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1O  F U T U R O   D A   E N E R G I A

A energia é tudo, tudo provém 
da energia; uma introdução

Normalmente, não se tem de pensar 
na energia. Ela está sempre presente, 
praticamente em toda a parte, e é 
segura e fiável. A energia é tão natural 
como ligar o telemóvel ou abrir uma 
torneira. O facto de a maioria das 
pessoas poder obter energia tão fácil 
e naturalmente é, pensando bem, 
absolutamente extraordinário. E, na 
verdade, algo de que nos devemos 
orgulhar.

Todos os dias usamos várias formas 
de energia. Começam pela própria 
energia das pessoas quando acordam de 
manhã para tomar o pequeno-almoço. 
Mas, durante o dia, são igualmente 
necessárias muitas outras fontes de 
energia. Antes da revolução industrial, as 
principais fontes de energia do homem 
eram a madeira e a turfa, usadas para 
cozinhar e para aquecer os espaços.

Para fins de iluminação, o combustível 
principal era o óleo para candeias. Desde 
então, a nossa energia tem provindo 
principalmente do gás natural, do carvão 
e do petróleo, também conhecidos como 
combustíveis fósseis. O gás natural, o 
carvão e o petróleo são fontes essenciais 
de energia que nos permitem fazer o 
que quisermos; usamos energia quando 
tomamos um duche quente numa noite 
fria de inverno, quando visitamos os 
nossos avós de carro e para manter a 
lata de coca-cola deliciosamente fresca 
no frigorífico.
O problema é que estas fontes de 
energia de combustíveis fósseis não são 
inesgotáveis; estão a acabar! E a longo 
prazo este facto pode ter consequências 
fundamentais para o nosso estilo de vida.
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O  F U T U R O   D A   E N E R G I A1.1

Enfrentamos alguns grandes desafios em termos 
de energia no futuro. Neste contexto, os três 
importantes desenvolvimentos seguintes serão 
fundamentais:

1)  A procura de energia duplicará no mínimo nos 
próximos 50 anos.

2)  O petróleo facilmente acessível tornar-se-á 
mais escasso.

3)  As emissões de gases com efeito de estufa 
aumentarão substancialmente.

Que implicam exatamente  
estes três desenvolvimentos?

As populações da Ásia, África e América Latina 

estão a crescer a um ritmo acelerado. Além disso, 

as pessoas nestas regiões desejam usufruir do 

mesmo nível de prosperidade que nós. Esta 

combinação de populações em crescimento e 

prosperidade reforçada significa que a procura 

de energia aumentará drasticamente num futuro 

próximo. Será, portanto, necessária muito mais 

energia para satisfazer esta procura.

Uma das fontes mais importantes de energia é 

o petróleo. Aliás, muitos dos produtos que usamos 

são feitos a partir desta substância natural. 

E, embora a procura esteja continuamente a 

aumentar, cada vez se torna mais difícil produzir 

petróleo suficiente. As fontes facilmente acessíveis 

estão a esgotar-se. O terceiro desenvolvimento 

implica que o consumo crescente de energia 

conduzirá a emissões de CO
2
  mais elevadas. 

Uma maior concentração de CO
2
 conduz 

ao aquecimento global e a desastres naturais 

como possível consequência.

O crescimento da população mundial até 2050.
(Fonte: Cenários em Linha sobre Energia da Shell disponíveis em www.shell.com/scenarios.)
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1.1O  F U T U R O   D A   E N E R G I A

A busca de 
respostas 

 
Vamos a isso

Estamos em vésperas de grandes mudanças. 

Ao longo deste conjunto de aulas, vamos 

analisar o que podemos fazer a respeito destes 

três desenvolvimentos. Vamos examinar o que 

significam exatamente e as possíveis respostas 

que é possível dar-lhes. Colocamos uma 

questão crucial em relação a cada um dos três 

desenvolvimentos que constitui um fio comum 

a cada secção.

1)  Que podemos fazer para assegurar que 
todas as pessoas têm energia suficiente 
disponível?

2)  Que podemos fazer para produzir mais 
petróleo mais eficientemente?

3)  Que podemos fazer para limitar as 
emissões de CO2?

Como já provavelmente concluíram, estas 

questões são importantes. Não é certo que 

venhamos a dispor de acesso tão fácil a energia 

suficiente no futuro. No entanto, sabemos que 

os combustíveis fósseis estão a esgotar-se. 

E, assim, podemos prever essa situação.

As opiniões sobre a melhor forma de o 

fazermos variam muito. Os governos, as 

companhias petrolíferas e de gás, assim 

como as organizações ambientais, debatem 

continuamente como encontrar em conjunto a 

melhor maneira de garantir que, dentro de 50 

anos, as pessoas ainda disponham de acesso 

suficiente à energia. Contudo, o que é melhor? 

A secção um (1.1 a 1.3) examina esta questão.

Neste momento, 80% da nossa energia provém 

dos combustíveis fósseis. Apesar de estarmos 

constantemente a obter mais energia de 

fontes de energia alternativas, o petróleo e 

o gás natural continuarão provavelmente a 

ser as matérias-primas mais importantes da 

energia no século XXI. A perfuração (de difícil 

acesso) de campos petrolíferos representa uma 

tecnologia fascinante que conhece hoje maior 

desenvolvimento do que nunca. A secção dois 

(2.1 a 2.4) examina esta questão. Os cientistas 

estabeleceram que o CO
2
 é, em parte, 

responsável pelo aquecimento global porque 

contribui para o efeito dos gases de estufa.  

Este aquecimento global pode conduzir 

a desastres naturais, como tempestades 

tropicais, a poluição dos oceanos e o degelo das 

calotas polares. Para combater este problema, 

é possível armazenar o CO
2
  debaixo da terra. 

A secção três (3.1 a 3.6) examina esta questão.

A história do desafio energético é 

extremamente interessante e complexa e pode 

criar a sensação de que, enquanto indivíduos, 

não podemos fazer a diferença. Há pessoas que 

consideram este desafio tão insuperável que 

desistem antes de começar. Mas, naturalmente, 

esta atitude nunca é a maneira correta de 

resolver problemas. Todas as pessoas sem 

exceção podem ter um impacto sobre estas 

mudanças e dar um contributo ao desafio 

energético.

 

Afinal, todos somos, em última análise, 

indivíduos capazes de realizar em conjunto 

grandes feitos. Com a reflexão necessária, 

novas tecnologias e muito trabalho, cada 

pessoa pode fazer a diferença.

Vamos a isso!

Vamos a isso!

ExErCíCIos

1.  Como poderia usar a energia de forma mais económica na sua vida? Apresente 

três exemplos.

2.  Procura de energia, reservas e emissão de dióxido de carbono são três termos que 

surgem nesta introdução ao programa. Qual é a relação entre estes três termos?

3.  Descreva um cenário pessimista e um cenário otimista para a energia no futuro.

4.  São igualmente concebíveis medidas drásticas para poupar energia. Algumas 

destas medidas poderão deparar-se com objeções de ordem ética. Por exemplo, 

a proposição: “A taxa de natalidade tem de ser reduzida em todo o mundo”. 

Apresente dois argumentos a favor e contra.

5.  Imagine que não existia escassez de energia alguma. Como seria o mundo nesse 

caso?
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1.1 O  F U T U R O   D A   E N E R G I A

o futuro da energia

Nas duas secções seguintes do programa, 

examinaremos de mais perto o futuro da 

energia. Naturalmente, ninguém pode prever o 

futuro. Ninguém pode olhar para uma bola de 

cristal e dizer como será exatamente o mundo 

daqui a 50 anos.

Vamos considerar dois cenários futuros 

potenciais. Um cenário descreve as potenciais 

consequências dos desenvolvimentos atuais. 

Mas antes de continuarmos, deixe-nos 

apresentar-lhe duas mulheres.

TANIA: Não Existem Respostas Ideais? 
É importante compreender que nenhuma 

resposta ao desafio energético é perfeita. 

O famoso jogador de futebol holandês, Johan 

Cruijff, já uma vez chamou a atenção para o 

seguinte: todas as vantagens vêm com uma 

desvantagem. Por exemplo, se investirmos 

todos os nossos esforços na energia eólica, 

as pessoas não tardarão a ter moinhos de 

vento no quintal. Além do mais, não existe (por 

enquanto) uma única tecnologia que seja, toda 

ela, “boa”. A energia nuclear, por exemplo, gera 

mais energia com menos poluição do ar do que 

uma central elétrica a carvão, mas também cria 

resíduos nucleares radioativos.

TINA: Não Existe Alternativa!
O facto de não existirem respostas perfeitas 

é motivo para ignorar completamente o 

problema? Afinal, não existe alternativa. 

Só temos uma Terra e temos de nos contentar 

com ela. É altamente improvável que nos 

mudemos em breve para um planeta por 

descobrir. Como tal, temos de refletir bem 

sobre o problema.

Deve ter-se apercebido de que os cenários 

descritos anteriormente já se tornaram, em 

certa medida, realidade. Em resultado, os 

governos andam preocupados em chegar a 

acordos sobre as emissões de CO
2
. A questão é: 

qual é a melhor forma de chegar a tais acordos? 

É este o objeto de ambos os cenários.

Em cada cenário, há quatro fatores que são importantes, a saber: a procura de energia, as 
reservas, a tecnologia e o ambiente.
n  Procura de energia constitui a necessidade total de energia de todos os habitantes da 

Terra.
n  Reservas correspondem à disponibilidade de energia (petróleo, gás, solar, eólica, etc.).
n  Com tecnologia, referimo-nos aos conhecimentos e ferramentas necessários, por 

exemplo, para desenvolver equipamentos e maquinaria, pô-los a funcionar e 
repará-los.

n  Ambiente é o termo que usamos para o meio em que vivemos.

TANIA TINA
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O  F U T U R O  D A  E N E R G I A

Cenário 1: Cada um por si

O primeiro cenário é pessimista. Mostra as 

possíveis consequências durante os próximos 

50 anos. Parte do princípio de que os países 

estão principalmente preocupados em 

assegurar as suas próprias reservas de energia.

Neste cenário, os países – ou seja, os 

governos e as grandes organizações – são 

predominantemente conduzidos pelas reservas 

de energia disponíveis. O seu principal foco 

é assegurar a oferta no seu próprio país. É uma 

atitude lógica, claro. Por que razão estaria o 

governo holandês, por exemplo, preocupado 

com a maneira como os Alemães ou os Belgas 

obtêm a sua energia? Estes não têm já os seus 

governos para tratar do problema?

Dependência
Um termo importante no desafio energético 

é “dependência”. Quer esta dizer que 

todas as pessoas no mercado energético 

estão dependentes do resto das pessoas. 

Existem muitas áreas no mundo, incluindo 

a América e a Europa Ocidental, onde se 

consome mais energia do que aquela que está 

disponível no interior das fronteiras nacionais. 

Estes países têm de importar energia e, 

como tal, estão dependentes de países que 

possuem excedentes, como a Rússia e a Arábia 

Saudita. No entanto, as receitas dos países 

com excedentes poderão, por sua vez, estar 

dependentes das exportações. Sem procura 

de energia, não entrariam receitas nos seus 

cofres. Resumindo, toda a gente no mercado 

energético depende das outras pessoas.

No cenário “cada um por si”, os países 

não pensam no futuro porque ainda não 

consideram o problema urgente. É a mesma 

sensação de estudar para um exame para 

que ainda faltam quatro semanas, quando se 

tem dois testes escritos amanhã. Esta visão 

do futuro parece, como já se viu, bastante 

óbvia.

Mas, por outro lado, não é assim tão óbvia 

como isso. Porque, em última análise, 

os Holandeses, os Alemães e os Belgas 

(e todos os outros países do mundo) estão 

todos a pescar no mesmo lago da energia. 

E o lago está a secar. Mais depressa do que 

desejaríamos. A razão é que cada vez mais 

pescadores com canas de pesca cada vez mais 

compridas aparecem para pescar nas suas 

margens. Enquanto todas as pessoas andam 

preocupadas em assegurar as suas próprias 

provisões de energia, a oferta está a tornar-se 

constantemente mais reduzida, com 

consequências graves para todos. O excesso 

de procura de um produto conduz à sua 

escassez.
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CLIMA

Neste cenário, as pessoas estão menos 
preocupadas com o clima. Dispor de 
gasolina para andar de carro é muito mais 
importante do que o problema de a Terra 
poder aquecer um pouco nos próximos cem 
anos – o mais certo é já nem sequer estar 
vivo nessa altura.
Além disso, todas as pessoas querem 
pagar pouco pela energia que consomem. 
No cenário do futuro, existe, portanto, 
uma boa probabilidade de os países se 
centrarem prioritariamente no carvão: 
este continua disponível em grande 
quantidade e é económico.
Contudo, o carvão é uma das fontes 
de energia mais poluentes.
Uma fonte de energia alternativa neste cenário 

é a energia nuclear, mas a construção de uma 

central de energia nuclear é, em si mesma, 

um empreendimento dispendioso, moroso 

e complexo. A acrescer a isto, os resíduos 

radioativos são nocivos para a saúde e para 

o ambiente, se não forem corretamente 

armazenados.

Em última análise, todas as pessoas no cenário 

“cada um por si” encontram problemas porque 

não existe energia suficiente para todos. E, em 

lugar de concentrar esforços na resolução 

conjunta dos problemas, nunca ninguém 

dispõe de uma visão completa até o fundo 

surgir finalmente à vista.

1.   O cenário “cada um por si” centra-se nos interesses de cada país. Apresente dois 

argumentos a favor e contra este cenário.

2.  “Clima” é um termo vago. Que pensa que significa? E que implica exatamente 

o problema do clima?

3.  Eis seguidamente três termos do cenário “cada um por si”. Explique como pensa que 

eles estão associados: crescimento económico, escassez, problema climático.

4.  Redija um discurso de cerca de dez linhas que proferiria, enquanto político(a), 

para sensibilizar os jovens para a questão energética. Pense – antes de compor o seu 

discurso – sobre o que pessoalmente lhe parece ser um bom discurso. Por exemplo, 

poderia pesquisar no YouTube discursos de políticos ou artistas famosos. Que têm 

de positivo? Procure incorporar esses elementos no seu discurso. Seria interessante 

apresentar um par de discursos na sala de aula.

1.2 O  F U T U R O   D A   E N E R G I A

Uma central elétrica a carvão no porto de Roterdão.

Vista da central de energia nuclear de Doel na Bélgica.

ExErCíCIos
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Comércio de direitos
de emissão de CO

2

O  F U T U R O  D A  E N E R G I A

Cenário 2: juntos somos mais fortes
A premissa básica deste cenário difere 

radicalmente do cenário “cada um por si” de 

que tomou conhecimento na secção anterior. 

Nesta descrição do futuro, a consciência sobre 

o desafio energético constitui o cerne da 

colaboração entre países. Por outras palavras, 

os países compreendem que, em última 

análise, estamos todos no mesmo barco. Esta 

consciência ou perceção é fundamental para 

todos, nesta visão do futuro, conduzindo à 

reflexão de que todos os cidadãos não só têm 

direitos, mas também obrigações em termos de 

energia. Trata-se de uma sociedade aberta em 

que os cidadãos e as organizações apresentam 

propostas aos governos e são encorajados a 

exprimir novas ideias para aproveitar melhor as 

fontes de energia alternativas.

Colaboração
Nesta área, a colaboração é a chave do sucesso. 

