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RESUMO 

 

PELISSARI, Maria Rogieri. Avaliação de reservatórios potenciais para 

armazenamento geológico de CO2 emitido pelo Complexo Termelétrico Jorge 

Lacerda, Santa Catarina. 2021. 163f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto 

de Energia e Ambiente, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Em um cenário global com metas de descarbonização e transição energética, tecnologias 

de Captura e Armazenamento de Carbono (CCS) têm ganhado cada vez mais destaque 

por serem uma alternativa para a redução de emissões. O presente estudo apresenta uma 

compilação e atualização do estado da arte e de dados disponíveis na literatura sobre CCS, 

bem como uma avaliação do potencial de unidades geológicas da Bacia Sedimentar do 

Paraná para o armazenamento de CO2. A área de estudo foi definida a partir de um raio 

de 100 km no entorno do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (SC), o qual possui a 

maior capacidade instalada de geração termelétrica do Brasil e é abastecido a carvão 

mineral, sendo associado à emissão de grandes volumes de CO2.  Para a avaliação, foram 

utilizados dados compilados da literatura e resultados de análises petrofísicas e de 

microscopia eletrônica de varredura conduzidas em amostras de rochas. Também foram 

sumarizados aspectos regulatórios, ambientais e socioeconômicos que impactam 

diretamente em projetos de CCS. Dentre todas as unidades geológicas da bacia, foram 

selecionadas as Formações Irati, Ponta Grossa, Rio Bonito e Serra Geral para maior 

enfoque na avaliação, considerando a presença de folhelhos negros, arenitos, carvão e 

basalto, os quais são reconhecidos na literatura como potenciais reservatórios. Dentre as 

possibilidades analisadas, a Formação Rio Bonito mostrou-se a opção mais interessante 

e viável sob o ponto de vista geológico, com uma capacidade teórica máxima de 

armazenamento calculada de cerca de 48 Mton de CO2 nas camadas de carvão, o 

suficiente para armazenar todo o volume de CO2 gerado pelo complexo por um período 

aproximado de 48 anos, garantindo uma geração de energia mais limpa. 

 

Palavras-chave: Armazenamento Geológico de CO2; Bacia Sedimentar do Paraná; 

Complexo Termelétrico Jorge Lacerda; Descarbonização. 



ABSTRACT 

 

PELISSARI, Maria Rogieri. Evaluation of potential reservoirs for geological storage 

of CO2 emitted by the Jorge Lacerda Thermoelectric Complex, Santa Catarina. 

2021. 163 p. Master’s Thesis (Masters of Science) – Institute of Energy and Environment, 

University of São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

In a global scenario with goals such as decarbonization and energy transition, Carbon 

Capture and Storage (CCS) technologies have gained more and more prominence as 

alternatives for reducing emissions. The present study presents a compilation and update 

of the state of the art and data available in the literature on CCS, as well as an assessment 

of the potential of geological units in the Paraná Sedimentary Basin for the storage of 

CO2, within an area bounded by a radius of 100 km around the Jorge Lacerda 

Thermoelectric Complex (SC), which has the largest installed capacity for thermoelectric 

generation in Brazil and is fueled with coal, being associated with large CO2 emissions. 

For the evaluation, it was used data compiled from the literature and results from 

petrophysical analyzes and scanning electron microscopy analysis conducted on rock 

samples. Regulatory, environmental and socio-economic aspects that directly impact 

CCS projects are also summarized. Among all the geological units in the basin, the Irati, 

Ponta Grossa, Rio Bonito and Serra Geral Formations were selected for greater focus on 

the assessment, considering the presence of black shales, sandstones, coal and basalt, 

which are recognized in the literature as potential reservoirs. From the possibilities 

analyzed, the Rio Bonito Formation proved to be the most interesting and viable option 

from the geological point of view, with a theoretical storage capacity of about 48 Mton 

of CO2 in the coal layers, enough to store the entire volume of CO2 generated by the 

complex for a period of approximately 48 years. Directions for future studies are also 

presented, for implementing CCS associated with the activities of the Jorge Lacerda 

Thermoelectric Complex. 

 

Keywords: CO2 Geological Storage; Paraná Sedimentary Basin; Jorge Lacerda 

Thermoelectric Complex; Decarbonization. 
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1. CAPÍTULO I: APRESENTAÇÃO  

 

1.1. Estrutura capitular 

A presente dissertação compõe-se de oito capítulos, sendo o primeiro capítulo 

introdutório, contendo a apresentação e motivação do tema de estudo, justificativas e 

objetivos.  O segundo capítulo apresenta o plano de trabalho, com detalhamento das 

metodologias e técnicas analíticas utilizadas. 

O terceiro capítulo aborda tecnologias de captura, transporte e armazenamento de 

carbono, dando um panorama sobre aspectos gerais de emissão de CO2 e apresentando os 

principais processos e formas envolvendo a captura do CO2, as formas de transporte e as 

características essenciais para a definição de reservatórios geológicos de CO2. Esse 

capítulo contém também os principais tipos de reservatórios atualmente utilizados ou com 

potencial para o armazenamento. 

O quarto capítulo apresenta um panorama sobre a geração de termeletricidade a 

carvão no Brasil e um enfoque sobre aspectos do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda. 

O quinto capítulo traz uma revisão acerca da Bacia Sedimentar do Paraná, 

principais características, unidades geológicas, evolução tectonossedimentar, aspectos 

estruturais e definição das unidades identificadas como potenciais para armazenamento 

de CO2, selecionadas para estudo no presente estudo. 

O sexto capítulo apresenta uma análise técnica dos aspectos das quatro unidades 

geológicas definidas para estudo do potencial para armazenamento de CO2, incluindo 

descrições e estudos realizados, compilação de dados da literatura e cálculos de estimativa 

de capacidade teórica de armazenamento de CO2. 

O sétimo capítulo traz as discussões sobre os conteúdos anteriores, com enfoque na 

capacidade potencial de armazenamento de CO2 para as unidades e viabilidade técnica, 

econômica e ambiental para a implementação de uma unidade de CCS associada ao 

Complexo Termelétrico Jorge Lacerda. 

O oitavo capítulo inclui as conclusões e discussões finais e comentários sobre 

possibilidades para estudos futuros. 
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1.2. Introdução e Justificativa 

As emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera atingiram grande escala 

nos últimos duzentos anos, sendo causadas majoritariamente por ações antrópicas, 

principalmente relacionadas ao uso de combustíveis fósseis (Nordbotten et al., 2011). 

Tais emissões e seus impactos ambientais relacionados têm sido amplamente discutidos 

no cenário mundial, sendo alvo de acordos diplomáticos globais, como o Acordo de Paris, 

assinado em 2016 e aprovado por 195 países participantes da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. 

Em um cenário histórico de crescimento na geração e emissão de CO2, em 2017 

houve um recorde de emissões relacionadas à geração de energia na escala global, 

atingindo um valor da ordem de 32 giga toneladas (Gt.) de CO2, de acordo com a Agência 

Internacional de Energia (IEA, 2017). Em 2018, a agência indicou um novo aumento de 

1,7% nas emissões associadas ao setor energético, devido a um aumento na demanda, 

atingindo um total inédito de emissão de 33,1 Gt CO2 (IEA, 2019).  

Além disso, conforme relatório da IEA (2019), combustíveis fósseis compõem mais 

de 70% da matriz energética mundial, com previsões para manutenção dessa participação 

significativa até 2050 (Figura 1), o que confirma a dificuldade de reversão dessa 

participação em curto prazo e o grande desafio a ser enfrentado frente um cenário de 

busca por transição energética e descarbonização do setor. Ao mesmo tempo, tecnologias 

emergentes consideradas limpas têm tido uma participação crescente na geração 

energética primária total, como é o caso da geração solar e eólica, porém estas ainda 

apresentam pouca expressividade frente à geração total acumulada (IEA, 2020). 

Ainda no contexto energético, como pode ser observado na Figura 2, o setor de 

geração de eletricidade é responsável por cerca de 40% das emissões de CO2 (IEA, 2019), 

o que indica a importância do desenvolvimento de novas possibilidades para o setor. 

Dentre as fontes energéticas para geração de eletricidade, tem-se a combustão do carvão, 

a qual gera como resíduos gases tais como óxidos de carbono (CO2 e CO), dióxido de 

enxofre (SO2) e  óxidos de nitrogênio (NOx), que se não tratados e capturados, são 

emitidos para a atmosfera e incrementam o efeito estufa, intensificando o processo de 

aquecimento global.   
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Figura 1. Consumo mundial de energia primária por fontes de energia e previsões das participações de 

cada fonte para 2050. Fonte: IEA (2019). 

 

 

Figura 2. Emissões de CO2 por setor energético. Fonte: IEA (2019). 

 

Ainda segundo a Agência Internacional de Energia, o  aumento nas emissões em 

2018 teria sido fortemente influenciado pela crescente contribuição de usinas 

termelétricas a carvão, as quais tiveram um aumento de 2,9 % em suas emissões, ou 280 

MtCO2 em comparação ao ano anterior, contribuindo com 30 % das emissões totais de 

CO2 do setor energético em 2018 (IEA, 2019).  

Em face disso, a IEA argumenta que, para haver um equilíbrio ambiental, há 

necessidade de aumento em pelo menos 1,1% na porcentagem anual de contribuição de 

fontes energéticas de baixa de emissão de carbono, sendo também de grande importância 

o aumento da eficiência energética e difusão de tecnologias de captura, uso e estocagem 
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de carbono (Carbon Capture and Storage - CCS, do inglês) na redução das emissões junto 

aos setores industrial e energético. Tecnologias de CCS seriam responsáveis pela redução 

das emissões em 14% até o ano de 2060, contribuindo com a redução cumulativa de mais 

de 100 GtCO2 (IEA, 2019), conforme Figura 3. Quarton et al. (2020) apontam para o 

papel essencial dessa tecnologia frente à descarbonização do setor energético. 
 

 

Figura 3. Reduções globais de CO2 por área tecnológica (esquerda) e reduções cumulativas em Gt CO2 

até 2060 (direita). Fonte: IEA (2019). 

 

No cenário do uso de carvão em usinas termelétricas, a tecnologia de carvão limpo 

envolve vários procedimentos para reduzir seu impacto ambiental no meio ambiente. Isso 

é feito usando novas tecnologias e processos físico-químicos que permitem realizar um 

tratamento no carvão de forma a diminuir as suas emissões de gases estufa. Outras 

tecnologias de carvão limpo são as tecnologias de captura e armazenamento de carbono 

(CCS), consideradas as técnicas mais promissoras. Elas consistem na captura e separação 

do CO2 de outros gases efluentes de fontes estacionárias, buscando altas purezas (> 90%); 

no transporte do gás da fonte emissora para o local de armazenamento, por gasodutos ou 

caminhões; na injeção e armazenamento em reservatórios geológicos e monitoramento 

ao longo de todo o processo e após sua finalização, de forma a evitar escapes e emissões 

indesejadas. Assim, essas técnicas permitem uma maior competitividade e aceitação 

social de usinas termelétricas a carvão em um cenário de transição energética mundial. 

No Brasil, as maiores taxas de emissão de CO2 são associadas ao desmatamento, o 

qual somado com o uso da terra contribuiu com cerca de 51% das emissões brutas 

nacionais em 2016, conforme SEEG (2018). Embora tenha sido observada uma queda 
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dessas taxas desde 2012, com a redução das áreas de desmatamento (Timperley, 2018), 

em 2019 houve mudança desse cenário, com o desmatamento voltando a crescer. Já as 

emissões antrópicas de CO2 associadas à matriz energética brasileira foram da ordem de 

416 Mt CO2-eq em 2018 (MME, 2019), sendo 48,7 MtCO2-eq associadas às emissões em 

usinas termelétricas e 12,3 Mt CO2 a usinas termelétricas abastecidas a carvão mineral, 

representando 25% das emissões do setor termelétrico nacional (SEEG, 2019). 

A maior parte dessas emissões é concentrada na região Sul-Sudeste do país, a qual 

concentra grande parte das atividades econômicas e industriais, como pode ser observado 

na Figura 4. De acordo com SEEG (2018), com dados levantados em 2015, os quatro 

estados que compõem a região Sudeste somam emissões de CO2 estimadas em 410 

MtCO2 por ano, contabilizando fontes estacionárias, não estacionárias e agricultura, entre 

outros, sendo 10,2 Mt CO2 apenas no setor energético, enquanto que a região Sul totaliza 

emissões da ordem de 7 Mt CO2 nesse mesmo setor (SEEG, 2019), o que representa 

grande oportunidade e importância para instalação de plantas de CCS na região, visando 

à redução nas emissões de CO2.  

 

 

Figura 4. Mapa de densidade de emissões antrópicas no Brasil. Fonte: Rockett et al. (2011). 
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Conforme levantamento de emissões por município em SEEG (2018), o município 

de Capivari de Baixo (SC), o qual abriga a maior capacidade instalada de geração 

termelétrica do Brasil (o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda), seria associado a cerca 

de 4 Mt CO2eq, estando entre os cinco municípios mais emissores do Brasil no setor 

energético, conforme Figura 5. 

 

 

Figura 5. Emissões brutas (toneladas de CO2eq) relacionadas ao setor energético por município. Fonte: 

SEEG (2018). 

 

Além de concentrar as maiores emissões nacionais, a região Sul-Sudeste também 

abriga parte da Bacia Sedimentar do Paraná. De acordo com o Atlas Brasileiro de CCS, 

em Ketzer et al. (2014), as emissões anuais na área de ocorrência da Bacia do Paraná 

seriam estimadas em 280 MtCO2, com um potencial de armazenamento anual de 270 

MtCO2 nas rochas basálticas da bacia. Há também um grande potencial para implantação 

de CCS associado à geração de biocombustíveis, dada a significativa geração de bioetanol 

e biodiesel no Brasil (Pelissari et al., 2020a), o que compõe o chamado BECCS (Captura 
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e Armazenamento de Carbono associado à Bioenergia). 

Conforme Milani et al. (1994, 2007), a Bacia Sedimentar do Paraná é preenchida 

por uma sequência de rochas de origem vulcano-sedimentar, de idades do Ordoviciano 

ao Cretáceo, com depocentro de cerca de sete quilômetros de espessura (Figura 6), 

ocupando uma área de mais de um milhão de quilômetros quadrados em território 

brasileiro. Uma vez que grandes centros urbanos se localizam na região Sul-Sudeste do 

Brasil, onde ocorre esta bacia, e a variedade de rochas na sequência estratigráfica é 

considerável, ela se apresenta como grande potencial para CCS. 

 

 

Figura 6. Seção Geológica Esquemática da Bacia do Paraná. Fonte: Milani e Zalán (1998). 

 

No entanto, trata-se de um tema complexo e ainda são muitas as discussões acerca 

de sua viabilidade, funcionamento e fatores técnicos, havendo diversos estudos sendo 

conduzidos ao redor do mundo que buscam compreender melhor suas variáveis e 

possibilitar sua implantação. A falta de dados geológicos é uma das principais questões, 

sendo necessária a realização de estudos detalhados acerca das unidades geológicas, tipos 

de rochas e estruturas presentes para se avaliar e estimar efetivamente a capacidade e 

potencial de estocagem de CO2. 

Além disso, atualmente há uma gama reduzida de estudos detalhados e análises 

sobre o potencial de uso da tecnologia de captura e armazenamento de CO2 na Bacia do 

Paraná, sendo de grande contribuição e importância o preenchimento dessa lacuna de 



28 
 

conhecimento em relação ao problema, ao mesmo tempo em que possibilita auxiliar e 

orientar empresas e tomadores de decisão em seus projetos de implantação, pesquisa e 

desenvolvimento. Frente a isso, o problema a ser estudado na presente pesquisa pode ser 

compreendido a partir dos seguintes questionamentos, considerando-se a importância 

dada às tecnologias de armazenamento de CO2: 

1. Quais são os principais tipos de rochas potenciais e condições necessárias para 

o armazenamento geológico de CO2? 

2. Quais dessas rochas estão presentes na Bacia do Paraná em condições favoráveis 

para o armazenamento de CO2? 

3. Dentre elas, quais dessas ocorrem na região do Complexo Termelétrico Jorge 

Lacerda (SC) e poderiam ser utilizadas como reservatório geológico de CO2? 

4. Qual é o potencial geológico para a estocagem de CO2 na região do Complexo, 

dentro de critérios técnicos e econômicos? 

É possível aqui fazer uma associação entre os objetivos deste trabalho e os 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) definidos pela Organização das 

Nações Unidas, dentro do contexto da Agenda 2030. Dentre os ODS existentes, pode-se 

aqui elencar especificamente o 7 (Energia Limpa e Acessível), o 12 (Consumo e Produção 

Responsáveis) e o 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), os quais estariam 

diretamente relacionados ao presente estudo, uma vez que a redução das emissões de CO2 

a partir do complexo termelétrico trariam uma geração de energia considerada mais limpa, 

com maior responsabilidade na sua produção e agindo, assim, frente às mudanças 

climáticas, dada a correlação apresentada entre emissões de CO2 e impactos climáticos 

globais. Sendo assim, este trabalho tem grande relevância para um desenvolvimento 

sustentável, estando alinhado com os ODS, o que enfatiza sua importância. 

Essa dissertação de mestrado é parte integrante do Projeto 36 do Programa de 

Abatimento de CO2, intitulado "Carbon Geological Storage in Brazil: Perspectives for 

CCS in Unconventional Petroleum Reservoirs of Onshore Paraná Sedimentary Basin and 

in Turbidites from Offshore Sedimentary Basins in Southeast Brazil", atualmente em 

desenvolvimento no Instituto de Energia e Ambiente da USP, vinculado ao Research 

Center for Gas Innovation (RCGI) da FAPESP/SHELL. 
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1.3. Objetivos 

O presente trabalho busca caracterizar e compreender a potencialidade de 

armazenamento de CO2 em unidades geológicas da Bacia do Paraná, nos arredores do 

Complexo Termelétrico de Jorge Lacerda, na região sudeste de Santa Catarina, de modo 

a se avaliar a viabilidade, do ponto de vista geológico, de se armazenar grandes volumes 

desse gás gerado na combustão do carvão nas usinas, adequando as plantas energéticas a 

uma realidade de busca pela baixa emissão de gases estufa. Os objetivos pretendidos pelo 

estudo são: 

1. Realizar estudo de caso na região do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda (SC) 

para avaliação do potencial de armazenamento geológico de CO2; 

2. Levantar as unidades geológicas da Bacia do Paraná, de ocorrência dentro de um 

raio considerado econômico para o transporte do gás a partir do Complexo 

Termelétrico; 

3. Avaliar as características geológicas das rochas e unidades selecionadas e 

pontuar as vantagens e desvantagens no uso de cada uma para o armazenamento 

de CO2 na região, com enfoque primário baseado na geologia. 

 

1.3.1. Objetivos Específicos 

O presente estudo tem, assim, como objetivo principal o levantamento das unidades 

geológicas da Bacia do Paraná, dentro dos arredores do Complexo Termelétrico Jorge 

Lacerda (SC), mais favoráveis para a estocagem de CO2, a partir da avaliação das 

características geológicas das unidades estratigráficas da bacia, considerando rochas 

como folhelhos, arenitos, argilitos, basaltos e carvão, pontuando vantagens e 

desvantagens no uso de cada um, com enfoque primário baseado na geologia. Serão 

levados em conta também, em segundo plano, os aspectos e impactos socioeconômicos 

associados ao armazenamento de CO2. Os objetivos específicos da pesquisa incluem: 

1. Compilação do estado da arte acerca das tecnologias de CCS; 

2. Compilação de informações acerca das unidades da Bacia do Paraná com 

potencial para armazenamento de CO2 na área de estudo definida; 

3. Coleta de amostras de rochas das unidades e realização de análises para 

caracterização petrográfica e petrofísica; 

4. Determinação de aspectos favoráveis e desfavoráveis de cada unidade para CCS, 
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a partir da integração e interpretação dos dados compilados da literatura com os 

resultados obtidos nas análises conduzidas; 

5. Avaliação e estimativa da capacidade teórica das unidades favoráveis para 

armazenamento de CO2.  

 

 

2. CAPÍTULO II: PLANO DE TRABALHO E METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos, foi desenvolvida uma compilação bibliográfica 

acerca dos temas envolvidos, de forma a se ter melhor compreensão dos métodos de 

análises a serem utilizados e estudos já realizados, estabelecendo o atual estado da arte 

do conhecimento para, então, dar sequência às atividades previstas. Nesta etapa buscou-

se compreender os principais parâmetros e variáveis determinantes do potencial para 

armazenamento geológico de CO2. 

Também foi incluído nessa primeira fase o levantamento de informações acerca das 

unidades geológicas da Bacia Sedimentar do Paraná, tanto para rochas sedimentares como 

ígneas, visando selecionar as unidades geológicas mais favoráveis para serem utilizadas 

como rochas armazenadoras de CO2, assim como informações sobre estimativas de 

volumes de emissão de CO2 no Complexo Termelétrico, de forma a se avaliar a 

capacidade de reservatório geológico necessária para a estocagem de gases. 

A área de estudo foi definida a partir de um raio de 100 km centrado no Complexo 

Jorge Lacerda, de forma a considerar aspectos econômicos para viabilização de um 

projeto de armazenamento do CO2 gerado a partir das atividades do complexo. Essa 

distância foi definida conforme NETL (2014), o qual concluiu ser a distância máxima 

para otimização e viabilização econômica do transporte do CO2 em projetos de CCS, e 

foi também utilizada por Grant et al. (2018) para definição da área de estudo para 

potencial armazenamento de CO2. 

Uma vez que o Complexo Jorge Lacerda se localiza próximo ao litoral e o presente 

estudo possui um enfoque no armazenamento onshore, a área de estudo foi delimitada 

apenas para a área continental dentro do raio de 100 km, o que totaliza aproximadamente 

15 mil km², se estendendo para o interior do estado de Santa Catarina e a porção Nordeste 

do estado do Rio Grande do Sul, conforme Figura 7. Apesar de não ser considerada neste 



31 
 

trabalho, a possibilidade de armazenar este CO2 em áreas offshore na Bacia de Santos não 

pode ser descartada. 

 

 

Figura 7. Área de estudo destacada no círculo em vermelho, definida a partir de um raio de 100 km do 

Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, no ponto em vermelho. Adaptado de Quispe et al. (2012). 

 

Para coleta de amostras de rochas para ensaios laboratoriais, foi realizado trabalho 

de campo na região do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, em novembro de 2019, 

financiado pelo programa PROEX/CAPES.  O trabalho consistiu em visita e amostragem 

de testemunhos de sondagem na unidade da empresa Carbonífera Catarinense, no 

município de Tubarão (SC), a 65 km do complexo termelétrico. 

Foram coletadas 37 amostras de rochas, a partir de testemunhos de sondagens 

cedidos pela empresa (Figura 8), extraídos de cinco furos localizados nos arredores do 

município de Lauro Muller (SC) conforme Figura 9. As amostras selecionadas 

envolveram folhelhos, siltitos, arenitos, carvão e basaltos das formações Irati, Rio Bonito 

e Serra Geral. 
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Figura 8. Caixa com testemunhos de sondagem com um metro de comprimento, fotografada durante 

amostragem em trabalho de campo. 

 

 

Figura 9. Mapa com localização dos furos referentes aos testemunhos de sondagens amostrados. 

 

As amostras coletadas seguiram para análises mineralógicas e texturais em 

microscopia eletrônica de varredura e multi-parâmetros petrofísicos, esta última no 

Laboratório de Ensaios Não Destrutivos – LABEND, do Instituto de Energia e Ambiente 

da USP (Figura 10). Foram conduzidas análises com equipamento padrão do tipo Multi-

Sensor Core Logger, da Geotek, as quais consistem em medições não destrutivas dos 
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seguintes parâmetros petrofísicos: densidade gama, velocidade da onda P, 

susceptibilidade magnética, resistividade elétrica e gama natural total (K, U, Th), a partir 

dos quais foi possível se interpretar e obter características das rochas tais como 

porosidade, composição, mineralogia e variações litológicas ao longo do testemunho.  

   

 

Figura 10. Equipamento Multi-Sensor Core Logger do Laboratório de Ensaios Não Destrutivos – 

LABEND, do Instituto de Energia e Ambiente da USP. 

 

Estudos petrofísicos similares ao presente, com auxílio do MSCL da Geotek, estão 

sendo realizados na Universidade da Tasmânia, conforme Vatandoost et al. (2008) e em 

outros laboratórios ao redor do mundo, de acordo com as especificações e características 

dos equipamentos e parâmetros medidos, conforme detalhado em Ross et al. (2013). 

Foi realizada extensiva compilação bibliográfica no que se refere a descrições de 

amostras das unidades estudadas, tais como: descrições de seções delgadas, para análise 

da composição mineralógica e de porosidade; análises de difração de raios-X, para 

definição e diferenciação de argilominerais, relações texturais e porosidade; descrição 

com microscopia eletrônica de varredura, para compreensão da disposição espacial de 

argilominerais; e análise de teor de carbono orgânico total para amostras de folhelho. Essa 

compilação foi somada às análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

análises petrofísicas, realizadas durante o período do mestrado. 
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Os resultados obtidos nas análises foram tratados, interpretados e discutidos, 

buscando-se avaliar as características essenciais na definição do potencial das rochas 

amostradas para a estocagem de CO2, de forma a se estimar o potencial local das unidades 

geológicas por elas representadas. A partir disso, foram analisadas qualitativamente as 

viabilidades técnica e econômica para implantação de uma planta de CCS na região de 

estudo. 

 

2.1. Análises de parâmetros petrofísicos com Multi-Sensor Core Logger 

Análises com equipamento padrão do tipo Multi-Sensor Core Logger (MSCL-S) 

consistem em medições instantâneas e não destrutivas de parâmetros petrofísicos de 

testemunhos de sondagem tais como densidade gama, susceptibilidade magnética, 

resistividade elétrica, imageamento linescan, fluorescência de raios-X, a partir dos quais 

é possível se interpretar e obter características das rochas, tais como porosidade, 

composição, mineralogia e variações litológicas ao longo do testemunho.  

