
Meio ambiente: Remover dióxido
de carbono diretamente da atmosfera
pode ajudar a combater o aquecimento
global. Isso vai realmente funcionar?

AMAIORIA DAS pessoas concorda que,
para evitar uma catastrófica mudança

climática, será preciso reduzir o nível de dió-
xido de carbono (COi) produzido pelo ho-
mem na atmosfera. Isso exigirá o uso gene-
ralizado de tecnologias de "baixo carbono",
como a energia solar e a eólica, e mais pré-
dios energeticamente eficientes. Alguns paí-
ses prometeram reduzir em 80% as emissões
de gases causadores do efeito estufa até 2050
e ativistas clamam por cortes da ordem de
90% ou até 100%. Nova Zelândia, Costa Ri-
ca e Noruega competem entre si para se tor-
nar o primeiro país "carbono neutro" do
mundo. Mas alguns pesquisadores acham
que pode haver uma maneira mais simples
de reduzir o nível de CO2 na atmosfera: cons-
truir máquinas de "captura de carbono do
ar", que, como o nome sugere, seqüestram o
dióxido de carbono do ar.

Não é tão louco como parece. Tais máqui-
nas existem e são usadas para "limpar" o ar de
cabines de submarinos e espaçonaves. "Exis-
tem há décadas, mas as únicas pessoas que se
importavam com elas estavam na Nasa, por-
que CO2 demais num ônibus espacial signifi-
ca a morte", diz Matthew Eisaman, do Centro
de Pesquisa Palo Alto (PARC, em inglês), na
Califórnia. Defensores do processo propõem
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aumentar a escala do maquinário, para que a
atmosfera seja diretamente processada, ex-
traindo-se o CO2, que seria vendido para uso
industrial ou armazenado no subterrâneo.

De certa forma, essa é a versão mais am-
biciosa da tecnologia de "captura e seqüestro
de carbono" (CCS, em inglês), desenvolvida
para se extrair dióxido de carbono de gases
emanados de usinas termoelétricas, movidas
a carvão e gás. Entretanto, os gases emitidos
por uma usina a carvão contêm cerca de 10%
de dióxido de carbono, enquanto o nível na
atmosfera é de mero 0,04%. Cientistas traba-
lhando na captura de gás carbônico do ar su-
gerem que a diferença não é tão significativa
quanto parece, e que os métodos necessários
para a sua retirada já foram provados em in-
dústrias, como em fábricas de papel.

O processo tem a vantagem adicional de
poder ser feito em qualquer lugar, não ape-
nas onde o dióxido de carbono é emitido,
como em usinas de energia. Uma unidade de
captura poderia, por exemplo, ser instalada
onde facilmente se armazenasse CO2, como
em um campo de petróleo vazio. Seria aberto
o caminho para a absorção de emissões pro-
duzidas por milhões de carros e aviões.

Para a proposta chegar a algum lugar, é
preciso superar três dificuldades: técnica, fi-

nanceira e política. O processo não fará senti-
do se emitir mais gás carbônico do que absor-
ver da atmosfera. Também só terá valor práti-
co se o custo da remoção de cada tonelada de
CO2 for menor do que o de outras alternati-
vas. E, independentemente de se poder ou não
fazê-lo funcionar de forma eficiente e a baixo
custo, a captura de carbono do ar será politi-
camente controversa porque a mera possibili-
dade de seu desenvolvimento pode ser usada
como desculpa para deixar de lado outras ini-
ciativas que visem reduzir as emissões.

Aspirando o ar
Como na verdade funciona a captura de car-
bono do ar? Vários projetos estão sendo de-
senvolvidos, mas são variações sobre o mes-
mo tema. Em cada caso, coloca-se o ar em
contato com um material "absorvente", que
combina quimicamente com o dióxido de
carbono. A eficiência do processo depende da
região atingida pelo absorvente. Uma manei-
ra fácil de expandir a área é borrifá-lo líquido
no ar, como uma névoa. No PARC, pesquisa-
dores propuseram construir torres de vários
metros de altura pelas quais o ar poderia ser
sugado, entrando em contato com a névoa ab-
sorvente. Depois de absorver o CO2 do ar, o
líquido seria drenado para uma câmara onde
o gás seria extraído por uma série de reações
químicas ou com a aplicação de uma corrente
elétrica, dependendo do sistema empregado.
O absorvente pode então ser reciclado e o CO2
comprimido em forma líquida para a remo-
ção. Uma equipe da Universidade de Calgary
(Canadá), liderada por David Keith, já expe-
rimentou um protótipo de captura de carbo-
no com base em uma torre de spray.