Os cidadãos estão a tornar-se cada vez mais 

conscientes do facto de que são habitantes 

do mundo. Estão a pensar em formas de viver 

mais sustentáveis, em trocar conhecimentos e 

ideias e alcançar acordos internacionalmente 

vinculativos sobre as reservas de energia e 

as emissões de CO
2
. Mas o desenvolvimento 

tecnológico também não parou e nós estamos 

a conseguir, com crescente sucesso, explorar e 

aproveitar mais eficientemente as reservas de 

petróleo e de gás. Esta colaboração é ditada pela 

necessidade porque os países compreenderam 

que não podem desenvencilhar-se sozinhos.  

A colaboração não é uma questão  

simples. Há de já ter chegado a essa  

conclusão por si. No entanto, neste  

cenário, teremos de cooperar mais 

intensamente e numa base muito  

mais alargada do que nunca. E isso  

nunca será, de maneira alguma,  

um processo sem atribulações. Não  

apenas os governos, mas as  

organizações em particular terão  

de assumir a liderança. A ideia,  

com este cenário, é que todas  

as pessoas têm consciência do  

desafio energético e contribuem  

para as soluções. 

Um exemplo de uma solução atual que se 

enquadra neste cenário é que está a ser emitido 

menos CO
2
 para a atmosfera porque todos os 

países chegaram a um acordo sobre os limites 

que cada país pode emitir. O sentido deste 

acordo é que a emissão de CO
2
 custa dinheiro e 

a captura de CO
2
 rende dinheiro. Deste modo, os 

governos podem estimular novas tecnologias e 

inovação em termos da redução de CO
2
.
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Sol

1

2

3

4

1. Os raios solares entram na atmosfera.
2. A superfície terrestre converte a energia 
    solar em calor…
3. …e parte deste calor é então de novo 
    refletida para a atmosfera.
4. Parte deste calor refletido é retido pelos 
    gases com efeito de estufa.

Atmosfera
Gases com efeito       de estufa

1.3 O  F U T U R O   D A   E N E R G I A

O que é o CO2

Imagine que a Terra está rodeada por 
um manto que nos protege contra o 
arrefecimento terrestre e retém o calor 
do sol na Terra. Este manto (uma camada 
de ar contendo moléculas de CO2) tem-se 
tornado mais espesso e mais delgado ao 
longo da história.
Contudo, em anos recentes, este manto 
tem-se tornado excessivamente espesso 
e contém demasiado calor: chamamos a 
isto o efeito de estufa. Os cientistas, os 
governos, as organizações sociais e os 
cidadãos interessados receiam que este 
efeito de estufa conduza a desastres 
naturais catastróficos. A questão é um 
pouco mais complexa porque há outros 
fatores, além do CO2, que têm um impacto 
sobre o clima.  

Favorável para tudo e para todos
No cenário “juntos somos mais fortes”, grandes 

países, como a Índia e a China, desempenham 

um papel importante, tal como desempenham 

no cenário “cada um por si”. Os chefes de 

governo começam a compreender que chegou 

o momento de explorar fontes de energia 

alternativas e apostar em desenvolvimentos 

pioneiros em termos de energia eólica e solar. 

Grandes países com abundantes reservas 

de combustíveis fósseis, como a Rússia e a 

Arábia Saudita, vendem grandes quantidades 

dos seus combustíveis fósseis, o que lhes 

rende avultadas receitas. Investem então 

estas receitas no desenvolvimento de novas 

tecnologias. Este facto é favorável para os 

países que importam energia porque lhes 

faculta acesso a substanciais reservas de 

energia a preços razoáveis. No cenário “juntos 

somos mais fortes”, todos os países se esforçam 

por estar em harmonia com o nosso planeta 

e tornar possível o crescimento futuro. Todas 

as pessoas procuram, tanto quanto possível, 

prever as mudanças futuras.

1)  O cenário “Juntos somos mais fortes” baseia-se na “perceção” ou “consciência”. Que 

quer isto dizer? Use os termos consciência, colaboração e sustentabilidade na sua 

resposta. Que pensa sobre este assunto? Explique. 

2)  Imagine que alguém lhe perguntava: “Que é que isso tem a ver comigo?” É capaz de 

usar o cenário “Juntos somos mais fortes” como base da sua explicação da razão por 

que é realmente importante pensar no desafio energético?

3)  O texto afirma que a colaboração não é fácil. Tem alguma experiência disso? 

Que pode por vezes ser difícil na colaboração? Que conselhos pode dar para uma 

colaboração eficaz?

4)  As energias alternativas tornar-se-ão cada vez mais importantes. É capaz de 

indicar outras formas de energia alternativa além da energia eólica e solar? Que 

sabe exatamente sobre elas?

ExErCíCIos
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AS RESERVAS DE PETRÓLEO ESTÃO A ESGOTAR-SE, MAS A QUE RITMO?

Não têm faltado previsões sobre quando o petróleo se esgotará. No início da década de 1970, o Clube de Roma, o grupo de reflexão 
global que examina questões internacionais, predisse que as reservas de petróleo acabariam até ao ano 2000. É evidente que esta 
previsão se revelou incorreta. É, por conseguinte, importante compreender que um cenário não corresponde necessariamente à verdade.
Não obstante, dá ideia de que estamos a ser cada vez mais capazes de prever que quantidade de petróleo ainda existe para extrair, 
graças ao progresso tecnológico. Quer isto dizer que podemos criar cenários melhores do que antes. Vale portanto a pena fazer o 
esforço de pensar sobre o futuro em conjunto. Afinal, um homem prevenido vale por dois.

Uma visão diferente: 
Greenpeace        
Mesmo que não existam – segundo a TANIA 

– respostas perfeitas, uma ideia é certamente 

melhor do que a outra. Os governos, as 

empresas e as organizações ambientais 

debatem vigorosamente esta questão. Mas que 

é melhor? E quem decide? Os dois cenários 

neste programa baseiam-se nas ideias  

 

desenvolvidas pela empresa de energia Shell. 

Mas o Greenpeace – a conhecida organização 

ambiental – está igualmente a desenvolver 

ideias dentro do mesmo espírito. Como poderá 

imaginar, uma empresa pode considerar 

certos aspetos mais importantes do que uma 

organização ambiental.

o Grande Debate sobre os Cenário da Energia
O desafio energético é um tópico que 

afeta todas as pessoas e é uma questão 

controversa em termos políticos. São várias 

os intervenientes envolvidos no desafio 

energético, por vezes com os mesmos 

interesses, mas por vezes com interesses 

distintos. Os mais importantes incluem 

os governos, as empresas de energia, as 

organizações ambientais e os cidadãos.

O objetivo do debate na sala de aula é orientar 

o debate público usando um conjunto de 

premissas.

O(a) professor(a) explicará exatamente como 

o debate funciona. Ser-lhe-á dado tempo para 

preparar as suas declarações.

DECLARAÇÕES
n  Somente as pessoas individuais querem 

pagar mais pela energia sustentável.

n  A tecnologia será, em última análise, a 

salvadora da humanidade.

n  Haverá sempre reservas suficientes de 

combustíveis fósseis.

n  Dentro de 50 anos, estaremos a usar 

exclusivamente energias renováveis.

n  O homem é a causa das alterações 

climáticas.

n  Só a poupança de energia pode responder ao 

problema climático.

Pode naturalmente pensar em declarações 

suas. 

Peça ajuda ao(à) seu(sua) professor(a) para 

lançar um debate na sala de aula.

Estão disponíveis mais informações sobre 

cenários de energia aqui: 

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl 

www.energygalaxy.com

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005.

  Use a internet para consultar teorias sobre o fim do petróleo. Poderá querer usar 

palavras-chave como “pico do petróleo” e “risco energético”. Descreva em cinco 

linhas o que estas teorias contêm e comente-as usando argumentos.

TrABALHo DE CAsA

  Descarregue os cenários do Greenpeace sobre energia (de www.energyblueprint.

info) (também disponíveis como aplicativo para iPhone) e compare os cenários 

da Shell com os do Greenpeace. Que constata? Quais são as semelhanças e as 

diferenças? Qual lhe parece o melhor e porquê?

TrABALHo DE CAsA
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Qual é a origem do petróleo?

A procura crescente de energia significa igualmente 
um crescimento da procura de combustíveis fósseis. 
Os combustíveis fósseis definem-se como petróleo, gás 
natural e carvão. Ao mesmo tempo, o acesso a estes 
combustíveis tornar-se-á cada vez mais difícil. Em suma: 
maior procura e menos oferta. Que podemos fazer a 
esse respeito?

Para responder a esta pergunta, precisamos, antes de mais, de considerar 

a origem do petróleo e de que forma existe no solo. Em seguida, 

descobriremos de que forma é extraído. Contudo, isto não é tão simples 

como poderá pensar. Finalmente, examinaremos o futuro da produção 

de petróleo. Sempre que nos referirmos a petróleo, pode, em muitos 

casos, assumir que também significa “gás natural”. Considera-se 

que estes dois combustíveis fósseis estão geológica e quimicamente 

relacionados. A vantagem do gás natural é que emite menos CO
2
, 

fornecendo a mesma quantidade de energia que o petróleo. E, nos 

últimos anos, tem sido descoberto muito gás natural em todo o mundo. 

Por conseguinte, continuará a ser, por muito tempo, uma importante 

fonte de energia, talvez ainda mais do que o petróleo.

 

Nos lugares onde se está hoje a descobrir petróleo, devia haver mares 

ou pântanos há centenas de milhões de anos. Isto era ainda no tempo 

anterior aos dinossauros. Este período é conhecido como o Período 

Carbonífero. Os organismos que viviam então nos mares, como 

o plâncton, acabaram no leito do oceano quando morreram. Ao longo 

do tempo, formou-se um estrato composto de matéria orgânica. 

Subsequentemente, depositaram-se mais camadas de terra sobre esta 

camada de terra formada por matéria orgânica. Estas novas camadas 

de terra compreendiam calcário e sal de mares que se haviam evaporado, 

ou areia e argila depositadas pelos rios. Em alguns lugares, o resultado 

foi uma camada de terra tão espessa que a humidade e a luz já não 

a conseguiam penetrar. Esta impenetrável camada de terra, ou “estrato”, 

é crucial quando se trata da prospeção e extração de petróleo: o petróleo 

pode encontrar-se debaixo da chamada rocha de cobertura. 

Graças ao peso destes novos estratos, os resíduos orgânicos foram 

comprimidos e sujeitos a alta pressão e temperaturas. Os estratos estão 

também em constante movimento. Compreende agora por que razão 

o petróleo se encontra por vezes por baixo dos desertos. 

Até aqui (no Omã) havia antigamente um mar!
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Petróleo Água Rocha

  A temperatura dos estratos 

terrestres em movimento 

pode, por vezes, tornar-se 

demasiado elevada. É capaz 

de pensar numa razão para as 

temperaturas destes estratos 

terrestres aumentarem desta 

forma?

Os poros no calcário são visíveis a olho nu. 

O fragmento de calcário na imagem superior 

tem a largura de 10 cm. Pode existir petróleo 

nestes poros.  

Os poros no arenito encontram-se muito mais 

próximos: esta imagem microscópica tem 

na realidade apenas 2 mm de largura. Pode 

também existir petróleo no arenito

Secção transversal de uma rocha que é suficientemente permeável para que o petróleo flua através dela.

Imagem do hidrocarboneto metânico. O átomo 

preto no centro é o átomo de carbono. Está 

rodeado de quatro átomos de hidrogénio.

Corrija as seguintes frases, riscando 

a resposta errada:

n  Uma rocha com muitos 

poros em que estes não estão 

interligados é/não é permeável.

n  Se o petróleo tem uma 

viscosidade superior/inferior à 

da água, fluirá através de rocha 

permeável com mais dificuldade 

do que a água. 

n  Se um estrato permeável 

contiver petróleo e água, ao 

longo do tempo o petróleo 

acumular-se-á por cima/por 

baixo da água.

ExErCíCIo 1

ExErCíCIo 2

Teve lugar um processo químico nestas 

condições: alta pressão, alta temperatura e um 

longo período de tempo.

Durante este processo, os resíduos orgânicos 

foram convertidos em hidrocarbonetos: 

substâncias que compreendem átomos de 

carbono e átomos de hidrogénio. Se analisar 

quimicamente o petróleo, verá que consiste em 

todos os tipos de cadeias diferentes de átomos 

de carbono e átomos de hidrogénio.

O petróleo não se encontra nos mares nem em 

cavernas subterrâneas. Por sinal, encontra-se 

em muitas pequenas aberturas nas rochas 

nas camadas da terra – os poros. O gás, a água 

ou o petróleo podem encontrar-se nestes 

poros. Cada rocha possui uma determinada 

quantidade de poros e cada rocha é, em 

determinada medida, porosa.

Se uma rocha for altamente porosa, não quer 

imediatamente dizer que a água e o petróleo 

podem fluir facilmente através dela: uma 

rocha pode ter muitos poros que não estão 

interligados.

Se a água ou o petróleo, por exemplo, podem 

fluir facilmente através de uma rocha depende 

da permeabilidade. Se uma rocha tiver um alto 

nível de permeabilidade, a água, o petróleo ou 

o gás podem fluir facilmente através dela. 

Para além da permeabilidade da rocha, as 

propriedades de um líquido são igualmente 

importantes em termos da sua capacidade 

para fluir facilmente através de uma rocha. 

Experimente beber mel por uma palhinha – 

não é tão fácil como beber coca-cola. Isso deve-

se ao facto de o mel ser mais “xaroposo”. O grau 

em que um líquido é “xaroposo” designa-se 

por viscosidade. Por exemplo, a água possui 

uma viscosidade muito inferior à do petróleo. 

Quer isto dizer que a água flui mais facilmente 

através da rocha permeável do que o petróleo.
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Mike wellS N

Reprocessed streamer seismic

Mike wellS N

Reprocessed streamer seismic

Mike wellS N

Reprocessed streamer seismic

Quaternário

Terciário

Cretáceo Superior

Cretáceo Inferior

Jurássico

Jurássico Inferior

Triássico

Pérmico Superior

Carbonífero

argila/areia/carvão

areia/argila

areia/argila

areia

Petróleo

Petróleo

areia

calcário

argila

argila

areia/argila

Aqui pode ver uma secção transversal de parte da crosta terrestre. Como o petróleo se formou há 

milhões de anos, está localizado vários quilómetros abaixo do solo. O petróleo apenas é armazenado 

por baixo de uma camada de rocha que o sela (“rocha de cobertura”).

A composição da superfície terrestre é mapeada 

por meio da investigação sísmica. Aqui pode 

ver dados de um estrato a uma profundidade 

de um quilómetro. Mas que massa de 

informações aleatórias!

Felizmente, os dados das investigações 

sísmicas podem agora ser apresentados em 

três dimensões em salas de realidade virtual. 

Os geólogos podem então, por assim dizer, 

olhar através dos estratos.

  Na imagem de uma secção 

transversal de parte da crosta 

terrestre, pode ver-se que os estratos 

são constituídos por diferentes 

materiais. Só se encontra carvão na 

camada inferior. Por que razão não 

se encontra carvão nas camadas 

superiores?