Medições não destrutivas de propriedades petrofísicas de testemunhos de sondagem 

são técnicas que surgiram nos anos 70 e têm ganhado cada vez mais espaço, uma vez que 

fornecem informações de qualidade preservando as amostras coletadas (Evans 1965; 

Schultheiss e McPhail, 1989; Schultheiss e Weaver, 1992). O atual equipamento MSCL 

padrão da Geotek, utilizado no presente estudo, é um equipamento que permite análises 

e medições petrofísicas tanto de sedimentos inconsolidados quanto de testemunhos de 

sondagem de rochas (Vatandoost et al., 2018). Nele, os testemunhos de sondagem 

previamente amostrados são empurrados continuamente, passando por uma série de 

sensores com resoluções espaciais de até 0,01mm. A aquisição de dados é constante e 

simultânea e os resultados são obtidos em perfis, conforme pode ser observado na Figura 

11, obtida a partir de material disponível na plataforma virtual da Geotek. 

 A susceptibilidade magnética indica o grau de magnetismo de um material, em 

resposta a um campo magnético aplicado a ele. Essa resposta é associada à presença de 

minerais com propriedades magnéticas e, portanto, alterações ao longo do testemunho 

podem indicar variações composicionais estratigráficas. 

A partir da medição de densidade gama ao longo dos testemunhos, é obtido o perfil 

de massa específica do material, sua densidade volumétrica (RHOB), a qual indica a 

densidade aparente e variações litológicas e de porosidade. Essa medição consiste na 
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aplicação na rocha de uma fonte radioativa emissora de raios gama, os quais são 

espalhados na formação, colidindo com elétrons nela presentes e, com isso, perdendo 

gradualmente sua energia (Efeito Compton). Parte dos raios espalhados chega ao sensor 

detector e é contada, sendo essa quantidade resultante proporcional à densidade da 

formação (Bassiouni, 1994; Schön, 2011). 

 

 

Figura 11. Exemplo de resultado obtido a partir do método de MSCL-S. Fonte: Geotek. 

 

É possível realizar o cálculo de estimativa da porosidade a partir da obtenção da 

densidade da rocha, conforme Equação 1. Nela são relacionadas a densidade total da 

formação (ρb), a densidade do fluido nos poros (ρf), a porosidade derivada da densidade 

(φd) e a densidade da matriz (ρma), a qual pode ser simplificada a partir de valores 

padronizados para cada litotipo conforme Tabela 1. 

 

Equação 1. Cálculo de estimativa da porosidade a partir da densidade obtida na perfilagem de densidade 

gama. 

𝜑𝑑 =  
𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑏

𝜌𝑚𝑎 − 𝜌𝑓
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Tabela 1. Valores padronizados da densidade da matriz (ρma) para diferentes materiais. 

Material Densidade (g/cm³) 

Areia quartzosa 2,65 

Areia calcária, arcosiana ou argilosa 2,68 

Calcita 2,71 

Dolomita 2,87 

 

Perfis sônicos ou acústicos medem o tempo de trânsito de um pulso acústico, como 

ondas P, entre dois pontos da formação, do transmissor ao receptor. A velocidade da onda 

depende de características tais como composição e microestrutura da matriz, densidade, 

tipo e distribuição de porosidades e fluidos. Algumas das principais aplicações desses 

perfis sônicos são na estimativa indireta da densidade, da porosidade intergranular (com 

a equação de Wyllie, conforme Equação 2), presença de fluidos e na identificação de 

zonas fraturadas (Schlumberger,1998). 

 

Equação 2. Cálculo de estimativa da porosidade sônica. 

𝜑𝑠 =  
∆𝑡 𝑙𝑖𝑑𝑜 − ∆𝑡 𝑚𝑎

∆𝑡 𝑓 − ∆𝑡 𝑚𝑎
 

 

Estudos laboratoriais de Bassiouni (1994) e Schlumberger (1998) definiram 

velocidades acústicas e tempos de trânsito padrões para alguns tipos de rochas, conforme 

Tabela 2. Esses valores servem de referência de identificação litológica a partir do perfil 

sônico obtido. Sendo assim, com base nesses parâmetros definidos, a partir da Equação 2 

(Wyllie et al., 1956) é possível realizar o cálculo de estimativa da porosidade total da 

rocha, a partir dos tempos de trânsito obtidos nas análises MSCL. A porosidade sônica 

(φs) é relacionada ao tempo de trânsito lido no perfil (Δt lido), ao tempo de trânsito da rocha 

matriz (Δt ma) e ao tempo de trânsito no fluido (Δt f), o qual é geralmente 620 µs/m, ou 

1.600 m/s para água, 1.200 m/s para óleo e 500 m/s para metano (Bassiouni, 1994; 

Schlumberger, 1998). 

 



37 
 

Tabela 2. Velocidades acústicas (Vp) e tempos de trânsito (∆t) em algumas matrizes, utilizados como 

referência (Bassiouni, 1994; Schlumberger, 1998). 

Material Vp (m/s) ∆t (µs/m) 

Arenito 5486 – 5943 180 – 165 

Calcário 6400 – 7010 154 – 141 

Dolomita 7010 141 

Anidrita 6096 162 

Folhelho 1798 – 5181 519 – 551 

Sal (Halita) 4572 216 

Carvão betuminoso 2180 - 3050 320 - 620  

 

Perfis de indução podem ser utilizados para a medição da resistividade elétrica a 

partir da condutividade de materiais. A sonda de indução é composta basicamente por um 

par de antenas, uma transmissora, que induz corrente elétrica, e uma receptora, que capta 

o campo magnético gerado, registrando a condutividade da formação (Bassiouni, 1994). 

A resistividade é a propriedade física de uma determinada substância de impedir a 

circulação de corrente elétrica, sendo inversa à condutividade, podendo então ser 

calculada a partir desta e medida em ohm.m. 

Uma vez obtido o perfil de indução/resistividade, pode-se realizar correlação lateral 

de camadas em poços, identificação de litologias, de porosidade e de presença de fluidos 

nas formações, uma vez que a resistividade aumenta com a presença de hidrocarbonetos, 

por exemplo, e diminui na presença de fluidos salinos em rochas. Esse perfil é aplicado 

também na estimativa da saturação de água e na identificação de zonas de alta 

permeabilidade (Schlumberger, 1998; Nery, 2004). 

Perfis de medição gama natural total (do inglês gamma-ray, GR) realizam a 

contagem da radiação eletromagnética natural emitida por núcleos atômicos de elementos 

instáveis durante seu decaimento espontâneo (radioisótopos), sendo o urânio (U), tório 

(Th) e potássio (K) os principais emissores de radiação gama natural. Sendo assim, em 

rochas sedimentares o perfil gama reflete o conteúdo de argilominerais e de K-feldspatos 

da rocha, uma vez que eles tendem a concentrar elementos radioativos. Portanto, arenitos 

quartzosos, por exemplo, têm um baixo nível radioativo, enquanto folhelhos e arenitos 

feldspáticos possuem um alto nível. 
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2.2. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) consiste em utilizar um feixe de 

elétrons de pequeno diâmetro para explorar a superfície de uma amostra. Por um sistema 

de bobinas condensadoras e de deflexão, o feixe pode ser afinado e guiado de modo a 

varrer a superfície da amostra segundo uma malha retangular (Isaac Jamil Sayeg, 

comunicação verbal). O sinal de imagem resulta da interação do feixe incidente de 

elétrons com a superfície da amostra. Essas análises foram realizadas no Laboratório de 

Microscopia Eletrônica de Varredura do Instituto de Geociências da USP. 

A maioria dos microscópios eletrônicos de varredura usa como fonte de elétrons 

um filamento de tungstênio aquecido, operando numa faixa de tensões de aceleração de 

1 a 40 kV. O feixe incidente interagindo com a amostra produz elétrons secundários 

(provenientes dos átomos que compõem a amostra) e fótons que podem ser coletadas por 

detectores. Quando o feixe primário incide na amostra, parte dos elétrons penetram na 

amostra constituindo o volume de interação, cuja forma depende principalmente da tensão 

de aceleração e do número atômico médio da amostra, formando as imagens de elétrons 

secundários, elétrons retroespalhados, catodo luminescência e espectros por energia 

dispersiva de raios-X (EDS) e por comprimento de onda de raios-X (WDS) (Goldstein et 

al., 1992). 

A resolução espacial (relação de diâmetro máximo e profundidade de penetração 

do feixe de elétrons que influencia a detecção) depende da energia com que o feixe de 

elétrons (partícula-onda eletromagnética) atinge o detector. Por exemplo: elétrons 

retroespalhados possuem maior energia do que os elétrons secundários, assim, o detector 

de elétrons retroespalhados irá operar na faixa de energia maior e o de elétrons 

secundários na faixa menor (Isaac Jamil Sayeg, comunicação verbal). 

Os elétrons secundários no MEV resultam da interação do feixe eletrônico com o 

material da amostra. São elétrons ejetados e possuem baixa energia (<50 eV), formando 

imagens de relevo com alta resolução (3-5 nm). O contraste na imagem é dado, sobretudo, 

pelo relevo da amostra, que é o principal modo de formação de imagem no MEV 

(Szynkowska, 2005). 

Já os elétrons retroespalhados (“backscattering electron”- BSE) possuem energia 

que varia entre 50 eV até o valor da energia do elétron primário, que são os elétrons 

incidentes que sofrem espalhamento elástico. Os elétrons retroespalhados de alta energia, 
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por serem resultantes de uma simples colisão elástica, provêm dos elétrons incidentes 

(Goldstein et al., 1992).  

O sinal de BSE é resultante das interações ocorridas mais para o interior da amostra, 

abrangendo um diâmetro maior do que o diâmetro do feixe primário. A imagem gerada 

por esses elétrons fornece diferentes informações em relação ao contraste que apresentam: 

além de uma imagem topográfica (contraste em função do relevo) também se obtém uma 

imagem de composição (contraste em função do número atômico médio dos elementos 

presentes na amostra) (Goldstein et al., 1992).  

Já as microanálises por dispersão de energia (EDS) consistem na detecção e 

comparação com um sistema já calibrado para se obter a medida de raios-X 

característicos, emitidos de uma região microscópica da amostra bombardeada por um 

feixe de elétrons, os quais variam de acordo com o número atômico médio dos elementos 

de composição, sendo possível identificar o elemento que está emitindo a radiação (Isaac 

Jamil Sayeg, comunicação verbal). 

Análises com microscopia eletrônica de varredura são feitas a partir de seções 

fraturadas das rochas e permitem uma observação com grande aumento e resolução das 

imagens, o que não é possível em microscopia petrográfica comum. Assim, pode-se 

realizar uma descrição direta de características tais como textura, preenchimento dos 

poros e superfície dos minerais, mesmo os de menores dimensões, como argilominerais. 

O processo de preparação das amostras para análises de MEV consistiu em seleção 

das amostras da Formação Rio Bonito, com foco em arenitos, siltitos e carvão, com 

posterior fragmentação e seleção em alíquotas conforme menor grau de alteração, 

integridade e representatividade (para amostras mais homogêneas). Foram selecionadas 

oito amostras para análises, conforme Tabela 3. Após a separação, os fragmentos 

selecionados foram limpos com acetona PA e deixados em estufa a 35 ºC por um período 

de quatro dias. Essa etapa foi inteiramente realizada no Laboratório de Sedimentologia 

(LabSed) do Instituto de Geociências da USP. 
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Tabela 3. Relação das amostras analisadas com MEV. 

Amostra Litologia Unidade 

I Carvão Camada Bonito 

II Arenito Camada Barro Branco 

III Arenito Camada Barro Branco 

IV Arenito Camada Barro Branco 

V Arenito Camada Bonito 

VI Carvão Camada Barro Branco 

VII Siltito Camada Barro Branco 

VII Siltito e Carvão intercalados Camada Bonito 

 

Posteriormente, as amostras foram retiradas da estufa e colocadas sobre stubs 

metálicos (suportes metálicos) com aproximadamente dois centímetros e meio de 

diâmetro (também higienizados previamente com acetona PA e identificados 

individualmente), sendo colados e recobertos com cola de carbono (CCC Carbon 

Adhesive, da marca Leit-C), conforme Figura 12. Essa etapa é fundamental para garantir 

a fixação das amostras e aumentar sua condutibilidade elétrica para análises em MEV. 

Em seguida, as amostras foram recobertas com carbono em uma evaporadora de modelo 

K250, da marca Emitech Ltd. 

 

 

Figura 12. Fotografias das amostras coladas nos stubs (esquerda) e recobertas de carbono (direita) para 

análises em MEV. 
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As análises de MEV das amostras selecionadas foram feitas em um microscópio 

modelo Leo440, da marca LEO Electron Microscopy Ltd., com alto vácuo equipado 

também com um EDS, com detector de estado sólido Si (Li) e software Inca da marca 

Oxford Instruments Lts para verificação composicional dos minerais observados e com 

detectores de elétrons secundários e retroespalhados. Foram utilizados aumentos 

nominais de 50 a 3.000 vezes, com foco na disposição de minerais, ocorrência e 

diferenciação de argilominerais e suas composições químicas (EDS). As interpretações 

de resultados foram baseadas no atlas de petrologia de Welton (1984).  

 

 

3. CAPÍTULO III: CAPTURA E ARMAZENAMENTO GEOLÓGICO 

DE CO2 (CCS) 

 

3.1. Aspectos gerais sobre emissão de CO2 

O aumento das emissões de dióxido de carbono (CO2) para a atmosfera atingiu 

grande escala nos últimos duzentos anos, sendo causado majoritariamente por ações 

antrópicas, principalmente relacionadas ao uso de combustíveis fósseis (Nordbotten et 

al., 2011). Concentrações atmosféricas de CO2 antes da Revolução Industrial eram de 

aproximadamente 270 ppm, porém já foram registrados 415 ppm no ano de 2019, o que 

significa um aumento de cerca de 65%, conforme dados da NOAA (National Oceanic 

and Atmospheric Administration, 2019), como pode ser visto na Figura 13. 

 

 

Figura 13. Dados da evolução histórica da concentração atmosférica de CO2, em partes por milhão. Fonte: 

NOAA (2019). 
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Essa evolução histórica das concentrações de gases estufa e seus impactos 

ambientais mundiais têm sido amplamente discutidos no cenário mundial, sendo, por 

exemplo, associados à também crescente evolução histórica das temperaturas globais, 

conforme Figura 14. Sendo assim, essas mudanças climáticas e emissões de gases estufa 

têm sido alvo de acordos diplomáticos globais, como o Acordo de Paris, assinado em 

2016 e aprovado por 195 países participantes da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre a Mudança do Clima, buscando-se estabelecer metas globais visando à mitigação 

dos impactos e redução nas emissões de gases de fontes antrópicas. 

 

 

Figura 14.  Evolução histórica das anomalias médias globais de temperaturas oceânicas e terrestres desde 

1880 até a atualidade, revelando aumento de cerca de 1ºC para o período. Fonte: NASA/GISS (2019). 

  

Em um cenário histórico de crescimento na geração e emissão de CO2 e grande 

participação de combustíveis fósseis nesse processo, em especial da combustão de carvão 

em usinas termelétricas, é importante que haja o desenvolvimento de tecnologias como 

CCS para a redução das emissões junto aos setores industrial e energético. 

O contexto da captura e armazenamento de CO2 pode ser resumido em um processo 

de destinação final para o gás produzido a partir da combustão de combustíveis fósseis 

para geração de energia elétrica, ou ainda, a uma técnica que visa à redução da 

concentração atmosférica de gases estufa emitidos a partir de atividades industriais 

(Bachu, 2000). Essa destinação é associada a ambientes sem contato com a atmosfera 

(Nordbotten et al., 2011), de forma a se isolar o gás armazenado por um período mínimo 

de 10 mil anos. 
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De acordo com Global Carbon Capture and Storage Institute (Global CCS 

Institute, 2013), em combinação com outras tecnologias de baixo carbono, a CCS teria 

capacidade mundial de estocagem geológica de carbono da ordem de 1.000-10.000 Gt 

CO2, sendo fundamental para o abatimento de gases estufa, uma vez que emissões globais 

correntes do setor de energia são da ordem de 32 Gt CO2/ano. 

Conforme relatório da Agência Internacional de Energia de 2020 sobre captura, uso 

e armazenamento de carbono (IEA, 2020), a contribuição do CCUS será crescente ao 

longo do tempo, com a melhoria da tecnologia e redução dos custos, chegando a 10,4 Gt 

de CO2 capturado a partir do setor energético até 2070. Esse crescimento será iniciado 

com o retrofit e adaptação de unidades termelétricas abastecidas a combustíveis fósseis e 

plantas industriais existentes, migrando gradualmente geração de bioenergia acoplada a 

CCS (BECCS) e tecnologias de direct air capture (DAC) para remoção de CO2 e uso na 

fabricação de produtos sintéticos (IEA, 2020). O acoplamento à geração de bioenergia é 

benéfico no sentido de haver um sequestro natural de CO2 durante o ciclo de vida e 

desenvolvimento da biomassa que será utilizada para geração de energia; assim, ao se 

capturar e armazenar o CO2 gerado na sua combustão, atinge-se um total negativo de 

emissões dentro da cadeia. 

Ainda conforme relatório da agência (IEA, 2020), a tecnologia de CCUS teria 

importância fundamental para atingir a meta de zero emissões globais até 2070, 

contribuindo com até 15 % da redução das emissões, juntamente com incremento de 

biocombustíveis (como bioetanol), direct air capture e outras formas de remoção de 

carbono, conforme esquematizado na Figura 15. O armazenamento geológico do CO2 

capturado seria uma das tecnologias de maior contribuição, sendo o destino final de 90 % 

do volume capturado até 2070, conforme cenário da agência (IEA, 2020). 
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Figura 15. Evolução da aplicação de tecnologias e sua contribuição para atingir o patamar de zero 

emissões até 2070, considerando contribuições de captura, uso e armazenamento de carbono associada a 

geração de biocombustíveis. IEA (2020). 

 

3.2. Tecnologias e processos de captura e transporte de CO2 

O mecanismo de injeção de gás carbônico em armadilhas geológicas subterrâneas 

é utilizado desde 1970, porém suas finalidades sofreram modificações ao longo do tempo 

(Nordbotten et al., 2011). Originariamente, o emprego dessa técnica era associado 

exclusivamente ao aumento na produção de petróleo a partir do incremento da pressão 

interna e da solubilidade do óleo nos reservatórios (Nordbotten et al., 2011). A aplicação 

da injeção de gás no setor ambiental só vem a ser considerada uma alternativa a partir de 

1980, quando passa a ocorrer uma ascensão dessa discussão em âmbito global e as 

legislações começam a se adequar ao tema. 

A captura e transporte do CO2 a partir de uma fonte estacionária, como indústrias, 

refinarias e termelétricas, envolve uma série de procedimentos e instalações de 

equipamentos, a partir de uma complexa logística de construção e operação. Fatores como 

concentração de CO2 no efluente gasoso, sua pressão e tecnologias instaladas determinam 



45 
 

o valor associado ao processo de captura, a qual pode ser feita a partir de três tecnologias 

distintas: pós-combustão, pré-combustão e oxi-combustão, buscando a captura do CO2 

para posterior separação, desidratação e concentração do gás (pureza > 90%) para 

proceder com sua estocagem. 

No processo de pré-combustão, o CO2 é extraído do combustível gaseificado antes 

de sua queima, sendo gerados gases (synthesis gas - syngas) compostos por monóxido de 

carbono e hidrogênio (combustível), e que são então tratados em reatores de 

deslocamento, na presença de água, para transformação do CO em CO2 e seu 

enriquecimento, conforme Figura 16 (Metz et al., 2005). 

 

 

Figura 16. Diagrama de sistema de separação pré-combustão. Adaptado de Feron e Hendriks (2005). 

 

Na pós-combustão, CO2 é extraído dos gases de exaustão após a queima de 

combustíveis em operações industriais e energéticas, através de técnicas avançadas de 

adsorção, absorção, criogenia ou membranas de separação. Assim, o CO2 é separado dos 

outros efluentes gasosos (como N2 e água) que são, então, lançados para a atmosfera, 

conforme Figura 17 (Alves, 2008). Esse é o método mais usual e simples, porém possui 

os maiores gastos devido à alta demanda de energia envolvida (Chalmers e Gibbins, 

2020). 
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Figura 17. Diagrama simplificado de sistema de separação pós-combustão. Adaptado de Feron e Hendriks 

(2005). 

 

 Já a oxi-combustão consiste na queima do combustível em atmosfera enriquecida 

em oxigênio (>95 %), obtendo-se CO2 de alta pureza como gás de exaustão juntamente 

com a água (Rao et al., 2002; IPCC, 2005). Assim, o CO2 pode ser capturado e 

armazenado a partir da condensação da água e separação, conforme Figura 18. 

 

 

Figura 18. Diagrama do processo de oxi-combustão. Adaptado de Feron e Hendriks (2005). 

 

Depois de capturado, o CO2 deve ser comprimido e transportado no estado 

supercrítico até a unidade de injeção para armazenamento geológico, a partir de 

gasodutos, trens, navios e caminhões-tanque, a depender das circunstâncias e volume em 

questão (IPCC, 2005). De acordo com o Global CCS Institute (2011), o transporte por 

tubulações é a prática mais segura e eficiente para as grandes quantidades de CO2 

implicadas no CCUS (Leung et al., 2014). 

 O composto pode ser transportado nos estados gasoso, líquido ou sólido, sendo 

mais eficiente conforme maior redução de seu volume. Assim, o gás deve ser 
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comprimido, ou ainda liquefeito para transportes por navios, como GLP (Gás Liquefeito 

de Petróleo) e GNL (Gás Natural Liquefeito), buscando maior viabilidade econômica. A 

solidificação, por sua vez, demanda grandes quantidades de energia, sendo de viabilidade 

inferior (Metz et al., 2005). 

Nesse sentido, é importante que se tenha um processo de captura e separação do 

CO2, reduzindo o teor de impurezas a fim de se aumentar a eficiência do processo e reduzir 

danos aos equipamentos de transporte, como corrosão e impactos associados. Dessa 

forma, o CO2 deve ser desidratado e retirado possíveis teores de H2S para evitar essa 

corrosão (IEA, 2008). 

Embora o transporte por dutos seja geralmente a opção mais econômica, os custos 

são influenciados diretamente pela distância envolvida e pelos volumes transportados, 

sendo o transporte naval geralmente mais barato para distâncias superiores a 1000 km 

(IPCC, 2005). Além disso, de acordo com IPCC (2005), distâncias maiores que 300 km 

da fonte emissora tornam-se economicamente inviáveis para empreendimentos de CCS. 

 

3.3. Armazenamento Geológico de CO2  

Uma vez que o CO2 possui densidades baixas e menores que a água, por exemplo, 

ao ser injetado em subsuperfície, há uma tendência para sua ascensão para a superfície, 

migrando por caminhos preferenciais, como camadas permeáveis e descontinuidades, e 

por ação da capilaridade, empuxo, difusão, dispersão, dentre outros processos, o que 

revela a necessidade de se ter uma boa avaliação do sistema envolvido e do reservatório 

geológico que irá armazenar o gás. Conforme Zhaofeng et al. (2011), a atual metodologia 

utilizada na avaliação da capacidade de estocagem de CO2 em reservatórios geológicos 

requer uma abordagem multidisciplinar incluindo variados fatores, como geológicos, 

modelagens, geoquímica, geomecânica, mineralogia, estudos econômicos e de percepção 

pública, de forma a se compreender a aceitação social para possível implementação da 

técnica de CCS. 

Godec et al. (2011) e Goodman et al. (2014) desenvolveram estudos para 

determinar o método de caracterização geológica para se avaliar a viabilidade econômica 

de estocagem de CO2. Esses estudos incluem alguns aspectos tais como: ambiente 

deposicional, litoestratigrafia, profundidade de ocorrência e mínimo teor de carbono 
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orgânico (COT) de 2% (para folhelhos e carvão) para efetividade de aprisionamento do 

gás, uma vez que o CO2 é adsorvido em conteúdos orgânicos (Bachu, 2007). 

Formações geológicas profundas em regiões tectonicamente estáveis se apresentam 

como uma eficaz alternativa para esse armazenamento, porém alguns requisitos devem 

ser atendidos para tal. De acordo com Nordbotten (2011), o reservatório deve ser 

suficientemente poroso e permeável, para suportar grandes quantidades de CO2, e ser 

recoberto por rochas de baixa permeabilidade, de modo a selar e impedir a migração 

desses gases. Uma vez que a porosidade geralmente é reduzida com o aumento da 

profundidade, em função da cimentação e compactação da rocha, a capacidade e 

eficiência do armazenamento podem ser comprometidas em grandes profundidades 

(IPCC, 2005). 

Além disso, a temperatura dos reservatórios é também um fator importante, sendo 

mais favoráveis as “bacias frias”, com gradientes geotérmicos baixos (< 25º C/km), uma 

vez que o CO2 injetado alcança o estado supercrítico mais facilmente e a menores 

profundidades sob temperaturas menores, reduzindo custos (Bachu, 2003). 

Para que não haja escape de gases, é necessária a presença de rochas pouco 

permeáveis acima do reservatório a ser utilizado, sendo rochas siliciclásticas (argilosas), 

evaporitos (como gipsita) e rochas com alto teor de matéria orgânica as mais efetivas 

selantes (Olabodea et al., 2013). Além de pouco permeável, a camada selante deve ainda 

ser extensa, espessa e dotada de plasticidade, para que mantenha sua condição de selante 

mesmo sob pressão, com resistência ao cisalhamento (Thomas, 2004). 

 Aspectos estruturais e presença de fraturas também devem ser considerados, uma 

vez que arranjos estruturais e descontinuidades podem desfavorecer o armazenamento e 

facilitar a migração e escape do CO2 injetado. Assim, a eficiência da estocagem em longo 

prazo depende das rochas selantes e da interação do CO2 com o reservatório (Binyam, 

2011). 

