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INTRODUÇÃO 
 
                           A indústria petrolífera é, hoje em dia, uma das mais importantes e rentáveis no cenário 
mundial. Responsável pela geração da energia e insumo para a produção de diversos produtos industriais, 
como borracha e solventes, o mercado encontra-se em constante ascensão. Atualmente, mais de 50% da 
produção de petróleo brasileira é proveniente da exploração dos campos do pré-sal. Entretanto, alguns 
campos apresentam a peculiaridade de apresentarem grande quantidade de gás associado ao petróleo e 
com elevados e diferenciados teores de contaminação de CO2. Dessa forma, a indústria passou a estudar 
alternativas tecnológicas para separar o gás natural do CO2 em grandes quantidades, uma vez que tanto o 
CO2 quanto o CH4 não podem ser ventilados no meio ambiente devido ao impacto que causam e a 
políticas de redução da emissão de gases do efeito estufa. 
                          Foi através dessa circunstancia que surgiu o sistema de separação gravitacional de CO2 e 
CH4 e outros gases, aproveitando as grandes camadas de rocha salina do pré-sal, cavernas de grandes 
dimensões são construídas permitindo a captura e o armazenamento de grandes volumes de CO2 
produzido durante a exploração de campos offshore. Dessa forma, as cavernas atuam como tanques 
naturais gigantes. Um grande benefício dessa tecnologia, além do fato de possibilitar a separação e 
monetização de CH4, é poder viabilizar a produção de petróleo em campos que já atingiram o limite de 
CO2 tratável, reduzindo os riscos e custos dos sistemas atuais. 

 

APLICAÇÕES E PÚBLICO ALVO 

                               A tecnologia serve como ferramenta de apoio na área de Energia, auxiliando na captação e 

estocagem de CO2 produzido durante a exploração de petróleo dos campos do pré-sal brasileiro. 

           

A figura 1 mostra a plataforma de perfuração e controle operacional das cavernas em  

operação sobre o “cluster” de cavernas 
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