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Situação do problema : aumento do teor de CO2 na atmosfera

Processos de combustão
( geração de energia:
sistemas de transporte, electricidade, indústria )
C + O2 Æ CO2

(combustão completa)

H2 + ½ O2 Æ H2O (formação vapor água)

Composição típica de um efluente gasoso
(central carvão, %vol., base seca):
N2: 82 ; CO2: 15 ; O2: 3
Outros (mg/m3 N): SO2: 1500; NOx: 800; PTS: 100
2

Situação do problema
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Concentração de CO2
na atmosfera
(CSIRO, 2007)
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Consumo mundial de energia, população e per capita em
1900 e 2001 (Song, 2006)

Aumento acentuado do teor
de CO2 na atmosfera devido
ao aumento dos consumos
energéticos !
Anos
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Medição dos níveis de CO2:
Mauna Loa (4169 m)
Big Island
Hawaii, HI, USA
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Situação do problema
O CO2 é responsável por
60% do efeito de estufa
Potencial de aquecimento dos
(GEE) gases com efeito de
estufa (CO2 eq)

CO2: 1
CH4: 21
N2O: 310
HFC: 140 – 11700
PFC: 6500 – 9200
SF6: 23900
(Song, 2006)
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Consequências: aquecimento global

Situação actual:
aquecimento global do
planeta devido ao aumento
das emissões de GEE

captura e sequestração de
CO2 mais e mais eficiente
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O problema

Situação actual:
aquecimento global do planeta
devido ao aumento das emissões
de GEE

Concs. de GEE em Itália (2020)

Igualdade de Kaya (1993)
F = P x (G/P) x (E/G) x (F/E)
F= emissões globais de CO2 a partir de fontes antropogénicas
P= aumento global da população mundial
G= produto interno bruto mundial
E= consumo global mundial de energia
para baixar F: baixar P ou G ou E
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( Processos de fixação natural de CO2 )
1. Florestação: por fotossíntese: cerca de 1,4 Gton(C), com um potencial
entre 5 e 10 Gton(C) / ano

(Yamasaki, 2003)

6CO2 + 6H2O + luz + calor Æ C6H12O6 + 6O2
2. Fertilização oceânica: os oceanos contêm 38 000 Gton(C) e captam
1,7 Gton(C) / ano da atmosfera
(Yamasaki, 2003)

incluindo a fixação em rochas e precipitação de espécies carbonatadas
3. Fixação em rochas: (Mg, Ca)xSiyOx+2y + xCO2 Æ x(Mg, Ca)CO3 + ySiO2
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Soluções

O aumento da temperatura
do planeta é inequívoco !

Situação actual:

(IPCC, 2007)

aquecimento global do planeta
devido ao aumento das emissões
de GEE

¾ Redução da intensidade energética ( reduzir E/G )
¾ Redução da intensidade do uso de combustíveis
fósseis ( reduzir F/E )
¾ Captura e sequestração de CO2 ( reduzir F )

Centrais termoeléctricas: 33 a 40% das emissões
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Consequências: aquecimento global
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Consequências: aumento do nível das águas
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Consequências: efeitos nas espécies

Efeitos nas
espécies …
… umas
beneficiam,
mas …
…outras não !!!
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O problema é muito complexo pois há
muitos factores em jogo.
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Soluções: processos de captura de CO2 em centrais termoeléctricas

Turbina
de vapor

Energia
Azoto

Combustível

Póscombustão

Captura
CO2

Caldeira

Ar

CO2

Azoto
Ar

Précombustão

Unidade
separação
ar

O2
Gaseificador

Captura
CO2

Combustível

Azoto

Oxicombustão

Energia

Ar
Gás de síntese

Ar

Turbina a
gás

Unidade
separação
ar

Combustível

O2

Turbina
de vapor

Caldeira

Reciclagem do
efluente gasoso

Ciclo de

Calor

vapor

Energia

Captura
CO2

CO2
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Processos de captura – Pós-combustão

Variante
processual

Vantagens

Barreiras à implementação

Efluentes gasosos diluídos em
Aplicável a instalações CO2 e Patm, donde:
existentes de
Pós –

produção de energia

combustão

a carvão

- PCO2 baixa
- Volume circulação alto para
níveis de captura elevados
- P baixa vs necessário
para sequestração