Além disso, a densidade do CO2 também é algo essencial, sendo associada às 

condições de temperatura e pressão e devendo estar em seu estado supercrítico. De acordo 

com Gaus (2005), o gás atinge o estado supercrítico a partir de cerca de 800 m de 

profundidade, quando são atingidas condições de temperatura de cerca de 31 ºC e de 

pressão de cerca de 75 atm. Altas temperaturas vão requerer maiores pressões e 

profundidades de injeção (entre 1.500 e 2.000 m) e menores temperaturas vão requerer 
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menores profundidades (800 a 1.000 m) (Bachu, 2004). É possível armazenar a 

profundidades menores que 800 m, porém o CO2 se encontrará no estado gasoso, o que 

coloca em risco a segurança do armazenamento, já que possíveis vazamentos podem 

ocorrer (IPCC, 2007). Apenas para o caso de armazenamento em camadas de carvão é 

que se torna viável a operação do gás no estado gasoso, visto que o elevado potencial de 

adsorção de CO2 em carvões garante a segurança do aprisionamento. 

Uma das vantagens de se operar com o estado supercrítico do CO2 comprimido no 

reservatório em profundidade é o aumento de sua densidade e a redução de seu volume 

relativo, facilitando sua difusão por entre os espaços porosos e permitindo um maior 

aproveitamento e eficácia do armazenamento de CO2 (IPCC, 2005), como pode ser 

observado na Figura 19. Assim, a injeção de CO2 deve geralmente ocorrer em 

reservatórios com profundidades maiores ou iguais a 800 m, de forma a se manter sua 

densidade entre 200 g/m³ e 900 g/m³ (Bachu, 2000; Li et al., 2011), conforme Figura 20. 

 

 

Figura 19.  Representação gráfica da variação da densidade do dióxido de carbono com a variação da 

profundidade, e os volumes relativos ocupados (representados pelos cubos azuis). Fonte: IPCC (2005). 
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Figura 20. Representação gráfica do diagrama de fases do dióxido de carbono, com destaque para as 

condições do estado supercrítico. Fonte: Hittchon (1996). 

 

O CO2 injetado em reservatórios profundos é mantido trapeado ao longo do tempo 

a partir da combinação de mecanismos físicos e químicos, como o trapeamento estrutural, 

estratigráfico (Bachu, 2008), retenção nos espaços porosos, aprisionamento 

hidrodinâmico, sorção por materiais orgânicos e argilominerais (ligação do gás com uma 

superfície sólida por forças e Van der Waals), trapeamento por solubilidade e trapeamento 

mineral formando minerais carbonáticos (IPCC, 2005; Busch et al., 2008), sendo a última 

a forma mais eficiente de armazenamento, garantindo maior segurança (Sifuentes et al., 

2009), conforme Figura 21. 

 

 

Figura 21. Evolução dos mecanismos de trapeamento do CO2 injetado na rocha reservatório ao longo do 

tempo. Adaptado de Metz et al. (2005). 
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3.3.1. Reservatórios de óleo e gás depletados 

No sistema energético do petróleo, a estocagem de carbono consiste na injeção de 

CO2 na rocha-reservatório, representando um dos métodos de recuperação secundária do 

óleo. Essa recuperação especial também é conhecida como avançada ou melhorada e 

referida na língua inglesa como enhanced oil recovery (EOR). A partir dos cinquenta e 

cinco maiores projetos de CCS no mundo, o Global CCS Institute (2014) afirma que o 

mecanismo de EOR- CO2 é responsável por 58% de todo o carbono geologicamente 

sequestrado. 

Assim, esse tipo de reservatório é o mais comum dentre os projetos de CCS 

atualmente em operação, o que pode ser associado principalmente ao alto grau de 

conhecimento desses reservatórios e ao potencial econômico associado, visto que é 

possível o reaproveitamento da estrutura anteriormente usada para a explotação de 

hidrocarbonetos e readaptação ou retrofit para a injeção e armazenamento de CO2. 

Reservatórios de hidrocarbonetos depletados são interessantes também por 

apresentarem geralmente os requisitos básicos para o armazenamento de CO2, visto que 

armazenaram por milhares de anos os hidrocarbonetos de forma efetiva. Assim, no geral, 

esses reservatórios são litologias sedimentares de origem siliciclástica ou carbonática, 

sendo frequentemente arenitos e carbonatos, com porosidades variando entre 5 a 35% em 

média e com permeabilidades favoráveis (maiores que 0,1 mD) para a mobilidade de 

fluidos presentes (Milani et al., 2000). Além disso, esses reservatórios costumam 

apresentar camadas selantes eficientes que impedem o escape de fluidos para níveis 

superiores. 

 

3.3.2. Aquíferos salinos 

Aquíferos salinos são reservatórios rochosos porosos e permeáveis que possuem 

poros preenchidos por fluidos salinos geralmente impróprios para consumo ou utilização 

humana (Bentham e Kirby, 2005). Alguns dos principais e mais importantes projetos de 

CCS em operação ao redor do mundo são feitos em reservatórios de aquíferos salinos, 

como Sleipner, na Noruega, e In Salah, na Argélia, demonstrando a viabilidade e 

factibilidade dessa possibilidade de armazenamento. De acordo com IPCC (2005), esse 

tipo de reservatório apresenta o maior potencial de estocagem de CO2 mundial e Bachu 
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(2015) define eficiências no armazenamento de CO2 entre 1 a 10% nesse tipo de 

reservatório. 

Liu et al. (2010) indicam que porosidades ideais para o aprisionamento de CO2 em 

aquíferos salinos se situam na faixa entre 20% e 30%, de forma a apresentar um espaço 

suficiente para o armazenamento do gás. Ramirez et al. (2009) indicam características 

tais como espessura da rocha selo (maior que 10 m), profundidade (maior que 800 m), 

porosidade (maior que 10%) e permeabilidade (maior que 2 mD) do reservatório para 

seleção de ambientes para a estocagem. Tais estimativas são realizadas considerando-se 

um gradiente geotérmico médio na crosta terrestre de cerca de 15º a 30 ºC por quilômetro.  

Uma vez que o CO2 seja injetado em aquíferos salinos, e até mesmo durante a 

injeção, mecanismos de aprisionamento estruturais, estratigráficos, hidrodinâmicos, por 

dissolução e mineralização serão atuantes ao longo do tempo, sendo mais ou menos 

relevantes de acordo com a escala temporal, conforme apresentado por Bachu (2007), 

conforme Figura 22. 

 

 

Figura 22.  Relação e dependência temporal de mecanismos de trapeamento diversos atuantes em 

aquíferos salinos após a injeção de CO2 ao longo do tempo (em anos). Fonte: Bachu (2007). 

 

Sendo assim, Bachu et al. (2007) apontam para a dificuldade para se estimar a 

capacidade de armazenamento de formações salinas, devido a existência de múltiplos 

mecanismos de armazenamento, simultaneidade de atuação, inexistência de metodologia 

consistente para estimativa de capacidade e dados limitados de sísmica e poços. No geral, 
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a maioria das estimativas de capacidades de armazenamento de formações salinas 

profundas focam nos mecanismos de aprisionamento físico e/ou por dissolução (IPCC, 

2005). 

 

3.3.3. Camadas de carvão  

O armazenamento de CO2 em camadas de carvão, geralmente não mineráveis ou 

em estado de abandono por questões econômicas, é considerado não convencional e 

eficiente, tendendo a ocorrer em profundidades menores que outros reservatórios e tendo 

a adsorção como principal mecanismo de aprisionamento, dada a afinidade do CO2 com 

a matéria orgânica, além da presença de argilominerais, que também têm afinidades para 

adsorção (IPCC, 2005). 

A porosidade em carvões pode ser diferenciada em dois sistemas distintos: a 

estrutura microporosa e o sistema de fraturas (Rodrigues et al., 2015), os quais seriam 

conjuntamente responsáveis pelos processos de circulação e armazenamento de CO2 nas 

camadas, via difusão e escoamento linear (Dinis et al., 2010).  

Sendo assim, camadas de carvão poderiam armazenar volumes de CO2 maiores que 

seus volumes de poros, dada sua microestrutura única e sua alta capacidade de adsorção 

(Rodrigues et al., 2015). De acordo com Dinis et al. (2010), processos de sorção em 

carvão poderiam representar até 95% do armazenamento total de CO2. No entanto, essas 

capacidades de armazenamentos são complexas e dependentes do tamanho dos poros, 

composição dos macerais, grau de carbonificação e condições de temperatura e pressão 

(Rodrigues et al., 2015). 

Dada a redução significativa da permeabilidade de carvões com a profundidade, e 

considerando que permeabilidades mínimas de carvão necessárias para injeção de CO2 

são da ordem de 1 mD (Zuber et al., 1996), profundidades máximas consideradas para o 

armazenamento são estimadas entre 1.300 a 1.500 m (IPCC, 2005). Conforme Ketzer et 

al. (2014), profundidades ideais para o armazenamento de CO2 em camadas de carvão 

estariam situadas entre 300 a 900 m, dada suas grandes capacidades de sorção do gás no 

conteúdo orgânico. Nessas condições o CO2 encontra-se geralmente no estado gasoso, 

sendo especialmente distinto em relação ao requisito de outros tipos de reservatórios nos 

quais o CO2 deve ser armazenado no estado supercrítico. 
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Além disso, considerando a interação por sorção do CO2 com o carvão, plasticidade, 

bem como possíveis reações de precipitação de minerais com a interação do CO2 com 

fluidos e materiais constituintes do carvão (Reeves e Schoeling, 2001), há uma redução 

significativa das suas permeabilidades com a injeção, chegando a até duas ordens de 

magnitude (Shi e Durucan, 2005; Cui et al., 2007), limitando a profundidade máxima para 

o armazenamento de CO2 em camadas de carvão a valores máximos entre 800 a 1.000 m 

(Bachu et al., 2007), ao contrário de outros tipos de reservatórios que têm esses valores 

como limites mínimos de profundidade. 

Assim, em reservatórios em camadas de carvão, a sorção é o processo de 

aprisionamento do CO2 mais importante, dada a propriedade de adsorção de CO2 em 

argilominerais e em matéria orgânica. A capacidade de adsorção de gases em carvão é 

diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à temperatura. Assim, 

em baixas profundidades o efeito da variação da pressão é dominante e a capacidade é 

crescente, porém em grandes profundidades a temperatura tem maior importância, 

gerando a redução da capacidade de adsorção (Bachu et al., 2007).  

 Rodrigues e Sousa (2002) definem que a capacidade de armazenamento de CO2 

em carvões é diretamente proporcional ao seu grau de maturação (com redução da 

microporosidade), quantidade de macerais do grupo da vitrinita e menor proporção de 

macerais do grupo da inertita. Essa diferenciação dentro de grupos de macerais se daria 

principalmente devido à maior área superficial da vitrinita, dada a porosidade orgânica 

(volume e diâmetro de poros). 

Por fim, características como baixas permeabilidades de carvões podem representar 

dificuldades para a injeção de CO2 para armazenamento nesse tipo de reservatório, porém 

se mostram ao mesmo tempo favoráveis para a permanência do gás aprisionado com 

segurança ao longo do tempo. Além disso, a propriedade de adsorção do CO2 na matéria 

orgânica e argilominerais, preferencialmente em relação ao CH4, o qual passa por 

dessorção, apresenta também um potencial para estimulação da explotação de CH4 a ser 

liberado com a injeção de CO2 no reservatório, apresentando um potencial econômico 

extra para o armazenamento de CO2 nesses tipos de rochas que possuem reservas de gás 

natural associado, o chamado Coalbed Methane (CBM) (Godec et al., 2014).  
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3.3.4. Folhelhos carbonosos 

Folhelhos carbonosos são rochas sedimentares detríticas finas compostas 

majoritariamente por argilominerais e eventualmente com teores significativos de 

conteúdo orgânico, COT maiores que 2%. Essas rochas se apresentam como uma 

possibilidade não convencional para o armazenamento de CO2, com potencial associado 

principalmente à capacidade de adsorção de CO2 em conteúdos orgânicos e em 

argilominerais, que garante uma eficácia e segurança do armazenamento. Além disso, 

assim como em camadas de carvão, também há uma preferência na adsorção de CO2 em 

detrimento de CH4 que estaria originalmente gerado e armazenado no folhelho, o que 

indica um potencial para explotação e produção de gás natural (shale gas) associada à 

injeção de CO2 para armazenamento. 

Para armazenamento em folhelhos, são estimadas capacidades de reserva de 5 a 10 

kg CO2/t de formação, a depender das características físicas da rocha (Khosrokhavar et 

al., 2014). Tal potencial de estocagem em folhelhos pode ser associado à sua vasta 

distribuição, características geológicas e físico-químicas, além da prévia infraestrutura 

instalada, como em folhelhos que passaram pelo processo de produção conhecido como 

fraturamento hidráulico (Rodosta et al. 2013), com disponibilidade de oleodutos e 

gasodutos para uso, entre outros. 

Folhelhos apresentam, no geral, porosidades dadas em micro e nano escala, 

geralmente com raios inferiores a 10 nm (Akkutlu e Fathi, 2012), e baixas 

permeabilidades (menores que 0,001mD). No que diz respeito aos argilominerais e sua 

importância no contexto de CCS, Bergaya et al. (2006) apresentam uma visão geral sobre 

sua classificação e propriedades físico-químicas, sendo montmorilonitas as argilas 

expansíveis do grupo das esmectitas, com baixa carga, camadas de 10Å compostas por 

estruturas TOT (duas folhas de tetraedros separadas por uma octaédrica).  

Esse tipo de argilomineral seria o de maior capacidade de adsorção, conforme 

Busch et al. (2008), os quais analisaram a adsorção física de CO2 em amostras de 

folhelhos e siltitos sob condições de pressão de 200 atm e temperaturas entre 45 e 50 ºC. 

Os resultados obtidos para capacidade de adsorção dessas montmorilonitas variaram entre 

1,3 e 1,7 mmol/g (Bachu et al., 2008). Já para ilita e caulinita, os valores de capacidade 

de sorção não ultrapassaram 0,4 mmolCO2/g (Bachu et al., 2008), conforme Figura 23. 
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Hou et al. (2017) definem que ilitas também apresentam relevância na adsorção de gases 

em folhelhos.  

 

 

Figura 23. Gráfico com dados de sorção de CO2 (em mmol/g) para diferentes tipos de argilominerais, sob 

diferentes pressões (Mpa), em condições seca e úmida. Fonte: Busch et al. (2008). 

 

Busch et al. (2016) apresentam um estudo e atualização sobre sorção de CO2 em 

argilominerais e sua expansão e implicações para CCS, incluindo uma revisão do que tem 

sido feito na área. Um dos principais fatores associados a essa capacidade de sorção de 

argilominerais é a variação da área superficial para diferentes tipos de argilominerais. 

Assim, montmorilonitas e ilitas possuem maiores áreas superficiais, enquanto caulinitas 

possuem menores, o que evidencia a relação entre área superficial específica, volume de 

microporos e a capacidade de sorção dos argilominerais, conforme Hou et al. (2017). 

Já em relação ao conteúdo orgânico, o mesmo também exerceria papel fundamental 

na sorção de CO2, o qual seria ainda mais significativo comparativamente à capacidade 

de argilominerais, uma vez que mecanismos tais como preenchimentos de poros e 

absorção também seriam atuantes na retenção do CO2 (IPCC, 2005; Godec et al., 2014).  

Weniger et al. (2010) realizaram testes de sorção de CO2 sob pressões de 200 atm 

e temperaturas de 45 ºC em amostras de carvão e folhelhos carbonosos das formações 

Irati, Ponta Grossa e Rio Bonito, obtendo resultados de capacidades de sorção de 0,14 a 

0,81 mmol/g, diretamente proporcionais ao teor de matéria orgânica presente nas rochas, 
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sendo o intervalo de 0,25 a 0,81 mmol/g para carvão e folhelhos carbonosos e de 0,14 a 

0,54 mmol/g para folhelhos geradores de hidrocarbonetos, conforme Figura 24. Os 

autores também constataram a contribuição da fração dos argilominerais na capacidade 

de adsorção da rocha, correspondendo por cerca de 0,18 mmol/g da sorção observada 

(Weniger et al., 2010). Novamente, pode ser observada uma preferência pela sorção do 

CO2 em relação ao CH4. 

 

 

Figura 24. Variação da sorção de CH4 e CO2 conforme variação do conteúdo orgânico para folhelhos, sob 

condições de 8-12 MPa e 45ºC. Fonte: Weniger et al. (2010). 

 

Sendo assim, essas rochas seriam potenciais reservatórios para armazenamento de 

CO2. No entanto, dadas as suas baixas permeabilidades, são necessários métodos não 

convencionais para aumento de permeabilidade, similares aos usados para a explotação 

de hidrocarbonetos associados, tais como o fraturamento hidráulico (fracking). Essa 

técnica poderia também ser necessária para o aumento da permeabilidade das rochas para 

a injeção e armazenamento de CO2. O método consiste no bombeamento, sob pressão, de 

fluido de fraturamento (água, areia e compostos químicos) de forma a estimular o 

cisalhamento da rocha e criar fraturas que, preenchidas pela areia, se tornem caminhos 

preferenciais para a migração de gases e fluidos aprisionados (Gandossi, 2013), ou a ser 

aprisionado, no caso do CO2.  

Conforme Davies et al. (2012), fraturamentos induzidos pelo fracking podem 

chegar a distâncias verticais de até 600 metros, a depender do comportamento das rochas 

e suas propriedades geomecânicas. Sendo assim, caso essa técnica seja necessária para a 
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injeção de CO2 no reservatório, deve-se considerar uma distância vertical mínima de 600 

metros entre o reservatório utilizado e possíveis aquíferos existentes na sucessão, 

podendo ser considerado um requisito para segurança do armazenamento. 

 

3.3.5. Basaltos 

A mineralização do carbono é considerada a técnica de maior segurança para 

armazenamento geológico (Benson et al., 2005; Oelkers et al., 2008; Gislason e Oelkers, 

2014; Snæbjörnsdóttir et al., 2017), garantindo seu aprisionamento por períodos de tempo 

de escala geológica (Gislason, 2014). Uma vez que rochas basálticas possuem no geral 

composição com cerca de 25% de óxidos de cálcio, magnésio e ferro (Schaef et al., 2010), 

além de serem muito reativas em água, elas são consideradas uma das maiores 

possibilidades de reservatórios para mineralização de carbono (Gislason et al., 2010; 

Schaef et al, 2010; Wolff-Boenisch et al., 2006; Rosenbauer et al., 2012; Gysi & 

Stefansson, 2012; Galeczka et al., 2014).   

Assim, rochas basálticas têm recebido cada vez mais atenção no que diz respeito a 

seu potencial como alternativa de ambientes para estocagem de CO2. São rochas 

vulcânicas escuras, ricas em sílica e cátions, como cálcio, ferro e magnésio, que uma vez 

combinados com CO2 podem precipitar minerais carbonáticos, a depender das condições 

físico-químicas (NETL, 2008). 

Essa formação de minerais carbonáticos ocorre da reação continuada dos íons 

bicarbonato com cálcio, magnésio e ferro dos minerais silicáticos tais como argilas, 

micas, cloritas e feldspatos presentes na matriz rochosa (Gunter et al., 1997), sendo um 

processo lento que apenas produz efeitos relevantes na escala de centenas a milhares de 

anos (IPCC, 2005; Ghomian et al., 2008).  

No entanto, estudos recentes vêm apontando para a possibilidade de mineralização 

em períodos de tempo bem menores. Em estudo de Matter et al. (2016) no projeto piloto 

CarbFix na Islândia, a mineralização natural do CO2 dissolvido injetado em basaltos em 

profundidades de ocorrência entre 400 e 800 metros foi obtida em um período de dois 

anos. Von Strandmann et al (2019) indicam que para esse mesmo projeto islandês, 

165 ± 8,3 tCO2 teriam sido precipitados na forma de calcita, representando uma eficiência 

geral de 72 ± 5% do processo de armazenamento de carbono, o que indica um grande 

potencial dessa alternativa. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0040
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0100
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0100
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0325
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A dissolução do CO2 na água (Equação I), por sua vez, é dependente de condições 

físico-químicas tais como temperatura, pressão e salinidade do meio, sendo associada a 

mudanças, como redução do pH devido à formação de ácido carbônico (Equação II) como 

produto da reação (Gaus, 2010). Reações subsequentes passíveis de ocorrer são as de 

dissociação do ácido em íons (Equação III). Os ânions bicarbonatos podem também se 

dissociar (Equação IV), gerando íons que estarão também disponíveis para reagir com os 

minerais constituintes da matriz rochosa. 

As condições de pH são determinantes na ocorrência dessas reações e das espécies 

carbônicas predominantes no meio. Em condições de pH 4, por exemplo, predomina a 

reação II, enquanto a um pH 6, predomina a reação III e a um pH 9, predomina a reação 

IV. Sendo assim, condições alcalinas condicionam e favorecem a carbonatação mineral a 

partir da conversão de CO2 em carbonatos (Druckenmiller e Maroto-Valer, 2005). 

Portanto, a dissolução dos compostos carbonatos aumenta conforme redução do pH e 

aumento da acidez (Gerven et al., 2004) 

 

Equações I, II, III e IV. 

(I) CO2(g) ↔ CO2(aq)  

(II) CO2(aq) + H2O ↔  H2CO3(aq)  

(III) H2CO3(aq) → H+
(aq) + HCO3

-
(aq) 

(IV) HCO3
-
(aq) → H+

(aq)+ CO3
2-

(aq) 

 

Uma vez que o ajuste natural da alcalinidade ocorre em taxas extremamente lentas, 

é possível se utilizar soluções tampões ou aditivos químicos durante o processo de injeção 

de CO2 no sentido de garantir uma continuidade do pH elevado, de forma a favorecer sua 

carbonatação e precipitação mineral (Dilmore et al., 2007; Schütz, 2010), garantindo seu 

aprisionamento efetivo e acelerado (Liu e Maroto-Valer, 2010). 

As equações V, VI e VII exemplificam a formação de minerais carbonáticos, a 

partir da interação de cátions disponíveis no meio com os ânions formados conforme a 

Equação IV (Druckenmiller e Maroto-Valer, 2005). Assim, possíveis íons metálicos 

presentes no meio podem reagir com o íon carbonato para formar carbonatos minerais, 

obtendo-se assim a calcita (CaCO3), magnesita (MgCO3), dolomita (CaMg(CO3)2) e 
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siderita (FeCO3) por exemplo (Metz et al., 2005; Roger et al., 2006; Oelkers et al., 2008; 

Gislason & Oelkers, 2014; Gislason et al., 2010; Oelkers et al., 2008; Gislason et al., 

2014) (Equações V, VI e VII). 

 

Equações V, VI e VII. 

(V) Ca2+ + CO3
2-

(aq) → CaCO3(s) ↓ (carbonato de cálcio) 

(VI) Mg2+ + CO3
2-

(aq) → MgCO3(s) ↓ (carbonato de magnésio) 

(VII) Ca2+ + Mg2+ + 2CO3
2-

(aq) → CaMg(CO3)2(s) ↓ (carbonato de cálcio e magnésio) 

 

Conforme Oelkers et al. (2008), uma vez que a reação de carbonatação depende da 

disponibilidade de cátions di-valentes, rochas como basaltos e ultramáficas, as quais 

contém grandes quantidades de metais bivalentes, se mostram como as melhores 

alternativas para estocagem de CO2 a partir de trapeamento mineral. Esse trapeamento 

depende ainda da superfície de contato entre o mineral e a água contendo CO2 dissolvido 

e da razão do fluxo de fluido que passa na interface (Gunter et al., 2004). 

Além disso, essa interação química dos componentes é característica exclusiva de 

basaltos, isolando efetiva e permanentemente o CO2 da atmosfera, o que seria uma grande 

vantagem ao longo do tempo. Conforme Carneiro et al. (2013), a reação de carbonatação 

para estocagem de CO2 em basalto mostra-se eficiente, sendo uma alternativa interessante 

para o uso do CCS.  

 No entanto, apesar de ser característico de basaltos, o processo de mineralização do 

CO2 pode também ocorrer em arenitos e rochas sedimentares no geral, na presença de 

cimentos carbonáticos e ferruginosos, ou mesmo minerais com essa composição na matriz 

rochosa, como arenitos líticos, seguindo o mesmo princípio da mineralização em basaltos. 

Assim, a disponibilidade de íons, na presença de água, passa a interagir com o CO2, 

formando minerais carbonáticos e garantindo o aprisionamento efetivo do gás, não sendo 

um processo restrito a rochas máficas e ultramáficas. 
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3.4. Fatores principais de reservatórios de CO2 

A partir das características apresentadas, tem-se que os principais ambientes 

geológicos de estocagem de CO2 são: formações salinas saturadas ou aquíferos salinos 

em grandes profundidades; reservatórios de petróleo e gás depletados e abandonados;  

camadas  de  carvão  mineral  não  mineráveis (Global  CCS Institute, 2013), e camadas 

de basaltos, conforme Figura 25. A Tabela 4 apresenta um resumo das principais 

características geológicas de potenciais reservatórios de CO2. 

 

 

 

Figura 25. Ambientes geológicos diversos que podem atuar como reservatórios para armazenamento de 

carbono. Adaptado de Metz et al. (2005). 

 

Tabela 4. Resumo das principais características de diferentes reservatórios geológicos potenciais para o 

armazenamento de CO2. 

Tipo de 

reservatório 

Profundidade 

(m) 

Espessura 

(m) 
Permoporosidade 

Trapeamento 

principal 

Fatores 

Críticos 

Reservatórios 

óleo/gás 
> 800 > 10 

Porosidade >10 %                     

Permeabilidade > 

2mD 

Estratigráfico/estrutural 

e camadas selantes 
Retrofit 

Aquíferos 

salinos 
> 800  > 10 Camada Selante Potabilidade 

Camadas de 

carvão 

> 300  e 

< 1.000 
> 2 Microporosidade 

Sorção em material 

orgânico 

Baixa 

permeabilidade 

Folhelho > 800 > 10 Microfraturas 
Sorção em 

argilominerais 

> 600m de 

distância de 

aquíferos 

Basaltos > 400  - 
Vesículas e 

fraturas 

Mineralização e 

camada selante 

Disponibilidade 

hídrica 
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3.5. Aspectos e riscos associados à injeção e armazenamento de CO2 

Uma vez injetado no subsolo para armazenamento geológico, o CO2 poderá 

interagir com três níveis distintos, sendo eles: poços de injeção (poços em produção ou já 

abandonados); a rocha reservatório, que irá estocar o CO2 ao longo do tempo; e a rocha 

ou formação geológica selante, a qual é associada a baixas permeabilidades, impedindo o 

fluxo e transporte do material (IPCC, 2005). 

