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O caminho entre um
mundo ideal e a técnica
As controvérsias em torno dos projetos de captura e
armazenamento de carbono, conhecidos internacio-
nalmente pela sigla CCS, e sua aplicação na explora-
ção de petróleo, ganham certo esclarecimento quan-
do a questão é analisada sob o modelo insumo-produ-
to, que permite avaliar a interdependência entre os
setores da economia. Essa matriz é essencial para en-
tender a extensão da influência exercida pela indús-
tria do óleo na economia e no consumo em geral e,
portanto, ajuda a formular opiniões além dos fatores
técnicos e das convicções mais ou menos científicas
fundamentadas no interesse da defesa ambiental.

No caso brasileiro, o cenário de crescimento eco-
nômico associado ao modelo predominante de trans-
porte de pessoas e cargas tende a agravar a pressão
do consumo de combustíveis fósseis sobre a necessi-
dade de reduzir as emissões de gases do efeito estu-
fa. A despeito das boas notícias sobre o desenvolvi-
mento de combustíveis de fontes renováveis e veícu-
los com motores híbridos ou movidos a energia elé-
trica, a verdade é que ainda estamos longe de substi-

tuir significativamen-
te a frota dependente
do petróleo. Da mes-
ma forma, a vida con-
temporânea se tornou
extremamente ligada
a produtos da indús-
tria petroquímica.

Portanto, todas as
posições radicais con-
tra as iniciativas de mi-
nimização dos riscos
inerentes ao setor pe-
trolífero devem ser ob-
servadas com cautela.

Entre essas alternativas se encontra o sequestro de
gás carbônico liberado na extração do óleo e seu pos-
terior bombeamento para as entranhas geológicas de
onde foi retirado o produto. Além da função mecâni-
ca, ao ajudar a expelir o petróleo das profundezas pa-
ra a superfície, o sequestro e confinamento impe-
dem, teoricamente, que o carbono venha a vazar pa-
ra a atmosfera.

No cálculo geral da relação insumo-produto, esta-
ria sendo registrado logo na origem um ganho impor-
tante para a contabilidade dos danos associados ao
uso dos combustíveis fósseis. Diante da necessidade
de apressar as medidas de mitigação e prevenção
dos efeitos de gases nocivos sobre a atmosfera, con-
denar a priori tais tentativas não parece contemplar
o bom senso.

Há, no entanto, quem afirme que a concentração
de CO2 nas profundezas do oceano, caso das experi-
mentações da Petrobras em campos do pré-sal, po-
de representar a estocagem de muitas bombas que, a
qualquer momento, poderiam vazar para o ambiente
externo, provocando grave retrocesso nos esforços
de anos e anos para a contenção dos gases do efeito
estufa. Os testes em laboratórios e experimentações
localizadas em alguns campos permitem certo oti-
mismo quanto à eficiência e segurança do processo.

No entanto, como nos ensina o desastre nuclear de
Fukushima, mesmo as tecnologias mais promissoras
precisam ser submetidas não apenas ao teste das reali-
dades atuais, mas também a condições ainda mais se-
veras do que aquelas que têm sido registradas até o
presente. A melhor resposta estará a meio caminho
entre o ambientalismo romântico, que projeta um
mundo idealizado, e o tecnocentrismo religioso, que
transforma cientistas em deuses infalíveis. ■
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Grupo gaúcho de pesquisa pretende utilizar mesmo processo
para tornar negativas as emissões das usinas brasileiras de etanol

A proposta de armazenar o
carbono, que de outra forma
seria lançado na atmosfera,
não se refere apenas às emissões
dos combustíveis fósseis. No
Brasil, outra experiência inédita
visa estudar o potencial das
tecnologias de CCS para o
sequestro do CO2 proveniente
do processo de fermentação
das usinas de etanol. "A principal
vantagem dessa proposta é que,
como o etanol já é um recurso
renovável (portanto, carbono
neutro), estaríamos tornando as
emissões negativas", afirma João
Marcelo Ketzer, coordenador
do Centro de Excelência em
Pesquisa sobre Armazenamento
de Carbono (Cepac), parceria
entre a PUC do Rio Grande do Sul

e a Petrobras. Isso significa que,
ao injetar no solo todo o CO2

produzido por usinas de etanol,
seria possível compensar
emissões de outras fontes,
pois as do próprio processo
já estariam neutralizadas.
Esse carbono extra poderia
gerar arrecadação por meio de
venda de créditos de carbono,
por exemplo. "Como o Brasil
produz muito etanol, a chance
de compensar em grande escala
é enorme", diz Ketzer.
O projeto, ainda no início, tem
30% de financiamento do Global
Environmental Facility (GEF),
do Banco Mundial, e outras
instituições, como o Centro
Nacional de Referência em
Biomassa (Cenbio) da USP.

Mas está em busca de outros
co-financiadores. O grupo de
Ketzer também desenvolve um
mapeamento dos reservatórios
adequados para guardar o
CO2 no subsolo. “Em São Paulo,
por exemplo, a maior parte das
fontes emissoras é fixa, com
grandes indústrias e usinas
termelétricas”, afirma o geólogo.
“Como sabemos onde elas
estão, poderemos, avaliar quais
reservatórios estão mais perto
dessas fontes emissoras.” Ketzer
acredita que o CCS será uma
ferramenta importante contra o
efeito estufa no futuro, “mas não
a única”, frisa. “A conservação
de florestas e a diminuição
do uso de combustíveis fósseis
ainda é a melhor opção.”

A verdade
é que ainda
estamos longe
de substituir
significativamente
a frota
dependente
do petróleo
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