ExErCíCIos

Como é realizada a prospeção de petróleo?
Como vimos na secção 2.1, o petróleo é capaz 

de fluir através dos poros nas rochas. Como 

sabe, o óleo repele a água. Quer isto dizer 

que, se o petróleo entrar em contacto com 

as águas intersticiais, sobe à superfície. Se o 

petróleo não for retido pela rocha de cobertura, 

percolará até à superfície onde se evapora. Se o 

petróleo for retido por uma rocha de cobertura 

durante o percurso, poderá acumular-se aí. Em 

consequência, a rocha por baixo da rocha de 

cobertura fica cheia de petróleo. A rocha cheia 

de petróleo por baixo da rocha de cobertura 

chama-se um reservatório de petróleo. Durante 

a prospeção de petróleo, os geólogos procuram, 

em primeiro lugar, uma rocha de cobertura. A 

prospeção de petróleo realiza-se por meio de uma 

investigação sísmica. Esta envolve o uso de uma 

fonte acústica (geralmente um camião de carga 

com uma placa vibratória) para emitir ondas em 

direção ao solo. A razão é que as ondas sonoras 

têm velocidades diferentes em diferentes estratos 

terrestres. Sempre que uma onda sonora atinge 

um estrato diferente, é dobrada pela velocidade 

de transmissão e refletida. As ondas sonoras 

refletidas são recebidas acima do solo através 

de extenso sistema de geófonos, que funcionam 

como uma espécie de microfone: “gravadores 

de som”. Os dados medidos pelos geófonos são 

então processados, usando computadores muito 

potentes. Isto permite mapear a superfície da 

terra. Hoje, é mesmo possível refletir a superfície 

terrestre a três dimensões. Os geólogos podem 

então, por assim dizer, olhar através dos estratos. 

É assim que procuram uma rocha de cobertura: 

o lugar em baixo onde é mais provável encontrar 

petróleo ou gás natural.
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NOTAS



 TUDO TEM A VER COM ENERGIA! - 17 

P R O S P E Ç Ã O  E  P R O D U Ç Ã O  D E  P E T R Ó L E O

PolyCrystaline Diamond 
Compact (PDC) Bit

PolyCrystaline Diamond 
Compact (PDC) Bit

Tungsten Carbide 
Insert (TCI) Bit

Tungsten Carbide 
Insert (TCI) Bit

Broca de perfuração

Tubo de perfuração

Standpipe

Duto de retorno da lama

Preventor de 
erupções (= fugas)

Tubo hexagonal 

Bloco de coroamento

Plataforma de perfuração

Bloco móvel (ascendente 
e descendente)

Swivel

Sistema elevatório

Equipamento rotatório

Motores Tanque de lama

Coluna de revestimento

Cimento

Como se extrai petróleo 
do solo?
Se os geólogos previrem a presença de petróleo, 

a perfuração pode começar. São usadas brocas 

de perfuração diferentes para diferentes estratos. 

Na rocha dura, como o granito, é necessária uma 

broca de perfuração completamente diferente 

da usada no arenito. As brocas de perfuração 

de granito contêm muitas vezes diamantes 

e podem chegar a custar 100.000 euros cada! 

As brocas de perfuração para camadas de areia 

não necessitam de ser tão duras. Estas brocas 

são muitas vezes feitas de aço ou tungsténio 

e custam entre 1000 e 24.000 euros cada. 

As brocas de perfuração são movidas pelo 

tubo de perfuração que é totalmente rotatório. 

Contudo, a broca de perfuração pode também 

ser rodada por meio de um motor separado 

logo acima da broca. Neste caso, o tubo de 

perfuração não roda com ela.

 

O tubo de perfuração é constituído por tubos 

separados aparafusados uns nos outros. 

Durante a perfuração, todo o tubo operado 

acima do solo roda. Quer isto dizer que, se a 

broca de perfuração tiver de ser trocada, todos 

os tubos têm de ser desaparafusados um a um 

ao levantar o tubo de perfuração.

Depois de perfurar até determinada 

profundidade, é inserido um tubo (coluna 

de revestimento) no furo de perfuração. A coluna 

assegura que o furo de perfuração não desaba. 

Quando a coluna está colocada e ancorada com 

cimento, a perfuração continua com uma broca 

de diâmetro mais pequeno. Este processo é 

repetido até se atingir a profundidade correta. 

A maioria dos furos de sondagem tem uma 

profundidade entre 1000 e 4000 metros. A parte 

superior da coluna de revestimento tem entre 

50 cm e 75 cm de largura; o fundo da coluna de 

revestimento tem entre 15 cm e 20 cm de largura, 

ou seja, relativamente à profundidade, o furo 

de perfuração não é tão largo: pode compará-lo 

com a tentativa de retirar uma moeda do teto 

usando um único cabelo!

A perfuração de um único poço custa em média 20 milhões de euros. Hoje em dia, uma 

em quatro operações de perfuração salda-se em êxito. Dado que um barril de petróleo 

(= 159 litros) rende 60 euros, calcule quantos barris teriam de ser vendidos só para 

recuperar os custos de perfuração.

Plataforma de perfuração apresentando as 

componentes mais importantes

Uma broca de perfuração de tungsténio A Compacta de Diamantes Policristalinos, 

uma broca de perfuração com diamantes. 

Os círculos pretos são os diamantes.

ExErCíCIo 1
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Construção de poços de petróleo e gás

Poço de 
perfuração 

Primeira
coluna de 

revestimento

Coluna de
revestimento
em cimento

Diagrama da
coluna de 

revestimento

Produção

Cimento

Gás 
Petróleo
Água

Pense numa razão para a coluna 

de revestimento ser mais estreita no 

fundo do furo de sondagem do que 

no topo.

Sugestão: um tubo com um 

diâmetro pequeno é capaz de resistir 

a forças muito maiores do que um 

tubo com um diâmetro largo!

Para impedir o desabamento, são instalados e fixos com cimento tubos de metal (colunas de 

revestimento) no furo de sondagem. Note que as colunas de revestimento são mais largas no topo.

Os detritos de perfuração são facilmente trazidos para a superfície com a lama.

Furo de sondagem, tubo de 

perfuração, broca de perfuração, 

coluna de revestimento, lama, 

investigação sísmica: dá para 

enlouquecer. Consegue lembrar-se 

do que cada um significa? Anote 

cada termo por ordem e descreva 

o que significa nas suas próprias 

palavras.

A imagem mostra que as colunas de 

revestimento também são cimentadas. 

O objetivo é fixar as colunas para que não se 

movam. Os estratos são igualmente selados pelo 

cimento. Explicamos seguidamente como o 

petróleo pode, em última análise, fluir através do 

furo de sondagem do solo até à superfície.

Faz também parte do processo de perfuração 

trazer para a superfície fragmentos de rocha 

perfurada. Foi concebido um meio muito 

inteligente de o fazer: é bombeado um líquido 

para o interior durante a perfuração. Este 

líquido de perfuração designa-se por lama. A 

lama mantém a broca de perfuração fria e traz 

os detritos de perfuração para a superfície. 

Poderá compreender-se melhor este processo 

através do diagrama.

ExErCíCIo 2

ExErCíCIo 3
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Bomba

Broca de perfuração

Tanque de 
lama

Retorno 
da lama

Tubo de 
perfuração

Peneira vibratória 
para separar 
os detritos de 
perfuração da lama

Calha 
de escoamento dos 
detritos de 
     perfuração

Espaço entre 
o tubo e 
o furo de 
sondagem

Furo de sondagem

 

 

a.  De que deve ser composta a 

lama, se a densidade da água é 

demasiado baixa? Sugestão: que 

quer dizer esta palavra inglesa 

“mud” na sua língua?

b.  Imagine que descobre que a 

densidade da lama que usou 

continua a ser demasiado baixa. 

Como alteraria rapidamente a 

densidade da lama para manter 

a pressão no reservatório de 

petróleo sob controlo?

A densidade de uma substância 

indica a sua massa (por exemplo, 

a quantidade de quilos). Para 

1m, a unidade de densidade é de 

kg/m3.Quer isto dizer que a massa de 

1m3 de água é de cerca de 1000 kg. 

Por conseguinte, a densidade da 

água é de 1000 kg/m3.

A fim de controlar uma pressão (do 

petróleo) de 350 bar, é necessária 

a contrapressão de uma coluna de 

líquido (com uma densidade de 

1000 kg/m3) medindo quase 3500 

metros de altura. Calcule quantos 

m3 de água seriam necessários, 

assumindo que a área média 

da secção transversal do furo de 

sondagem é de 0,10 m3. (Neste caso 

teórico, o fluido de perfuração 

consiste, portanto, apenas em água).

Sugestão: o conteúdo do furo de 

sondagem equivale ao da superfície 

da secção transversal do furo de 

sondagem vezes a altura!

Todos os detritos de perfuração que sobem à superfície com a lama contêm, naturalmente, muita 

informação sobre a rocha no solo. Se se verificar que os detritos de perfuração contêm petróleo, poderá 

significar que se encontrou petróleo. A rocha é examinada manualmente num tanque junto à peneira 

vibratória.

É importante que a lama tenha a densidade 

correta. Uma substância com uma densidade 

mais elevada possui uma massa maior com o 

mesmo volume do que uma substância com 

uma densidade menor. Isto é importante para 

impedir que o petróleo suba à superfície de 

uma forma descontrolada quando se perfura 

o reservatório de petróleo. A coluna de lama 

no furo de sondagem deve ser suficientemente 

pesada para resistir à pressão do petróleo em 

baixo. 

A densidade da lama pode ser ajustada a partir 

da plataforma de perfuração. Se a pressão no 

reservatório de petróleo for inesperadamente tão 

alta que a coluna de lama não é capaz de travar 

o petróleo ascendente, o preventor de erupções 

entra em ação. O preventor de erupções está 

instalado acima do furo de sondagem e fecha 

imediatamente o tubo de perfuração se o 

petróleo ameaçar transbordar. A pressão no 

reservatório de petróleo pode chegar a atingir 

350 bar ou mais: este valor é 350 vezes maior do 

que a pressão do ar exterior. 

Antes de existirem preventores de erupções…

A fim de fixar as colunas de revestimento, é 

bombeado para o fundo um tipo especial de 

calda de cimento. O cimento usado para fixar 

as colunas de revestimento é muito mais fino 

do que o usado na construção de casas. A ideia 

é que a calda encha exatamente o espaço entre 

o poço de perfuração (os estratos terrestres) 

e a coluna de revestimento. Para o conseguir, 

calcula-se que quantidade exata de calda cabe 

no espaço. Esta quantidade é então pressionada 

para baixo e “posicionada” no espaço entre a 

coluna de revestimento e o poço de perfuração. 

Cada coluna de revestimento tem de ser fixada 

com cimento separadamente. Este processo tem 

lugar várias vezes para cada poço, a intervalos de 

dias ou mesmo semanas.

ExErCíCIo 5

ExErCíCIo 4
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P R O S P E Ç Ã O  E  P R O D U Ç Ã O  D E  P E T R Ó L E O2.3

 Use a internet para pesquisar 

diferentes métodos de perfuração 

de petróleo. Selecione UM método 

(por exemplo, a perfuração com 

plataforma auto-elevatória, um 

semisubmersível, perfuração em 

águas profundas, etc.) e tente 

responder às seguintes perguntas:

n  Como chegaria à sua plataforma 

(que tipo de operação executa a 

sua plataforma)?

n  A que profundidade é a sua 

plataforma capaz de perfurar?

n  Onde está atualmente 

posicionada a sua plataforma?

n  De que modo está a sua 

plataforma fixada em posição?

Imagine que é engenheiro(a) de poços 

numa plataforma de perfuração 

no Mar do Norte. Descobriu um 

grande reservatório de petróleo e 

atingiu a profundidade necessária. 

Compete-lhe agora ancorar o furo de 

sondagem. Calculou a quantidade 

de cimento necessário para esta 

operação. Depois descobre que 

o cimento é insuficiente e que a 

bombagem do cimento para o furo 

de sondagem já começou. Como pode 

garantir que toda a perfuração não 

foi um trabalho perdido?

Mas, assim que o cimento solidifica, como 

pode o petróleo ser  transferido da rocha para 

o furo de sondagem? A resposta é muitas 

vezes mais simples do que poderá imaginar: é 

simplesmente aberto um buraco a tiro na coluna 

de revestimento! A bala cria uma via através da 

coluna diretamente através do cimento e até à 

rocha. Forma-se assim um pequeno túnel no 

estrato que contém petróleo. O petróleo flui para 

fora da rocha circundante para o pequeno túnel 

e chega ao furo de sondagem. O petróleo pode 

agora finalmente subir à superfície.

Apresente as suas respostas com clareza e rigor e 

comunique as suas descobertas à turma. Tente 

convencer os seus colegas que o seu método de 

perfuração de petróleo é o melhor!

Hoje em dia, os semisubmersíveis podem 

assemelhar-se a simples navios. A diferença é que 

os navios sonda não são ancorados, ao contrário 

dos semisubmersíveis.

Instalação de uma plataforma auto-elevatória.

Perfurar a coluna de revestimento quando o furo de sondagem está pronto. Pode finalmente 
produzir-se petróleo.

ExErCíCIo 7

ExErCíCIo 6
ExTrA: Perfuração offshore 
A perfuração offshore executa-se usando 

Plataformas auto-elevatórias, semisubmersíveis 

ou navios sonda. Uma plataforma auto-elevatória 

é uma plataforma flutuante que é conduzida 

para o local correto por meio de um rebocador. 

Os pilares de aço são então descidos até ao leito 

do oceano para fixar a plataforma em posição. 

A plataforma é então içada. As plataformas 

auto-elevatórias podem ser usadas na água até a 

uma profundidade de 120 metros. As plataformas 

de perfuração flutuantes são conhecidas como 

semisubmersíveis. Estas são capazes de perfurar 

em águas muito mais profundas do que as 

plataformas auto-elevatórias. Existem, hoje em 

dia, semisubmersíveis que chegam a perfurar 

até 10 km a partir de uma profundidade de água 

de 3,5 km. Estes semisubmersíveis são presos 

por linhas a pesadas ancoragens no fundo do 

mar. Para assegurar que os navios sonda que 

perfuram a profundidades tão grandes mantêm 

a sua posição, são utilizados parafusos reguláveis 

que mantêm automaticamente a posição do 

navio sonda. Chama-se também a este processo 

posicionamento dinâmico.
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o futuro do petróleo
Perfurar “ao virar da esquina”
Hoje em dia, é possível perfurar “lateralmente”. 

Graças a esta tecnologia, podem hoje explorar-se 

reservatórios de petróleo que eram antes inacessíveis 

ou cuja exploração seria mais dispendiosa do que o 

petróleo que produziriam.

Um bom exemplo da perfuração lateral em prática 

pode ver-se nos chamados snake wells (poços em 

serpentina): brocas de perfuração movem-se como 

serpentes a partir de uma única plataforma de 

perfuração entre um reservatório de petróleo e outro. 

São até capazes de perfurar para cima! Quer isto dizer 

que um só poço pode aceder múltiplos reservatórios 

de petróleo (pequenos). Em resultado, reservatórios 

de petróleo que eram demasiado pequenos (e 

portanto demasiado dispendiosos) para perfurar 

poços separados são agora acessíveis.

Perfurar numa direção específica tem também 

outras aplicações úteis. Por exemplo, significa que 

o petróleo localizado sob zonas urbanas pode ser 

acedido remotamente.

Uma broca de perfuração pode dobrar-se entre cinco 

e dez graus por cem metros de profundidade. Pode 

não parecer muito mas quer dizer, por exemplo, que 

a costa de Scheveningen está acessível a partir de 

Rijswijk. Estamos a falar de cerca de oito quilómetros! 

E convém não esquecer que o tubo de perfuração tem 

de dobrar-se ao mesmo tempo – e este é feito de aço.