   Nesse contexto, a primeira interação do gás injetado se dá com as estruturas e 

materiais que compõem o poço de injeção, sendo constituído por anéis de cimento e tubos 

de revestimento em aço, conforme Figura 26. Uma vez que o CO2 é injetado sob elevadas 

pressões e em estado supercrítico, a correta construção do poço é essencial para que sejam 

evitados escapes e vazamentos. Assim, há dois aspectos essenciais para a segurança desse 

procedimento, resumidos na integridade do cimento e do aço ao longo do tempo (Dalla 

Vecchia, 2009). 

 

 

Figura 26. Esquema de um poço de injeção de CO2, com destaque para as possíveis possibilidades de 

escape de fluidos e vazamentos: a) entre o tubo de revestimento e o anel de cimento; b) entre o plugue de 

cimento e o revestimento; c) através dos poros do cimento degradado; d) através do revestimento 

corroído; e) através de fraturas no cimento; f) entre o cimento e a rocha. Fontes: Gasda et al. (2005) e 

Duguid (2009). 
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Tendo em vista os mecanismos e processos geológicos e físico-químicos 

envolvidos no armazenamento geológico de CO2, deve-se realizar estudos determinados 

para se garantir a eficácia dos procedimentos e segurança da estocagem ao longo de toda 

a cadeia. Assim, faz-se necessária a análise detalhada do reservatório geológico 

escolhido, de forma a se definir todos os parâmetros importantes e se compreender fatores 

tais como extensão, porosidade, permeabilidade, composição mineralógica, composição 

geoquímica, molhabilidade, conteúdo de material orgânico e características estruturais do 

reservatório, de forma a se conhecer a reatividade do CO2, a capacidade de 

armazenamento e seu comportamento quando injetado. 

Uma vez que o CO2 é injetado e aprisionado, há um aumento da pressão de poros 

na rocha, o que pode acarretar a mudança do estado de equilíbrio do sistema quanto a 

tensões, podendo chegar ao limite de estabilidade, causando rompimentos, fraturas 

induzidas e microssismos locais, o que poderia afetar a seguridade do reservatório, além 

de viabilizar escapes de gases pelas descontinuidades geradas. 

Em relação a riscos associados ao mecanismo de armazenamento de carbono dentro 

de projetos de CCS, pode-se elencar o risco ambiental como um dos mais importantes, 

uma vez que o gás injetado fica sujeito a possíveis descontinuidades, fraturas ou caminhos 

de migração presentes no reservatório que possam servir como escape para o CO2, o qual 

poderia então contaminar aquíferos ou migrar para a superfície terrestre ou outras 

unidades não previstas (Olabodea et al., 2013).  De acordo com estudos de Stenhouse 

(2009), taxas aceitáveis de vazamento têm sido expressas como uma percentagem do 

volume total injetado e tipicamente podem variar de 0,01% por ano (1% em mais de 100 

anos) a 0,001% por ano (1% em mais de 1.000 anos). 

Dessa forma, é essencial que ocorra a adequada escolha do local de armazenamento, 

devendo ser uma região geologicamente estável, buscando minimizar riscos de escapes 

de gases com movimentações tectônicas e sismos, e se faz necessário um monitoramento 

desses reservatórios e poços ao longo do tempo, buscando promover a segurança e 

garantia de que a distribuição do CO2 seja conhecida espacial e temporalmente (Baines 

et al., 2004). 

Koornneef et al. (2009) realizaram estudo em relação a avaliação de impacto 

ambiental para projetos de captura e armazenamento de CO2  na Holanda, compilando os 

principais aspectos avaliados e impactos associados, os quais podem ser resumidos em: 
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impactos no uso da terra; em possíveis sítios arqueológicos existentes; na biodiversidade; 

uso da água e de recursos naturais; impactos visuais na paisagem; emissões associadas à 

atividade operacional; geração e gerenciamento de resíduos; contaminação do solo e 

águas; contaminação de águas subterrâneas e aquíferos associada a vazamentos;  

consequências em nível de fauna e flora associada a outros fatores; e impactos 

socioeconômicos. 

Os autores ainda apontam para a inexistência de regulação que preveja o 

monitoramento do reservatório à longo prazo após encerramento das operações e planos 

para casos de fluxos e vazamentos associados a movimentações do terreno e eventos 

sísmicos, sendo algo fundamental e devendo ser revisto. Além disso, definem que os 

maiores fluxos de escape de gases descritos na literatura indicam a ruptura de gasodutos 

como a causa mais frequente dessas emissões, seguida por defeitos e problemas na cabeça 

do poço de injeção de CO2 (Koornneef et al., 2009). 

Koornneef et al. (2009) discorrem também sobre a questão hídrica, estimando um 

aumento de 32% a 93% do consumo de água em uma usina a partir da instalação de uma 

planta de CCS. Essa questão também é abordada pela Agência Ambiental da Inglaterra 

(EA), levantando aspectos tais como a redução no volume de água de corpos hídricos 

superficiais a partir da retirada de água para as novas plantas de CCS. 

Conforme a Agência Ambiental Europeia (EEA, do inglês), deve-se atentar ainda 

para a questão energética envolvida, sendo associado um aumento de cerca de 15% a 23% 

no consumo energético de plantas já existentes com a instalação de tecnologias CCS, o 

que impacta nas emissões indiretas de CO2  relacionadas à geração e transporte desses 

energéticos. 

Em relação a riscos à saúde humana, o principal se associa a possíveis vazamentos 

graduais ou abruptos de CO2, tanto do reservatório através das rochas superiores e 

descontinuidades, chegando à superfície, por inadequação das rochas selantes, quanto de 

vazamentos que podem ocorrer no transporte do gás em superfície. O CO2 em altas 

concentrações na atmosfera se revela tóxico e, dada sua maior densidade que o ar 

atmosférico, pode causar danos à saúde e até a morte de seres vivos. No entanto, estudos 

indicam que as taxas e probabilidades de vazamento são bem baixas (IPCC, 2005). 

A incerteza associada ao armazenamento geológico, portanto, se baseia 

essencialmente na estabilidade dos reservatórios em longo prazo, sendo também existente 
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o risco a partir de instrumentos técnicos e equipamentos, como compressores e gasodutos. 

Processos geoquímicos, como dissolução de rochas carbonáticas a partir da percolação 

de fluidos ácidos; processos induzidos pela variação da pressão, como a expansão de 

fissuras nas rochas selantes devido à sobrepressão durante a injeção de CO2; vazamentos 

a partir de poços preexistentes e a expansão da água de formação do reservatório, 

movimentada quando na injeção do gás, são possíveis fatores geológicos de risco que 

devem ser levados em conta quando no projeto de implantação de CCS. 

A partir disso, podem-se levantar algumas medidas principais como potenciais 

formas de prevenção e mitigação de danos associados à instalação e operação de plantas 

de CCS, tais como: a elaboração de estudos ambientais detalhados antes da construção 

dos empreendimentos, avaliando todos os aspectos envolvidos no projeto e influenciando 

na escolha do local para implementação dessa tecnologia; conhecimento pleno das 

condições do local de armazenamento para fins comparativos após a injeção de CO2; 

construção do poço e gasodutos baseada em princípios de segurança e durabilidade dos 

materiais utilizados, de forma a se garantir seu isolamento ao longo do tempo, evitando 

escapes de gases; realização de estudos geológicos detalhados, de forma a caracterizar 

bem a zona do reservatório subterrâneo, buscando grandes profundidades, sistemas 

geológicos eficientes e distanciamento de aquíferos e zonas de falhas; um bom plano de 

descomissionamento, prevendo o monitoramento pós-encerramento da operação ao longo 

de um período de tempo considerável, preferencialmente permanente, de modo a se 

verificar a segurança e as taxas de emissão superficial de gases a partir da área do 

reservatório; monitoramento das águas subterrâneas para verificação de mudanças na 

composição e possíveis indícios de contaminação, além de adoção de boas práticas 

ambientais básicas, buscando a preservação do meio ambiente local frente ao novo 

empreendimento (Koornneef et al., 2011). O monitoramento pode ser feito por métodos 

diretos ou indiretos, como amostragens de gases e água subterrâneos, a métodos 

geofísicos e de sensoriamento remoto. 

Chen et al. (2019), por sua vez, realizaram estudo de monitoramento de vegetação 

por sensoriamento remoto de modo a acompanhar áreas de projetos de CCS em 

andamento, avaliando possíveis impactos e buscando identificar possíveis escapes de 

gases. A ferramenta do sensoriamento remoto e imageamento aéreo, principalmente com 

sensores multiespectrais, pode ser interessante no sentido de proporcionar um 

monitoramento e acompanhamento contínuo ao longo do tempo com baixos custos. 
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Leung et al. (2014) apontam métodos sísmicos, gravimétricos, sensoriamento remoto e 

amostragens de água e ar atmosférico na região do reservatório como medidas para 

monitoramento em longo prazo. 

 

 

3.6. Estimativa da capacidade teórica de armazenamento de CO2 

 O cálculo de capacidade teórica para armazenamento geológico de CO2 pode 

ser feito a partir de uma escala de bacia a uma escala de uma armadilha específica ou site 

para o aprisionamento, como tem sido apresentado em diversos projetos de avaliação de 

potencial geológico para estocagem de CO2, não havendo ainda uma padronização para 

essa estimativa (IEA, 2013).  

 No entanto, pode-se se elencar alguns parâmetros principais que são levados 

em conta na maioria dos projetos e cálculos para capacidade de armazenamento, sendo 

eles: o volume da formação reservatório a ser utilizada dentro da área definida; a unidade 

de armazenamento ou armadilha; a porosidade da formação; a densidade do CO2 nas 

condições do reservatório; e um fator de eficiência de armazenamento (IEA, 2013).  

É importante levar em consideração que diferentes mecanismos de trapeamento 

ocorrem simultaneamente e ao longo do tempo nos reservatórios, o que implica em um 

grau de complexidade muito elevado para a estimativa de capacidade de armazenamento 

de CO2 nos reservatórios, dada a grande diversidade de parâmetros e incertezas existentes. 

Assim, os cálculos aqui apresentados são de natureza teórica e podem ser considerados 

como simplificações, a fim de se partir de um valor inicial para o potencial de 

armazenamento nos reservatórios estudados.  

Além disso, deve-se considerar também que a evolução do nível de informação e 

acurácia na avaliação do potencial de armazenamento, das diferentes escalas de detalhe e 

da variação do grau de incerteza são fatores que impactam diretamente projetos e seus 

valores econômicos (Bradshaw et al., 2007; Bachu et al., 2007), conforme Figura 27.  O 

presente estudo, por se tratar de um estudo de caso regional, em escala de bacia, possui 

ainda um elevado grau de incerteza, o qual seria reduzido conforme aumento da 

disponibilidade de informações e recursos para análise. Além disso, conforme Bachu et 

al. (2005), capacidades teóricas representam um limite máximo de estimativa de 

capacidade, sendo irreais no sentido de sempre haver fatores limitantes diversos, tais 
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como físicos, técnicos regulatórios e econômicos que impossibilitam o uso integral da 

capacidade teórica do reservatório. 

 

 

Figura 27. Variação em tamanho e resolução de diferentes capacidades de armazenamento. A) Pirâmide 

de recursos técnico-econômicos. B) Escala de dados e avaliações. Fonte: Bachu et al. (2007). 

 

3.6.1. Aquíferos salinos 

O cálculo da capacidade de armazenamento em aquíferos salinos trapeados com 

armadilhas estruturais ou estratigráficas parte do pressuposto que o reservatório está 

inicialmente saturado em água e será ocupado pelo gás injetado. Assim, conforme Bachu 

et al. (2007), o volume teórico disponível para armazenamento de CO2 (VCO2t) pode ser 

calculado a partir do volume geométrico do reservatório (Vtrap), porosidade do 

reservatório (ϕ) e saturação em água (Swirr), conforme Equação VIII. É importante ressaltar 

aqui que esse cálculo se revela simplificado, no sentido de considerar uma porosidade 

constante e desconsiderar outros processos atuantes na interação do CO2 com o aquífero, 

como solubilidade, trapeamento hidrodinâmico e até mesmo mineralização, considerando 

um longo prazo de permanência.  

 

Equação VIII. 

VCO2t = Vtrap  ϕ (1 - Swirr) ≈ A h ϕ (1 - Swirr) 
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3.6.2. Camadas de carvão  

O cálculo de estimativa de capacidade de armazenamento de CO2 (ACO2) em 

camadas de carvão depende da densidade do CO2 nas condições do reservatório (ρCO2r), 

da razão de troca entre CO2 e CH4 (ER) e da quantidade de gás produzível do reservatório 

(PGIP), conforme Equação IX (Bachu et al., 2007; van Bergen et al., 2001;  White et al., 

2005). A densidade do CO2 em condições padrão é estimada em 1,87 kg/m3. A quantidade 

de gás produzível (PGIP) depende do volume e densidade do carvão, teor de cinzas, 

conteúdo de CH4 (Gc) e fator de recuperação (Equação X). 

 

Equação IX. 

ACO2 = ρCO2r x ER x PGIP 

 

Equação X. 

PGIP = Vc(1 – Ac – Mc) x ρc x Gc x Cf x Rf 

 

Sendo:  

Vc = volume de carvão (área x espessura de ocorrência da camada reservatório) 

Ac = teor de cinzas (em % da massa total) 

Mc = teor de umidade (em % da massa total) 

Ρc = densidade do carvão (1,4 t/m³) 

Gc = conteúdo de gás no reservatório (conteúdo de CH4) 

Cf = fator de completação do reservatório 

Rf = fator de recuperação  

 

O fator de completação (Cf) representa uma estimativa da porcentagem da 

espessura total da camada de carvão que irá contribuir para o armazenamento/produção 

de gás, sendo dependente da existência e espessura de camadas intermediárias que 

separem as camadas de carvão a serem utilizadas. Como no presente estudo foram 

estudadas camadas de carvão sem ocorrência de camadas intermediárias, esse fator tende 

a 100%. 
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O fator de recuperação (Rf) se refere, para caso de CBM, à quantidade de gás que 

pode ser produzida, variável entre 20 e 60 % (van Bergen et al., 2001). Para aplicação para 

cálculo de potencial para armazenamento de CO2, esse fator seria equivalente ao fator de 

armazenamento Rs (Bachu et al., 2007), sobre o qual ainda não há consenso na literatura, 

dada a falta de vasta aplicação desse método de armazenamento em camadas de carvão. 

Sendo assim, no presente estudo foi considerado um valor intermediário e mais 

conservador, de 30 %.  

 

3.6.3. Reservatórios de óleo e gás 

Para o cálculo de estimativa de capacidade de armazenamento de CO2 em 

reservatórios de óleo e gás é desconsiderada a existência de hidrocarbonetos em solução, 

a fins de simplificação, conforme Bachu et al. (2007). Assim, conforme Bachu et al. 

(2007), o cálculo simplificado da capacidade teórica (MCO2t) é definido pelo fator de 

recuperação (Rf), densidade do gás no reservatório (ρCO2), volume original de óleo e gás 

no reservatório (OOIP/OGIP), e fração de gás injetado (FIG), de acordo com a pressão 

(P), temperatura (T) e fator de compressibilidade do gás (Z), conforme Equação XI (para 

reservatórios de gás) e Equação XII (para reservatórios de petróleo). Bf é o fator de 

volume da formação que traz o volume de óleo de condições padrão para condições in 

situ; Viw e Vpw são os volumes de água injetada e produzida, respectivamente. 

 

Equação XI.  

MCO2t = ρCO2 * Rf * (1 – FIG) * OGIP [(PSZITT)/(PIZSTS)] 

  

Equação XII.  

MCO2t = ρCO2 * [(Rt * OOIP)/ Bf – Viw + Vpw] 

 

3.6.4. Folhelhos 

Para a estimativa de capacidade de armazenamento de CO2 por adsorção em 

folhelhos, Tao e Clarens (2013) sugerem cálculo a partir das taxas de produção de metano 

da unidade, sendo dependente do volume de gás no reservatório (V∞) da taxa de difusão 
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de gases na rocha (DEco2, DEch2) e dos volumes de adsorção de gases (V∞CO2, V∞CH4), conforme 

Equação XIII. 

 

Equação XIII. 

 

Sendo: 

DEco2, DEch2 = Coeficiente de difusão efetiva de CO2 e CH4  

V∞ = Volume de gás 

V∞CO2, V∞CH4 = Volume de adsorção de CO2 e CH4  

 

3.6.5. Trapeamento mineral 

Como descrito em tópicos anteriores, o trapeamento mineral é muito dependente da 

composição química da rocha reservatório e da água de formação, bem como das 

condições de temperatura e pressão, que afetam diretamente a reatividade do CO2. Há 

ainda uma direta relação com a superfície de contato dos minerais com a água de 

formação contendo CO2, além da taxa de fluxo do fluido pela superfície (Gunter et al., 

2004). Dado o elevado grau de complexidade envolvido nos processos químicos e físicos 

e o nível de detalhe necessário para estimar a capacidade de armazenamento de CO2 nesse 

tipo de reservatório, Bachu et al. (2007) indicam que essa estimativa apenas seria possível 

em escala local, a partir de simulações numéricas e experimentos laboratoriais, sem haver 

uma equação geral aplicável para esse tipo de reservatório. 
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4. CAPÍTULO IV: USINAS TERMELÉTRICAS A CARVÃO 

 

4.1. Aspectos técnicos e históricos 

 O carvão mineral é um combustível fóssil sólido formado a partir da matéria 

orgânica de vegetais depositados e soterrados em bacias sedimentares e transformados ao 

longo do tempo. Essa classificação “carvão mineral” engloba diferentes subtipos, 

relacionados ao grau de evolução da matéria orgânica soterrada, compactada e 

desidratada, sendo associados também ao teor de carbono. Assim, o material orgânico 

sedimentado passa a receber diferentes nomes: turfa (< 60% de carbono), linhito (60% a 

80%), hulha (80% a 90%) e antracito (> 90%), sendo que o poder calorífico aumenta 

conforme aumento dos teores (Branco, 2014). 

 O carvão mineral foi um dos primeiros combustíveis utilizados em larga 

escala pela humanidade, dada sua abundância distribuída globalmente e baixo custo de 

explotação, tendo sua expansão consolidada na Revolução Industrial (século XVIII), com 

o desenvolvimento de máquinas a vapor que mudaram drasticamente os modos de 

produção da sociedade. Posteriormente, foi empregado na geração de eletricidade e em 

processos industriais, tais como siderurgia, metalurgia e cerâmicas (ANEEL 2008). 

 Em 2018 o carvão mineral representou 27% do consumo de energia primária 

(BP, 2019) e 38% da geração de eletricidade mundial, mantendo sua posição como 

principal fonte geradora e contando com 1,1% de crescimento em relação ao ano anterior 

(EIA, 2019). No Brasil, a participação do carvão na matriz energética foi de 5,8% em 

2018, com redução de 0,9% em relação ao ano anterior; já na matriz elétrica, respondeu 

por 3,2% da geração, representando 12,7% da geração termelétrica total (MME, 2019) 

 Usinas termelétricas são responsáveis pela geração de eletricidade a partir da 

queima de combustíveis, como carvão mineral, e aproveitamento do calor (energia 

térmica) liberado na caldeira para o aquecimento e circulação de fluidos em tubos, até sua 

passagem por turbinas, movimentando seus eixos que, associados a geradores, 

transformam a energia mecânica em energia elétrica, a qual é então convertida nas tensões 

apropriadas para transmissão e distribuição nas redes aos consumidores. O vapor residual 

que é transferido para a turbina é posteriormente condensado a partir de uma fonte fria, 

retornando para a caldeira para ser novamente aquecido, ciclicamente, num processo 

fechado (Oliveira, 2009), conforme esquema representado na Figura 28. 



72 
 

 

Figura 28. Esquema simplificado do processo de geração de energia elétrica através da combustão do 

carvão mineral em termelétricas. Fonte: ANEEL (2008).  

  

 Esse processo de combustão do carvão em usinas tem como consequência 

emissões de gases e particulados, os quais devem ser controlados conforme padrões 

ambientais estabelecidos. O aumento da eficiência de processos nas plantas energéticas é 

uma das formas de melhor custo-benefício para atuação no controle das emissões (WCI, 

2007), podendo ser também utilizadas outras tecnologias para tal, como o tratamento de 

efluentes com precipitadores e filtros, lavadores de gases, dessulfurizadores e técnicas de 

captura de gases para armazenamento ou destinações diversas (WCI, 2007). 

   

4.2. Principais usinas termelétricas a carvão no Brasil 

Conforme dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, no Brasil existem 

atualmente dez usinas termelétricas abastecidas a carvão mineral em operação (Tabela 5), 

totalizando 3,2 GW de potência instalada (ANEEL, 2015; EPE, 2016). Conforme a Figura 

29, essas usinas são concentradas em maior parte na região Sul, produtora de carvão, além 

de usinas isoladas próximas a portos marítimos.  

Essa produção se dá principalmente a partir de jazidas de carvão proveniente da 

Formação Rio Bonito da Bacia do Paraná. De acordo com Gomes et al. (2003), merecem 

destaque na produção as seguintes jazidas: Sul-Catarinense (SC), Santa Terezinha, 

Morungava–Chico Lomã, Charqueadas, Leão, Iruí, Capané e Candiota (RS) e Figueira–

Sapopema (PR), além das jazidas do Baixo Jacuí (RS). 
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Tabela 5. Unidades de geração termelétrica a carvão no Brasil e respectivas capacidades instaladas. Fonte 

dos dados: EPE (2016). 

Unidade Capacidade Instalada (MW) 

Usina Pampa Sul (RS) 345 

Usina Termelétrica Presidente Médice / Candiota II (RS) 796 

Candiota III (RS) 350 

Usina de Charqueadas (RS) 72 

Usina São Jerônimo (RS) 20 

Usina  de Figueira (PR) 20 

Usina Porto do Itaqui (MA) 360 

Usina Porto do Pecém I (CE) 720 

Usina Porto do Pecém II (CE) 365 

Complexo Jorge Lacerda (SC) 857 

 

 

4.3. Caracterização do Complexo Jorge Lacerda 

O Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, sob concessão da empresa Engie Brasil 

Energia, é localizado no município de Capivari de Baixo, no sudeste do estado de Santa 

Catarina, e foi criado pelo Governo Federal na década de 1960 para utilização do carvão 

mineral produzido nos arredores da região e proporcionar uma reserva estratégica e 

segurança energética ao sistema elétrico. A região é localizada dentro da área de 

ocorrência da Bacia Sedimentar do Paraná. 

O complexo é subdividido em três usinas, as quais totalizam sete grupos geradores 

que somam uma capacidade instalada de geração de 857 MW: Jorge Lacerda A, com duas 

unidades geradoras de 50 MW e duas de 66 MW cada; Jorge Lacerda B, com duas 

unidades de 131 MW cada; e Jorge Lacerda C, com uma unidade geradora de 363 MW.  

Essa capacidade instalada total do complexo é a maior do Brasil e da América do Sul 

dentro do setor (Quispe et al., 2012). 
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Figura 29. Empreendimentos termelétricos a carvão mineral futuros e em operação – situação em 

novembro de 2008. Fonte: ANEEL (2008). 

 

Para alimentar essa geração, são consumidos 200.000 toneladas de carvão mineral 

por mês, totalizando um consumo anual de carvão mineral de cerca de dois milhões de 

toneladas (Quispe et al., 2012). Esse carvão é caracterizado por ser um carvão alto-volátil 

de baixo grau de carbonificação, com poder calorífico entre 3.000 kcal/kg e 6.000 kcal/kg 

e alto teor de cinzas (CGEE, 2008).   
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A produção dentro do complexo é associada a uma eficiência aproximada de 37%, 

correspondendo a cerca de 52% das emissões de CO2 nacionais do setor termelétrico, com 

um fator de emissão médio de 1 tonCO2 por MWh de energia produzida, totalizando 

aproximadamente 1.055 Gg C/ano (Licks, 2010) ou 106 tonCO2 por ano. Para SO2, a 

emissão calculada foi de 104.483 toneladas em 2017 (Engie, 2017). Além disso, a planta 

produz cerca de 80.000 ton de cinzas por mês, sendo uma das maiores geradoras de cinzas 

do mundo (Silva et al., 2009). 

Conforme notícias veiculadas nos meios de comunicação, desde 2017 há uma 

intenção da operadora Engie de vender ou encerrar as atividades do Complexo, sendo a 

forçante ambiental e de transição energética uma das principais motivações da empresa 

(Godoi, 2020). Sendo assim, um possível retrofit das usinas e adaptação para instalação 

de planta de CCS poderia ser uma alternativa interessante para continuidade das 

atividades do complexo. 

 

 

5. CAPÍTULO V: BACIA SEDIMENTAR DO PARANÁ  

 

5.1. Aspectos gerais e Estratigrafia 

A Bacia do Paraná localiza-se no continente Sul-Americano, na porção centro-

oriental da Plataforma Sul-Americana. A bacia ocupa uma área de mais de um milhão de 

quilômetros quadrados em território brasileiro, incluindo os estados de MT, MS, GO, 

MG, SP, PR, SC e RS, totalizando aproximadamente 1,4 milhão de quilômetros 

quadrados e abrangendo também partes do Uruguai, Paraguai e Argentina. 

Conforme compilado em Milani et al. (1994, 2007), a Bacia do Paraná é preenchida 

por uma sequência Mesozoica a Paleozoica de rochas de origem vulcano-sedimentar, do 

Ordoviciano ao Cretáceo, com depocentro de cerca de sete quilômetros de espessura, com 

aproximadamente 5,5 quilômetros de diâmetro, com formato ovalado e eixo maior na 

direção N-S. A sequência deposicional compreende um conjunto descontínuo de super 

sequências, definidas por Milani et al. (1997), datando do Neo-Ordoviciano (cerca de 450 

milhões de anos) ao Neo-Cretaceo (cerca de 65 milhões de anos): Super Sequência Rio 

Ivaí, Paraná, Gondwana I, Gondwana II e Gondwana III, conforme Figuras 30 e 31. 
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Figura 30. Distribuição das supersequências estratigráficas da Bacia do Paraná. Fonte: Cagliari et al. 