Klaus Lackner, professor de Geofísica da
Universidade de Colúmbia e pioneiro no
campo, tem tentado um método que usa ab-
sorvente sólido e consiste em finas lâminas re-
vestidas com produtos químicos patenteados.
O dióxido de carbono é preso enquanto o ar
passa pelas lâminas e, então, é absorvido pe-
los químicos líquidos espalhados nelas. O CO2
é extraído do líquido com a aplicação de ca-
lor. Um protótipo do tamanho de um armá-
rio (foto na pág. 15) demonstrou que o con-
ceito funciona. O doutor Lackner é membro
da Global Research Technologies (GRT), que
espera comercializar a tecnologia. Uma má-
quina do tamanho de um contêiner-padrão
de navio poderia capturar uma tonelada de
CO2 por dia, avalia.

Uma vez que as máquinas de captura de
carbono do ar são movidas a energia elétrica M



e a geração de energia normalmente emite gás
carbônico, será que a conta fecha? O protóti-
po do doutor Keith capturou uma tonelada
de CO2 usando 100 kw/h de eletricidade. Para
produzir tal energia, uma termoelétrica a car-
vão lançaria cerca de 35 quilos de dióxido de
carbono na atmosfera, ou 3,5% do total re-
movido pela máquina de Keith. Usar uma
fonte mais limpa de energia - e todas são mais
limpas do que o carvão - daria uma vanta-
gem ainda maior para a máquina. De forma
similar, o GRT estima que, quando sua tec-
nologia estiver em maior escala, as emissões
associadas à operação de cada máquina serão
menos do que 5% do CO2 capturado durante
sua vida útil. Parece existir pouca dúvida de
que a captura de carbono do ar será, na ver-
dade, carbono negativo.

Isso não será bom, caso o processo seja
proibitivamente caro. Um grande custo, ao
menos em alguns, é o material absorvente, que
não pode ser reciclado indefinidamente. O
doutor Lackner acredita que a tecnologia
poderá ter uso comercial no curto prazo, em
pequena escala, o que permitirá que se pague
enquanto é aperfeiçoada. Ele calcula que a
GRT pode começar com a venda de pequenos
aparelhos de captura de carbono para produ-
zir CO2 nos lugares em que precisam dele, e
atualmente pagam um alto preço para rece-
bê-lo. Em quantidade, o dióxido de carbono
foi, na realidade, a commodity química mais
importante do século XIX nos Estados Uni-
dos, segundo o Departamento de Energia. Ele
pode ser lançado dentro de estufas para me-
lhorar a produção de plantas e é usado no pro-
cessamento de alimentos, tratamento de água
e em extintores de incêndio. Jogar CO2 em
campos de petróleo pode também aumentar
a quantidade de extração. A captura do car-
bono do ar poderia, diz Lackner, ser uma for-
ma viável de suprir dióxido de carbono para
uso industrial, mesmo ao preço de 200 dóla-
res por tonelada, custo atual da tecnologia.

Isso é muito maior do que o custo por to-
nelada de CO2 no mercado de crédito de car-
bono, onde o preço da licença que autoriza o
portador a emitir uma tonelada de dióxido
de carbono caiu recentemente para menos de
10 dólares. Só quando o preço da captura de
carbono estiver abaixo do custo de uma licen-
ça de emissão, ela será economicamente atra-
tiva. Caso contrário, os emissores acharão
mais barato comprar o direito de poluir. Os
ambientalistas esperam que os mercados de
crédito de carbono, eventualmente, fixem o
preço do gás carbônico em cerca de 50 dóla-

res a tonelada e o doutor Lackner espera re-
duzir o preço do processo para 30 dólares a
tonelada, no longo prazo.