Campos inteligentes
Outro importante avanço tecnológico em termos de 

perfuração e produção de petróleo é conhecido como 

Campos Inteligentes. Este termo foi inventado pela 

companhia petrolífera Shell. Os Campos Inteligentes 

baseiam-se no princípio de que “medir é conhecer”: 

quando se tem consciência do que se passa, está-se 

em melhor posição para tomar decisões sobre a 

melhor forma de explorar o reservatório de petróleo. 

No furo de sondagem de um Campo Inteligente existe 

um cabo de fibra ótica e uma série de sensores que 

medem em tempo real a temperatura, a pressão e a 

composição do petróleo no reservatório.

Todos estes dados (vários terabytes por dia) são 

processados por computadores para que ajustes 

úteis possam ser imediatamente transmitidos ao 

furo de sondagem. Quer isto dizer, por exemplo, que 

é possível injetar vapor no furo de sondagem para 

tornar o petróleo menos viscoso de forma a fluir 

melhor. Em última análise, isto pode aumentar a 

produção do campo de petróleo até 10%. Em regra, 

um poço de produção não pode ser usado para 

injeção de vapor; para tal, é necessário um tipo de 

poço diferente.

P R O S P E Ç Ã O  E  P R O D U Ç Ã O  D E  P E T R Ó L E O

Den Haag

Rijswijk

Scheveningen

1 km

O princípio de um snake well.

Começando no laboratório da Shell em Rijswijk, a broca de perfuração pode atingir a costa de 
Scheveningen. Esta fica a cerca de 8 km de distância.

SABIA QUE, EM MÉDIA, SESSENTA POR CENTO DO 
PETRÓLEO PERMANECE NA JAZIDA?
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P R O S P E Ç Ã O  E  P R O D U Ç Ã O  D E  P E T R Ó L E O2.4

NOTAS

 O volume de petróleo produzido 

exprime-se com frequência em 

barris de petróleo. O preço do 

petróleo também se define por 

barril. Um barril equivale a cerca 

de 159 litros. Em 2008, foram 

produzidos aproximadamente 

85 milhões de barris de petróleo por 

dia.

Custa imaginar exatamente que quantidade 

representam 85 milhões de barris. Para ter uma 

noção sobre grandes volumes, estes são muitas 

vezes comparados com piscinas olímpicas que 

medem 50m por 25m por 2m. Calcule quantas 

piscinas olímpicas de petróleo foram produzidas 

em 2008. Imagine que a produção inteligente 

significa que é possível extrair mais 5% de 

petróleo. A quantas mais piscinas olímpicas por 

dia equivaleria este valor?  

Em termos gerais, o progresso tecnológico 

garante que poderemos produzir jazidas de 

petróleo no futuro que, no passado, não podiam 

ter sido descobertas nem exploradas. No 

entanto, o petróleo não se encontra disponível 

em quantidades inesgotáveis. Além disso, 

quando o petróleo é queimado, é libertado 

CO
2
. E, em última análise, queremos reduzir 

a quantidade de CO
2
 na atmosfera. Por isso, 

é importante pensar profundamente noutras 

fontes de energia. Existem igualmente avanços 

em termos da armazenagem de CO
2
 no solo – 

onde se encontrava antigamente o gás natural. 

Chama-se a esta tecnologia CAC: Captura e 

Armazenagem de Carbono.

 Como aprendeu, as reservas de 

petróleo não são inesgotáveis. Nos 

últimos anos, tem-se descoberto 

cada vez mais petróleo em lugares 

“inesperados”, como em campos 

petrolíferos de areia no Canadá. Estas 

camadas de areia estão próximas 

da superfície terrestre e podem ser 

escavadas.

 Ao que parece, estas jazidas 

alternativas contêm tanto petróleo 

como todas as outras jazidas normais 

em conjunto, a grandes profundidades 

abaixo da superfície terrestre.

 Acredita que a produção paralela 

deste petróleo é um avanço positivo? 

Explique a sua resposta.

Em seguida, compare a sua resposta com as dos 

seus colegas: qual é a opinião deles? Participe 

num debate e não se esqueça da TINA (Não Existe 

Alternativa) e da TANIA (Não Existem Respostas 

Ideais).

ExErCíCIo 1 ExErCíCIo 2
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A tecnologia e as quatro questões-chave

Enterrar a montanha de CO2  

Com o crescimento da população e 
o aumento da procura de energia, 
as emissões de gases nocivos com 
efeito de estufa aumentarão. 

Esta figura mostra a progressão da 

concentração de CO
2
 na atmosfera ao longo 

dos últimos mil anos. A concentração de CO
2
 

aumentou significativamente em tempos 

recentes (entre 1900 e 2000). A concentração 

de CO
2
 era de 382 ppm (partes por milhão) 

em 2006. A unidade ppm é uma medida da 

concentração de partículas de gás no ar. No 

caso do CO
2
,  382 em cada milhão de partículas 

de gás são moléculas de CO
2
. Para combater o 

efeito de gases de estufa, os chefes de governo 

concordaram que não se pode emitir para a 

atmosfera mais de  450 ppm de CO
2
.

Na secção sobre cenários de energia, leu sobre 

as potenciais consequências do problema 

climático. É perfeitamente justificada a 

preocupação com a perspetiva de alterações 

tão drásticas. Por vezes, esta conduz mesmo 

a receios acerca do futuro. Afinal, se a Terra 

aquecer, as calotas polares derreterão, o que 

poderá redundar em desastres catastróficos. 

Por outro lado, um conjunto de novas 

tecnologias pode ajudar a restringir a emissão 

do nocivo gás com efeito de estufa CO
2
.

Nos últimos 20 anos, por exemplo, os cientistas 

realizaram algumas descobertas tecnológicas 

importantes: a utilização de tecnologia inovadora 

significa que a emissão de gases nocivos com 

efeito de estufa não aumentou. Um desses 

avanços tecnológicos inovadores é a captura e 

armazenagem de  CO
2
  (CAC). 

S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 2
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Esta figura mostra a ligação entre a concentração de CO
2
 e as alterações climáticas.

Imagem do Ecoparque de Waalwijk, um antigo depósito de resíduos. O parque combina três 

tecnologias que contribuem para abrandar o aumento de CO
2
: energia solar, energia eólica e energia 

de gases de aterro (biogás). Outros exemplos de tecnologias inovadoras que também ajudam incluem 

melhores permutadores de calor e a armazenagem de calor/frio.

Tecnologia inovadora: a aplicação de ideias ou métodos pioneiros.
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Captura, transporte e armazenagem de Co2

Captura e Armazenagem de Carbono (CAC) 

é a designação comum dada à captura e 

armazenagem de CO
2
.

Teve origem na ideia de que estão a esgotar-se 

cada vez mais jazidas de petróleo. Estas jazidas 

de petróleo foram exploradas até se esvaziarem, 

o que levou à ideia de enchê-las com  CO
2
  com o 

fim de combater o problema climático.

 

Como funciona a armazenagem de CO2?

A ideia é relativamente simples: o CO
2
 é 

capturado numa instalação fabril ou elétrica 

que produz CO
2
  no processo de combustão 

de carvão ou gás natural. O CO
2
 é então 

transportado por gasodutos para lugares onde 

pode ser armazenado nos poros de rochas 

subterrâneas.

Está em construção uma instalação de 

demonstração na central de geração de energia 

elétrica da Vattenfall-NUON, nos Países Baixos, 

projetada para mostrar que a CAC não só é 

possível, mas pode realizar-se com segurança 

e rentabilidade. A construção de uma 

instalação deste tipo requer a consideração 

de inúmeros fatores. A captura de CO
2
 e a 

sua bombagem para o solo representam um 

processo complexo. A questão tem ocupado 

os especialistas técnicos e os cientistas. 

Descrevemos seguidamente as questões que 

estes têm abordado e que orientam as secções 

sobre captura e armazenagem de CO
2
.

S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 23.1
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Combustível

Uso industrial e produção alimentar

Representação esquemática da captura de CO
2
.

Central de geração de energia elétrica daVattenfall-NUON em Buggenum, próximo de Roermond nos 

Países Baixos, usando tecnologia de CAC. Será construída uma instalação de CAC no local assinalado 

pelo círculo vermelho.

AS QUATRO QUESTÕES-CHAVE DOS TÉCNICOS E CIENTISTAS A RESPEITO 
DA CAC
1. Acerca da captura de CO2  
É difícil separar o gás  CO

2
 de outros gases numa central elétrica. Qual o 

melhor tipo de tecnologia para conseguir esta separação?

2. Acerca da fase (estado) do CO2
Na fase gasosa, o CO

2
 ocupa muito espaço (baixa densidade). É, por 

conseguinte, levado a uma chamada fase supercrítica para que seja 

possível armazenar mais CO
2
. O que é uma fase supercrítica e por que 

razão é esta fase útil na armazenagem de CO
2
?

3. Acerca da armazenagem de CO2 e da segurança
A armazenagem de CO

2
 deve realizar-se em condições controladas e não 

se pode deixar escapar qualquer CO
2
. Como pode o CO

2
 ser armazenado 

o mais seguramente possível?

4. Acerca do CO2 e dos números
Com pode a armazenagem de CO

2
 contribuir para a mitigação do 

problema climático?
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Carvão

Biomassa

Gás natural 

Gaseificação Captura 
de CO2

CO2

Hidrogénio

Ar

Combustão VaporCO2 a ~ 8 bar

S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 2

Este fluxograma mostra como os combustíveis podem ser parcialmente queimados e como o CO
2
 

pode ser extraído do hidrogénio. O hidrogénio é usado como combustível. (Fonte: ECN, Ruud van den 

Brink.)

A primeira questão-chave: a captura

O CO
2
 tem de ser extraído de outros gases antes 

de ser armazenado debaixo do solo, porque o 

CO
2
 poluído pode causar problemas durante 

o transporte e a armazenagem. A separação 

dos gases é extremamente difícil pois são 

muito voláteis e misturam-se rapidamente 

com outros gases. Para armazenar CO
2
 puro 

debaixo do solo, foi necessário conceber uma 

tecnologia para a captura do CO
2
.

A central elétrica próximo de Roermond 

usa tecnologia de captura pré-combustão. 

A particularidade da pré-combustão é que 

o CO
2
 é capturado antes de a combustão ter 

lugar. A ideia é que os combustíveis fósseis são 

queimados primeiramente de forma incompleta 

para formar hidrogénio e CO
2
 gasoso.

CxHy (g/l) + O2 (g) ➔ H2 (g) + CO2 (g)

O CO
2
 e o H

2
 são então passados por uma solução 

de amina (moléculas orgânicas) com a qual o CO
2
 

se liga. O hidrogénio não se liga com as aminas e 

é extraído através de um gasoduto. O hidrogénio 

que é libertado é então queimado para gerar 

eletricidade. O CO
2
 liberta as aminas quando a 

temperatura sobe. O resultado é CO
2
 gasoso puro.

1.  Acha possível remover CO
2
 da atmosfera? Faria algum sentido fazer isso?

  Sugestão: pense, por exemplo, na quantidade de CO
2
 que existe na atmosfera por 

unidade de volume.

2.  O CO
2
 é capturado a alta pressão e a altas temperaturas. Acha que este facto torna 

a captura de CO
2
 dispendiosa? Como é possível tornar o processo de captura de CO

2
 

mais económico?

3.  As aminas são usadas no processo de captura de CO
2
. As aminas atuam como 

catalisadoras. O que é um catalisador? Consulte o termo na internet. Por que razão 

é importante que a mistura de gases passe da forma mais pura possível por estes 

catalisadores na sequência da combustão parcial

PErGUNTAs
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3.2 S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 2

NOTAS
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A segunda questão-chave: 
o estado de fase
Quando a ideia da armazenagem do CO

2
 nasceu, 

os especialistas técnicos confrontaram-se 

com um segundo desafio: como se introduz a 

maior quantidade possível de CO
2
 no espaço 

mais reduzido possível? Eis uma analogia 

deste problema. Imagine que quer meter 

manualmente ar numa placa de gesso cartonado. 

Seria impossível, claro. Ou não?

O problema com que os especialistas técnicos 

se depararam tinha a ver com densidade. 

A densidade de uma substância é a sua massa 

dividida pelo seu volume. Considere que um 

quilo de água ocupa muito mais volume (espaço) 

do que um quilo de chumbo.

O CO
2
 não é armazenado na fase gasosa. 

A razão é que as moléculas na fase gasosa 

ocupam imenso espaço. Pense agora em 

fogo-de-artifício. O fogo-de-artifício para 

fins de espetáculo encontra-se em pequenos 

recipientes na fase gasosa; quando é acendido, 

forma-se uma grande nuvem de gás cinzento.

Por isso, os cientistas consideraram que a fase 

gasosa não era adequada e lançaram-se na 

investigação da melhor fase para armazenar 

o CO
2
 debaixo do solo. Descobriram que existe 

uma fase que é uma combinação entre um gás 

e um líquido: a fase supercrítica. 

O que é a fase supercrítica?

A fase supercrítica não é, no fundo, mais do 

que um gás a alta pressão e a alta temperatura. 

Contudo, esta fase não possui características 

especiais: a fase supercrítica apresenta uma 

densidade muito maior do que a fase gasosa e 

é muito menos viscosa do que a fase líquida. 

A viscosidade – ou em que grau uma substância 

é “xaroposa” – que aprendeu na secção sobre 

petróleo, é a resistência que um líquido mostra 

quando flui. Em suma: a fase supercrítica é 

útil para a armazenagem do CO
2
 devido à 

alta densidade (isto é, muitas moléculas num 

pequeno volume) e porque é capaz de fluir 

facilmente através dos estratos terrestres.

S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 2
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X 500
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Densidade(espaço ocupado pelo CO2 
em cada fase)

Mostra-se aqui a que pressão e temperatura o CO2 gasoso se torna supercrítico.

Esta tabela mostra que espaço ocupa 1 kg de CO
2
 em cada uma das diferentes fases.
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3.3 S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 2

 

 

Propriedades  Gasoso                Líquido             Supercrítico

Viscosidade (alta/baixa)

Quanto espaço ocupa 

(muito/pouco)

Ponto de ebulição ou 

temperatura (alta/baixa)

Para que o CO
2
 atinja uma fase supercrítica, o 

gás tem de ser comprimido a alta temperatura. 

É importante, para que compreenda o 

transporte e a armazenagem de CO
2
, que a 

partir deste ponto deixe de imaginar o CO
2
  na 

fase gasosa e pense nele na fase supercrítica.

Na fase supercrítica, o CO2 é usado para 
dissolver a cafeína do café a fim de obter 
café descafeinado. É igualmente usado 
como solvente para tinta aplicada por 
vaporização na roupa.

1.  Por que razão não é boa ideia bombear CO
2
 para o solo na fase gasosa? 

Por que razão é má ideia comprimir CO
2
 no solo na fase sólida? Afinal o CO

2
 

apresenta a maior densidade nesta fase.

2.  Pense nas propriedades de um gás, de um líquido e de um líquido supercrítico. 

Preencha a tabela em baixo. Para a viscosidade, pense no que aprendeu na secção 

sobre petróleo; a viscosidade é uma medida do grau em que uma substância é 

“xaroposa”.

3.  O CO
2
 supercrítico pode ser usado como um solvente. Pense em algumas aplicações 

úteis para o uso do CO
2
 como solvente. Considere que, se dissolver alguma coisa 

em CO
2
 supercrítico e o libertar depois no ar, o CO

2
 evapora-se e torna-se num gás 

normal.