(2014). 

 

Na região Sul-Sudeste do Brasil afloram rochas da bacia de formações Paleozoicas 

e Mesozoicas, incluindo rochas vulcânicas e sedimentares, além do embasamento Pré-

Cambriano composto por complexos granito-gnáissicos. O espaço de acomodação para a 

Supersequência Rio Ivaí foi criado pela reativação de zonas de fraqueza do embasamento. 

Esta sequência inclui os arenitos basais da Formação Alto Garças, camadas de diamictitos 

da Formação Iapó e folhelhos fossilíferos e siltitos da Formação Vila Maria (Milani, 

1997). Acima, separada por uma discordância erosiva, depositou-se a Supersequência 

Paraná, com sedimentos arenosos eodevonianos da Formação Furnas, passando 

gradualmente para sedimentos marinhos da Formação Ponta Grossa, que é composta por 

folhelhos, siltitos e arenitos de idade devoniana (Zalán et al., 1990,1991). 

Acima, separadas por discordância, ocorrem as formações constituintes do Grupo 

Itararé, que representam diferentes ambientes de um sistema deposicional flúvio-lacustre 
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e marinho que esteve sob influência de geleiras (Schneider et al., 1974). Recobrindo as 

rochas do Grupo Itararé ocorrem as rochas das formações Rio Bonito (White, 2006) e 

Palermo, que constituem o Grupo Guatá, sendo basicamente arenitos, siltitos e pelitos 

permianos de diferentes sistemas deposicionais, com ocorrência de carvão na Formação 

Rio Bonito.  

 

 

Figura 31. Diagrama estratigráfico da Bacia do Paraná. Fonte: Milani et al. (2007). 

 

As rochas das formações Irati, Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro constituem o 

Grupo Passa Dois, recobrindo o Grupo Guatá. As rochas da Formação Irati representam 

a deposição em ambiente marinho de águas calmas, e consistem principalmente de 

folhelhos e calcários (Schneider et al., 1974). Os folhelhos e siltitos da Formação Serra 

Alta representam depósitos de ambiente marinho, e a Formação Teresina compreende 

depósitos de siltitos e arenitos de ambiente marinho de águas rasas e agitadas (Schneider 

et al., 1974). No topo do Grupo Passa Dois ocorre a Formação Rio do Rastro, composta 

por intercalações de arenitos e siltitos. A deposição desta formação é atribuída 

inicialmente a um ambiente marinho raso (supra a infra-maré) que transiciona para 



78 
 

depósitos de planície costeira passando, posteriormente, à implantação de uma 

sedimentação flúvio-deltaica (Schneider et al., 1974). 

Acima, estão os depósitos eólicos da Formação Botucatu e as rochas vulcânicas da 

Formação Serra Geral (Milani et al., 2007). A Formação Botucatu é composta 

predominantemente por arenitos de fácies eólicas depositados em ambiente desértico 

(Milani et al., 2007). As rochas vulcânicas da Formação Serra Geral foram geradas em 

um evento magmático fissural Mesozoico e são compostas por uma espessa pilha de lavas 

basálticas e uma intricada rede de diques e soleiras que cortam a inteira seção sedimentar 

da Bacia do Paraná (Milani et al., 2007).  

A bacia tem sido submetida historicamente a distintos eventos tectônicos, gerando 

seu soerguimento de até 1.000 m da porção sudeste, com rebaixamento de 200 m da 

porção noroeste (Wetland, 2014). 

Além disso, ela abriga um dos mais importantes aquíferos do mundo, o Aquífero 

Guarani, cobrindo uma área de mais um milhão de quilômetros quadrados, com 

profundidades de 90 m a até 1.800 m e contendo um volume de cerca de 37 mil km³ de 

água em arenitos das formações Pirambóia e Botucatu (Machado, 2013; Wetland, 2014). 

Para o estado de Santa Catarina, foco do presente estudo, as profundidades do topo do 

aquífero variam entre 0m e 1.300m (Machado, 2016), conforme Figura 32.  Já para o 

norte do estado do Rio Grande do Sul, o qual também está contido dentro da área de 

estudo aqui definida, as profundidades do topo variam entre 0 e 600m (Machado, 2016), 

conforme Figura 33. 

São descritos dois sistemas petrolíferos principais na bacia, sendo eles:  Ponta 

Grossa-Itararé, com folhelhos negros devonianos da Formação Ponta Grossa 

caracterizados como rochas fonte tipo II, com COT médio entre 1,5 a 2,5 %; e arenitos 

glaciais carboníferos do Grupo Itararé como reservatórios, principalmente de gás natural; 

também há acumulações de gases na Formação Rio Bonito, associadas à mesma fonte 

(Milani e Zalán, 1999). O sistema petrolífero Irati-Pirambóia-Rio Bonito tem folhelhos 

negros da Formação Irati como rochas geradoras, com COT de até 24 % e espessuras 

médias de 80 m, com reservatórios nos arenitos das formações Pirambóia e Rio Bonito 

(Milani, 1999). 
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Figura 32. Mapa de contorno estrutural do topo do Sistema Aquífero Guarani (SAG) no estado de Santa 

Catarina. Fonte: Machado (2016). 

 

 

Figura 33. Mapa de contorno estrutural do topo do Sistema Aquífero Guarani (SAG) no estado do Rio 

Grande do Sul. Fonte: Machado (2016). 

 

5.2. Evolução Tectono-Sedimentar 

A Bacia do Paraná é uma vasta bacia intracratônica sul-americana, do tipo sinéclise,  

desenvolvida completamente sobre crosta continental e preenchida por rochas 

sedimentares e vulcânicas, cujas idades variam entre o Ordoviciano e o Cretáceo (Zalán 
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et al. 1987; Milani et al. 2007). Sua evolução engloba um conjunto de sucessões de 

processos envolvendo distensão continental, subsidência térmica e ajustes isostáticos 

(Milani, 1997 e 2004), conforme Figura 34. 

 

 

Figura 34. Diagrama estratigráfico das seis super sequências deposicionais da Bacia do Paraná definidas 

por Milani et al. (2007). 

 

As reativações fanerozoicas das estruturas herdadas do embasamento pré-

cambriano da Plataforma Sul Americana contribuíram significativamente na evolução 

tectônica da Bacia do Paraná (Zalán et al., 1987), controlando seus depocentros, a 

sedimentação e o magmatismo da bacia (Brito Neves et al., 1984; Milani e Thomaz Filho, 

2000).  

O embasamento pré-cambriano da bacia é composto por terrenos granito-gnáissicos 

(Zalán et al., 1987), justapostos por cinturões de dobras e falhas (Cordani et al., 2009), 

formados ao final da Orogenia Brasiliana (890-490 Ma; Almeida e Hasui, 1984).  As 

reativações transtensionais se iniciaram no Ordoviciano formando pequenas bacias do 

tipo strike-slip, servindo de depocentro para deposição da Supersequência Rio Ivaí. 

(Milani et al., 1995, 1997). Durante o Siluriano haveria um período de atenuação das 
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tensões, associado a baixas taxas de subsidência e erosão nas sequências sedimentares da 

bacia (Milani e Ramos, 1998). 

No Devoniano, Carbonífero e Permiano (Supersequências Paraná e Gondwana I) 

há uma subsidência flexural da litosfera, formando inicialmente uma bacia do tipo sag 

(Milani et al., 2007).  A Supersequência Paraná materializa um  ciclo  transgressivo-

regressivo  completo  de  oscilação do  nível  do  Panthalassa,  iniciando  com  sedimentos  

arenosos  continentais  a  transicionais  eodevonianos  (Formação  Furnas)  gradando para  

sedimentos  marinhos  silto-argilosos acima (Formação  Ponta Grossa).    

A Supersequência  Gondwana  I sucede  o  ápice  das condições  glaciais na bacia, 

com o retorno da  sedimentação  a partir do degelo e  um  intenso  afluxo  sedimentar. O  

pacote  diretamente  ligado  à  fase  de  degelo transgressiva, com  1.500  metros  de  

espessura  máxima, é  conhecido  como  Grupo  Itararé,  constituído  dominantemente  

por  diamectitos  intercalados  a arenitos (Milani e Ramos, 1998), além do  Grupo  Guatá, 

formado por rochas de ambiente deltaico, marinho e litorâneo da Formação Rio Bonito e 

marinho da Formação Palermo, a qual registra as condições de inundação máxima da 

bacia para a supersequência (Milani, 1997). 

Acima, uma  seção  regressiva  com  até  400 metros  de  espessura  (Grupo  Passa  

Dois, constituído  pelas  Formações  Irati,  Serra  Alta,  Teresina  e  Rio  do  Rasto)  foi  

acomodada  por  um novo ciclo de  subsidência  do  embasamento,  culminando  nos  

depósitos eólicos eotriássicos (Formação Pirambóia), conforme Milani (1997). 

Do Triássico ao Jurássico tardio há um soerguimento central, continentalização da 

bacia e  formação do Arco de Ponta Grossa a partir de um intenso fluxo de calor na região 

central da bacia (Strugale et al., 2007), sendo seguido pela formação de grandes desertos 

arenosos (Formação Botucatu, Gondwana III) e amplo evento de vulcanismo basáltico 

intracontinental do início do Cretáceo (Formação Serra Geral), o qual representa uma das 

maiores LIPs (Large Igneous Province) do mundo (Zalán et al., 1987; Milani, 2004; 

Milani et al., 2007). Esse evento magmático é interpretado como fruto de ação de 

superplumas em série (Almeida et al., 2012). 

Durante o estágio de abertura do Oceano Atlântico Sul (134-114Ma), o estiramento 

da crosta continental (Zalán e Oliveira, 2005; Evain et al., 2015) gera uma grande variação 

lateral de espessuras da crosta, favorecendo a formação de células de convecção, 

promovendo delaminação de parte do manto litosférico, gerando anomalias termais e 



82 
 

ascensão astenosférica (Bernardes, 2015), a qual é associada à geração do magmatismo 

alcalino e elevação regional no final do Cretáceo  (Zalán e Oliveira, 2005). 

 

5.3. Arcabouço Tectônico-Estrutural 

O arcabouço estrutural da Bacia do Paraná evoluiu de um  rifte  Neo–Ordoviciano 

para  uma  bacia  intracratônica (Zalán et al., 1990), alongada na direção geral N–S, com 

depocentro na porção centro–oeste.  Os arcos regionais de Ponta Grossa e Rio Grande e 

lineamentos NW–SE e NE–SW são suas características  estruturais  mais  proeminentes, 

correspondentes a fraturas proterozoicas reativadas (Figura 35). 

 

Figura 35. Arcabouço estrutural da Bacia do Paraná. Fonte: Zalán et al. (1990). 

 

As fraturas alinhadas na direção NW–SE foram os dutos preferenciais para os 

eventos  extrusivos  e  intrusivos  e  estão  preenchidos  por  diques  de  diabásio. 
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Secundariamente ocorrem lineamentos de direção E-W (Zalán et al., 1990).  Direções E-

W do Neógeno são interpretadas como um sistema de falhas neotectônicas strike-slip, 

com componentes transpressivos e transtrativos associados ao estágio de abertura do 

Oceano Atlântico (Riccomini, 2008 ; Hasui, 2010 ; Pereira et al., 2012). 

Em relação ao aspecto sísmico, a Bacia do Paraná se localiza em uma região que 

apresenta um baixo grau de sismicidade, tendo sido registrados 125 eventos nos últimos 

120 anos, todos com grau de magnitude menor que quatro na escala Hichter (Boletim 

Sísmico Brasileiro, 2014) (Figura 36). Esse fator se mostra favorável para projetos de 

CCS na bacia, uma vez que uma baixa sismicidade e maior estabilidade oferecem maior 

segurança para o armazenamento geológico de CO2. 

 

 

Figura 36. Mapa de sismicidade da Bacia do Paraná, região Sul-Sudeste do Brasil, com dados de 1900 a 

2019 (125 eventos registrados). Fonte: Boletim Sísmico Brasileiro (2014) (modificado). 
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6. CAPÍTULO VI: POTENCIAL PARA ARMAZENAMENTO DE CO2 

 

6.1. Caracterização geológica da região de estudo  

Na região carbonífera de Santa Catarina, onde se localiza o Complexo Termelétrico 

Jorge Lacerda, afloram rochas vulcânicas e sedimentares, além do embasamento pré-

cambriano composto por complexos granito-gnáissicos (Figura 37). É possível observar 

com mais detalhe na Figura 38 as principais formações geológicas que afloram na região.  

 

 

Figura 37. Unidades aflorantes na região de estudo. Modificado de Morgental & Kirchner (1983) e 

Jelinek (2002). 

 

O embasamento da bacia encontra-se coberto pelas formações constituintes do 

Grupo Itararé (Schneider et al., 1974), seguidas pelas rochas das formações Rio Bonito e 

Palermo (Grupo Guatá). A primeira é associada a um ambiente deposicional inicial 

flúvio-deltaico, evoluindo para um sistema marinho transgressivo (Santos et al., 1984), 

dividida em três membros, sendo a porção basal constituída essencialmente de arenitos 

finos esbranquiçados, localmente grossos, siltitos argilosos, folhelhos carbonosos, carvão 

e conglomerados, do Membro Triunfo. A porção média, Membro Paraguaçu, é constituída 

por siltitos e folhelhos cinzas, com níveis de carbonato argilosos. O membro superior, 
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Siderópolis, constitui-se de camadas delgadas de arenitos finos, cinza escuros, 

intercalados com folhelhos e argilitos, com leitos de carvão localmente (Ketzer et al., 

2003). A espessura média da Formação Rio Bonito é de 100 m, sendo as espessuras 

máximas verificadas em cerca de 270 m, na região de Barra Nova/SC (cerca de 160 km 

da região de estudo), com distribuição horizontal contínua do Rio Grande do Sul até o 

nordeste de São Paulo. 

 

 

Figura 38. Mapa geológico da região carbonífera de Santa Catarina e adjacências. Modificado de Wildner 

et al. (2014). 
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Já a Formação Palermo indica ambiente deposicional inicialmente marinho 

transgressivo, gradando para ambiente plataformal raso (Milani e Zalán, 1999). É 

constituída de siltitos e argilitos cinzas, de distribuição homogênea, com espessura média 

de 90 m nos estados de Santa Catarina e Paraná, atingindo o máximo de 281 m no Rio 

Grande do Sul. 

  O contato inferior do Grupo Guatá é concordante com rochas do Grupo Itararé, e 

o contato superior é concordante com as rochas do Grupo Passa Dois, a dizer Formação 

Irati e, sequencialmente, Formações Serra Alta, Teresina e Rio do Rastro (Schneider, 

1974; Santos et al., 1984).  A Formação Irati, pacote inferior do grupo, é subdividida nos 

membros Taquaral e Assistência. O primeiro, basal, é composto por uma sequência 

espessa de folhelhos escuros, e o segundo, superior, é constituído por alternância de 

folhelhos negros pirobetuminosos e calcários dolomíticos, com eventual silicificação. A 

espessura máxima da formação em subsuperfície é de 71 m, no Rio Grande do Sul. Seus 

contatos superior e inferior são concordantes (Schneider, 1974; Santos et al., 1984). 

Acima do Grupo Passa Dois estão os depósitos eólicos da Formação Botucatu e as rochas 

vulcânicas da Formação Serra Geral (Milani et al., 2007).  

 

6.2. Caracterização das formações com potencial para armazenar CO2 

Uma vez que grandes centros urbanos se localizam na região Sul-Sudeste do Brasil, 

onde ocorre a Bacia do Paraná, e a variedade de rochas na sequência estratigráfica é 

considerável, essa bacia se apresenta como grande potencial para aplicação da técnica do 

CCS. Ketzer et al. (2014) indicam que a Bacia do Paraná  é uma das mais prospectivas 

para CCS no Brasil, juntamente com as bacias de Campos, Santos, Recôncavo e Potiguar, 

considerando-se aspectos tais como presença de campos de hidrocarbonetos e depósitos 

de carvão, infraestrutura e fontes estacionárias emissoras de CO2. Além disso, conforme 

estudos de Meister (1973), a bacia apresenta baixos gradientes geotérmicos (< 26 ºC/km) 

podendo ser considerada uma bacia fria e estável, o que se mostra favorável para o 

armazenamento de CO2, além de se localizar em uma área tectonicamente estável. 

 De acordo com Ketzer et al. (2007), a Bacia do Paraná teria capacidade de estocar 

462.000 Mt CO2 em aquíferos salinos e 200 Mt em camadas de carvão. Lima et al. (2010) 

consideraram que essa bacia sedimentar apresenta formações geológicas favoráveis à 

injeção de CO2, citando as Formações Rio Bonito e Irati, porém nenhuma atividade de 
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estocagem de CO2 foi iniciada.  Lima (2011) define um potencial teórico de 

armazenamento de 662 GtCO2 na Bacia do Paraná. 

Estudos de Caporale et al. (2007) e Rockett et al. (2011) também indicam áreas 

com alto potencial para estocagem geológica de CO2 na bacia, dando grande enfoque nas 

ocorrências de carvão em profundidades maiores que 800 m, conforme Figura 39. 

Diakakis (2019) estima capacidade potencial efetiva de armazenamento de 140 MtonCO2 

e prática de cerca de 110 GtonCO2 na bacia, indicando a Formação Rio Bonito como a de 

maior favorabilidade considerando aspectos técnico-financeiros. 

 

 

Figura 39. Associação entre fontes de CO2 e potenciais reservatórios de CO2 na Bacia do Paraná. Fonte: 

Caporale et al. (2007). 
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De acordo com estudos de Weniger et al. (2010), sobre sorção de CH4 e CO2 em 

camadas de folhelho e carvão na Bacia do Paraná, há uma correlação entre a capacidade 

de adsorção de rochas e seu conteúdo de carbono orgânico total (COT), sendo ainda mais 

significativa para CO2. Assim, em camadas de carvão e folhelhos, o comportamento do 

CO2 estocado é singular, sendo retido por adsorção tanto pela matéria orgânica como 

pelos argilominerais. Mais especificamente em carvão, o CO2 é preferencialmente 

adsorvido em relação ao CH4 (NETL, 2010). Neste caso os folhelhos das Formações Irati 

e Ponta Grossa, e as camadas de carvão da Formação Rio Bonito apresentam bom 

potencial para armazenamento geológico de CO2. 

A partir das características compiladas para as unidades geológicas que ocorrem na 

região Sul-Sudeste, com base nas rochas potenciais para estocagem de CO2, neste 

trabalho foram selecionadas para estudo a ocorrência de folhelhos com altos teores de 

matéria orgânica, basaltos e carvão para a análise de potencial para aplicação das 

tecnologias de CCS na Bacia do Paraná. 

Assim, podem-se elencar inicialmente as ocorrências de folhelhos negros das 

Formações Ponta Grossa e Irati, de carvão em arenitos da Formação Rio Bonito, do Grupo 

Guatá e de basaltos da Formação Serra Geral, como as principais unidades potenciais para 

constituírem reservatórios geológicos de CO2 (Figura 40).  

 

Figura 40. Seção geológica da Bacia do Paraná, com destaque para as unidades geológicas de interesse no 

presente estudo. Adaptado de Milani e Zalán (1998). 
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6.2.1. Formação Serra Geral 

Os basaltos cretáceos da Formação Serra Geral (White, 1906) possuem filiação 

toleiítica (Melfi et al., 1988), com espessuras que chegam a até 1.700m (Milani et al., 

2007), sendo em média de 700 m (Rossetti, 2017) (Figura 41), e constituem uma das 

principais rochas potenciais para a estocagem de CO2. 

 

 

Figura 41. Mapa de isópacas das lavas da Formação Serra Geral, com contornos em intervalos de 200 m e 

destaque para a área de estudo. Modificado de Zalán et al. (1990). 

 

As rochas do derrame vulcânico se encontram em contato interdigitado com os 

arenitos eólicos subjacentes da Formação Botucatu. É comum, nas porções mais basais 

da sequência vulcânica, a presença de intertraps deste arenito em meio aos derrames de 

lava, cuja origem parece estar relacionada a um intervalo de quiescência do vulcanismo 

(Reis et al., 2014). Em meio aos sucessivos derrames, é descrita a ocorrência de brechas 
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vulcânicas compostas por fragmentos basálticos cimentados por matriz sedimentar 

arenosa, carbonática ou basáltica, além de sedimentos interpostos, constituídos de areia 

fina, silte e argila (Guidicini e Campos, 1968). 

De acordo com Guidicini e Campos (1968), os derrames basálticos da formação 

teriam uma compartimentação morfológica típica (basal, central e superficial), além de 

um elevado grau de fraturamento, o que poderia ser interessante para a contribuição na 

permoporosidade da unidade, conforme Figura 42. A porção basal teria maior presença 

de material vítreo e vesículas, frequentemente preenchidas por minerais secundários, 

migrando para o topo para uma textura microcristalina.  A porção central teria maior 

espessura, chegando a até 65 % da espessura total da formação, com média de 40 metros, 

variados graus de cristalinidade e texturas de afírica a porfirítica (Guidicini e Campos, 

1968). A porção superior do derrame corresponde a zona de desgaseificação, com 

espessuras médias de 5 a 10 metros e abundância de vesículas e amígdalas preenchidas 

por zeólitas, quartzo, calcedônia e calcita (Gomes, 1996).  

 

 

Figura 42. Seção esquemática da compartimentação do derrame basáltico, identificando as três zonas 

morfológicas: superficial, central e basal. Fonte: Guidicini e Campos (1968). 

 

A presença de uma intensa rede de fraturas e microfraturas, associadas também às 

zonas vesiculares (porosidade vesicular) e dissoluções, constituiria o sistema 

permoporoso. Nas áreas de intercalação com arenitos, principalmente, esse sistema seria 
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um caminho preferencial para a migração de fluidos, juntamente com os arenitos, 

constituindo uma permoporosidade combinada das duas unidades. As microfraturas 

permitem a circulação de fluidos que auxiliam na dissolução do material de 

preenchimento das vesículas (porosidade vesicular), aumentando a conexão de poros e 

fraturas e incrementando a permeabilidade, o que posteriormente facilita a percolação de 

fluidos (Reis, 2014). Detalhes dos diferentes tipos de porosidade podem ser observados 

na Figura 43.  Assim, esse alto grau de fraturamento poderia ser favorável para a migração 

do CO2 dentro do reservatório basáltico. 

 

 

Figura 43. Modelo com base na Formação Serra Geral (Cretáceo, Bacia do Paraná). B) Sistema 

permoporoso. Fonte: Reis (2014). 

 

Na região de estudo, próxima a Criciúma (SC), predominam duas famílias 

principais de lineamentos: nordeste-sudoeste e noroeste-sudeste, com ocorrência mais 

esporádica de lineamentos leste-oeste (Reis et al., 2014), como pode ser observado na 

Figura 44. Esse sistema de lineamentos é frequente e com alto grau de interconexão entre 

as estruturas. De fato, essas interconexões garantem uma permoporosidade, uma vez que 
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foram observadas ocorrências de hidrocarbonetos impregnando as fraturas e amígdalas 

dos diabásios e basaltos amostrados na área de estudo. Nas análises petrofísicas (Figura 

45) foi possível observar alterações de resistividade, raios gama e velocidade de ondas-P 

nessas zonas, como resposta dessa presença. 

 

 

Figura 44. Mapa de modelo digital do terreno com interpretação estrutural. Fonte: Reis (2014). 

 

 

Figura 45. Resultados petrofísicos para amostra de diabásio impregnado com petróleo. Formação Serra 

Geral. 
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Rochas basálticas têm cada vez mais sido consideradas como bons reservatórios 

para sequestro de CO2, dada sua reatividade com o gás e subsequente mineralização. 

Assim como já descrito, elementos químicos presentes nos minerais dessas rochas, 

principalmente Ca e Mg, reagem quimicamente com CO2 e água, causando precipitação 

de minerais carbonáticos, o que garante seu trapeamento geoquímico (Takaya, 2013). 

Curti (2011) descreveu a presença dos seguintes minerais no material de 

preenchimento de fraturas de basaltos da Formação Serra Geral: zeólitas, quartzo, calcita, 

ilita, esmectita e albita, os quais seriam associados à percolação de fluidos hidrotermais. 

Essa presença reafirma a reatividade dessas rochas e o potencial para mineralização. 

Carneiro et al. (2013) indicam um possível potencial de estocagem de cerca de 270 

MtCO2/ano nessa unidade, indicando como um aspecto favorável a sua grande 

proximidade das áreas fontes emissoras de CO2. No entanto, o autor reforça que o 

armazenamento de CO2 em larga escala em rochas vulcânicas ainda está em fase de 

demonstração. Ketzer et al. (2014) também comentam sobre um potencial existente na 

Formação Serra Geral para CCS, porém afirmam a necessidade de mais estudos para 

demonstrar esse potencial em basaltos. 

Diakakis (2019) estima um potencial de armazenamento de 0,95 MtonCO2/km² em 

aquíferos salinos da Formação Serra Geral, considerando condições de temperatura de 40 

ºC, com pressões de 100 atm e profundidades de cerca de 1.000 m. Nesse estudo, os 

cálculos foram realizados a partir da definição de zonas de rochas basálticas, com 

espessuras de 10 m e 106 m² de extensão, conforme metodologia proposta por Takaya 

(2013). 

Conforme Machado (2013), a formação abriga a Unidade Hidroestratigráfica Serra 

Geral, a qual corresponde a cerca de 50% da área do Estado de Santa Catarina, com 

litologias com descontinuidades que se comportam como aquífero fraturado livre e atuam 

como confinante das Unidades Hidroestratigráficas Piramboia e Botucatu, 

corespondentes ao Sistema Aquífero Guarani, diretamente em contato. As porosidades 

médias do aquífero seriam de aproximadamente 15 % (Takaya, 2013).  