(tratamento
dos gases à Opção tecnológica:
readaptação
saída)

Necessidade de remoção de
poluentes do efluente gasoso
Consumos energéticos elevados
Scale-up necessário: ~10 vezes
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Processos de captura – Pré-combustão

Variante
processual

Vantagens

Aplicável a novas instalações

4

Gás de síntese concentrado
em CO
com P elevada,
donde:

Barreiras à implementação

4

6

-P
elevada
- bom gradiente para
separação
- diversas tecnologias
disponíveis separação
5

Pré –

Dificuldades na aplicação
comercial da gaseificação

combustão
(tratamento
do
combustível
e dos gases
à saída)

Integrável em centrais de
ciclo combinado que
incluam gaseificação

Disponibilidade
Custo elevado do equipamento
Requer unidades auxiliares a
jusante da turbina
Scale-up necessário: ~3 vezes
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Processos de captura – Oxi-combustão

Barreiras à implementação

Concentração elevada
de CO no efluente
gasoso

Custos elevados pela grande
quantidade de O criogénico
necessária

(tratamento
do
comburente
e dos gases
à saída)

Reciclagem de CO arrefecido para
manter a temperatura nas unidades
de combustão
4

Oxicombustão

4

Vantagens

4

Variante
processual

Opção tecnológica :
readaptação e aumento
de capacidade

Diminuição da eficiência do
processo

Poucas unidades operacionais à
escala industrial
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Opções Tecnológicas para Separação
e Captura de CO2
Separação e Captura de CO2

Absorção
Química
MEA, aminas
Amónia
Outros

Adsorção
Leitos de
Adsorventes

Membranas

Líquidos
Iónicos

Processos
Biológicos

Separação
de Gases

Membranas
enzimáticas

Absorção
Gasosa

Outros

Silicatos
Carvão Activado
Compostos Lítio

Zeólitos
MOF, ZIF

Outros

Física

Método de
Regeneração

Selexol
Rectisol
Outros

PSA
TSA
Activação
Outros

Outras
Membranas
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Estado de avanço das tecnologias

“Chemical Looping”

Benefício de redução de custos

Caldeiras com OTM
Líquidos iónicos

Processos biológicos

MOFs, ZIFs
Membranas PBI
Adsorventes
sólidos
Solventes físicos
avançados

Membranas
enzimáticas
Processo CAR

Processos com
membranas

Solventes aminados
Solventes aminados

avançados

Solventes físicos

Legenda

Criogenia O2

Pós-combustão
Pré-combustão
Oxi-combustão

Tempo para comercialização
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Absorção química
Etapa principal e pós-tratamento
Efluente
remanescente

ABSORÇÃO

DESABSORÇÃO

Póstratamento
da corrente
de CO
7

Prétratamento
do efluente

Etapa
principal

Regeneração
da amina
CO líquido
7

Efluente
gasoso de
combustão

Custo remoção c/ MEA: 30 a 50 €/ton CO2
(Hendriks, 1994 ; Singh, 2003 ; Abu-Zahra, 2007)

20

Absorção química

Corrente de CO2
para compressão
Gás tratado

Sol. amina

50-80ºC

(solvente fraco)

110-130ºC
90-110ºC

30-40ºC

2RNH2 + CO2 ĺ RNHCOO- + RNH3+

RNHCOO- + RNH3+ ĺ 2RNH2 + CO2
Efluente
gasoso de
combustão

30-50ºC

Q

100-120ºC

50-65ºC
Sol. amina

Sol. amina
(solvente fraco)

(solvente rico em
CO2 )

Aminas (absorventes): MEA, DEA, MDEA, …
Razão teórica: 2 mol MEA / mol CO2
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Absorção química

(novos) Processos industriais:
- CANSOLV (Cansolv Tech. Inc., Montreal)

amina terciária: DC103

- ECONAMINE (Fluor Corp., Irving)
- KANSAI/MHI (Mitsubishi Heavy Ind. Ltd., Yokohama)

aminas: KS-1, KS-2

(Iniciativa CASTOR: IFP, GDF, SINTEF, STATOIL, TNO, …)
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Absorção química