Combustível do ar?
Construir imensas instalações para reabsorver
o dióxido de carbono produzido pela queima
de combustíveis fósseis seria um resultado per-
verso. Por um lado, os combustíveis fósseis vão
eventualmente acabar. Mas a captura de carbo-
no do ar poderia oferecer uma alternativa enge-
nhosa. Se o CO2 extraído da atmosfera fosse
combinado com hidrogênio (retirado da água
por eletrólise), seria possível obter combustível
de hidrocarboneto sintético. Isso permitiria
manter o uso dos veículos de combustíveis fós-
seis e dos sistemas de distribuição de combustí-
veis existentes, mas com impacto ambiental
muito menor. Kieth chama essa iniciativa de
"hidrocarbonetos neutros em carbono".

Infelizmente, produzir hidrocarboneto
sintético exige o uso intensivo de energia e isso
só faria sentido se fossem usadas fontes de
energia renováveis. "Fundamentalmente, o
maior gasto na produção de combustível a
partir do CO2 é o custo da energia", diz o dou-
tor Eisaman. Ele estima que, ao final, o com-
bustível sintético custaria 45 dólares o galão
(3,78 litros). Portanto, o preço do petróleo te-
ria de ser muito mais alto do que é hoje para
fazer sentido. E usar energia renovável para
produzir combustível pode parecer algo estra-
nho de se fazer, dado que ela poderia alimen-
tar carros elétricos diretamente.

Uma forma de se combinar bem captura
de carbono do ar e energia renovável seria a uti-
lização do excesso de energia de fazendas eóli-
cas. Elas costumam produzir mais energia do
que suas instalações podem usar, particular-
mente se recebem o vento à noite, quando a de-
manda por eletricidade é menor. Algumas usi-
nas desligam as turbinas de vento a fim de evi-
tar sobrecarga nas redes. O doutor Lackner su-
gere, em vez disso, desviar a energia para siste-
mas de captura. Teoricamente, sistemas de cap-
tura de carbono do ar poderiam operar com
lucros, gerando compensações de carbono que
seriam vendidas no mercado de crédito de car-
bono. O doutor Lackner até recomenda que se
vendam tais compensações em postos de abas-
tecimento com combustível.

O processo parece tecnicamente possí-
vel. Mas a questão econômica ainda é duvi-
dosa e a política, a mais nebulosa de todas.
Os países em desenvolvimento vão construir
enormes unidades de captura de carbono do
ar, movidas a carvão, para compensar as

emissões associadas à industrialização? A tec-
nologia vai desencorajar os esforços para me-
lhorar a eficiência energética ou ela poderia
ser um valioso instrumento na luta contra a
mudança climática? Por enquanto, a captura
de carbono do ar é meramente experimen-
tal. Mas um repentino grande avanço pode
apresentar algumas questões complicadas.

Existe um sugestivo precedente históri-
co. Em 1909, o químico alemão Fritz Haber
descobriu uma nova forma de combinar ni-
trogênio da atmosfera com hidrogênio para
produzir amônia. Anteriormente, sabia-se
que isso era tecnicamente possível, mas o pro-
cesso era ineficiente. O novo processo de Har-
ber, posteriormente aperfeiçoado por Carl
Bosch, previa que a amônia pudesse ser pro-
duzida em escala industrial, para uso tanto
como fertilizante agrícola quanto como ex-
plosivo - com imensas conseqüências histó-
ricas. Haber foi agraciado com o Prêmio No-
bel de Química por produzir "pão do ar". A
síntese da amônia pelo processo Haber-Bosch
foi o pilar da "revolução verde" na segunda
metade do século XX e está associada à explo-
são populacional. Hoje ela sustenta um terço
dos habitantes do mundo. Um século depois,
cientistas envolvidos em outro processo apa-
rentemente ineficiente estariam à beira de
outra inesperada fabulosa descoberta? •
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