As águas do Sistema Aquífero Serra Geral são classificadas como cálcicas ou 

mistas, enriquecidas em Ca2+ e Mg2+, com concentrações médias de 14,8 mg/L de cálcio, 

devidas ao arcabouço químico-mineralógico das rochas do aquífero, ricas em 

plagioclásios e minerais ferromagnesianos, com pH variável entre 5,5 e 6,3  (Machado e 



94 
 

Freitas, 2005; Lisboa, 1996; Reginato et al., 2013). Essas características das águas 

mostram-se favoráveis à mineralização de carbonatos com a injeção de CO2, dada a 

disponibilidade de cátions de cálcio para a carbonatação e aprisionamento.  

No entanto, uma vez que o aquífero serve para abastecimento de áreas urbanas na 

região, este fator deve ser levado em consideração para evitar contaminação das águas 

durante o processo de injeção de CO2. Para a região sudeste de Santa Catarina as 

profundidades do topo do Aquífero Guarani variam entre 0 m e 1.300 m e para o norte do 

estado do Rio Grande do Sul as profundidades do topo variam entre 100 m e 600 m 

(Machado, 2016) (Figuras 32 e 33).   

Assim, uma vez que a Formação Serra Geral é aflorante na área de estudo definida, 

chegando a profundidades médias de até 1.300m, com intenso grau de fraturamento e 

interação com os arenitos da Formação Botucatu (Reis et al, 2014) que se mostram 

caminhos preferenciais para uma possível migração de CO2, além da ausência de camadas 

selantes superiores, a formação passa a ser desconsiderada como potencial reservatório 

de CO2 na área de estudo, devido aos riscos associados à migração e escape dos gases 

injetados para a superfície, considerando seu alto grau de fraturamento, bem como risco 

de contaminação do aquífero. 

Dessa forma, o presente estudo não considerou a Formação Serra Geral como uma 

opção com potencial teórico para o armazenamento de CO2 dentro da área de estudo, 

porém reconheceu seu potencial geológico para ser reservatório de CO2 em áreas 

adjacentes na bacia, onde essa unidade tenha ocorrência em maiores profundidades, desde 

que os requisitos levantados sejam satisfeitos. 

 

6.2.2. Formação Irati 

 A Formação Irati é subdividida nos membros Taquaral e Assistência 

(Hachiro, 1996). O membro Taquaral, inferior, é composto por folhelhos acinzentados, 

com nódulos de sílex localizados e lentes delgadas de carbonatos intercaladas, 

depositados em ambiente marinho raso epicontinental, com espessuras de 10 a 20 metros 

em média (Schneider et al, 1974; Hachiro, 1996; Milani et al., 2007). 

 Conforme dados coletados durante etapa de trabalho de campo, pela 

amostragem de testemunhos de sondagem, foi observada profundidade do topo da 

formação variando a partir de 10 a 60 metros, com espessuras de até 200 metros, com a 
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base da formação chegando a até 265 metros de profundidade. É importante ressaltar que, 

dada a grande variabilidade de profundidades do topo da Formação Irati nos testemunhos 

amostrados e considerando que esses testemunhos de sondagem foram obtidos com foco 

na prospectividade das camadas de carvão da Formação Rio Bonito, situada 

estratigraficamente abaixo, há uma tendência à exploração das áreas onde essas camadas 

ocorrem mais rasas, o que não indica que as profundidades do topo da Formação Irati não 

sejam maiores (Figura 46). Na área de estudo, a Formação Irati ocorre desde a superfície 

até 1.000 m de profundidade, (Figura 47), com profundidades médias de 500 m, conforme 

Soares (2007). 

 

 

Figura 46. Mapa de contorno da base da Formação Irati, com destaque para a área de estudo. Modificado 

de Soares (2007). 
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Figura 47.  Mapa de profundidades do topo da Formação Irati e curva limite de profundidade mínima de 

800 m para CCS. Destaque para a área de estudo em vermelho. Modificado de SanMartín-Cañas (2020). 

 

Os folhelhos da Formação Irati amostrados neste trabalho são carbonosos, com 

estrutura plano-paralela com lentes finas, de cerca de 0,1 cm, de siltito claro entre as 

camadas escuras, localmente com níveis margosos e estratificações cruzadas acanaladas.  

Além disso, foram observadas ocorrências de lentes de diabásio com espessuras de 3 cm 

a 20 m, localmente amigdaloidais e preenchidos com óleo, intercaladas nas camadas de 

folhelhos, principalmente na parte superior da Formação Irati. Os folhelhos e siltitos da 

formação próximos ao contato das rochas vulcânicas apresentam aspecto “cozido”, mais 

maciço, devido ao contato térmico da intrusão. 

Nas análises petrofísicas conduzidas nas rochas da Formação Irati foi possível 

observar variações de todos os parâmetros analisados nas zonas mais escuras dos 

folhelhos, associadas à maior presença de conteúdo orgânico (Figura 48). Essas zonas 
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seriam as mais indicadas para o armazenamento de CO2, uma vez que seriam mais 

propícias à sua adsorção e eficiência do aprisionamento. 

 

 

Figura 48. Gráficos com resultados das análises petrofísicas conduzidas em amostra de folhelho negro da 

Formação Irati. 

 

O membro Assistência, superior, apresenta folhelhos negros betuminosos 

intercalados com carbonatos, calcilutitos dolomitizados (Hachiro, 1996), depositados em 

ambiente marinho mais profundo. Sendo assim, e considerando as espessuras médias, o 

membro Assistência seria um potencial reservatório para CO2, já que contam como 

selantes o próprio folhelho reservatório e os folhelhos cinzas do membro Taquaral, 

situados imediatamente acima. Na região de estudo, o membro Assistência teria 

espessuras aproximadas entre 30 e 40 m, conforme Hachiro (1996). 

Assim, a Formação Irati é constituída por folhelhos escuros e negros ricos em 

matéria orgânica, siltitos, calcários e dolomitos permianos (Hachiro, 1996; Milani et al., 

2007). Suas espessuras variam ao longo da bacia a até 70 m, sendo em média de 40 m, 

com profundidades de até 3.500 m e ocorrência em uma área de aproximadamente 

700.000 km² (Milani et al., 2007).  

Os folhelhos negros da Formação Assistência são descritos como argilosos e 

sericíticos, impregnados por material orgânico, com matriz constituída por mica fina e 

argilominerais, com cerca de 15 % de grãos de quartzo e feldspatos, na fração silte, com 

ocorrência de pirita e carbonato autigênicos, a segunda ocorrendo como preenchimento 

de fraturas e cimento (Hachiro, 1996).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817220301938#bib51
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817220301938#bib51
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817220301938#bib51
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Já os calcilutitos dolomitizados possuem espessuras decimétricas a centimétricas, 

sendo geralmente corpos tabulares intercalados em folhelhos, com composições cálcico-

dolomíticas, constituídos por matriz de lama carbonática criptocristalina (Hachiro, 1996). 

Nessas camadas, os teores de carbonatos chegam a cerca de 60-70 %, com predominância 

de dolomita (Holanda et al., 2018). 

Essas rochas possuem teores de carbono orgânico de 1 a 13% , com picos de até 

24%, e matéria orgânica do tipo I-II, com grande potencial para geração de petróleo 

(Zalán et al., 1990; Araújo et al., 2000; Milani et al., 2007; Euzébio et al., 2016). Estudos 

de Collaris (2015) em amostras de folhelhos negros em furos de sondagem na região 

nordeste do RS revelam valores de COT variando entre 1 e 2% em média.  

Os folhelhos não teriam alcançado maturidade térmica, tendo a geração de 

hidrocarbonetos sido influenciada pelo calor de intrusões dos derrames basálticos na bacia 

(Milani e Zalán, 1999). Assim, essas rochas seriam imaturas para a geração de 

hidrocarbonetos no geral, exceto em locais que tivessem sido influenciados termicamente 

pelas rochas ígneas intrusivas da Formação Serra Geral (Santos Neto, 1993; Holanda et 

al., 2018). Essa maturação seria, portanto, diretamente associada à profundidade das 

rochas e à espessura dos derrames basálticos acima, com temperaturas que poderiam ter 

alcançado a janela de geração de hidrocarbonetos líquidos (Teixeira et al., 2020). A 

geração de hidrocarbonetos seria sucedida pela migração dos mesmos para rochas 

reservatórios das Formações Pirambóia e Rio Bonito (Araújo et al., 2000; Santos et al., 

2009; Loutifi et al., 2010).  

Alternativamente Mateus et al. (2014) sugeriram a possibilidade do principal 

período de maturação de matéria orgânica dos folhelhos da Formação Irati e geração de 

hidrocarbonetos líquidos ter ocorrido no Permo-Triássico. Esta geração teria sido 

estimulada pela existência de um gradiente geotérmico elevado que teria também 

sustentado as diversas manifestações de atividade hidrotermal observadas nos 

afloramentos da região centro-leste de São Paulo (e.g. geiseritos e presença de bandas de 

chert e concreções silicicosas preferencialmente ao longo dos planos de contato entre os 

níveis de calcários e de folhelhos). O regime térmico mais elevado teria proporcionado 

condições adequadas à sustentação de mecanismos de convecção, promovendo a 

circulação de fluidos intersticiais na bacia o que estimularia, por exemplo, a maturação 

da matéria orgânica presente nos folhelhos (Mateus et al., 2014). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817220301938#bib4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264817220301938#bib51
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895981120300729?via%3Dihub#bib46
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895981120300729?via%3Dihub#bib21
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895981120300729?via%3Dihub#bib21
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Os folhelhos negros são compostos por cerca de 30-40% de quartzo, 15% de 

plagioclásio e cerca de 30-70% de argilominerais, com predominância de ilita, os quais 

geralmente se encontram ao redor de cristais ou em agregados, além de grande conteúdo 

de material orgânico preenchendo poros e espaços intergranulares e ocorrência de 

carbonatos, principalmente calcita e dolomita (Holanda et al., 2018). Abreu (2004) 

também conclui a predominância de ilita entre os argilominerais, chegando a até 45% do 

conteúdo. 

Costa (2015), estudando folhelhos negros aflorantes em região próxima à área de 

estudo, no leste do estado de Santa Catarina, descreveu constituintes detríticos em 

MEV/EDS, identificando feldspato potássico e fragmentos de matéria. O feldspato 

potássico ocorre como grãos que variam entre 30 a 40 µm aproximadamente, tendo forma 

subédrica, planos de clivagem e, às vezes, apresenta alteração nas bordas para 

argilominerais. A matéria orgânica consiste em fragmentos que variam entre 30 a 100 

µm, com formas irregulares e por vezes alongadas concordante a laminação da rocha 

(Costa, 2015). 

Em relação aos constituintes diagenéticos, Costa (2015) descreve ilita/esmectita  

ocorrendo como cristais agregados, com hábito característico na forma de flocos, estando 

associada aos grãos de feldspato, especialmente nas clivagens e bordas, e aos cristais de 

pirita. A clorita consiste em cristais com hábito na forma de rosetas, bem formados e que 

ocorrem junto aos cristais de ilita/esmectita. O quartzo autigênico compreende cristais 

irregulares, porém aproximadamente esféricos e com diâmetro inferior a 1 µm. Por vezes 

observa-se a ocorrência de agregados esféricos de pirita framboidal, com 

aproximadamente 15 µm de diâmetro. Os cristais euédricos também ocorrem na forma 

cúbica, com arestas de aproximadamente 8 µm. 

Em relação às porosidades, Holanda et al. (2018) observaram diferentes tipos nos 

folhelhos Assistência, descrevendo microfraturas e poros. De acordo com os autores, 

poros intrapartículas seriam predominantes nas porções orgânicas, com formatos 

arredondados e elipsoidais, enquanto poros interpartículas ocorreriam ao redor dos grãos 

do arcabouço, com formatos irregulares e poliedrais (Holanda et al., 2018). 

De Souza (2018) também descreve a presença de microporos e de porosidades 

interpartículas, as quais se somariam ao volume total de microporos das rochas da 

Formação Irati. A autora ainda estimou uma porcentagem da área ocupada pelos poros 
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em relação à área total das rochas estudadas, obtendo valores de porosidades próximos a 

4% (Figura 49A) e 20% (Figura 49B). De acordo com Bertassoli et al. (2016), o diâmetro 

médio dos poros dos folhelhos negros é de 3,17 ± 0,17 nm, com área superficial específica 

de 9 m²/g e volume médio de poros totais de 1,6 cm³/100 g, o que indica um bom potencial 

para armazenamento de gases. 

A partir dos resultados das análises petrofísicas realizadas, particularmente de 

velocidade de ondas P, a partir de Multi-Sensor Core Logger, com base nas equações de 

Wyllie et al. (1956) foi realizado cálculo de estimativa de porosidade para o folhelho 

negro analisado, obtendo-se um valor de porosidade sônica média de 9 %. Uma vez que 

o método de cálculo é aplicado principalmente para arenitos, concluiu-se que o valor 

obtido pode estar enviesado e não foi considerado para a estimativa do potencial para 

armazenamento de CO2 da formação. 

 

 

Figura 49. Imagens de MEV de amostra de folhelho da Formação Irati com enfoque na presença de 

microvazios entre as placas de argilominerais, poros interpartículas. Porosidade estimada em 4 % (A) e 20 

% (B) conforme porcentagem de vazios em relação à área analisada. De Souza (2018). 

 

Conforme Weniger et al. (2010), as razões volumétricas de capacidade de sorção 

entre CO2 / CH4, para os folhelhos da Formação Irati variam entre 1,5 : 1 e 4,5 : 1, com 

capacidades máximas de sorção de CO2 de 3,2 a 12,2 m³/t. De acordo com os autores, as 

variações da capacidade de sorção são relacionadas principalmente à variação da 

composição mineralógica. Dessa forma, a injeção de CO2 na rocha para armazenamento, 

induziria à sorção do CO2 e dessorção do CH4, causando a sua liberação para possível 
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explotação e produção de gás natural, o que poderia ser considerado um motivador 

econômico para um projeto de CCS usando a Formação Irati como reservatório e 

estimulando a produção de shale gas. 

Abreu (2004) indica um potencial importante da formação como rocha selante, 

podendo servir de selante interno para um potencial armazenamento de CO2, dado seu 

elevado conteúdo de argilominerais que garantem baixas permeabilidades.  

Dessa forma, a partir das informações levantadas é possível concluir que a 

Formação Irati apresenta grande potencial para armazenamento de CO2, a depender das 

suas profundidades de ocorrência ao longo da Bacia do Paraná, considerando 

profundidades mínimas de 800 m como requisito de segurança (IPCC, 2005) e distâncias 

verticais de 600 m de aquíferos, caso seja necessário o uso de tecnologias de aumento de 

permeabilidade para armazenamento de CO2 ou produção de CH4, conforme Davies et al. 

(2012).   

Na área de estudo, a Formação Irati ocorre desde a superfície até 1.000 m de 

profundidade, (Figura 48), com profundidades médias de 500 m. Essa profundidade se 

encontra abaixo da profundidade mínima de 800 m considerada como requisito para 

eficiência e segurança de reservatórios geológicos de CO2 (Bachu, 2000; IPCC, 2005).  

San Martin-Cañas (2020) também indica que na área de estudo a unidade  encontra-se em 

profundidades menores que as profundidades mínimas para prospectividade de CCS, 

conforme mapa da Figura 48. Assim, considerando as baixas profundidades de ocorrência 

da unidade na área de estudo, sem ocorrência expressiva em profundidades maiores que 

800 metros, a viabilidade geológica não atende os requisitos mínimos para projetos de 

armazenamento de CO2. 

Dessa forma, a Formação Irati possui um grande potencial para armazenamento de 

CO2, porém a região de maior interesse definida para prospecção foi a região noroeste da 

bacia, onde a unidade alcança profundidades maiores que 800 m e atende aos requisitos 

mínimos para reservatório geológico de CO2 com maior segurança (SanMartin-Cañas, 

2020). 

Sendo assim, a Formação Irati foi desconsiderada como uma alternativa para 

armazenamento geológico do CO2 emitido pelo Complexo Termelétrico Jorge Lacerda 

dentro de um raio de 100 km de distância do empreendimento, considerando uma escala 

regional para análise. 
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6.2.3. Formação Rio Bonito 

 A Formação Rio Bonito abriga depósitos de carvão em sua porção basal, 

composta também por sucessões permianas cíclicas de arenitos e conglomerados, 

folhelhos, argilitos e siltitos carbonosos, tendo como principais estruturas, estratificações 

paralelas e cruzadas (Schneider et al., 1974). Suas profundidades variam ao longo da 

bacia, chegando a até 4.000 m, com espessura média da ordem de 100 m (Vilela & 

Cardoso, 2018). 

 A formação foi inicialmente subdividida em seis parassequências por Holz 

(1998), e posteriormente dividida em três membros, sendo eles: Triunfo, com arenitos de 

ambiente deposicional flúvio-costeiro, e pequenas ocorrências de carvão; Paraguaçu, com 

argilitos e arenitos finos de ambiente marinho; e membro Siderópolis, com arenitos 

flúvio-costeiros e maiores ocorrências de carvão (Kalkreuth et al., 2010, Schneider et al., 

1974). Assim, as camadas de carvão foram formadas durante ciclos transgressivos e 

regressivos (Kalkreuth et al., 2010). Um esquema da sucessão das camadas na formação 

pode ser observado conforme Coluna White, na Figura 50 (CPRM, 1972). 

 As principais camadas de carvão no estado de Santa Catarina, e mais 

especificamente na região de estudo, incluem as camadas Bonito, Rio Bonito, Ponte Alta, 

Irapuá, Barro Branco e Treviso, associadas ao membro Siderópolis da Formação Rio 

Bonito, relacionado a ambiente deposicional flúvio-detaico (CPRM, 1972; Holz et al, 

2010).  Essas camadas são intercaladas com folhelhos e argilitos, sendo definidas como 

carvões impuros, devido a altos conteúdos minerais presentes (Holz et al., 2010). 

Conforme Holz et al. (2000), as camadas de carvão teriam até 2,5 m de espessura média, 

com continuidades de 40 km. 

As amostras de carvão coletadas neste trabalho são referentes às camadas Bonito e 

Barro Branco. Nos testemunhos de sondagem amostrados, essas camadas tinham 

espessuras de até 1m, intercaladas com camadas centimétricas de siltitos, totalizando até 

sete metros do pacote total. Os siltitos são claros, laminados, com bioturbações, 

associados a camada Barro Branco. Já os arenitos são divididos em duas camadas, sendo 

uma de arenitos claros, finos, finamente laminados, com laminações cruzadas acanaladas 

de pequeno porte com sets truncados, intercaladas, sem bioturbação, referentes à Camada 

Bonito; e as amostras da Camada Barro Branco, com arenitos grossos, claros, friáveis, 

com lentes escuras de siltito. 
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Figura 50.  Estratigrafia da Formação Rio Bonito para SC e RS. Coluna White. Adaptado de CPRM 

(1972). 

 

As profundidades de ocorrência do topo da formação na região amostrada variam 

entre 0 m (aflorantes na superfície) e 400 m, conforme testemunhos amostrados na etapa 

de trabalho de campo. O local de amostragem localiza-se a uma distância de cerca de 65 

km do Complexo Jorge Lacerda, o que se mostra favorável quanto à viabilidade 

econômica para transporte do CO2 capturado para armazenamento, conforme limite 

máximo de otimização de 100 km definido em NETL (2014).  

Essas profundidades observadas para a formação  concordam com as encontradas 

por Lourenzi e Kalkreuth (2014), que descrevem profundidades de ocorrência do topo da 

Formação Rio Bonito entre 140 m e 350 m, com ocorrência das camadas de carvão nos 

testemunhos estudados na região com espessuras contínuas de até 5 m, ocorrendo a partir 
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dos 165 m  de profundidade. Bocardi et al. (2009) realizaram estudo de profundidades da 

formação, definindo variação entre 0 m e 1.200 m aproximadamente para a área de estudo, 

conforme Figura 51. Uma vez que os testemunhos de sondagem analisados foram 

perfurados com foco na prospecção das camadas de carvão (pela empresa Carbonífera 

Catarinense), não foram identificadas as profundidades da base da formação durante a 

amostragem. A significativa variação das profundidades dos topos observadas, 

considerando a proximidade dos poços, sugere uma frequência de falhas com rejeitos 

significativos na área de estudo. 

 

 

Figura 51. Mapa de profundidades da Formação Rio Bonito, na Bacia do Paraná, com destaque para a 

área de estudo. Modificado de Bocardi et al. (2009). 

 

Kalkreuth et al. (2020) descreveram profundidades entre 380 m a 430 m para a 

formação a partir de análise de um testemunho de sondagem coletado na região nordeste 

do Rio Grande do Sul, com espessuras totais de cerca de 50 m da formação e com 

espessuras acumuladas de camadas de carvão totalizando aproximadamente 10 metros 

(Figura 52).  Costa et al. (2014), descrevem profundidades de ocorrência da Formação 

Rio Bonito entre 240 e 330m, com camadas de carvão totalizando cerca de 8m de 
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espessura cumulativa no nordeste do RS, dentro da área de estudo do presente projeto. 

Kalkreut et al. (2020) também encontraram profundidades de ocorrência das camadas de 

carvão variando entre 200 e 650 m, conforme outros furos de sondagem na região, o que 

revela uma variabilidade que poderia ser associada à presença de falhas geológicas. 

 

 

Figura 52. A) Perfil estratigráfico simplificado da Formação Rio Bonito baseado em testemunho de 

sondagem de carbonífera do sudeste de Santa Catarina. B) Perfil simplificado da Camada Bonito. Fonte: 

Simão e Kalkreuth (2015). 

 

A Formação Palermo, estratigráfica e imediatamente acima da Formação Rio 

Bonito, com ocorrência de siltitos e argilitos, é potencialmente uma boa camada selante 

para a Formação Rio Bonito, além dos selos internos da própria formação, principalmente 

carvão e siltitos. Estudos de Lima (2010) avaliaram a reatividade química de rochas da 

Bacia do Paraná com potencial para reservatório e selo no armazenamento geológico de 
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CO2, com enfoque na Formação Rio Bonito para reservatório e Formações Palermo e Irati 

para selantes. Os resultados obtidos indicam dois caminhos reacionais preferenciais para 

o CO2 injetado nas formações, sendo eles: o ataque aos silicatos minerais e carbonatos, 

precipitando argilominerais como caulinita e ilita, confirmando o potencial positivo para 

selos. 

França (1984) conduziu análises petrográficas nos arenitos da Formação Rio 

Bonito, descrevendo bom grau de seleção, quartzosas e com cimentação por calcita e 

anidrita poiquilotópicas, com cristais que englobam vários grãos constituintes da rocha. 

As porosidades médias nos arenitos são estimadas em 20% a 25%, com diâmetros de até 

0,5 mm (França, 1984; Queiroz, 2002; Milani et al., 2007),  permeabilidades médias de 

1.000 a 1.500 mD (Queiroz, 2002), chegando a 5.300 mD (França, 1984); já nas camadas 

de carvão, varia entre 1,6% e 4,3%, com permeabilidade média de 600 nano-Darcy (nD) 

(Santarosa, 2013). Este autor também afirma que a injeção de CO2 poderia causar a 

redução desses valores nas camadas de carvão.  

A partir das análises por microscopia eletrônica de varredura efetuadas neste 

trabalho em amostras dos arenitos das camadas Barro Branco e Bonito, foram 

identificadas composições mineralógicas constituídas principalmente de quartzo e 

feldspato potássico no arcabouço, com matriz composta principalmente por caulinitas 

placóides (Figuras 54 e 55), por vezes vermiformes (Figura 53), agregados de esmectitas 

e ilitas (Figuras 57, 59, 60 e 62), além de acessórios como pirita, barita, apatita, titanita, 

zircão e óxidos ferrosos. 

Os argilominerais frequentemente envolvem os cristais da matriz, formando uma 

forma de capa mineral (Figura 58, 61 e 64). Foi observada também a ocorrência local de 

cristais de calcita e gipsita (Figura 63). Foram observadas porosidades entre cristais do 

arcabouço (intergranulares) e entre as placas dos argilominerais, principalmente 

esmectitas e ilitas (Figuras 57, 58 e 59). Localmente, foram também observados espaços 

vazios por retirada de grãos (Figura 61). As análises de EDS para as imagens 

apresentadas, utilizadas para auxílio na identificação dos minerais a partir de suas 

composições, seguem anexadas na seção de Apêndice A. 
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Figura 53. Imagem de MEV de elétrons secundários da Amostra MP-04, arenito da Camada Barro 

Branco, com enfoque em ocorrência de caulinita (K) vermiforme, em aumento de 400 vezes. Na porção 

centro-inferior pode ser observado agregado de caulinita e esmectita (S), com um cristal de quartzo (Q) 

no canto inferior direito. 

 

 

 

Figura 54. Imagem de MEV de elétrons secundários da Amostra MP-36, arenito da Camada Barro 

Branco, em aumento de 200 vezes. Pode ser observada área de vasta ocorrência de caulinitas (K) 

placóides. 
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Figura 55.  Imagem de MEV de elétrons secundários da Amostra MP-36, arenito da Camada Barro 

Branco, em aumento de 1000 vezes com detalhe para a ocorrência de caulinitas (K). 

 

 

Figura 56. Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Barro Branco, em 

aumento de 500 vezes com detalhe para a ocorrência de ilitas (I)  na porção inferior e de caulinitas (K) na 

porção central superior. É possível observar também a porosidade entre as placas das argilas. 
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Figura 57. Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Barro Branco, em 

aumento de 750 vezes, com destaque para ocorrência de esmectitas (S), com porosidade (P) evidente 

entre as placas, e no canto direito inferior, com placas hexagonais, a ocorrência de caulinita (K). 

 

 

Figura 58.  Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Barro Branco, em 

aumento de 250 vezes. Cristal de quartzo (Q), à esquerda, envolto por “capa” de argilominerais. Na 

porção inferior direita, agrupamento de caulinitas (K). Na porção direita central, esmectitas e ilitas (S-I). 
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Figura 59. Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Barro Branco, em 

aumento de 1000 vezes. Detalhe para ocorrência de esmectitas e ilitas (S-I), com porosidades (P) entre as 

placas. 

