais de
cada estoque e as equações para cada fluxo.Por exem-

plo, a equação (12) do estoque C02 no reservatório é

calculada da seguinte foma:
C02_no_Reservatório(t) = C02_no_Reservatório(tdt)+(inj eção_de_C02-C02produzido_com_o_ó1eo) * dt
INIT C02_no_Reservatório = 0
INFLOWS:
injeção_de_C02 = 200

ção Seqüestro/ EOR.
Com o objetivo de facilitar a compreensão do
modelo de seqüestro de C02 - EOR apresentado na fi-

0UTFLOWS:
gura 7, o modelo será divido em setores. Cada setor
será detalhado a seguir.
C02|"oduzido_com_o_óleo= IF(TIME>3 0)
0 setor fomecimento de C02, visualizado na
figura 8, apresenta os componentes na forma de estoTHEN(injeção_de_C02*(1-fator_
amazenamento)) ELSE (0)
(12)
ques, fluxos e conversores relacionados à captura de
C02 da fonte antropogênica, neste caso uma indústria
de produção de amônia, o fluxo de C02 injetado no reA figura 9 apresenta o setor de produção de
servatório, o estoque de C02 no reservatório, o reciclo ó1eo, cujos componentes têm seus valores indicados na
e o escape de C02.
tabela 7.
A condição inicial para cada estoque do setor
0 setor de energia consumida no processo está
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Fig'ura 7 - Modelo de seqüestro de CO 2 com EOR.
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Figura 8 ~ Setor f;ornecimento de CO 2para o reservatório.

Tabela 5 - Estoques de CO 2 do setor fornecimento de
CO 2para o i'eservatório no modelo de i'ef;erência.

(MMtc02)
Fonte Antropogênica

1,640

C02 no Reservatório

0

C02 Produzido com ó1eo

0

Escape Total de C02

0

Valor

Unidade

Volume de Ó1eo Original z.72 sz.Z#

37

MMbbl

Consumo de C02 por bbl

0,4

tco2n.bi

Vazão de C02 injetado no reservatório

200

tc02/dia

Componente

Quantidade lnicial

Parâmetro

Tabela 7 ~ Dados de entrada do setor de produção de
óleo.

Tabela 6 -Parâmetros do modelo do setorfornecimento de CO 2 para o reservatório.
Parâmetro

Valor

Fator de armazenamento

0,5

Taxa de Reciclo

0,99

EE

Pmdução dE ÓlBD

\àoirgTnEa:,: :,[Euo

\\

-___ -

8

proddeuçói:oA:imbu:fda

-:---`ffi

Figura 10 -Setor energia consumida no processo de
seqüestro/EOR.
inieçãD

consumo co2

Co2

Por bbl de éiiEo

Figura 9 -Setor de produção de óleo.

apresentado na figura 10, englobando todos os elementos envolvidos.

Os dados de entrada necessários para o setor
54

energia estão apresentados na tabela 8.
0 cá1culo das emissões de C02 deve ser baseado
no tipo e quantidade de combustível utilizado. A figura
11 apresenta o setor emissões, indicando os elementos
envolvidos e seus respectivos conteúdos energéticos. A
tabela 9 apresenta o conteúdo energético de cada tipo
de combustível.
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Tabela 8 - Requisitos de energia do processo
de seqüestro/EOR.
Parâmetros

HE

VazamE!ntDC02

E

Valor (MJ/tc02)

Fator Compressão

270,54

F ator Resfi.iamento

8,00

CD2

Fator Secagem

8,00

valadD

F ator Transp orte

1,25

Fator Reservatório

valamEntÜ

/

`,`+-`à--,

517,16

Fígura 12 - Setor de vazamento de CO r

EE

ArmazEnamEn[D

CO= armaiEiiadD

-

E

..--0

m Re§E[ÉP`+-+armazEn 5wit[hLJ,+T-.,.ffi

Figui'a 11 -Emissões de C02 devidas ao processo.

Tabela 9 - Parâmetros do setor emi,ssões do processo
seqüestro/EOR.
Parâmetro
Intensidade do C02 no gás natural

Intensidade do C02 na água

COE armaienado

Figura 13 -Setor de ai'mazenamento de C02
no reservatório.

Valor (tc02/TJ)
51

0

Intensidade do C02 no ó1eo combustível

73

Intensidade do C02 no carvão

95

Intensidade do C02 no vapor

62

0 componente de fluxo de emissões de C02 no
processo de EOR, apresentado na figura 1 1, consiste na
multiplicação da energia consumida em cada etapa e da
emissão específica do combustível utilizado, ou seja,
conteúdo de C02 no combustível apresentado na tabela
9.