PErGUNTAs

NOTAS
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S O L U Ç Õ E S  P A R A  O  P R O B L E M A  D O  C O 2

O compressor
comprime CO2

O CO2 gasoso é transportado 
por gasoduto subterrâneo

O compressor aplica 
mais pressão 
sobre o CO2

O poço de injeção 
transporta o CO2 
para debaixo do solo 
a grande profundidade
O poço de observação 
contém instrumentos 
de medição do CO2 

Captura de 
subproduto do
CO2 

Instrumentos de 
medição do CO2 

Fábrica de 
hidrogénio

O CO2 é selado dentro 
das rochas porosas de 
uma jazida de petróleo 
vazia

 

A camada de cobertura 
de argila é 
impenetrável pelo CO2

Armazenagem e segurança

Armazenagem
O terceiro desafio que os especialistas 

técnicos enfrentaram  foi a armazenagem 

do CO
2
  debaixo do solo. A armazenagem 

realiza-se em estratos terrestres profundos 

protegidos por uma camada impenetrável 

(rocha de cobertura). Trata-se de lugares 

onde se encontrou outrora gás e petróleo, 

como aprendeu na secção sobre a produção 

de petróleo. Depois da extração de todo o gás 

e petróleo destas camadas, a jazida está em 

condições de armazenar CO
2
.

A figura seguinte mostra de que modo o 

CO
2
 é bombeado para debaixo do solo. 

Em termos gerais, os estratos terrestres em 

que a armazenagem é possível estão a uma 

profundidade de cerca de dois quilómetros.

A tarefa dos especialistas técnicos era armazenar 

o CO
2
 o mais seguramente possível. Para o 

conseguir, era necessário realizar medições 

de todo o tipo. Que aspeto tem uma camada 

de uma jazida de gás? Quanto CO
2
 pode ser 

armazenado nela? As jazidas de gás estão 

sempre localizadas por baixo de uma camada 

impenetrável. Ao realizar as medições, é também 

necessário garantir que não existam fissuras 

finas na rocha de cobertura, caso contrário 

haveria a possibilidade de o CO
2
 escapar.

Depois de bombeado para debaixo do solo, o 

CO
2
  dissolve-se lentamente, ao longo dos anos, 

nas águas intersticiais que não têm qualquer 

ligação com os lençóis de água superficiais. 

Em alguns estratos, o CO
2
 pode também 

reagir muito lentamente com parte da rocha. 

Torna-se então mineralizado, isto é, o CO
2
 

forma compostos com outras moléculas em 

resultado do que se altera e se torna um sólido.

Estas figuras mostram como são processados 

os dados sísmicos para produzir um modelo 

de computador da jazida de gás. O gráfico da 

direita mostra que uma jazida de gás pode ter 

um aspeto bastante irregular. É para uma jazida 

subterrânea irregular como esta que o CO
2
 

na fase supercrítica é bombeado. Lentamente 

encherá toda a jazida até não sobrar mais 

espaço. Os especialistas técnicos podem usar 

gráficos como estes para calcular a quantidade 

de CO
2
 que pode ser bombeada para uma jazida 

de gás.

Esta figura mostra a profundidade e as diferentes etapas de transporte do CO
2
 debaixo do solo.
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3

4

2

Não são apenas as jazidas de gás que servem 

para armazenar CO
2
 – camadas profundas 

da terra que contêm água salgada são muitas 

vezes adequadas. Apresentamos de seguida 

uma lista de estratos em que é possível 

armazenar CO
2
.

O CO2 pode ser armazenado em quatro 
tipos de estratos
1. Jazidas de gás e petróleo esgotadas.

2.   Estratos contendo água salgada (aquíferos 

salinos).

3.  Estratos de carvão impróprios para 

mineração (demasiado profundos abaixo da 

superfície terrestre para extração de minério).

4.  Jazidas de gás e petróleo em que o CO
2
  é 

injetado para extrair o gás natural ou o 

petróleo mais rapidamente. A figura superior mostra as quatro maneiras diferentes de armazenar CO
2
.
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A terceira questão-chave: 
segurança e sociedade

Já aprendeu que as jazidas de gás e petróleo em 

todo o mundo contêm esta importante rocha 

de cobertura. Ao longo dos anos, as cidades 

têm sido construídas sobre vários destes locais. 

São cidades localizadas em cima da rocha de 

cobertura. Também existem alguns destes sítios 

na Holanda. Por exemplo, em Barendrecht, 

próximo de Roterdão, nos Países Baixos, havia 

um plano para implementar uma instalação 

de armazenagem de CO
2
 numa jazida de gás 

“vazia” por baixo de Barendrecht.

Os residentes que viviam por cima da jazida 

de gás ficaram extremamente preocupados 

com o projeto. Por um lado, receavam que a 

armazenagem de CO
2
 por baixo das suas casas 

diminuísse o valor das suas propriedades. Por 

outro lado, receavam que, se houvesse uma 

fuga na jazida de gás, o CO
2
 pudesse sufocá-los.

Os protestos dos moradores tiveram um grande 

impacto sobre a decisão quanto ao projeto. 

O problema chegou mesmo a ser levantado 

na Câmara Baixa do parlamento holandês. 

Por fim, o projeto foi abandonado e foram 

investigados outros locais.

Quando uma nova tecnologia como a CAC 

é introduzida na sociedade, pode suscitar 

reações violentas. As pessoas têm muitas 

vezes medo do desconhecido. Os medos das 

pessoas baseiam-se em grande medida na 

falibilidade da tecnologia. Queremos com 

isto dizer que as coisas podem correr mal. 

Para compreendermos a que ponto a CAC é 

falível, temos de compreender antes de mais 

exatamente o que pode correr mal.

CO2 E SEGURANÇA
Deve ser cumprido um conjunto de 
requisitos de segurança relativamente 
à captura e armazenagem de CO2, 
designadamente no seu transporte. Existia 
um plano nos Emiratos Árabes Unidos para 
instalar um gasoduto de CO2 ao longo de 
uma autoestrada. Contudo, os engenheiros 
de segurança reprovaram o plano. No pior 
cenário – uma rutura no gasoduto – o 
CO2 gasoso poderia escapar e ter como 
resultado graves acidentes de viação. 
Assim, o plano foi abandonado.

Os maiores riscos da armazenagem de CO2 
são:

n  A armazenagem de CO
2
  pode enfraquecer 

a estrutura do solo, aumentando o risco de 

atividade sísmica (tremores de terra).

n  Erupção de um poço de injeção.

n  Uma fuga na rocha de cobertura, levando 

o CO
2
  a fluir para cima e a escapar 

gradualmente através da superfície 

terrestre.

Devem igualmente considerar-se os fatores que 

podem minimizar os riscos:

Fatores a favor da armazenagem segura 
de CO2  

n  Mapeamento cuidadoso das jazidas de gás e 

petróleo, bem como da rocha de cobertura.

n  Em certa medida, a CAC repõe o equilíbrio 

da pressão na situação anterior à extração 

de gás. Isto limita a erosão do solo.

n  Limitação da distância em que o CO
2
  é 

transportado da central elétrica para a 

jazida de gás.

A decisão de armazenar CO
2
 por baixo de uma 

área residencial é extremamente difícil. Está a 

impor-se algo aos residentes de que eles não 

beneficiarão diretamente. Ou beneficiarão? Em 

última análise, a redução das emissões de CO
2
 

contribui para a redução do efeito global de 

gases de estufa. E isso traz benefícios a todos.

1  Por que razão acha que os motores dos automóveis param assim que entram em 

contacto com dióxido de carbono? De que tipo de substância necessita um carro 

para funcionar?

2.  Pense em mais dois lugares não adequados para localizar um gasoduto para 

transportar CO
2
. Pense também em dois lugares onde seria apropriado um gasoduto 

deste tipo funcionar.

3.  Trabalhe em pares num exercício de dinâmica de grupos. Uma pessoa é um 

especialista técnico num projeto de CAC e a outra é um oponente. No final do 

debate, registe a conclusão do mesmo. Tentem convencer-se um ao outro usando 

argumentos. Para se preparar para esta atividade, consulte “captura e armazenagem 

de CO
2
” na internet.

4.  Pessoalmente desejaria viver num lugaronde a CAC está a decorrer? Justifique a sua 

resposta em algumas frases.

5.  Exercício na Internet. Consulte todos os riscos referidos na tabela sobre os riscos da 

armazenagem de CO
2
. Para cada risco, pesquise qual é exatamente o perigo, se o 

risco se tornar realidade.

PErGUNTAs
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Cada um 
por si

Juntos somos 
mais fortes

Juntos somos 
mais fortes – 
sem CAC25
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História

Efeito da CAC

A quarta questão-chave: 
números e previsões
Agora que se inteirou de todos os riscos e 

complexidade associados ao processo da CAC, 

talvez pergunte a si mesmo(a): por que razão 

não passamos radicalmente para as energias 

sustentáveis que não emitem CO
2
 para não 

termos de usar a CAC?

A resposta é extremamente complexa e, em 

parte, a secção sobre os cenários de energia 

apresenta uma resposta. Se pretendermos 

mudar completamente para fontes de energia 

renováveis, teremos de dar alguns grandes 

passos, passos que poderão ser demasiado 

grandes para nós. Neste caso, todas as pessoas, 

governos e organizações terão de mudar. 

O aspeto mais importante é a perceção de 

que o problema climático é global e que 

todas as pessoas, de uma ou outra maneira, 

compreendam que contribuem para ele. Além 

disso, é importante compreender que cada 

um individualmente pode fazer alguma coisa 

a respeito do problema: pode ser um fator de 

mudança!

Até esta mudança se tornar realidade, a CAC 

representa um passo na direção certa. Pode ser 

usada como uma solução a curto prazo para 

reduzir as emissões de CO
2
.

Esta figura mostra os cenários que aprendeu 

na secção sobre cenários de energia. A linha 

verde representa o cenário “cada um por si”, 

a linha vermelha o cenário “juntos somos mais 

fortes” e a linha azul o cenário “juntos somos 

mais fortes – sem a tecnologia CAC”. Como vê, 

as emissões de CO
2
 previstas nos próximos anos 

estão indicadas para cada cenário. As emissões 

de CO
2
 aumentam mais rapidamente no cenário 

“cada um por si”. Pode ver também como a CAC 

será importante para a redução das emissões de 

CO
2
; será emitido muito menos CO

2
 no cenário 

“juntos somos mais fortes”.

De acordo com as previsões, a União Europeia 

emitirá 4,2 gigatoneladas de CO
2
 por ano 

(gigatonelada = 1.000.000.000.000 kg) até 

2030. É um volume inimaginável! Se se usasse 

a CAC extensivamente na UE, poderiam ser 

capturadas 0,4 gigatoneladas de CO
2
 todos 

os anos. Isto representa quase 10%. Esta 

tecnologia traz, portanto, grandes esperanças 

porque pode dar um enorme contributo para a 

redução das emissões de CO
2
.

Uma desvantagem da CAC é que são 

necessários mais 20% a 30% de energia gerada 

por centrais elétricas para armazenar o CO
2
. 

No entanto, está a ser feito muito trabalho 

para melhorar a tecnologia usada na captura 

de CO
2
. Ao mesmo tempo, tornar-se-á mais 

dispendioso construir centrais de geração de 

eletricidade porque as instalações de CAC 

são extremamente caras. Assim, os governos 

e a comunidade empresarial terão de investir 

muito dinheiro para pôr em prática a CAC. 

Terão igualmente de ser concebidas soluções 

tecnológicas para tornar a CAC mais eficiente. 

Terão de ser tomadas todas as medidas que 

conduzam a um futuro mais sustentável. Não 

existe uma única resposta para o problema 

climático e para os três desenvolvimentos.

1.  Pensa que a CAC contribuirá para um futuro sustentável? Apresente duas razões a 

favor e duas razões contra.

2.  Pensa que o facto de a armazenagem de CO
2
 usar muita energia constitui um 

obstáculo? Justifique a sua resposta.

3.  Em 2009, os Países Baixos consumiram 3.262 PJ (Petajoule) de energia. Use livros 

contendo dados científicos para ver o que é um Petajoule. Imagine que liga 1.200 PJ 

de energia gerada à CAC com um consumo adicional de energia de 25% (antes da 

CAC). Qual teria sido o consumo total de energia?

4.  Muitos dos oponentes da CAC consideram-na uma medida de combate aos 

sintomas. Um exemplo de combate aos sintomas são os analgésicos. Tomam-se 

analgésicos porque se tem uma dor de cabeça, por exemplo. O analgésico elimina a 

dor mas não suprime a causa. Justifique, em duas frases, por que razão os oponentes 

da CAC consideram que esta tecnologia apenas combate os sintomas.

PErGUNTAs
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Caro(a) professor(a),

 

Tem à sua disposição um estimulante conjunto 

de aulas sobre o tema do século XXI: o desafio 

energético. Na sequência do explosivo 

crescimento populacional e dos maiores níveis 

de prosperidade em países como a Índia, a 

China e o Brasil, a procura de energia está a 

aumentar a um ritmo acelerado. Ao mesmo 

tempo, os combustíveis fósseis, como o 

petróleo e o gás natural, estão a escassear e é 

necessário reduzir as emissões de CO
2
. Estes 

três desenvolvimentos – procura crescente, 

oferta reduzida e restrição das emissões de 

CO
2
 – constituem o fio comum deste conjunto 

de aulas.

Em “Tudo Tem a Ver com Energia!”, os alunos 

aprendem sobre os desenvolvimentos 

sociais subjacentes ao desafio energético e 

às fascinantes tecnologias que estão a ser 

utilizados para responder a esse desafio.

Este manual do professor compreende:

1) uma descrição do conjunto de aulas;

2) um sumário;

3)  respostas-tipo aos exercícios em cada 

secção;

4) respostas-tipo ao teste.

Descrição
Este material educativo foi preparado por 

três participantes do programa holandês Teach 

First (Eerst de Klas): Matthijs van Vulpen, 

Cazimir ten Brink e Simon Verwer 

(www.eerstdeklas.nl).

Eerst de Klas (Ensinar Primeiro) é um estágio 

em que jovens académicos talentosos têm a 

oportunidade de se familiarizar com o mundo 

da educação e a comunidade empresarial, 

incluindo a Shell. A Shell incumbiu os 

participantes de desenvolver materiais 

educativos relativos às suas atividades centrais. 

Os autores deste material educativo tiveram 

então a oportunidade de se encontrar com 

especialistas da Shell no campo da energia. 

Estas discussões tiveram um impacto direto no 

material educativo.

 

O principal objetivo deste material educativo 

é encorajar os alunos das escolas a optar por 

disciplinas científicas. O grupo-alvo inclui 

alunos do ensino secundário do terceiro e 

quarto anos, bem como alunos de nível pré-

universitário. O material educativo destina-se a 

torná-los conscientes do desafio energético.  

Segundo o antigo Diretor Executivo da Shell e 

agora presidente da “Platform Bèta Techniek” 

holandesa, Jeroen van der Veer, para que os 

Países Baixos permaneçam competitivos, 

enquanto economia do conhecimento, deve 

haver mais jovens a optar pelas ciências 

naturais e, num futuro próximo, será reservado 

um papel especial aos trabalhadores com 

formação tecnológica.

Os três desenvolvimentos no desafio energético 

que adotámos como fio comum deste conjunto 

de aulas podem resumir-se em duas palavras: 

preocupação e desafio. Esta série procura 

abordar o último. Os conceitos-chave da nossa 

abordagem são: estímulo, desafio, pessoal e 

profundidade.

Esperamos que, em conjunto com os seus 

alunos, tenha prazer em trabalhar com este 

material!