 

 

Figura 60. Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Barro Branco, em 

aumento de 250 vezes. Cristais de quartzo (Q) euhédricos no canto esquerdo inferior, caulinitas (K) 

placóides na porção central, e ilita (I) na porção direita inferior, recobrindo cristal de quartzo. Porosidades 

presentes entre os cristais de quartzo. 
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Figura 61. Detalhe da Figura 63. Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da 

Camada Barro Branco, em aumento de 750 vezes. Destaque para a ocorrência de caulinita (K) na porção 

central e ilita-esmectita (I-S) na porção direita inferior, recobrindo cristal de quartzo (Q). 

 

 

Figura 62. Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Barro Branco, em 

aumento de 1000 vezes. Detalhe da ocorrência de esmectitas na matriz (S), com porosidades entre as 

placas. Possível observar também caulinitas (K) hexagonais na porção superior. 
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Figura 63. Imagem de MEV de elétrons e retroespalhados (A) e secundários (B) de arenito da Camada 

Barro Branco, em aumento de 150 vezes. Na porção central é possível observar ocorrência de cristais de 

calcita (C), mais claros na imagem da direita em contraste, devido ao maior número atômico do Ca. 

Também observáveis cristais de quartzo e argilominerais no entorno. 

 

 

Figura 64.  Imagem de MEV de elétrons secundários de amostra de arenito da Camada Bonito, em 

aumento de 500 vezes. Ao centro é possível observar cristal de quartzo (Q) envolto por argilominerais. 

 

A partir dos resultados das análises petrofísicas realizadas (Figuras 65 e 66), 

particularmente de velocidade de ondas P, a partir de Multi-Sensor Core Logger, com 

base nas equações de Wyllie et al. (1956) foi realizado cálculo de estimativa de 

porosidade para arenitos da formação, obtendo-se um valor de porosidade sônica média 

de 33 %. Uma vez que o valor obtido difere significativamente dos dados de porosidade 

compilados da literatura e sabendo que o método de cálculo de porosidade sônica é 
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aplicado principalmente para rochas in situ, sendo que as análises foram feitas com 

amostras de testemunhos de sondagem, que podem ter sido afetadas por elementos 

externos com descaracterização de suas propriedades originais, concluiu-se que o valor 

obtido pode estar enviesado e não foi considerado para a estimativa do potencial para 

armazenamento de CO2 da formação no presente estudo. 

 

Figura 65. Gráficos com resultados das análises petrofísicas conduzidas em amostras de carvão 

intercalado com lentes de siltito carbonoso escuro, da Camada Bonito da Formação Rio Bonito. 

 

 

Figura 66. Gráficos com resultados das análises petrofísicas conduzidas em amostras de arenito maciço, 

com lentes muito finas de siltito escuro da Camada Barro Branco, Formação Rio Bonito. 

 

Lima et al. (2011) estimaram temperaturas médias de 80 ºC nos aquíferos salinos 

da formação. No aquífero Bonito, as salinidades variam de escalas de poucos mg/L a 

10.000 mg/L, o que caracteriza as águas como impróprias para consumo ou uso em 

atividades de irrigação (Gilboa, 1977), fatores esses favoráveis para o armazenamento de 

CO2 na unidade. 
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Conforme análises geoquímicas apresentadas por Kalkreuth et al. (2006), os 

carvões da Formação Rio Bonito são ricos em conteúdos minerais (49 %), com 

predomínio de SiO2 e Al2O3. De acordo com Kalkreuth et al. (2020), teores de Si variam 

entre 13 e 51 %, Al entre 9 % e 30 %, Fe entre 7 % e 40 % e Ca entre 2 % e 37 %. 

Em relação aos minerais presentes, nos estudos por difração de raios-X e MEV, 

efetuados por Kalkreuth et al. (2006) determinaram que quartzo é o mineral de maior 

abundância, associado a feldspatos, caulinita, hematita e carbonatos (calcita, siderita e 

ankerita). Simão e Kalkreuth (2015) definiram quartzo, caulinita e pirita como os minerais 

mais abundantes, com ocorrência frequente de lentes de pirita.  Dentre os argilominerais, 

Teixeira (1999) concluiu a predominância de caulinita no membro Siderópolis e a 

predominância de ilita e esmectita no Membro Paraguaçu, sendo a esmectita um 

argilomineral mais favorável para a retenção de CO2. 

O conteúdo mineral definido varia entre 44 e 58 %, no total, sendo que 

argilominerais representam 38 a 50% (Simão e Kalkreuth, 2015). Nas descrições 

realizadas das amostras de carvão, Kalkreuth et al. (2020) incluem a ocorrência de fraturas 

preenchidas por carbonatos, e lentes de pirita, sendo a calcita o carbonato mais abundante.  

Conforme análises de MEV conduzidas em amostras de carvão das camadas Bonito 

e Barro Branco neste trabalho, foram observadas fraturas e descontinuidades que 

poderiam servir como espaços para armazenamento e mobilidade de gases (Figuras 67 a 

70). As fraturas são frequentemente preenchidas com calcita, quartzo, argilominerais e 

gipsita. Foi descrita também ocorrência de agregados de pirita. 

 

 

Figura 67. Imagem MEV de elétrons retroespalhados (A) e secundários (B) de amostra de carvão (car) da 

Camada Bonito, com aumento de 50 vezes. É possível observar na porção direita fraturas e cavidades e na 

porção superior, em detalhe mais claro à direita, ocorrência de cristais de calcita (C). 
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Figura 68. Imagem MEV de elétrons retroespalhados (A) e secundários (B) de detalhe da fratura da 

amostra de carvão da Camada Bonito, com aumento de 200 vezes. É possível observar o preenchimento 

da fratura com cristais de calcita, quartzo, gipsita e argilominerais, além de espaços vazios. 

 

 

Figura 69. Imagem MEV de elétrons secundários de amostra de carvão da Camada Bonito, com aumento 

de 850 vezes. Agregado de pirita (P) e gipsita (mais claros) (G), com ocorrência de argilas e quartzo no 

entorno, na matriz de carvão. Espaços vazios em regiões mais escuras (porosidades). 
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Figura 70. Imagem MEV de elétrons secundários de amostra de carvão da Camada Barro Branco, com 

aumento de 2500 vezes. Possível observar alguns espaços vazios na superfície do carvão. 

 

A classificação do carvão é variável espacialmente, sendo no geral betuminoso 

volátil  e tendo maior maturação térmica em locais próximos a intrusões de diabásio e 

basalto da Formação Serra Geral, chegando a antracitos (Kalkreuth et al., 2008, 2010). 

Almeida (2019), em estudo de carvões das camadas Bonito e Barro Branco da Formação 

Rio Bonito, classificou as amostras de carvão analisadas conforme a norma ISO 

111760:2005, definindo como: Grau de carbonificação – Carvão betuminoso C; 

Composição Petrográfica – Vitrinita variável (entre alta a baixa); Categoria – Cinzas altas 

a moderadamente altas. 

 Lourenzi e Kalkreuth (2014) apresentam descrição de furo de sondagem CBM-SC-

2013 (UTM 646061/6844225) realizado a 20 km da área de estudo do presente projeto, 

no município de Treviso (Figura 71). Esse furo teve profundidade total de 249 m, com a 

Formação Rio Bonito ocorrendo a partir da profundidade 141 m e o estudo relacionado 

buscou caracterizar as camadas de carvão do Membro Siderópolis da Formação Rio 

Bonito, concluindo conteúdo de carbono variando de 4,1 a 65,8%, e o de enxofre, de 0,2 

a 12,4%, geralmente ocorrendo sob a forma de sulfeto de ferro (pirita) junto ao carvão; 

os autores também concluíram a predominância de caulinita dentre os argilominerais 

presentes nas amostras estudadas. 
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Figura 71. Descrição dos litotipos por camada no furo CBM-SC-2013. Fonte: Lourenzi e Kalkreuth 

(2014). 

 

Ainda segundo Lourenzi e Kalkreuth (2014), o litotipo dominante nas camadas seria 

o carvão do tipo betuminoso médio volátil, com frequentes lâminas de pirita e algumas 

fraturas preenchidas por carbonato. As camadas Barro Branco e Irapuá apresentam o rank 

necessário para a geração de gás metano, com alto conteúdo de vitrinita e baixo teor de 

matéria mineral, o que se revela interessante quanto ao potencial para a  produção de gás 

natural a partir de camadas de carvão, conhecido como CBM (coalbed methane).   

Costa et al. (2014) definem que os carvões teriam atingido uma maturidade dentro 

do estágio inicial da janela de geração de óleo, a partir da dados de refletância de vitrinita 

e Tmax (pirólise), com geração significativa de gás associado (sem geração de óleo 

devido ao baixo potencial de hidrogênio no conteúdo orgânico). 

 Kalkreuth et al. (2020) encontraram volumes de gás associado a camadas de carvão 

e folhelhos carbonosos variando entre 0 e 0,74 cm³/g de material, sendo esse gás natural 

composto por aproximadamente 99% CH4 e até 0,9 % de CO2. Além disso, conforme 

esses autores as camadas não estariam saturadas em gás, contendo 10 % de suas 

capacidades de armazenamento de gás por sorção. 

Em estudos de carvões da formação Rio Bonito, são encontrados altos teores de 

inertita, maiores que 50% dos macerais, além de elevados conteúdos orgânicos (Araújo 
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et al., 1995; Kalkreuth et al., 2006; Kalkreuth et al., 2008). Almeida (2019) descreve 

composições macerais separadamente para as camadas Bonito e Barro Branco. Para a 

Camada Barro Branco, as composições macerais determinadas foram de vitrinita variando 

entre 46 % e 73 %, inertita entre 6 % e 24 %, liptinita entre 9 % e 13 %, matéria mineral 

entre 13 % e 25 % e pirita entre 2 % e 9 %. Já para a Camada Bonito foram obtidas 

composições macerais de vitrinita entre 33 % e 41 %, de inertita de 22 % a 28 % e liptinita 

entre 17 % e 26 % (Almeida, 2019). Costa et al. (2014) descrevem valores médios entre 

49% a 61% para vitrinita e 27% a 54% para inertita, com predomínio de vitrinita nas 

camadas de carvão da formação. 

O efeito da composição maceral na capacidade de sorção é atribuído às diferentes 

microporosidades de cada tipo, sendo a vitrinita predominantemente microporosa, com 

boa capacidade de adsorção associada a grandes áreas superficiais, enquanto inertitas são 

macroporosas e com menores capacidades dadas as menores áreas superficiais (Kalkreuth 

et al., 2020).  Valores de adsorção para metano obtidos para as amostras de carvão no 

estudo de Kalkreuth et al. (2020) variaram entre 2,5 e 6,5 cm³/g de carvão. 

Soares et al. (2007) definem um potencial de capacidade de adsorção para amostras 

de carvão da Formação Rio Bonito nas faixas de 0,09 a 0,19 mmol CO2/g, sendo essa 

adsorção dada de forma rápida. De acordo com estudos de Weniger et al. (2010) de 

capacidade de sorção de CO2 / CH4 em amostras de carvão da formação, para uma pressão 

média de 62 atm no reservatório, têm-se valores entre 6.66–16.63 m³/t para o CO2, com 

razões volumétricas de adsorção CO2 : CH4 de 2:1 a 7:1, indicando também um potencial 

para produção melhorada de metano com a injeção de CO2 no carvão, a CO2-ECBM (CO2 

enhanced-coalbed methane). 

Em estudo de Kalkreuth et al. (2013), realizado a partir de amostras de testemunho 

de sondagem, obtido nos arredores de Porto Alegre (RS), foram determinadas espessuras 

médias de 30 m dos arenitos da Formação Rio Bonito, incluindo lentes de siltitos e carvão, 

com arenitos representando cerca de 80 % nessas camadas. Os autores também 

observaram um alto grau de fraturamento da unidade, com falhas com rejeitos de até 600 

metros, o que explicaria os diferentes graus de maturação do carvão e o que poderia 

também representar caminhos preferenciais para migração de gases para a superfície, 

sendo um aspecto negativo para o armazenamento de CO2 (Kalkreuth et al., 2013). 

Almeida (2019) desenvolveu análises em amostras de carvão das camadas Bonito 
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e Barro Branco, a fim de determinar o potencial para CCS. Para as amostras da Camada 

Bonito, os teores de cinzas variaram de 45 % a 55 %, de voláteis de 17 % a 22 %, e de 

umidade em cerca de 1 %.  Para análises elementares, enxofre variou de 3,6 % a 10 %, 

carbono de 38 % a 43 %, com COT entre 38 % e 50 %, matéria mineral entre 9 % e 27 % 

e pirita entre 1 % e 4 %. Concordantemente com Almeida (2019), Simão e Kalkreuth 

(2015) também definiram elevados teores de cinzas (> 50 % peso) especificamente para 

a camada Bonito, classificando o carvão como rocha carbonácea.  

Já para a camada Barro Branco, Almeida (2019) determinou valores para teores de 

cinzas entre 22 % a 43 %, voláteis entre 21 % e 30 % e umidade de 0,7 % a 1,5 %. Teores 

de enxofre foram estimados entre 4 % e 12 % e de carbono entre 48 % e 63 %, com COT 

entre 30 % e 62 %.   

Além disso, Almeida (2019) também realizou análises de sorção de gás, pelo 

método volumétrico de Langmuir, considerando pressão de 28 atm obtendo capacidades 

de armazenamento para CO2 para a Camada Bonito entre 4,95 e 5,94 m³/t e para a Camada 

Barro Branco entre 5,09 e 7,79 m³/t, concluindo que essas camadas de carvão 

apresentariam favorabilidade para o armazenamento de CO2. 

Ketzer et al. (2009) avaliaram a qualidade dos arenitos reservatórios da Formação 

Rio Bonito, sugerindo um armazenamento permanente do CO2 a partir da reação com as 

rochas, mineralizando e formando carbonatos nas condições subterrâneas encontradas. 

Os autores (Ketzer et al., 2009) descreveram, a partir de análises de reação de CO2 com 

amostras de arenitos da formação, a ocorrência de dissolução de feldspatos e carbonatos 

e precipitação de fases tais como caulinita, opala, gipsita e calcita a partir da solução, 

reações essas que seriam associadas principalmente às variações de pH. 

No entanto, Ketzer et al. (2009) observaram uma pequena contribuição da 

precipitação de calcita, sendo em maior parte proveniente da reprecipitação de carbonatos 

previamente presentes e dissolvidos com a injeção de CO2 em solução. Assim, os autores 

concluem que a precipitação de carbonatos nos arenitos da formação seria mais eficiente 

se houvesse maior disponibilidade de cátions em solução, ou no aquífero em si, tais como 

Ca2+ e Fe2+. Ketzer et al. (2014) afirmam que os arenitos da Formação Rio Bonito seriam 

um dos melhores reservatórios do Brasil para armazenamento de CO2. 

Conforme Diakakis (2019), a Formação Rio Bonito seria a de maior favorabilidade 

para armazenamento de CO2 na Bacia do Paraná, incluindo na análise aspectos 
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geológicos, técnicos e econômicos, e considerando um armazenamento na formação em 

reservatórios do tipo aquífero salino.  Ainda segundo o autor, cerca de 6.800 km² de área 

de ocorrência da Formação Rio Bonito seriam estimados para ser viáveis ao 

armazenamento de cerca de 8 GtCO2 até 2050, com uma estimativa de potencial de 

armazenamento de 1 a 4,9 MtonCO2/km² nos arenitos da formação, a depender das 

espessuras das camadas e profundidades (Diakakis, 2019). Pelissari et al. (2020b) também 

definem a Formação Rio Bonito como a unidade de maior favorabilidade teórica para 

armazenamento geológico de CO2, com enfoque em área de estudo similar à da presente 

pesquisa, pontuando questões como o potencial de adsorção de CO2 por camadas de 

carvão e a estratigrafia e profundidade favoráveis da unidade. 

De acordo com Holz (2010) e Diakakis (2019), com estudo do potencial de CCS 

nos campos carboníferos de Santa Teresinha e Charqueada, no Rio Grande do Sul, haveria 

um potencial para armazenamento de 3,2 e 4,2 ktonCO2/km² , respectivamente. Já de 

acordo com Kalkreuth et al. (2013), apenas na área do campo de Santa Teresinha, cerca 

de 800 km², seria possível armazenar 15 GtonCO2 se realizada a injeção de CO2 com 

recuperação de CH4 das camadas de carvão (CBM), o que totalizaria cerca de 5,5×109 m3 

CH4 (Kalkreuth, et al., 2013). 

Com base nos dados apresentados para a Formação Rio Bonito, nos limites 

estabelecidos como viáveis para o armazenamento geológico de CO2 do Complexo Jorge 

Lacerda, apenas as camadas de carvão teriam potencial, dadas as baixas profundidades 

médias de ocorrência da unidade e, por assim ser, foram realizados os cálculos de 

capacidade teórica de estocagem de CO2. 

Para esse cálculo do potencial foi utilizada metodologia proposta por Bachu et al. 

(2007), aplicado em blocos de área de 10 x 10 km, considerando espessuras acumuladas 

médias de sete metros para as camadas de carvão, para simplificação. Uma vez que o 

polígono de estudo possui uma área de aproximadamente 15 mil km², seria 

correspondente a 150 blocos. Os valores utilizados para o cálculo podem ser observados 

conforme Tabela 6.  A partir dos cálculos de potencial, obteve-se uma capacidade teórica 

de cerca de 170 mil m³ de CO2 por bloco, equivalente a 0,3 Mton CO2. Considerando a 

área total de estudo, tem-se um valor de capacidade teórica total de armazenamento de 26 

Gm³ de CO2, equivalentes a 48 Mton de CO2. 
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Tabela 6. Parâmetros utilizados para cálculo de capacidade teórica de armazenamento de CO2 nas 

camadas de carvão da unidade, conforme Bachu et al. (2007). 

Parâmetro 
Valor Fonte 

Densidade do CO2 1,87kg/m³ 
 

Razão CO2 : CH4 4 : 1 Weniger et al. (2010) 

Área 10 km x 10 km 
 

Espessura acumulada média da camada 7m 
 

Teor de cinzas (em % da massa total) 40% Almeida (2019) 

Mc = teor de umidade (em % da massa total) 1% Almeida (2019) 

Ρc = densidade do carvão 1,4 t/m³ 
 

Teor médio de gás no reservatório 1cm³/g Kalkreuth et al. (2013) 

Fator de completação do reservatório 100% 
 

Fator de recuperação 30% 
 

Capacidade teórica calculada 1,73E+08 m³ 
 

3,24E+05 ton 
 

 

6.2.4. Formação Ponta Grossa 

A Formação Ponta Grossa é uma unidade dominantemente pelítica com 

intercalações esporádicas de lentes arenosas, composta principalmente por arenitos, 

argilitos e folhelhos negros Devonianos, associados a ambiente deposicional marinho 

raso, com teores de carbono orgânico total na faixa de 0,7 a 2,5%, com picos de 4%, de 

matéria orgânica do tipo II, sendo que os folhelhos negros representam as rochas 

geradoras do sistema petrolífero Ponta Grossa-Itararé (Schneider et al., 1974; Zalán et al., 

1990; Milani e Zalán, 1999; Weniger et al., 2010).  

Sua ocorrência atinge espessuras de até 600 m ao longo da bacia, com média de 100 

m (Neto, 1995), e profundidades variando a até 4.500 metros (Zalán et al., 1990; Candido, 

2007). No entanto, a formação não possui ocorrência expressiva dentro da área de estudo 

aqui definida como economicamente viável (Figuras 72, 73 e 74).  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166516216302348?via%3Dihub#bb0305
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Figura 72. Mapa de profundidades do topo da Formação Ponta Grossa. Fonte: Zalan et al. (1987). 
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Figura 73. Mapa de isópacas da Formação Ponta Grossa, com intervalos de contorno de 200 m, com 

destaque para área de estudo. Modificado de Zalán et al. (1990). 

 

A unidade é subdividida em três membros: Jaguariaíva, Tibagi e São Domingos 

(Milani et al., 2007). O Membro Jaguariaíva, inferior, é contínuo por grande parte da 

bacia, com espessura média de 100m (máximo de 170 m), constituído por folhelhos cinza 

escuro homogêneos, ricos em matéria orgânica e com intercalações esparsas de arenitos 

muito finos e siltitos (Candido, 2007). As rochas desse membro representam a superfície 

de inundação máxima do Eodevoniano, consideradas potenciais geradoras de 

hidrocarbonetos gasosos no domínio central da Bacia do Paraná (Milani et al., 2007). 

O Membro Tibagi sobrepõe concordantemente o Membro Jaguariaíva e é 

caracterizado pela presença de arenitos finos a muito finos, lenticulares e fossíliferos, 

intercalados com folhelhos (Assine et al., 1998), um contexto regressivo de progradação 

de sistemas deltaicos (Milani et al., 2007). De acordo com Candido (2007), esses arenitos 

do membro Tibagi poderiam ser considerados potenciais reservatórios convencionais de 

hidrocarbonetos, em profundidades entre 1.000m e 4.500 m, o que lhes confere também 

potencial para o armazenamento de CO2. 
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Figura 74. Mapa de isópacas da Formação Ponta Grossa e principais estruturas, com destaque para a área 

de estudo.  Modificado de Ferreira et al. (2010). 

 

Já o Membro São Domingos, superior, é constituído por folhelhos fossilíferos 

negros (Assine et al., 1998), com intercalações decimétricas de arenito fino com 

estratificação cruzada de pequeno porte e marcas onduladas com grande continuidade 

lateral (Candido, 2007). 

De acordo com Carelli e Borghi (2011) os folhelhos da Formação Ponta Grossa 

possuem mineralogia composta por quartzo (34%), micas (19 %, com predomínio de 

muscovita sobre biotita), argilas (28%, principalmente ilita, ilita-montmorilonita, clorita 

e caulinita), matéria orgânica (12%) e minerais opacos (1%). Abreu (2004) indica um 

predomínio da caulinita, podendo chegar a até 80% do conteúdo argiloso. 

Texturalmente há predominância de sedimentos na fração silte, com caráter siltico-

argiloso (Carelli & Borghi, 2011). De acordo com Bertassoli et al. (2016), o diâmetro 
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médio dos poros dos folhelhos negros é de 3,34 ± 0,09 nm, com área superficial específica 

de 23 m²/g e volume médio de poros totais  de 4,4 cm³/100 g. Abreu (2004) estudou 

características das porosidades dos folhelhos da formação a partir de análises de hélio, 

chegando a porosidades médias de 10% e tamanhos médios dos poros de 0,04 µm.  O 

emplacamento de argilominerais e micas nos folhelhos da Formação Ponta Grossa gera a 

presença de porosidades intergranulares importantes (Abreu, 2004). 

Ketzer et al. (2007) apontam a unidade como potencial reservatório de CO2, assim 

como Weniger et al. (2010), definindo  as razões volumétricas de capacidade de sorção 

entre CO2 / CH4, para os folhelhos da Formação Ponta Grossa, variando entre 1,5 : 1 e 

4,5 : 1, com capacidades máximas de sorção de CO2 de 3,2 a 12,2 m³/t. De acordo com 

os autores, as variações da capacidade de sorção são relacionadas principalmente à 

variação da composição mineralógica.  

Sendo assim, dada a preferência pela sorção de CO2, com consequente dessorção 

de CH4, a injeção de CO2 em camadas da Formação Ponta Grossa poderia ser 

acompanhada pela produção de gás natural, aumentando a atratividade econômica de um 

armazenamento geológico na formação. Além disso, Abreu (2004) indica que a formação 

apresenta grande potencial e capacidade para ser unidade selante, o que reforça um grau 

de segurança para armazenamento de CO2, uma vez que a unidade poderia atuar como 

selante interna concomitante a um reservatório. 

No entanto, assim como na Formação Irati, considerando as baixas permeabilidades 

de folhelhos, a injeção de CO2 teria que ser associada a métodos de aumento de 

permeabilidade, tais como o fraturamento hidráulico, aumentando a complexidade 

associada e tendo que seguir requisitos de segurança adicionais, tais como a distância 

vertical mínima de 600 m de aquíferos sobrejacentes para evitar que a propagação de 

fraturas alcance corpos de água subterrâneos e induza sua contaminação com o gás 

injetado (Davies et al., 2012).  

Além disso, considerando que o Aquífero Furnas está em contato direito com a 

Formação Ponta Grossa, estando imediatamente superior na sequência, isso poderia ser 

considerado um fator de alerta em relação ao armazenamento de CO2 e riscos de 

contaminação do aquífero. 

Dessa forma, conclui-se que, apesar do potencial geológico da unidade para o 

armazenamento de CO2, a Formação Ponta Grossa não possui ocorrência e espessuras 
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significativas dentro da área de estudo aqui definida, conforme mapas de isópacas e 

profundidades da formação de Zalán et al. (1990) e Ferreira et al. (2020), apresentados 

nas Figuras 72, 73 e 74,  levando à sua desconsideração como alternativa viável no 

presente trabalho. 

 

 

7. CAPÍTULO VII: VIABILIDADE 

 

7.1. Aspectos técnicos e classificação dos potenciais das unidades  

Com base nos dados e características apresentados, é possível realizar uma análise 

e classificação das unidades de maior e menor interesse para armazenamento geológico 

de CO2 na área de estudo definida. 

Para a Formação Ponta Grossa, embora seja uma formação com potencial para 

armazenamento geológico de CO2, conforme Ketzer et al. (2007) e Weniger et al. (2010), 

uma vez que na área de estudo a formação não tem ocorrência expressiva, conforme Zalán 

et al. (1990) e Ferreira et al. (2010), a formação não foi considerada como uma opção 

para reservatório no presente estudo, não lhe sendo atribuído um potencial teórico. No 

entanto, conforme características geológicas compiladas, essa unidade poderia ser 

interessante para outras áreas adjacentes dentro da Bacia Sedimentar do Paraná, caso suas 

profundidades e espessuras sejam compatíveis com os requisitos básicos de segurança 

para armazenamento geológico de CO2 apresentados.   