Figura 14 -Setor de emissões de C02 devidas
A figura 12, apresentada a seguir, mostra o setor
ao uso de derivados do petróleo.
vazamento de C02, incluindo o componente de fluxo de
C02 que pode vazar durante a operação de reciclo.
A figura 13 apresenta o setor de armazenamento
de C02 no reservatório.
De acordo com o IPCC (2006), conteúdo de
0 setor apresentado na figua 14 contabiliza as
C02
para
o ó1eo cru é de aproximadamente 73,3 t/TJ de
emissões devidas ao uso final de derivados de petró1eo,
ó1eo.
Além
disso, segundo o Balanço Energético Naseja na forma de gasolina, diesel, ó1eo combustível etc.
Revista Brasileira de Geociências, volume 38 (1 -suplemento), 2008

55

Modelo dinâmico de seqüestro geológico de CO 2 em reservatórios de petróleo

cional (2007), o conteúdo energético de um barril de
ó1eo é de 5,94 GJ. Assim, assumindo que os produtos
refinados têm o mesmo conteúdo energético que o óleo
cru, tem-se que o componente fator de emissão de C02

1rlBu=EÊio,5U1)tU[=1Htl'0

1

por barril de óleo do setor apresentado na figura 14 é de
aproximadamente 0,436 t.
Na figura 15, pode ser visualizado o estoque ba1anço de C02, que indica a magnitude de C02 na atmosfera durante o processo de seqüestro de C02-EOR. Tal

1

1

quantidade é resultado do balanço de fluxos de entrada
e de saída de C02, como pode ser visto na equação 13,
abaixo. Considerou-se que a variável balanço de C02
era aproximadamente nula no instante t = 0.

1.E25

].E5n

5.4T5

f.3n

Tempt) (diHd

Figura 16 -Variável balanço de CO 2 ao longo do tempo (modelo base).
água swm

®

0 crescimento linear, apresentado na figura 16,
foi assumido em decorrência dos dados iniciais e das
relações consideradas no modelo. 0 modelo utilizado
comporta outros modelos de concentração de C02 que

Figura 15 - Estoque balcmço de CO 2 e seus respectivos

poderão ser implementados à medida que novas relações sejam desenvolvidas.
A figura 17 mostra o comportamento dos componentes C02 no reservatório e produção acumulada de
ó1eo ao longo do tempo.
Observa-se na figura 17 que ao longo de 20
anos, 3,65 MMbbl de ó1eo serão produzidos enquanto
que 0,73 milhões de toneladas de C02 ficarão amazenadas no reservatório.
0 armazenamento 1íquido de C02 no reservatório por tonelada de ó1eo recuperado também foi analisado utilizando-se o so/n4;cz7¬ Stella® (o amazenamento
de C02 levando-se em conta os requisitos de energia e
as emissões de C02 do processo total).
Assumiu-se que 0,40 tc02 são necessárias para
a injeção para se produzir 1,00 bbl de ó1eo. A quantidade injetada depende das caracten'sticas do reservatório.
Desta quantidade necessária, 0,20 t permanecem no re-

Balanço de C02 (t) = Balanço de C02 (t-dt) + (C02
emitido devido ao uso dos derivados do ó1eo + emissão C02 no processo de EOR + C02 vazado - C02
amazenado no Reservatório) * dt
( 13)

Após as simulações com os dados-base, verifica-se que, ao longo de 20 anos de vida útil do projeto, serão produzidos 3,65 milhões de bbl. A1ém disso,
o projeto de EOR contribui para reduzir as emissões
de gases de efeito estufa oriundas de diversas fontes
industriais. Considerando o reaproveitamento do gás

que seria originalmente emitido para a atmosfera (1,46
MMtc02) e na sua injeção no reservatório, além das
emissões geradas pelo processo de EOR e as emissões
oriundas do uso dos produtos derivados do petró1eo,
haverá uma contribuição de reduzir 37%.
A figura 16 mostra que a concentração de C02

| Produção Acumulada de ólec)

i. C02 rio Re§eívatõno=4

==

-

1boo

ÍJ3

1

^

=3

0a't

L

-

JL

Ü,75

=

=0

+^1....

i:2

0,50 ==

1`::.-.

E=ÍÍ1

3B:0.25o=

0ü=

tv80,0000

``==:::..