Utrecht, março de 2012.

Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer
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SÉRIE DE AULAS SOBRE 
O FUTURO DA ENERGIA, 
DO PETRÓLEO 
E DO CO2



S U M á R I O2
A energia é um dado adquirido no mundo 

ocidental. Contudo, não devia ser “dada ao 

desbarato” e, no século XXI, estará sob pressão 

ainda maior. Três grandes desenvolvimentos 

estão subjacentes a esta questão.

Estes três desenvolvimentos podem parecer 

assustadores mas, ao mesmo tempo, desafiam-

nos a pensar sobre o que pode ser feito:

1.  Que podemos fazer para assegurar que 

todas as pessoas têm energia suficiente à 

sua disposição?

2.  Que podemos fazer para produzir mais 

petróleo mais eficientemente?

3.  Que podemos fazer para limitar as 

emissões de CO
2
?

A primeira secção examina o que os governos, 

as companhias petrolíferas e de gás e as 

organizações ambientais poderão fazer 

para facilitar a justa distribuição da energia. 

Descrevemos um futuro pessimista e um futuro 

otimista, usando dois cenários potenciais. 

Os acordos relativos ao esgotamento 

dos combustíveis fósseis são também 

contextualizados e as opiniões críticas da 

Greenpeace são igualmente sintetizadas de 

modo a pôr em contraste os dois cenários, com 

base na perspetiva da Shell.

A segunda secção examina o desenvolvimento 

pelo qual o petróleo facilmente acessível se está 

a esgotar. Para considerar o que se pode fazer a 

este respeito, começamos por olhar para o que 

é exatamente o petróleo e por que razão este 

se está a esgotar. Em seguida, consideramos 

de que forma o petróleo é hoje produzido. 

Munidos destes conhecimentos, podemos 

então considerar como podemos extrair mais 

de uma jazida e como podemos produzir 

petróleo de jazidas de difícil acesso.

A secção 3 examina o problema climático 

relativamente às emissões de CO
2
. É avançada 

uma solução, nesta secção, na forma de 

tecnologia inovadora: captura e armazenagem 

de CO
2
. Esta tecnologia é primeiramente 

explicada em termos gerais antes de abordar 

em pormenor o processo de captura de CO
2
, 

a química na base do CO
2
, a armazenagem 

e a segurança do CO
2
 e, finalmente, alguns 

números relativos à captura e armazenagem 

de CO
2
.

Teste
Foi incluído um teste, assim como respostas-

tipo, no módulo intitulado Tudo Tem a Ver com 

Energia. O teste destina-se a ser inteiramente 

realizado no final do módulo quando as três 

secções forem concluídas. As perguntas são 

igualmente indicadas para utilização em testes 

individuais no final de cada secção, se os 

professores o preferirem.

Sumário dos conteúdos 

Parte 1 O FUTURO DA ENERGIA
1.1   A energia é tudo, tudo provém da energia; uma introdução 

1.2 Cenário 1: cada um por si 

1.3 Cenário 2: juntos somos mais fortes 

Parte 2 PROSPEÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
2.1 Qual é a origem do petróleo? 

2.2 Como é realizada a prospeção de petróleo? 

2.3 Como se extrai petróleo do solo? 

2.4 O futuro do petróleo 

Parte 3 SOLUÇÕES PARA O PROBLEMA DO CO2
3.1 A tecnologia e as quatro questões-chave 

3.2 Captura 

3.3 Estado de fase 

3.4 Armazenagem e segurança 

3.5  Segurança e sociedade 

3.6 Números e previsões 
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1.1   A energia é tudo, tudo provém da 

energia; uma introdução

1)   Como pode usar energia de forma mais 

económica na sua vida? Apresente três 

exemplos.

Uma boa resposta inclui exemplos da alteração 

de comportamentos enquanto consumidor. 

Exemplo de uma boa resposta:

Posso usar energia de forma mais económica, 

desligando o computador quando não estou 

a usá-lo, vestindo uma camisola em lugar de 

aumentar o aquecimento e tomando duches 

mais rápidos.

2)   A procura de energia, reservas e a emissão 

de dióxido de carbono são três termos que 

aparecem na introdução a este programa. 

Qual é a relação entre estes três termos?

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-   Raciocínio que relacione os três termos.

-    Uma resposta que demonstre que o 

aluno compreende a relação causal entre 

estes três desenvolvimentos.

-    Uma resposta que demonstre que 

o aluno compreende que estes três 

desenvolvimentos estão em conflito uns 

com os outros.

Exemplo de uma boa resposta:

A relação entre estes três termos é de causa e 

efeito. O uso e, portanto, a procura de energia 

aumentarão, ao passo que as reservas serão cada 

vez mais escassas. Este facto tem consequências 

para o preço da energia que aumentará. Além 

disso, é importante reduzir as emissões de 

dióxido de carbono, a fim de impedir o aumento 

excessivo das temperaturas.

3)   Descreva um cenário pessimista e um 

cenário otimista para a energia no futuro.

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-    Cenário pessimista: a própria imagem 

criativa do aluno da potencial 

destruição da Terra em consequência do 

esgotamento dos combustíveis fósseis. 

-    Cenário otimista: a própria imagem 

criativa do aluno de uma expansão 

das novas tecnologias tanto para os 

combustíveis fósseis, como para fontes 

de energia alternativas, através da 

colaboração entre governos, empresas e 

organizações ambientais.

4)   São igualmente concebíveis medidas 

drásticas para poupar energia. Algumas 

destas medidas poderão deparar-se com 

objeções de ordem ética. Por exemplo, a 

proposição: “A taxa de natalidade tem de 

ser reduzida em todo o mundo”. Apresente 

dois argumentos a favor e contra.

Uma boa resposta inclui o seguinte: 

A favor:

1)   Uma redução demográfica significaria 

provavelmente menos procura de 

energia.

2)   Uma redução demográfica garantiria 

menos emissões de dióxido de carbono.

Contra:

1)   As pessoas devem ter a liberdade de 

escolher quantos filhos querem ter.

2)   Uma medida desse tipo é indesejável 

porque as pessoas tentariam infringir 

as regras com consequências 

potencialmente dramáticas, como se 

verificou na China.

3)   Imaginemos que não havia qualquer 

escassez de energia. Como seria então o 

mundo?

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-   A própria imagem criativa do aluno de 

um mundo repleto de abundância e em 

possível decadência. 

-   A perceção de que um excesso de energia 

poderia ter consequências catastróficas 

para as emissões de CO
2
.

OU

-    A própria imagem criativa do aluno em 

que existem reservas em excesso de uma 

forma neutra de CO
2
 como a energia 

solar. Isto facilitaria a reciclagem infinita 

de resíduos.

Exemplo de uma boa resposta:

Se não existisse escassez de energia, as pessoas 

não limitariam o seu consumo de energia. 

Afinal, se houvesse excesso de energia, o preço 

também seria muito baixo e as pessoas nunca 

desligariam, por exemplo, os seus aparelhos 

elétricos. Um excesso de energia teria, 

portanto, consequências catastróficas para o 

clima porque seria emitido muito mais CO
2
 e 

verificar-se-iam inundações.

1.2  Cenário 1: cada um por si

1)   O cenário “cada um por si” centra-se 

em torno dos interesses de cada país. 

Apresente dois argumentos a favor e 

contra este cenário.

Uma boa resposta inclui o seguinte: 

A favor:

1)   Os países – ou seja, os governos – querem 

principalmente prover ao bem-estar dos 

seus cidadãos

2)   Os governos não agem de forma diferente 

das pessoas. Como as pessoas, os 

governos são motivados acima de tudo 

pelos seus próprios interesses.

Contra:

1)   Os países – ou seja, os governos – 

devem compreender que os problemas 

são demasiado urgentes para se 

preocuparem apenas com os seus 

próprios interesses.

2)   A colaboração é também uma forma 

de egoísmo porque o objetivo final 

da colaboração é melhorar a situação 

pessoal.

2)   “Clima” é um termo vago. Que pensa que 

significa? E que implica exatamente o 

problema do clima?

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-   Uma resposta que demonstre que o 

clima é o estado médio da atmosfera 

numa determinada área. Esta área pode 

também ser, naturalmente, a Terra na sua 

globalidade.

-   Uma explicação que mostre que o 

problema do clima é um termo geral para 

todo o tipo de problemas relacionados 

com condições atmosféricas extremas, 

como a elevação do nível do mar e o 

aumento do número de furacões.

Exemplo de uma boa resposta:

Penso que clima significa as condições 

atmosféricas gerais durante um longo período. 

O problema do clima é que há cada vez mais 

inundações, furacões e tsunamis.

3)    Eis seguidamente três termos do cenário 

“cada um por si”. Explique como pensa 

que eles estão associados: crescimento 

económico, escassez, problema climático.
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Uma boa resposta inclui o seguinte:

-    Raciocínio em que os três termos são 

relacionados.

-    Uma resposta que demonstre a relação 

causal entre estes três desenvolvimentos.

-    Uma resposta que demonstre que o 

aluno compreende que estes três termos 

se sustentam mutuamente.

Exemplo de uma boa resposta:

Estes três termos estão relacionados porque 

são a consequência lógica uns dos outros. 

Maior crescimento económico resulta em 

maior procura de energia, o que conduz à 

escassez, tendo como consequência problemas 

climáticos ainda maiores.

4)   Redija um discurso de cerca de dez linhas 

que proferiria, enquanto político(a), para 

sensibilizar os jovens para a questão 

energética. Pense – antes de compor o seu 

discurso – sobre o que pessoalmente lhe 

parece ser um bom discurso. Por exemplo, 

poderia pesquisar no YouTube discursos 

de políticos ou artistas famosos. Que 

têm de positivo? Procure incorporar 

esses elementos no seu discurso. Seria 

interessante apresentar um par de 

discursos na sala de aula.

Consoante a avaliação do(a) professor(a).

1.3  Cenário 2: juntos somos mais fortes

1)   O cenário “Juntos somos mais fortes” baseia-

se na “perceção” ou “consciência”. Que 

quer isto dizer? Use os termos consciência, 

colaboração e sustentabilidade na sua 

resposta. Que pensa sobre este assunto? 

Explique.

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-   Uma resposta à pergunta sobre o que 

significa perceção ou consciência.

-    Uma resposta em que os termos 

consciência, colaboração e sustentável se 

inter-relacionam.

-    Uma resposta à pergunta sobre o 

que o aluno pensa da importância da 

consciência.

Exemplo de uma boa resposta:

Penso que consciência significa a perceção 

de que um ambiente melhor começa por nós. 

Para enfrentar o desafio energético, todas as 

pessoas têm de compreender que um mundo 

sustentável é importante para nós próprios 

e para as gerações futuras. Além disso, todos 

nos deparamos com o mesmo problema, pelo 

que é preferível que trabalhemos em conjunto. 

A solução para um mundo mais sustentável é 

uma combinação de consciência e colaboração.

2)   Imagine que alguém lhe perguntava: 

“Que é que isso tem a ver comigo?” É capaz 

de usar o cenário “Juntos somos mais fortes” 

como base da sua explicação da razão por 

que é realmente importante pensar no 

desafio energético?

Uma boa resposta inclui uma explicação que 

mostre que o desafio energético nos afeta a 

todos. Exemplo de uma boa resposta:

Eu explicaria a essas pessoas que o desafio 

energético é um problema urgente que afeta 

todos. O aumento da procura e o decréscimo 

das reservas significam que o desafio energético 

apenas se intensificará no futuro. O primeiro 

passo na direção de um mundo em que a 

distribuição da energia seja equitativa é uma 

combinação de conhecimento e consciência.

3)   O texto afirma que a colaboração não é 

fácil. Tem alguma experiência disso? Que 

pode por vezes ser difícil na colaboração? 

Que conselhos pode dar para uma 

colaboração eficaz?

Consoante a avaliação do(a) professor(a).

4)   As energias alternativas tornar-se-ão cada 

vez mais importantes. É capaz de indicar 

outras formas de energia alternativa 

além da energia eólica e solar? Que sabe 

exatamente sobre elas?

Consoante a avaliação do(a) professor(a).

O Grande Debate sobre os Cenários da Energia, 

instruções do(a) professor(a):

Os debates podem ser realizados num 

conjunto de formatos. É possível encontrar 

na Internet inúmeros exemplos de debates. 

Poderão consultar-se os seguintes websites 

para informações sobre a implementação 

de debates na sala de aula: http://archive.

planet-science.com/sciteach/ debating/pdfs/

DS_TeacherGuide.pdf http://w w w.youtube.

com/watch?v=NOAuO_ XKGf E

http://w w w.debateable.org/

Estão envolvidos no desafio energético 

diferentes intervenientes, umas vezes com 

interesses idênticos, outras vezes diferentes. 

Os quatro mais importantes são os governos, 

as empresas de energia, as organizações 

ambientais e os cidadãos. Para levar o debate 

a um nível mais elevado, é preferível que os 

alunos se preparem para ele com antecedência, 

tanto em termos de forma, como de conteúdo.

Relativamente ao conteúdo, os alunos podem 

pesquisar na Internet de forma a poderem 

apresentar melhor os seus pontos de vista 

durante o debate. Quanto ao formato, 

pode dedicar-se tempo na sala de aula à 

consideração de diferentes técnicas de debate.

O debate deve ser conduzido por um(a) 

moderador(a) (de preferência um(a) aluno(a)) 

e as participações devem ser avaliadas por um 

júri (um grupo de alunos). O(a) professor(a) 

desempenha um papel secundário durante 

o debate. Em teoria, os alunos deverão ser 

capazes de conduzir o debate sozinhos. 

Se, por alguma razão, este não decorrer da 

melhor maneira – por exemplo, se os alunos 

não esperarem pela sua vez – é preferível que 

o(a) professor(a) os oriente na direção correta 

rápida e eficazmente.

Recomendamos que organize a realização dos 
exercícios da secção 2 em pares.  

2.1  Qual é a origem do petróleo?

Exercício 1

   A temperatura dos estratos terrestres em 

movimento pode, por vezes, tornar-se 

demasiado elevada. É capaz de pensar 

numa razão para as temperaturas destes 

estratos terrestres aumentarem desta 

forma?

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-   Os estratos terrestres podem também 

mover-se para baixo, para mais próximo 

do núcleo terrestre.

-   A temperatura é mais elevada mais 

próximo do núcleo terrestre.

Exercício 2

-    Uma rocha com muitos poros em que 

estes não estão interligados é/não é 

permeável.

-   Se o petróleo tem uma viscosidade 

superior/inferior à da água, fluirá através 

de rocha permeável com mais dificuldade 

do que a água.
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-    Se um estrato permeável contiver petróleo 

e água, ao longo do tempo o petróleo 

acumular-se-á por cima/por baixo da 

água.

Respostas:

-  Não é

-   Superior

-   Por baixo

2.2   Como é realizada a prospeção de 
petróleo?

Exercício 1

   Na imagem de uma secção transversal de 

parte da crosta terrestre, pode ver-se que 

os estratos são constituídos por diferentes 

materiais. Só se encontra carvão na 

camada inferior. Por que razão não se 

encontra carvão nas camadas superiores?

Uma boa resposta inclui as seguintes 

componentes.

-   O carbono, como o petróleo, é um 

combustível fóssil e é constituído por 

hidrocarbonetos.

   Como o petróleo, estes têm origem 

em resíduos de matéria orgânica. Esta 

matéria orgânica remonta ao Período 

Carbonífero.