A Formação Serra Geral, por sua vez, possui um potencial teórico para 

armazenamento de CO2 já descrito na literatura, sendo uma de suas maiores atratividades 

a possibilidade de mineralização do CO2 injetado a partir da reação com minerais ferro-

magnesianos das rochas, garantindo seu aprisionamento permanente. No entanto, uma 

vez que a unidade possui uma ocorrência com baixas profundidades dentro da área de 

estudo, além de possuir um elevado grau de fraturamento e ausência de camadas selantes 

efetivas (Sander, 2011), ela não foi considerada como uma potencial candidata a 

reservatório para armazenamento dos gases na região. 

Além disso, para o caso de armazenamento de CO2 em basaltos, é necessária a 

injeção de CO2 associado a grandes volumes de água, para incentivar a mineralização, 

como foi inicialmente realizado no projeto Carbfix na Islândia, com uma proporção de 
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aproximadamente 27 toneladas de água para a injeção de 1 ton de CO2, sob pressão in-

situ de 25 atm e temperatura a 25ºC (Matter e Kelemen, 2009; Sigfusson et al., 2015).  

Isso se torna um aspecto significativo considerando-se que a Formação Serra Geral abriga 

importantes aquíferos para abastecimento da população e a destinação de grandes 

volumes de água para projetos de CCS poderia impactar nesse suprimento hídrico. 

A Formação Irati, embora apresente características favoráveis para o 

armazenamento geológico de CO2, conforme apresentado, possui alguns aspectos 

limitantes para a região de estudo, tais como baixas profundidades, em média 500 m 

(Soares, 2007), as quais não se enquadram nos requisitos de profundidades mínimas de 

800 metros para o armazenamento seguro de CO2.  

Além disso, dadas as baixas permeabilidades de folhelhos, há necessidade de uso 

de técnicas não convencionais para aumento de permeabilidade, como o fracking, o qual, 

no presente, é proibido no estado de Santa Catarina (Santa Catarina, 2019).  Sendo assim, 

a unidade é considerada um potencial alvo prospectivo para o armazenamento de CO2, 

porém considerando outras fontes estacionárias ou outras áreas de estudo dentro da Bacia 

do Paraná, fora do estado de Santa Catarina. Ainda, seria necessário um desenvolvimento 

de políticas de incentivo ao uso da tecnologia de CCS e de um aparato legal para garantir 

sua implantação e monitoramento de forma segura e eficaz.  

É importante ressaltar que o presente estudo estabeleceu um enfoque para o 

potencial de folhelhos da formação, mas não deve ser descartado o potencial para 

armazenamento nas camadas de carbonatos existentes, a depender das variações de 

espessuras e das condições das camadas, ou ainda de intertraps formados por camadas 

basálticas em soleiras, conforme pré-requisitos para armazenamento geológico. 

Outro ponto de atenção é o fato que, conforme Davies et al. (2012), 

descontinuidades geradas a partir do fraturamento hidráulico podem chegar a distâncias 

verticais de até 600 metros, devendo essa ser considerada como requisito de distância 

mínima entre reservatórios de CO2 e aquíferos, de forma a garantir a segurança do 

armazenamento e evitar a contaminação de águas subterrâneas durante e após a injeção 

de fluidos e pressurização do reservatório. 

 Nesse sentido, sabendo-se que para o estado de Santa Catarina as profundidades 

do topo do Aquífero Guarani variam entre 100m e 1.500m e para o norte do estado do 

Rio Grande do Sul as profundidades do topo variam entre 100 e 600m (Machado, 2016), 
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essas profundidades devem ser consideradas para a definição de unidades de 

armazenamento de CO2, caso seja necessário o uso de técnicas de fraturamento 

hidráulico, respeitando a distância vertical mínima de 600 metros, de forma a se garantir 

uma segurança e efetividade do reservatório. 

Por fim, a unidade estratigráfica de maior interesse e de maior potencial para 

armazenamento de CO2 dentro da área de estudo definida é a Formação Rio Bonito, com 

possibilidade de uso de camadas de carvão como reservatórios. Uma vez que a formação 

satisfaz todos os requisitos mínimos, como ocorrência em profundidades médias de 300 

m, condizente com o requisito para reservatórios em camadas de carvão dadas suas 

grandes capacidades de sorção (Ketzer et al., 2014), presença de argilominerais e 

conteúdo orgânico para adsorção de CO2, presença de unidade selante superior (Formação 

Irati) e espessuras médias de carvão de 2,5m, essa foi a unidade considerada com maior 

potencial teórico para armazenamento de CO2 na área de estudo. Ainda, o local de 

amostragem está a uma distância menor que 100 km do Complexo Jorge Lacerda, o que 

se revela favorável para o armazenamento, dentro dos limites ótimos para viabilização do 

transporte do CO2 definidos em NETL (2014). 

É importante levar em consideração que, devido às baixas permeabilidades de 

camadas de carvão, a injeção de CO2 requer a aplicação de grandes pressões, gerando 

grandes consumos de energia por ser um processo energo-intensivo, resultando em 

emissões adicionais de carbono. Assim, é importante que haja um planejamento robusto 

e detalhado de todos os processos envolvidos para a instalação e operação de captura e 

injeção de CO2 nas plantas de CCS associadas a camadas de carvão, de forma a buscar 

uma viabilidade técnico-econômica. A produção de CBM associada pode ser interessante 

nesse sentido, gerando uma fonte adicional de renda e viabilidade econômica do processo. 

A partir das características geológicas compiladas e apresentadas para cada unidade 

de estudo, foi elaborada a Tabela 7, com um resumo das informações de cada reservatório 

e avaliação de sua favorabilidade qualitativa para o armazenamento de CO2, conforme 

critérios e requisitos apresentados.  
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Tabela 7. Resumo da compilação de características e favorabilidades das unidades geológicas estudadas 

para armazenamento de CO2. Em verde, favoráveis e em vermelho, desfavoráveis, conforme critérios 

apresentados. 

Unidade Fm. Serra Geral Fm. Irati Fm. Rio Bonito Fm. Ponta Grossa 

Reservatório Basalto Folhelhos negros 
Carvão, arenito e 

folhelho 
Folhelhos negros 

Profundidade 

média na área de 

estudo (m) 

0 - 1300 500 100 – 400* Não ocorre 

Espessura (m) > 10 > 10    

> 10   (até 2,5m 

das camadas de 

carvão) 

- 

Permoporosidade 

Vesículas e 

fraturas 

interconectadas 

Microfraturas e 

microporosidades 

20 - 32  % 

(arenitos). 

Microfraturas e 

microporosidades 

(carvão) 

Microfraturas e 

microporosidades 

COT  (%) - 8 - 23   1,7 - 43,9 1,5 - 4,0 

Trapeamento Mineralização 

Sorção em 

argilominerais e 

conteúdo orgânico 

Sorção de CO2 e 

dessorção de CH4 

Sorção em 

argilominerais e 

conteúdo orgânico 

Unidade Selante 
Basaltos superiores 

(fraturados) 

Selantes internos 

(carbonatos e 

folhelhos) e Fm. 

Serra Alta (siltitos) 

Fm. Irati 

(folhelhos) 

Selantes internos 

(folhelhos)   

Fatores críticos 

Contaminação de 

Aquíferos (Guarani 

e Bauru) 

Baixas 

permeabilidades. 

Necessidade de 

fracking 

Espessura das 

camadas de carvão 

e baixas 

profundidades 

Baixas 

permeabilidades. 

Necessidade de 

fracking 

* Apenas profundidades a partir de 300m são consideradas adequadas para armazenamento de CO2 em camadas de carvão. 

 

Foi realizado cálculo de estimativa de capacidade teórica de armazenamento de CO2 

na Formação Rio Bonito, considerando as camadas de carvão com espessura acumulada 

média de sete metros. Para simplificação, o cálculo foi realizado por blocos de dimensões 

de 10 x 10 km (1 x 108 m²) e espessuras de sete metros. Como resultado da estimativa, 

obteve-se um valor de capacidade teórica de armazenamento total de cerca de  0,3 Mton 

de CO2 por bloco, totalizando a 48 Mton de CO2, equivalentes a 26 Gm³ de CO2.  

Considerando-se emissões anuais de cerca de 1 Mton de CO2 pelo Complexo 

Termelétrico Jorge Lacerda, essa capacidade teórica seria capaz de armazenar o CO2 
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gerado nas atividades do complexo por um período de até 48 anos aproximadamente, se 

considerada toda a área de estudo (150 blocos). Outra perspectiva seria a injeção anual 

dos gases em blocos sequencialmente, até atingir a capacidade máxima de cada um, 

migrando o local de injeção e totalizando áreas correspondentes a três blocos por ano. 

É importante constatar que, dadas as simplificações realizadas para o cálculo de 

capacidade, bem como o fato de que as camadas de carvão não atingem profundidades 

mínimas maiores que 300m em toda a área (apenas locais com profundidades maiores 

que 300m são adequados para o armazenamento de CO2), os cálculos podem estar 

superestimados e os valores aqui apresentados devem ser considerados como máximos. 

Nesse sentido, a realização de um mapeamento detalhado das profundidades e espessuras 

de ocorrência das camadas seria importante para a obtenção de uma estimativa com menor 

incerteza. 

Além disso, uma vez que no presente estudo foi realizada uma análise de escala 

regional, não deve ser descartada a possibilidade de armazenamento nas unidades 

avaliadas dentro da área de estudo em uma análise de detalhe de escala local, caso sejam 

atendidos os pré-requisitos necessários para segurança e efetividade do aprisionamento. 

Assim, seria possível a identificação de sites potenciais para o armazenamento geológico 

de CO2 caso houvessem condições favoráveis para tal, em escala de maior detalhe. 

 

7.2. Aspectos econômicos e regulatórios 

De acordo com Ketzer et al. (2014), alguns dos principais aspectos para viabilização 

de projetos de larga escala de captura e armazenamento de carbono são a redução de 

custos, desenvolvimento de regulamentação e aparatos legais e incremento da aceitação 

pública para o projeto. Conforme o relatório especial do IPCC de 2005, sobre Captura e 

Estocagem de Dióxido de Carbono, o potencial para sua aplicação foi avaliado como alto, 

principalmente em regiões com incentivos ou com elevados custos do carbono. No 

entanto, conforme Kheshgi et al. (2012), algumas expectativas da área para 

desenvolvimento do CCS não se realizaram, como a falta de implementação de políticas 

climáticas em muitas partes do mundo, gerando baixos incentivos; a variação do preço 

para CCS, chegando a valores até maiores do que inicialmente estimado; e a barreira 

social quanto à aceitação pública da implementação de CCS.  
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Uma vez que a tecnologia de CCS ainda não é largamente aplicada, os custos 

associados ainda não são padronizados, havendo uma grande variação a depender de 

diversos fatores de influência no preço para cada etapa da cadeia (captura, separação, 

transporte, compressão, injeção e armazenamento). Assim, por exemplo, custos para a 

aquisição de equipamentos, dimensões da planta, distância do local de armazenamento, 

forma de transporte do CO2 são algumas das variáveis de influência no preço. 

Estimativas de custos para projetos de CCS variam entre US $38 a US $143/ton 

CO2 (Global CCS Institute, 2011; Rubin et al., 2015), porém estudos recentes vêm 

apresentando reduções desse valores, como Gunnarsson et al. (2018), que  apresentam 

custos de US $25/ton de CO2, partindo de um projeto para a injeção e mineralização em 

basaltos de uma mistura de CO2 em solução aquosa, vinculado ao projeto CarbFix2, na 

Islândia, reduzindo gastos com a captura e separação de CO2 (Matter et al., 2016).  Apesar 

da grande variação de preços prevista, Metz et al. (2005) afirmam que a maior parte dos 

gastos em projetos de CCS são associadas à captura e compressão do CO2, dado seu 

caráter energo-intensivo. Conforme  Plasynski,  et  al. (2009), os custos com processos 

de captura representam cerca de até 75% dos investimentos.  

Para a viabilização de projetos de CCS, em geral, faz-se necessária a atuação 

conjunta de setores governamentais e privados, usando instrumentos tais como a 

precificação e taxação de carbono e criação de um mercado de créditos robusto e 

consolidado internacionalmente; a consolidação de uma regulamentação legal para essa 

atividade, de forma a se haver uma correta gestão e responsabilização de riscos; e o 

suporte financeiro do governo, reduzindo o capital necessário para investimentos 

privados e garantindo uma rentabilidade nas negociações. 

A questão legal mostra-se crítica no sentido de estabelecer garantias e aumentar a 

confiabilidade da segurança de projetos de CCS mesmo após seu término, de forma a 

assegurar que um trabalho de monitoramento e acompanhamento será feito ao longo do 

tempo, evitando acidentes e responsabilizando as devidas partes de forma legal, conforme 

exposto pela Agência Internacional de Energia (IEA). 

Atualmente a legislação mais robusta existente, sendo referência mundial, é a 

Diretiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Abril de 2009, 

relativa ao armazenamento geológico de dióxido  de carbono. Essa diretiva rege em 

relação à seleção adequada de reservatório juntamente com um programa de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0115
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0290
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583617309593?via%3Dihub#bib0215
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monitoramento contínuo para detecção de irregularidades e possíveis incidentes, com 

métodos de remediação indicados. Assim, a diretiva busca atuar na redução de riscos 

ambientais, de saúde e de segurança do armazenamento geológico de CO2. 

No Brasil ainda não há legislação prevista e regularizada para a atividade de CCS 

em específico, embora alguns centros de pesquisa estejam atuando na elaboração da 

mesma, como por exemplo o Research Center for Gas Innovation (RCGI), sediado na 

Universidade de São Paulo. O desenvolvimento dos aspectos legais e estabelecimento de 

políticas regulatórias são essenciais para a futura viabilização de projetos no país e 

fortalecimento do mercado de carbono. 

Considerando que um dos maiores entraves econômicos considerados para a 

massiva implantação de projetos de armazenamento geológico de carbono são os custos 

associados, principalmente com a captura do gás, esse seria um ponto importante na 

análise de viabilidade. Koehler (2015) realizou estudo de avaliação da possibilidade de 

retrofit de uma das unidades do Complexo Termelétrico Jorge Lacerda, com simulações 

para instalação de sistema de CCS acoplado à unidade. A partir do estudo, concluiu-se 

que a instalação reduziria em 20% a eficiência da planta, com aumento de 136% no custo 

da energia gerada e de 13% no consumo de água.  

No entanto, beneficamente haveria uma redução das emissões de CO2 em 90%, 

constituindo um coproduto com valor no mercado, representando possibilidade de lucro  

e atração de investimentos dentro de um mercado de carbono. Assim, Koehler (2015) 

define um potencial econômico para o empreendimento, o qual, apesar dos elevados 

investimentos iniciais, poderia contribuir para minimizar custos anuais com sistemas de 

captura, tratamento e destinação de gases. 

Em relação a técnicas não convencionais para aumento de permeabilidades de 

rochas, como o fracking, o qual seria uma alternativa para o uso de camadas de folhelhos 

para armazenamento de CO2, conforme discutido, o estado de Santa Catarina, com o Art. 

2º da Lei 17.766 de 13 de agosto de 2019 (Santa Catarina, 2019), proibiu a prática desse 

mecanismo para fins de exploração e produção de hidrocarbonetos que possuam riscos 

associados. Como a prática de armazenamento de carbono ainda não é regulamentada, 

seria necessário o desenvolvimento de estudos e de legislação para o procedimento no 

estado, que aja no sentido de não proibir a prática de fracking para essa finalidade, 

viabilizando e regulamentando de forma eficaz a sua execução.  



133 
 

8. CAPÍTULO VIII: CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente no Brasil não há plantas de CCS operando onshore, apenas em bacias 

offshore em projetos de recuperação avançada de petróleo (EOR), ou seja, associadas à 

estimulação e produção de hidrocarbonetos. Para que sejam desenvolvidos projetos no 

continente, é necessário aprofundamento e maturação do grau de conhecimento das bacias 

sedimentares e maior detalhamento de informações e características geológicas 

necessárias para o armazenamento de CO2. Assim, estudos de avaliação do potencial de 

unidades geológicas e de criação de modelos para o armazenamento, além de estudos em 

outras áreas tais como regulatórias, econômicas e de logística, são muito importantes para 

que ocorra a viabilização futura de plantas de CCS no Brasil. 

Dessa forma, o presente estudo, o qual buscou caracterizar em escala regional o 

potencial de unidades geológicas da Bacia Sedimentar do Paraná para o armazenamento 

de gás carbônico na área do entorno de 100 km do Complexo Jorge Lacerda, importante 

fonte nacional estacionária de CO2, tem uma grande relevância no sentido de 

preenchimento dessa lacuna de conhecimento dentro do âmbito de CCS no Brasil. Além 

disso, há uma movimentação e discussão atual acerca da continuidade ou encerramento 

das operações do complexo, o que poderia afetar toda cadeia socioeconômica da região, 

a qual envolve a mineração de carvão e a geração de muitos empregos.  Assim, uma 

possibilidade poderia ser o retrofit das usinas termelétricas e adaptação para uso de CCS, 

de forma a reduzir emissões e aumentar a atratividade de investimentos. 

Conforme apresentado, a partir das características analisadas e requisitos 

levantados, a Formação Rio Bonito mostra-se tecnicamente a de maior prospectividade 

para o armazenamento geológico de CO2 na área de estudo, com uma capacidade teórica 

das camadas de carvão de armazenar cerca 48 MtonCO2. Considerando uma emissão 

média anual de 1 Mton de CO2 pelo Complexo Jorge Lacerda, essa capacidade teórica 

representa um potencial suficiente para armazenar os volumes de CO2 gerados ao longo 

de 48 anos pelas atividades do complexo. 

As Formações Irati, Ponta Grossa e Formação Serra Geral não foram consideradas 

potenciais alternativas para armazenamento de CO2 na região de estudo devido a aspectos 

tais como pequenas espessuras das camadas, baixas profundidades de ocorrência, 

proximidade relativa à aquíferos de abastecimento da população, ausência de mecanismos 

de retenção de CO2 ou camadas selantes, além de aspectos legais, que não preveem o uso 
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de técnicas necessárias para aumento de permeabilidade das rochas, tais como o 

fraturamento hidráulico para folhelhos. No entanto, apesar dessas unidades não terem 

sido aqui elencadas como potenciais reservatórios para a área de estudo, deve-se levar em 

conta seu potencial para outras áreas dentro da Bacia do Paraná, a depender da 

variabilidade de suas propriedades geológicas, principalmente profundidades e aspectos 

estruturais.  

Ainda, uma vez que o presente trabalho utilizou para análise uma escala regional, 

as formações desconsideradas para armazenamento de CO2 dentro da área de estudo 

podem apresentar potenciais locais, por exemplo em arranjos estruturais formando 

armadilhas geológicas. Da mesma forma, podem ocorrer limitações locais das formações 

elencadas como potenciais, devido a aspectos geométricos de ocorrência das camadas por 

exemplo, inviabilizando o armazenamento de CO2. Para a identificação desses alvos e 

limitações locais seria necessária a condução de estudos em maior escala de detalhe. Em 

adição, deve ser também considerada a possibilidade de armazenamento geológico de 

CO2 na zona offshore em campos depletados de óleo e gás da Bacia de Santos, bem como 

o potencial para armazenamento na Bacia de Pelotas. 

A partir disto, sugere-se para trabalhos futuros o aprofundamento das análises aqui 

conduzidas, buscando uma maior precisão dos cálculos realizados. O levantamento de 

dados de profundidade e espessuras das unidades ao longo da Bacia do Paraná foi um dos 

aspectos críticos do trabalho, dada a baixa disponibilidade de dados e a dificuldade e 

burocracia para sua obtenção, quando disponíveis. Considerando-se que os cálculos de 

estimativa de capacidade para armazenamento foram realizados a partir de simplificações 

de espessuras, por exemplo, e sabendo que as espessuras e profundidades são variáveis 

ao longo da bacia, os resultados podem estar superestimados, representando aqui os 

valores máximos de capacidade. 

Por fim, é importante ressaltar que a tecnologia de Captura e Armazenamento de 

Carbono é considerada uma das formas de maior contribuição para a redução das 

emissões do setor energético e, tendo em vista que diversos estudos e cenários conduzidos 

internacionalmente alertam para uma continuidade significativa do uso de fontes fósseis 

para suprimento da demanda energética nas próximas décadas, tecnologias como o CCS 

se apresentam como fundamentais para a mitigação dos impactos ambientais ao longo 

desse período de transição. 
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APÊNDICE A. Resultados das análises de EDS. 

 

Amostra MP-04. Arenito da Camada Barro Branco (Formação Rio Bonito). 
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    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Mg K 0.93 0.8175 0.97 0.07 0.82 1.60 MgO 0.10  

Al K 18.82 0.9049 17.68 0.15 13.58 33.40 Al2O3 1.73  

Si K 24.26 0.7694 26.79 0.18 19.77 57.31 SiO2 2.52  

K K 4.78 0.9712 4.18 0.09 2.22 5.04 K2O 0.28  

Ca K 0.47 0.9253 0.43 0.06 0.22 0.60 CaO 0.03  

Fe K 1.39 0.8261 1.43 0.10 0.53 2.05 Fe2O3 0.07  

O   48.52 0.21 62.86   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 4.73  
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03 

Element App Intensity Weight

% 

Weight

% 

Atomic

% 

Compd

% 

Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Mg K 0.74 0.7791 1.17 0.09 1.01 1.93 MgO 0.13  

Al K 11.30 0.8711 15.97 0.17 12.52 30.18 Al2O3 1.60  

Si K 15.99 0.7694 25.58 0.22 19.27 54.72 SiO2 2.46  

K K 3.68 0.9808 4.62 0.12 2.50 5.56 K2O 0.32  

Ca K 0.48 0.9319 0.64 0.08 0.34 0.89 CaO 0.04  

Fe K 3.18 0.8307 4.71 0.17 1.78 6.73 Fe2O3 0.23  

O   47.33 0.26 62.58   8.00  

Totals   100.00    Cation sum 4.78  

04 

Element App Intensity Weight 

% 

Weight% Atomic% Compd% Formula Number 

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions 

Na K 0.16 0.8726 0.19 0.06 0.16 0.25 Na2O 0.02 

Al K 0.58 0.9239 0.64 0.06 0.48 1.21 Al2O3 0.06 

Si K 43.52 0.9707 46.06 0.18 32.86 98.54 SiO2 3.95 

O   53.11 0.18 66.51   8.00 

Totals   100.00      

       Cation sum 4.03 
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Amostra MP-15. Arenito da Camada Bonito (Formação Rio Bonito). 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Al K 0.71 0.9142 0.76 0.09 0.70 1.43 Al2O3 0.08  

Si K 27.98 0.9853 27.80 0.27 24.64 59.47 SiO2 2.97  

Ca K 0.79 0.9141 0.84 0.09 0.52 1.18 CaO 0.06  

Ti K 0.16 0.8126 0.19 0.09 0.10 0.32 TiO2 0.01  

Fe K 0.67 0.8645 0.76 0.14 0.34 1.09 Fe2O3 0.04  

Zr L 18.11 0.6559 27.03 0.47 7.38 36.51 ZrO2 0.89  

O   42.62 0.39 66.32   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 4.06  

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Al K 0.32 0.8447 9.45 1.03 7.43 17.86 Al2O3 0.89  

Si K 0.55 0.8219 16.39 1.29 12.37 35.07 SiO2 1.48  

S K 0.44 0.8173 13.18 1.33 8.71 32.90 SO3 1.04  

K K 0.17 0.9659 4.33 1.09 2.35 5.21 K2O 0.28  

Fe K 0.21 0.8294 6.27 1.68 2.38 8.96 Fe2O3 0.28  

O   50.39 2.06 66.76   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 3.98  
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Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Si K 55.79 0.9805 46.74 0.17 33.33 100.00 SiO2 4.00  

O   53.26 0.17 66.67   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 4.00  
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Amostra MP-02. Carvão da Camada Barro Branco (Formação Rio Bonito). 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Si K 53.01 0.9805 46.74 0.17 33.33 100.00 SiO2 4.00  

O   53.26 0.17 66.67   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 4.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Si K 0.06 0.7483 0.10 0.03 0.09 0.21 SiO2 0.01  

S K 11.43 0.9102 15.82 0.19 12.75 39.51 SO3 1.51  

Fe K 29.54 0.8829 42.17 0.32 19.50 60.28 Fe2O3 2.31  

O   41.91 0.30 67.66   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 3.82  
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Amostra MP-17. Carvão da Camada Bonito (Formação Rio Bonito).  

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Mg K 0.86 0.7972 1.53 0.11 1.31 2.54 MgO 0.17  

Al K 8.36 0.8811 13.40 0.18 10.36 25.32 Al2O3 1.31  

Si K 15.30 0.7989 27.02 0.24 20.06 57.79 SiO2 2.53  

S K 1.00 0.7380 1.90 0.11 1.24 4.75 SO3 0.16  

K K 3.47 0.9707 5.05 0.13 2.69 6.08 K2O 0.34  

Fe K 1.44 0.8264 2.46 0.16 0.92 3.51 Fe2O3 0.12  

O   48.64 0.28 63.42   8.00  

Totals   100.00       

       Cation sum 4.62  

 

 

 

 

 

 

 

Element App Intensity Weight% Weight% Atomic% Compd% Formula Number  

    Conc. Corrn.   Sigma         of ions  

Na K 0.20 0.7131 0.31 0.13 0.32 0.42 Na2O 0.04  

Mg K 0.47 0.6565 0.80 0.11 0.77 1.32 MgO 0.09  

Al K 6.92 0.7493 10.32 0.17 8.94 19.51 Al2O3 1.10  

Si K 10.98 0.7511 16.34 0.21 13.59 34.96 SiO2 1.68  

S K 5.33 0.7902 7.53 0.16 5.49 18.81 SO3 0.68  

K K 1.55 1.0015 1.73 0.09 1.03 2.08 K2O 0.13  

Ca K 0.37 0.9733 0.43 0.07 0.25 0.60 CaO 0.03  

Fe K 5.02 0.8421 6.66 0.20 2.79 9.53 Fe2O3 0.34  

Ba L 8.26 0.8065 11.44 0.29 1.95 12.78 BaO 0.24  

O   44.43 0.33 64.88   8.00  

Totals   100.00    Cation sum 4.33  

 