1==0EL

0

1.825

3.65Ü

5.475

7. 3

Tempo {dia5|

na atmosfera, representada pela variável balanço de Figui'a 17 -Quantidade de C02 armazenado e produC02, aumenta linearmente ao longo do tempo. Ao final ção acumulada de óleo ao longo da vida útil do projede 20 anos haverá 0,925 MMtc02 na atmosfera.
'0.
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servatório, enquanto que o restante do C02 é produzido
com o ó1eo. No entanto, a quantidade 1íquida de C02
arinazenado por barril de ó1eo produzido é aproximadamente 0,18 t, já que C02 é emitido devido à utilização
de energia (uma quantidade de aproximadamente 0,02
tc02 emitido por bbl de ó1eo produzido). Este resultado
está de acordo com a literatura, como se pode observar

ram variados e assim os impactos devidos às mudanças
nos sistemas foram testados. A figua 19 apresenta uma
aná1ise de sensibilidade para o componente balanço de
C02 quando se varia o fator de armazenamento.

na tabela 10. Conforme Wilson e/ cz/. (2000 czpz4c7 Hen-

driks ez cz/., 2004) indicaram, uma quantidade de aproximadamente 0,15 tc02 é armazenada para cada barril
de ó1eo, enquanto Espie (2000, czpaíc7 Hendriks ef cr/.,

2004) relatou um valor de 3,3 barris de ó1eo para cada

tc02 armazenada na área do Mar do Norte, ou 0,3 t de
C02 por barril de óleo. De acordo com Stalkup (1984),
a razão líquida em quatro experimentos de campo variou entre 0,18 e 0,78 tc02 por barril de óleo, razões
brutas são duas vezes maiores.
0
t.t[25
3.650
5.475
7.300
A figura 18 apresenta o comportamento da
Tempo ((lias)
energia consumida durante a operação seqüestro de
Figura 19 -Análise de sensibilidade para a vari,ável
C02-EOR.
Pode-se observar na figura 18 que a operação é balanço de CO 2 em função da taxa de a:rmazename;n-

muito intensiva em utilização de energia aproximada-

'0.

mente 1,164 PJ e 11,6 TJ de eletricidade e calor serão
consumidos ao longo da vida útil do projeto.
Foram realizadas aná1ises de sensibilidade no

modelo. Alguns dados de entrada de maior interesse fo-

Tabela 10 -Eficiência de armazenamento de C02 em
operações de EOR.
Eficiência de

Amazenamento

Referência Bibliográfica

(tc02/ bbl)
0,18

0,15

se o dispositivo swz.fc7z (interruptor) e substitui-se o gás
Resultado desta pesquisa
Wilson ez cz/. 2000
(czpz/c7 Hendriks CZ cZ/. , 2004)

0,30

Como esperado, quanto maior o fator de amazenamento, menor é o valor do componente balanço
de C02, ou Seja, quanto mais C02 fica amazenado no
reservatório, menor a quantidade de C02 na atmosfera. Considerando fatores de amazenamento de 0,495 e
0,99, obtém-se uma redução de 36% e 86% na quantidade de C02 na atmosfera e um aumento de 14% para
um fator de armazenamento igual a 0.
Interagindo com o painel de controle, utilizou-

Espie 2000

natural pelo ó1eo combustível como fonte de energia a
fim de analisar o impacto no elemento balanço de C02.
Para a mesma aná1ise de sensibilidade da figura 19, obtém-se a figura 20 ao se trocar a fonte de energia.

(czpzjc7 Hendriks é?/ cz/. , 2004)
0,18 a 0,78

Stalkup (1984)

2
123 : fator de armazBnamgnto : Ü ,000
: fatDr dE! armazenamentÜ : 0 ,495
" fator de armazenamEmto
: 0 890
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Tempo t{lias)

Figura 20 ~ Análise de sensibilidade para a vari,ável
balanço de CO 2 em função da taxa de arryazen?mento
consi,derando o óleo combustível como fionte de ener-

Figura 18 -Energia consumida no projeto.

8z'cz.
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Desta forma, obtém se uma redução de 30% e
80% na concentração de C02 na atmosfera, para um fator de amazenamento igual a 0,495 e 0,99, respectivamente, enquanto que para um fator de armazenamento
igual a 0,00, há um aumento de 19% na concentração
do gás de efeito estufa na atmosfera.
Na figura 21, pode ser observado que na medida
em que a taxa de reciclo aumenta, a variável balanço
de C02 diminui, ou seja, quanto maior a quantidade de
C02 reciclada, menor a quantidade emitida para a atmosfera.
Da figura 21, percebe-se que para uma razão
de reciclo de 10,0%, a magnitude de C02 na atmosfera
corresponde a 1,57 x 106 tc02, enquanto que para uma
razão de reciclo de 54,5% e 99,0% a magnitude é de

2

123 razão de rec clo = 0100
razão de rec c'o = 0,545
razão de rec clo = 0 990

Ía

0u==

1

ã,d,

=

3

1

2
3

&CeCÊ 0
123

`É±írF
0

1.825

3.650

5.475

7.30

Temiio {dias)

Figura 21 -Análise de sensibilidade da vayiável
balanço de CO 2 em fúnção da taxa de reciclo.