-   A matéria orgânica é convertida em 

combustíveis fósseis, a alta temperatura 

e durante um longo período de tempo. 

A alta pressão e alta temperatura são, 

em parte, responsáveis pela massa de 

estratos sobre eles.

-   Os estratos terrestres superiores ainda 

são demasiado recentes. A matéria 

orgânica ainda não teve tempo para se 

converter em carbono.

2.3  Como se extrai petróleo do solo?

Exercício 1

   A perfuração de um único poço custa em 

média 20 milhões de euros. Hoje em dia, 

uma em quatro operações de perfuração 

salda-se em êxito. Dado que um barril 

de petróleo (159 litros) rende 60 euros, 

calcule quantos barris teriam de ser 

vendidos só para recuperar os custos de 

perfuração.

Resposta:

-    A perfuração bem-sucedida custa em 

média 4 x (20 x 106) = € 80 x 106.

-    Em média, têm de ser vendidos  

80 x 106  / 60 = 1.33 x 106 barris para 

recuperar os custos de perfuração.

Exercício 2

   Pense numa razão para a coluna de 

revestimento ser mais estreita no fundo do 

furo de sondagem do que no topo.

   Sugestão: um tubo com um diâmetro 

pequeno é capaz de resistir a forças muito 

maiores do que um tubo com um diâmetro 

largo!

 

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-    Uma coluna de revestimento é, em 

princípio, um tubo. Assim, uma coluna 

de revestimento com um diâmetro mais 

pequeno é capaz de suportar uma força 

maior (e, por conseguinte, também 

maior pressão) do que uma coluna com 

um diâmetro mais largo.

-    A pressão subterrânea é maior do que à 

superfície. As colunas de revestimento têm 

de ser instaladas a grande profundidade 

debaixo do solo e devem por isso suportar 

uma pressão mais elevada.

Exercício 3

   Furo de sondagem, tubo de perfuração, 

broca de perfuração, coluna de 

revestimento, lama, investigação sísmica: 

dá para enlouquecer. Consegue lembrar-

se do que cada um significa? Anote 

cada termo por ordem e descreva o que 

significa nas suas próprias palavras.

Uma boa resposta inclui o seguinte:

-   Furo de sondagem: o furo no solo que 

é perfurado para trazer petróleo ou gás 

natural à superfície. Também designado 

por poço.

-   Tubo de perfuração: o tubo de 

perfuração compreende tubos separados 

que são aparafusados uns aos outros. 

Os tubos têm, em média, dez metros de 

comprimento. A broca de perfuração 

é fixada à extremidade do tubo de 

perfuração.

-   Broca de perfuração: a broca de 

perfuração fura através da rocha. De 

certo modo, pode ser comparada com 

uma broca de uma máquina de furar 

elétrica normal. Estão disponíveis brocas 

de perfuração diferentes para diferentes 

tipos de rocha.

-   Coluna de revestimento: tubo de metal 

que assegura que o furo de sondagem não 

desaba. Em última instância, o petróleo 

flui para a superfície através da coluna 

de revestimento. Esta é ancorada com 

cimento.

-    Lama: fluido de perfuração que também 

é bombeado para o fundo durante 

as operações de perfuração. A lama 

mantém a broca de perfuração fria 

e compensa a pressão do petróleo 

ascendente.

-    Investigação sísmica: a investigação 

sísmica permite mapear a superfície 

terrestre. Para tanto, são transmitidas 

ondas sonoras para o solo, usando 

geralmente placas vibratórias montadas 

em camiões de carga. Podem também 

usar-se explosivos. No mar, fortes 

correntes de ar criam ondas sonoras. As 

ondas sonoras refletidas são registadas 

por geófonos e processadas por meio de 

potentes computadores.

 

Exercício 4

   A densidade de uma substância indica a 

sua massa (por exemplo, a quantidade de 

quilos). Para 1m, a unidade de densidade 

é de kg/m3.Quer isto dizer que a massa 

de 1m3 de água é de cerca de 1000 kg. 

Por conseguinte, a densidade da água é 

de 1000 kg/m
3
.

   A fim de controlar uma pressão (do 

petróleo) de 350 bar, é necessária a 

contrapressão de uma coluna de líquido 

(com uma densidade de 1000 kg/m3) 

medindo quase 3500 metros de altura. 

Calcule quantos m3 de água seriam 

necessários, assumindo que a área 

média da secção transversal do furo de 

sondagem é de 0,10m3. (Neste caso teórico, 

o fluido de perfuração consiste, portanto, 

apenas em água).

   Sugestão: o conteúdo do furo de sondagem 

equivale ao da superfície da secção 

transversal do furo de sondagem vezes a 

altura!

Resposta:

Quantidade de água necessária:  

3.500 m x 0,1 m2 = 350 m3

* Nota: 3.500 m é uma medida próxima de um 

furo de perfuração médio.

Exercício 5

a.   De que deve ser composta a lama, se a 

densidade da água é demasiado baixa? 
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Sugestão: que quer dizer esta palavra 

inglesa “mud” na sua língua?

b   Imagine que descobre que a densidade da 

lama que usou continua a ser demasiado 

baixa. Como alteraria rapidamente a 

densidade da lama para manter a pressão 

no reservatório de petróleo sob controlo?

A resposta correta inclui o seguinte:

-   A opção mais económica seria usar uma 

espécie de lama. Ou água contendo 

uma substância altamente solúvel que 

aumente a densidade.

-    Bombear mais água para a lama reduz a 

densidade.

-    Se se bombear mais substância para a 

lama, é possível aumentar a densidade. 

Exercício 6

   Imagine que é engenheiro(a) de poços 

numa plataforma de perfuração no 

Mar do Norte. Descobriu um grande 

reservatório de petróleo e atingiu a 

profundidade necessária. Compete-

lhe agora ancorar o furo de sondagem. 

Calculou a quantidade de cimento 

necessário para esta operação. Depois 

descobre que o cimento é insuficiente e 

que a bombagem do cimento para o furo 

de sondagem já começou. Como pode 

garantir que toda a perfuração não foi 

um trabalho perdido?

A resposta correta inclui o seguinte:

-    Se se bombear cimento insuficiente para 

o poço, será impossível ancorar parte 

deste.

-    Se o poço não estiver completamente 

ancorado, pode ruir.

-    Se o cimento colocado for insuficiente, 

o cimento que já se encontra no poço 

deve ser retirado à bomba. Não se pode 

acrescentar cimento mais tarde porque, 

depois de o cimento endurecer, já não 

pode ser bombeado através do poço.

Exercício 7

   Use a internet para pesquisar diferentes 

métodos de perfuração de petróleo. 

Selecione UM método (por exemplo, 

a perfuração com plataforma auto-

elevatória, um semisubmersível, 

perfuração em águas profundas, etc.) e 

tente responder às seguintes perguntas:

*   Como chegaria à sua plataforma 

(que tipo de operação executa a sua 

plataforma)?

*   A que profundidade é a sua plataforma 

capaz de perfurar?

*   Onde está atualmente posicionada a sua 

plataforma?

*   De que modo está a sua plataforma 

fixada em posição?

   Apresente as suas respostas com clareza 

e rigor e comunique as suas descobertas 

à turma. Tente convencer os seus colegas 

que o seu método de perfuração de 

petróleo é o melhor!

Consoante a avaliação do(a) professor(a).

 

2.4  O futuro do petróleo

Exercício 1

   O volume de petróleo produzido exprime-

se com frequência em barris de petróleo. 

O preço do petróleo também se define 

por barril. Um barril equivale a cerca de 

159 litros. Em 2008, foram produzidos 

aproximadamente 85 milhões de barris 

de petróleo por dia.

Custa imaginar exatamente que quantidade 

representam 85 milhões de barris. Para ter uma 

noção sobre grandes volumes, estes são muitas 

vezes comparados com piscinas olímpicas que 

medem 50m por 25m por 2m.

a.    Calcule quantas piscinas olímpicas de 

petróleo foram produzidas em 2008.

b.   Imagine que a produção inteligente 

significa que é possível extrair mais 5% 

de petróleo. A quantas mais piscinas 

olímpicas por dia equivaleria este valor?

A resposta correta inclui o seguinte:

a.

-    Uma piscina olímpica mede 50m x 25m x 

2m = 2.500m3.

-    2.500m3 equivalem a 2,5 milhões de 

litros.

-    85 milhões de barris equivalem a 85 x 

159 x 106  / 2,5 x 106, aproximadamente 

5.400 piscinas olímpicas.

b.

-    A produção inteligente acrescentará 5% 

por dia às 5.400 piscinas olímpicas. Isto 

perfaz 270 piscinas olímpicas. 

Exercício 2

   Como aprendeu, as reservas de petróleo 

não são inesgotáveis. Nos últimos anos, 

tem-se descoberto cada vez mais petróleo 

em lugares “inesperados”, como em 

campos petrolíferos de areia no Canadá. 

Estas camadas de areia estão próximas da 

superfície terrestre e podem ser escavadas.

   Ao que parece, estas jazidas alternativas 

contêm tanto petróleo como todas as 

outras jazidas normais em conjunto, 

a grandes profundidades abaixo da 

superfície terrestre.

   Acredita que a produção paralela deste 

petróleo é um avanço positivo? Explique a 

sua resposta.

   Em seguida, compare a sua resposta com 

as dos seus colegas: qual é a opinião deles? 

Participe num debate e não se esqueça da 

TINA (Não Existe Alternativa) e da TANIA 

(Não Existem Respostas Ideais).

 

A resposta correta inclui o seguinte:

-   Alguns argumentos contra a exploração 

de campos petrolíferos de areia no 

Canadá incluem: o impacto sobre a 

paisagem seria enorme; o dinheiro seria 

mais bem empregue em investimentos 

em energia sustentável; o consumo de 

mais petróleo aumenta as emissões de 

CO
2
.

-   Alguns argumentos a favor da 

exploração de campos petrolíferos de 

areia no Canadá incluem: podemos 

assim satisfazer a procura de energia; 

o preço do petróleo diminuiria em 

resultado das operações; existem 

tecnologias emergentes que permitirão 

que o processo seja mais eficaz 

(designadamente a captura de CO
2
).

-    Encontra-se mais informação disponível 

em: www.capp.ca

3.2  Captura

1)   Acha possível remover CO
2
 da atmosfera?  

Faria algum sentido fazer isso?

   Sugestão: pense, por exemplo, na 

quantidade de CO
2
 que existe na 

atmosfera por unidade de volume.

A resposta correta inclui o seguinte:

-   Não faz sentido capturar ar normal.

-    O ar normal compreende 0,03% de CO
2
.
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-    É dispendioso capturar grandes volumes 

de ar.

Exemplo de uma boa resposta:

É extremamente dispendioso capturar ar numa 

central de ventilação de CO
2
. A concentração 

de CO
2
 no ar é tão baixa que somente se pode 

separar uma pequena percentagem de CO
2
 de 

um grande volume de ar.

Por conseguinte, não faz qualquer sentido 

remover CO
2
 da atmosfera. 

2)   O CO
2
 é capturado a alta pressão e a altas 

temperaturas. Acha que este facto torna 

a captura de CO
2
 dispendiosa? Como é 

possível tornar o processo de captura de 

CO
2
 mais económico?

A resposta correta inclui o seguinte:

-    É extremamente dispendioso capturar 

CO
2
.

-    É necessária muita energia para colocar 

as substâncias sob alta pressão. A energia 

custa dinheiro.

-    Existe margem para melhorar a eficiência 

da solução de amina. Se for possível 

que isto funcione em condições menos 

extremas (alta pressão e temperatura), 

poderá tornar-se o processo mais 

eficiente.

Exemplo de uma boa resposta:

A captura de CO
2
 é extremamente dispendiosa 

porque tem de ser gerada muita energia para 

colocar as substâncias sob alta pressão a 

alta temperatura. Se deixar de ser necessário 

aquecer o sistema a uma temperatura tão 

elevada e aplicar uma pressão tão alta, 

alcançam-se as eficiências.

3)    As aminas são usadas no processo de 

captura de CO
2
. As aminas atuam como 

catalisadoras. O que é um catalisador? 

Consulte o termo na internet. Por que 

razão é importante que a mistura de 

gases passe da forma mais pura possível 

por estes catalisadores na sequência da 

combustão parcial?

A resposta correta inclui o seguinte:

-    Um catalisador é uma substância que 

não é consumida como parte de uma 

reação, mas que a acelera (reduzindo a 

quantidade de energia necessária para 

causar a reação).

-    Se, por exemplo, passarem por estes 

catalisadores outras substâncias (NOx), 

poderão danificar o catalisador ou reagir 

com ele.

-    É importante que não estejam presentes 

outras substâncias no fluxo de CO
2
 para 

que não ocorram danos aos catalisadores 

e a corrente de produção permaneça 

consistente.

3.3  Estado de fase

1)   Por que razão não é boa ideia bombear 

CO
2
 para o solo na fase gasosa?

    Por que razão é má ideia comprimir 

CO
2
 no solo na fase sólida? Afinal o CO

2
 

apresenta a maior densidade nesta fase.

A resposta correta inclui o seguinte:

-   Não seria boa ideia bombear CO
2
 para 

o solo na fase gasosa por causa da sua 

baixa densidade nessa fase. O gás exige 

muito espaço. Isto é um problema 

quando a quantidade de espaço 

subterrâneo disponível é limitada.

-   Uma substância sólida não flui e é, 

portanto, impossível colocá-la debaixo 

do solo. Embora seja verdade que uma 

substância fixa tem uma densidade 

elevada, é impossível transportá-la para 

debaixo do solo.

 

Exemplo de uma boa resposta:

O CO
2
 na fase sólida pode ser comparado 

com o gelo. O gelo é difícil de transportar 

e não flui através do solo, distribuindo-se 

pelas pequenas cavidades aí existentes. O gás 

possui uma densidade muito baixa. Nesta fase, 

relativamente pouco gás seria armazenado 

debaixo do solo, o que não faz sentido quando 

o espaço é limitado.

2)   Pense nas propriedades de um gás, de 

um líquido e de um líquido supercrítico. 

Preencha a tabela em baixo. Para a 

viscosidade, pense no que aprendeu na 

secção sobre petróleo; a viscosidade é uma 

medida do grau em que uma substância é 

“xaroposa”.

Propriedades    Gasoso Líquido Supercrítico

Viscosidade (alta/baixa) baixa alta baixa

Quanto espaço ocupa (muito/pouco) muito  pouco pouco

 Ponto de ebulição ou temperatura (alta/baixa) baixo alto alto

3)   O CO
2
 supercrítico pode ser usado 

como um solvente. Pense em algumas 

aplicações úteis para o uso do CO
2
 como 

solvente. Considere que, se dissolver 

alguma coisa em CO
2
 supercrítico e o 

libertar depois no ar, o CO
2
 evapora-se e 

torna-se num gás normal.

A resposta correta inclui o seguinte:

-    O spray de coloração capilar pode ser 

facilmente dissolvido em CO
2
. Quando se 

aplica a tinta no cabelo, não é necessária 

água para o colorir.

-    O verniz das unhas pode ser vaporizado 

se for dissolvido em CO
2
.
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3.5  Segurança e sociedade

1)   Por que razão acha que os motores dos 

automóveis param assim que entram em 

contacto com dióxido de carbono? De que 

tipo de substância necessita um carro 

para funcionar?

As respostas corretas incluem o seguinte:

-   Os carros têm um motor de combustão.

-    Os motores de combustão precisam de 

oxigénio para funcionar.

-    O CO
2
 é um gás pesado que continua a 

“flutuar” no solo.