Instalação
piloto

Importante estudar e
desenvolver processos
com novos solventes
aminados (misturas
aminas, etc.)
(Gomes e Costa, 2010)
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Absorção química

CEEQ
Centro de Estudos de Engenharia Química

Instalação
piloto

Importante estudar e
desenvolver processos
com novos solventes
aminados (misturas
aminas, etc.)
(Estrela, Gomes e Bordado, 2012)
(Santos, Gomes e Bordado, 2014)

24

Absorção química

(Santos, Gomes e Bordado, 2015)
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Adsorção

CO2

Outros
gases
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Adsorção
Adsorvente
Solução aquosa de
amónia (= MEA)
MCM41 modificado
c/PEI
MCM41 modificado
c/TEPA
Sílica hexagonal
mesoporosa
modificada c/DT

MCM

Silicatos

Zeólitos

Carvão activado

Capacidade adsorção
(mg CO2/g)
1200
82,0 - 88,0

Refs.
Resnik et al., 2004

211,0

Xu et al., 2003 ; Soong,
2006
Yue et al., 2008

59,0

Knowles et al., 2005

Silicato de lítio
13X

360,0
16,0 – 233,2

4A
5A

22,0 – 211,2
16,7 – 138,6

Y60 modificado
c/TEPA
Antracite

112,7 – 189,9

Kato et al., 2005
Chatti et al., 2004 ;
Siriwadane et al., 2005
Siriwadane et al., 2005
Siriwadane et al., 2005 ;
Tlili et al., 2009
Su et al., 2010

65,7

Maroto-Valer et al., 2005

BPL
Monolitos
Norit (R1 e RB2)

323,2
317,5
419,2 – 454,1

Himero et al., 2005
Grande et al., 2008
Yang et al., 2001 ; Himero
et al., 2005

CO2: diâmetro cinético = 0,39 nm (3,9 Å)
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Adsorção: MOF (metal organic frameworks) e ZIF (zinc imidazolate frameworks)

MOF - 177
Capacidade de adsorção:
1,474 g CO2/g
(Wells et al., 2008)

ZIF: Estáveis até 390 °C
Capacidade de adsorção:
74,8 mg CO2/g
(Banerjee et al., 2008)
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Separações com membranas
Alimentação:
gás com CO2

Permeado:
gás rico em
CO2
Espaçador da alimentação
Membrana
Espaçador de permeado
Membrana
Espaçador da alimentação

Gás
remanescente
com baixo teor
de CO2

Solvente

Gás
remanescente
com baixo teor
de CO2

Fluxo em contra-corrente e funcionamento
em feixe tubular:

Alimentação
gasosa

mais eficientes do que a
absorção química !

Outros gases

Solvente rico em CO2
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Separações com membranas

Membrana de fibras ocas
(He et al., 2009)
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Separação com membranas:
estruturas poliméricas

8

;

:

;

:

8

:

9

ZĂǌĆŽĚĞ
ƐĞůĞĐƚŝǀŝĚĂĚĞ
K ͬE

Poliarilato (BPA/IA)

Poliarilenoeter (6FPPy-6FFBA)

Policarbonato

Poliimida (PMDA-pPDA)

Polipirrolona (6FDA-TAB)
Polifenileno óxido

WŽůŝŝŵŝĚĂ
MǆŝĚŽĚĞ
ƉŽůŝĚŝŵĞƚŝůĨĞŶŝůĞŶŽ

ϳϯϱ

ϰϯ

ϮϳϱϬ

ϭϵ

WŽůŝƐƐƵůĨŽŶĂ

ϰϱϬ

ϯϭ

WŽůŝĞƚĞƌƐƐƵůĨŽŶĂ
WŽůŝ;ϰͲǀŝŶŝůƉŝƌŝĚŝŶĂͿ
ͬWŽůŝĞƚĞƌŝŵŝĚĂ
WŽůŝĂĐƌŝůŽŶŝƚƌŝůŽĐŽŵ
ƉŽůŝĞƚŝůĞŶŽŐůŝĐŽů
WŽůŝ;ĂŵŝĚĂͲϲďͲſǆŝĚŽ
ĚĞĞƚŝůĞŶŽͿ