1,24 x 106 e 9,25 x 105 tc02 respectivamente.

Pode-se observar através da simulação do modelo que a variável balanço de C02, apresenta 925.397
tc02 ao final de 20 anos, representando uma redução
de aproximadamente 37%, ou seja, contabilizando todas as emissões inerentes ao processo, assim como o
montante efetivo amazenado no reservatório, e considerando que aproximadamente 1,46 MM tc02 seriam
emitidas para a atmosfera se não fossem aproveitadas
neste projeto. As figuras 22 e 23 resumem os resultados
do modelo global.

Figura 22 - Gráfico comparatíyo das variáveis
do sístema seqüestro de CO 2-EOR.

Figura 23 - Compoi'tamento dinâmíco das variáveis envolvidas no processo seqüestro de
ÇÇ)2 -_ EOR.. L_egenda: _1) Pro4ufão acum!ada de óleo em bbl, 2) C02 no Reservatório,
3) Balanço de CO 2, 4) Eletricídade consumída na EOR, 5) Calor consu:i'nído na EOR.

CONCLUSÕES A análise do ciclo de vida do C02
em todo o processo de seqüestro de C02ffioR é de fimdamental importância, para quantificar os requisitos de
energia, as emissões diretas e indiretas, bem como o
amazenamento do gás no reservatório. Esses resulta58

dos apontam que o seqüestro de C02 é uma ferramenta
importante para se reduzir as emissões desse gás estufa
na atmosfera. Observou-se que algumas variáveis são
importantes para minimizar o uso de energia tanto na
etapa de compressão quanto na etapa de transporte de
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C02, resultando assim em menores emissões.
Deve-se considerar que nem todo o C02 injetado permanece amazenado no reservatório. Uma parte
desta quantidade é produzida com o ó1eo, separada e
re-injetada e o restante pemanece armazenada no reservatório. Desta quantidade, deve-se levar em conta a
energia utilizada para realizar todo o processo, desde a
etapa captura na fonte de emissões, passando pelo amazenamento, até o uso do produto final. Neste trabalho,
um modelo dinâmico foi desenvolvido para simular o
comportamento do sistema seqüestro de C02 - EOR ao
longo do tempo. Este modelo leva em conta os requisitos de energia para todo o processo de seqüestro de C02
com as conseqüentes emissões.
0 modelo desenvolvido neste trabalho mostra

com o aumento do fator de amazenamento. A partir
daí, nota-se a importância de estudos de estratégias de
otimização para maximização da quantidade de C02 armazenada com igual, ou até mesmo, maior produção
de ó1eo.

Outra aná1ise realizada consistiu na troca da variável correspondente ao combustível utilizado para geração de energia para o processo. Substituindo-se o gás
natural no caso base, pelo óleo combustível, obtém-se
uma contribuição para redução de C02 inferior àquela
obtida pelo uso do gás natural. Analisou-se também o
impacto da taxa de reciclo na quantidade de C02 na atmosfera. Por exemplo, se não houvesse reciclo, todo o
C02 produzido junto com o óleo seria separado e liberado para atmosfera.

que apesar do processo de EOR ser altamente intensivo no uso de energia, o volume de emissões é muito Ágr¢decz.mc#fos Os autores agradecem o suporte da
menor que a contribuição da mitigação do gás de efeito CAPES, CNpq, Petrobras e aos grupos de pesquisas
estufa. Assim, atesta-se a vantagem da operação EOR LAGE (IG/CEPETRO/UNICAMP) e UNISIM (DEP/
como meio de seqüestro, uma vez que esta permite o FEM/CEPETRO) para o desenvolvimento dessa pesuso continuado dos combustíveis fósseis de forrna sus- quisa, a Juliana F. Bueno no ajuste das figuras e aos retentável. Como esperado, as aná1ises de sensibilidade visores Francisco Fontes Lima Neto e Christhiaan van
indicam que a quantidade de C02 na atmosfera diminui Greco pelas sugestões no manuscrito original.
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