ϲϲϱ

Ϯϰ͕ϳ

ϱϮ͕ϱ

ϮϬ

ϵϭ

Ϯϳ͕ϵ

ϲϬϴ

ϲϭ

8

WĞƌŵĞąŶĐŝĂ
ĂŽK
;ŵ ŵ WĂ Ɛ Ϳ
8

DĂƚĞƌŝĂů

Outros tipos de membranas:
• inorgânicas, carbono, alumina, sílica, zeólitos
• líquidos iónicos suportados em membranas

Polissulfona (PSF)

(Powell e Qiao, 2006)
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Separações com membranas

Razão de
selectividade CO2/N2

Custo remoção c/ membranas PEBAX: 31 €/ton CO2 (*)
vs
Custo remoção c/ MEA: 30 a 50 €/ton CO2

Domínio
operacional
desejável

(*) Central carvão
600 MW
(Zhao et al., 2010)

Permeância ao CO2 x10-6 (m3 m-2 h-1 Pa-1)
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Líquidos iónicos

Têm elevada capacidade de absorver CO2 (até 10 mol %) e são estáveis
até algumas centenas de °C, o que permite capturar o CO2 sem ter que
arrefecer o efluente gasoso (contudo, têm viscosidades elevadas)

(Figueroa et al., 2008)

A capacidade pode ser aumentada com aminas

(Rahnm et al., 2010)

Podem ser utilizados para melhorar a absorção de MEA
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Processos biológicos:
membranas enzimáticas
Processo Carbozyme:

CO2+CA ļ CA/S ļ HCO3- + CA

Efluente gasoso
N2 O2 CO2

Gás rico em
CO2

CA =
anidrase
carbónica
S=
substrato

Gás
remanescente Membrana

Efluente
gasoso
(Trachetenberg et al., 2009)
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Sequestração geológica
O CO2 é capturado, comprimido e
injectado no solo
(IEA, 2007)

O CO2 é injectado abaixo dos 800 m
O CO2 aumenta de densidade e converte-se
num fluido supercrítico, difundindo-se
facilmente na porosidade das rochas
Profundidade (km)

CO2 gasoso

CO2 super
crítico

Densidade CO2 (kg/m3)

O CO2 pode ser mantido no solo
À medida que o tempo aumenta vãose intensificando os mecanismos de
sequestração, que resultam na
absorção em rochas e estratos
35
minerais

Reutilização: CO2 como
matéria-prima p/síntese
Síntese de metano
Síntese de metanol
Síntese de etileno
Carbohidratos (fotosíntese)

Processos
endotérmicos

As reacções são endotérmicas e necessitam de H2.
É necessário o aperfeiçoamento dos processos de síntese
e de catalisadores.
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Reutilização: CO2 como matéria-prima p/síntese

Metanol

Combustível /
matéria-prima
para resinas de
formaldeído

Parafinas
de baixo
peso
molecular

Combustível /
matéria-prima

Olefinas de
baixo peso
molecular

Matéria-prima
para
polimerização

Dimetil
carbonato
(DMC)

Aditivo de
gasolinas

Resinas

Policarbonatos
actual: 100 t/ano

Polietileno
(PEAD/PEBD)
actual: 50 Mt/ano

Uso actual em síntese: 117 Mton/ano
Emissões actuais: 24 000 Mton/ano
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Outras utilizações

PCC (Precipitated Calcium Carbonate)
aditivo para indústria de fabrico
de papel (substituinte de caulino)
CaO + H2O Æ Ca(OH)2
Ca(OH)2 + CO2 Æ CaCO3

Injecção junto de recifes
artificiais para estimular o
processo de crescimento de
algas contribuindo para o
aumento da população de peixes
38

Conclusões

¾ Absorção com solventes aminados: tecnologia disponível
custos elevados na regeneração dos solventes
I&D: - curto prazo: melhoria dos processos
- longo prazo: utilização de outros solventes
Necessário: demonstração à escala comercial: 2 - 4 Mton CO2/ano
¾ Adsorção: opção interessante, mas necessita resolução de problemas
tecnológicos
¾ Membranas: vantagens, mas necessita da combinação de fluxos,
selectividade elevada e baixo custo ĺ boas perspectivas futuras
¾ É importante investir em alternativas de reutilização de CO2 uma vez
que a sequestração geológica não deve ser encarada como uma solução
de longo prazo
39
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