-    O CO
2
 expulsa o oxigénio do motor do 

veículo de tal modo que ele deixa de 

funcionar.

Exemplo de uma boa resposta:

Os carros têm motores de combustão. Para a 

combustão é, pelo menos, necessário oxigénio. 

O dióxido de carbono não pode ser usado na 

combustão e, portanto, interrompe a reação de 

combustão.

2)    Pense em mais dois lugares não 

adequados para localizar um gasoduto 

para transportar CO
2
. Pense também 

em dois lugares onde seria apropriado 

instalar um gasoduto deste tipo.

A resposta correta inclui o seguinte:

-    Locais não adequados: áreas urbanas, 

autoestradas, aeroportos, metro 

subterrâneo.

-    Locais adequados: zonas florestais, áreas 

rurais, debaixo do solo, debaixo de água.

3)    Trabalhe em pares num exercício de 

dinâmica de grupos. Uma pessoa é um 

especialista técnico num projeto de CAC 

e a outra é um oponente. No final do 

debate, registe a conclusão do mesmo. 

Tentem convencer-se um ao outro 

usando argumentos. Para se preparar 

para esta atividade, consulte “captura e 

armazenagem de CO
2
” na internet.

 

Para o(a) professor(a):

Deixe os alunos usar a tabela de argumentos. 

A conclusão deve refletir estes argumentos. 

Os alunos devem anotar as conclusões como 

se estivessem pessoalmente envolvidos 

no projeto. É importante que apresentem 

exemplos práticos.

Exemplo de uma boa resposta:

Não quero que seja armazenado CO
2
 debaixo 

da minha casa porque não quero ser vítima 

de um tremor de terra nem que a minha 

casa desabe. A armazenagem de CO
2
 pode 

compensar a diminuição de pressão causada 

pela extração de gás e assegurar, assim, a 

estabilidade do solo.

4)    Pessoalmente desejaria viver num lugar 

onde a CAC está a decorrer? Justifique a 

sua resposta em algumas frases.

Para o(a) professor(a):: Deixe os alunos usar a 

tabela de argumentos. A conclusão deve refletir 

os conhecimentos que adquiriram durante o 

módulo e, por conseguinte, sobre o que os afeta 

nas suas vidas pessoais.

3.6  Números e previsões

1)   Pensa que a CAC contribuirá para um 

futuro sustentável? Apresente duas razões 

a favor e duas razões contra.

A resposta correta inclui o seguinte:

-    Contributos para um futuro sustentável: 

o resultado líquido será menos CO
2
 

na atmosfera. A CAC é um dos passos 

necessários para combater o problema 

climático. A CAC estimulará, em última 

análise, o mercado de emissões de CO
2
.

-    Ausência de contributos para um 

futuro sustentável: a CAC não estimula 

uma passagem rápida para a energia 

sustentável. A própria CAC consome 

muita energia e são utilizados mais 

combustíveis fósseis.

2)    Pensa que o facto de a armazenagem de 

CO
2
 usar muita energia constitui um 

obstáculo? Justifique a sua resposta.

 

A resposta correta inclui o seguinte:

-    Exemplo de um obstáculo: sim, porque 

são usados combustíveis fósseis para 

colocar o CO
2
 debaixo do solo e estes 

esgotam-se mais rapidamente.

-    Nenhum obstáculo: é importante que 

sejam tomadas medidas para combater 

o problema climático, pelo que o CO
2
 

deve ser armazenado debaixo do solo o 

mais brevemente possível. As vantagens 

superam as desvantagens.

-    Posição neutra: uma combinação das 

respostas anteriores.

3)    Em 2009, os Países Baixos consumiram 

3.262 PJ (Petajoule) de energia. Use livros 

contendo dados científicos para ver o 

que é um Petajoule. Imagine que liga 

1.200 PJ de energia gerada à CAC com um 

consumo adicional de energia de 25% 

(antes da CAC). Qual teria sido o consumo 

total de energia?

A resposta correta inclui o seguinte:

-   Petajoule: 1,0 x 1015 J

-    A CAC consome mais 25% de energia. 

Assim,

  25% de 1.200 x 1,0 x 1015  = J

-     Consumo total 3.262 x 1015  + 300 x

  1015  = 3.562 x 1015  J

4)    Muitos dos oponentes da CAC 

consideram-na uma medida de combate 

aos sintomas. Um exemplo de combate 

aos sintomas são os analgésicos. Tomam-

se analgésicos porque se tem uma dor 

de cabeça, por exemplo. O analgésico 

elimina a dor mas não suprime a causa. 

Justifique, em duas frases, por que razão 

os oponentes da CAC consideram que esta 

tecnologia apenas combate os sintomas.

A resposta correta inclui o seguinte: Se 

mudarmos para a energia sustentável, deixará 

de ser necessária a energia dos combustíveis 

fósseis e, assim, deixará de ser libertado CO
2
. 

Deste modo, a CAC combate os sintomas da 

queima dos combustíveis fósseis.
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Respostas-tipo ao teste: Tudo Tem a Ver com Energia, Parte 1 (51 pontos, 20 perguntas)

5 pontos  1

Enfrentamos três grandes desafios no que 

respeita ao futuro da energia. Indique estes três 

desenvolvimentos e explique de que modo estão 

interligados.

As respostas corretas incluirão o seguinte:

A) Uma resposta que indique os três fatores seguintes: 

 1) Ao longo dos próximos cinquenta anos, no mínimo a procura de energia duplicará

 2) O petróleo facilmente disponível tornar-se-á cada vez mais escasso

 3) As emissões de gases com efeito de estufa aumentarão substancialmente.

B)  Uma explicação clara de que estes três desenvolvimentos estão, em certa medida, em 

conflito uns com os outros.

3 pontos 2

O módulo apresentou-lhe os nomes de TANIA e TINA. 

Explique o que estes nomes significam nas suas 

próprias palavras e qual a relevância para o debate 

sobre energia.

As respostas corretas incluirão o seguinte:

A) Uma resposta que explique os nomes TANIA e TINA.

 1) TANIA significa: Não Existe Resposta Ideal

 2) TINA representa: Não Existe Alternativa

B)  Uma explicação clara  de que o consumo de energia é um facto para o qual não existe 

alternativa e de que todas as soluções apresentam desvantagens.

3 pontos 3

O Capítulo 1 de Tudo Tem a Ver com Energia 

apresentou duas perspetivas do futuro da energia: o 

cenário “cada um por si” e o cenário “juntos somos 

mais fortes”.

Qual destes cenários é mais suscetível de se 

concretizar? Explique a sua resposta num máximo de 

5 frases. Apresente argumentos que sustentem a sua 

posição. Use o termo “sustentabilidade” e explique-o.

As respostas corretas incluirão o seguinte:

A)  Determinação da posição com base, pelo menos, num argumento, apresentando no 

mínimo um exemplo. 

Exemplo de uma resposta correta:

Penso que o cenário “cada um por si” é o mais provável porque as pessoas são egoístas. Os 

governos, as empresas e indústrias são acima de tudo egocêntricos. Não me parece que esta 

situação vá mudar num futuro próximo. A sustentabilidade significa tratar do ambiente em 

que vivemos com cuidado, o que não está a acontecer neste momento.

2 pontos 4

Quais são os dois tipos de átomos que constituem os 

combustíveis fósseis?

Os combustíveis fósseis são constituídos por átomos de carbono e átomos de hidrogénio; o 

oxigénio não é necessário por si! (ex: gás natural)

2 pontos 5

Apresente duas razões para não se encontrar petróleo 

em algumas partes da terra.

Não existiu um oceano pré-histórico; não existe rocha de cobertura.

2 pontos 6

Existe ligação entre o nível de porosidade de um tipo 

de rocha e a permeabilidade dessa rocha?

Sim, quanto maior a porosidade, maior é a permeabilidade da rocha, desde que os poros 

estejam interligados; não, o número de poros não afeta necessariamente a permeabilidade 

de determinado tipo de rochas: os poros podem ser demasiado pequenos ou não estar 

interligados.

3 pontos 7

Explique como se encontra petróleo em três passos. passo 1: investigar se a área estava submersa em tempos pré-históricos;

passo 2: transmitir vibrações para o solo, recolhê-las e localizar a rocha de cobertura (ou: 

localizar a rocha de cobertura através da investigação sísmica);

passo 3: perfurar um poço experimental.

4 pontos 8

Desenhe a secção transversal de um poço com várias 

colunas de revestimento após cimentação.

Combinação dos diagramas da página 2, de 2.3
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O compressor
comprime CO2

O CO2 gasoso é transportado 
por gasoduto subterrâneo

O compressor aplica 
mais pressão 
sobre o CO2

O poço de injeção 
transporta o CO2 
para debaixo do solo 
a grande profundidade
O poço de observação 
contém instrumentos 
de medição do CO2 

Captura de 
subproduto do
CO2 

Instrumentos de 
medição do CO2 

Fábrica de 
hidrogénio

O CO2 é selado dentro 
das rochas porosas de 
uma jazida de petróleo 
vazia

 

A camada de cobertura 
de argila é 
impenetrável pelo CO2

3 pontos 9

Dado que a densidade da lama é 1,234 kg/ m3, atinge-

se um campo petrolífero a uma pressão de 400 bar 

(4.000.000 kg/m2) a uma profundidade de 2,7 km. A 

densidade da lama é suficientemente elevada para 

impedir uma erupção? Parta do princípio de que a 

área média da secção transversal é de 0,10 m2.

A capacidade é de 0,1 x 2700 = 270 m3 (1p). A massa da lama no poço é de 270 x 1,234 = 

333,18 kg (1p). Quer isto dizer que a contrapressão é insuficiente. Ocorrerá erupção (1p).

2 pontos 10

A profundidade a que se perfurou para encontrar 

petróleo no fundo do mar situa-se atualmente no valor 

recorde de 3051 metros. Explique que equipamento foi 

usado para isto. Apresente duas razões.

Uma embarcação semisubmersível: esta pode ser imobilizada no local por meio de âncoras 

no fundo do mar/posicionamento dinâmico. É capaz de se ajustar às correntes. 

2 pontos 11

A produção é possível a partir de zonas urbanas por 

meio de snake wells. Apresente mais duas situações em 

que seria possível usar os snake wells.

Substituir uma plataforma de perfuração que se tenha incendiado; produção a partir de 

várias pequenas jazidas adjacentes. 

2 pontos 12

Apresente uma definição da fase supercrítica. A fase supercrítica é a fase de um material em que este tem simultaneamente as 

propriedades de um gás e de um líquido. O material não é muito viscoso e, contudo, tem 

uma densidade elevada.

2 pontos 13

Indique duas vantagens de utilizar a fase supercrítica 

para a armazenagem subterrânea de CO2.

As vantagens da fase supercrítica é que pode ser armazenado mais CO
2
 debaixo do solo 

do que na fase gasosa e é mais fácil de transportar para debaixo do solo porque é menos 

viscoso do que na fase líquida.

5 pontos 14

Desenhe um diagrama do método de armazenagem 

subterrânea de CO2. Use setas para identificar os 

diferentes componentes.

Atribua meio ponto a cada componente correto.
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3 pontos 15

Quais são os três passos em que consiste a pré-

combustão?

Explique os termos usados para identificar estes três 

passos.

1. Gaseificação 2. Recolha de CO
2
 3. Combustão.

1.  Os combustíveis são separados em hidrogénio e dióxido de carbono sob a influência do 

oxigénio.

2.  O dióxido de carbono é recolhido e introduzido na instalação de CAC através de um 

gasoduto separado.

3. O hidrogénio é queimado, gerando eletricidade durante este processo.

2 pontos 16

Que significa viscosidade? Pense num exemplo que 

explique exatamente o que é a viscosidade ou os seus 

efeitos.

A viscosidade é uma medida do grau em que um material é “xaroposo”. Um bom exemplo é 

a comparação entre o melaço e a água. Quando se vira um copo com água ao contrário, esta 

verte-se imediatamente. Se se fizer o mesmo com um copo de melaço, este demorará muito 

tempo a escorrer.

1 pontos 17

Qual é a condição mais importante que uma jazida 

de gás vazia deve cumprir, em termos de segurança, 

para poder ser usada para armazenar CO2?

Não pode haver fissuras na rocha de cobertura pois, de outro modo, o CO
2
 pode escapar 

para a superfície.

3 pontos 18

Indique os três fatores para a armazenagem segura 

de CO2.

1. Mapear cuidadosamente a jazida de gás e a rocha de cobertura.

2.  O dióxido de carbono repõe o equilíbrio de pressão, o que significa que se verificará 

menos subsidência.

3. Reduzir a distância entre a central e a instalação de CAC.

1 pontos 19

Por que razão fracassou o plano de armazenar CO2 

em Barendrecht?

Os residentes locais não receberam informação suficiente. Os residentes locais tinham 

demasiadas dúvidas acerca da fiabilidade da tecnologia.

1 pontos 20

Olhando para o problema de uma perspetiva mais 

geral, por que razão é importante a armazenagem 

subterrânea de CO2?

A CAC pode proporcionar consideráveis benefícios comparada com a emissão de CO
2
, 

facilitando o cumprimento dos objetivos climáticos.





T E S T E

O módulo intitulado “Tudo Tem a ver com Energia” transmitiu conhecimentos sobre cenários de 
energia, a prospeção de petróleo e a ligação entre o clima e o CO2.
Este teste compreende 20 perguntas com um total de 51 pontos. O número de pontos que 
podem ser obtidos está indicado ao lado de cada pergunta.

Boa sorte!

5 pontos  1  Enfrentamos três grandes desafios no que respeita ao futuro da energia. Indique estes três desenvolvimentos e 

explique de que modo estão interligados.

3 pontos  2  O módulo apresentou-lhe os nomes de TANIA e TINA. Explique o que estes nomes significam nas suas próprias 

palavras e qual a sua relevância para o debate sobre energia.

3 pontos  3   O Capítulo 1 de Tudo Tem a Ver com Energia apresentou duas perspetivas do futuro da energia: o cenário “cada 

um por si” e o cenário “juntos somos mais fortes”.

Qual destes cenários é mais suscetível de se concretizar? Explique a sua resposta num máximo de 5 frases. 

Explique a sua resposta num máximo de 5 frases. Apresente argumentos que sustentem a sua posição. Use o 

termo “sustentabilidade” e explique-o.

2 pontos  4  Quais são os dois tipos de átomos que constituem os combustíveis fósseis?

2 pontos  5 Apresente duas razões para não se encontrar petróleo em algumas partes da terra.

2 pontos  6  Existe ligação entre o nível de porosidade de um tipo de rocha e a permeabilidade dessa rocha?

3 pontos  7 Explique como se encontra petróleo em três passos.

4 pontos 8  Desenhe a secção transversal de um poço com várias colunas de revestimento após cimentação.

3 pontos  9  Dado que a densidade da lama é 1,234 kg/ m3, atinge-se um campo petrolífero a uma pressão de 400 bar 

(4.000.000 kg/m2) a uma profundidade de 2,7 km. A densidade da lama é suficientemente elevada para impedir 

uma erupção? Parta do princípio de que a área média da secção transversal é de 0,10 m2

2 pontos  10 A profundidade a que se perfurou para encontrar petróleo no fundo do mar situa-se atualmente no valor 

recorde de 3051 metros. 

Explique que equipamento foi usado para isto. Apresente duas razões.

2 pontos  11  A produção é possível a partir de zonas urbanas por meio de snake wells. Apresente mais duas situações em 

que seria possível usar os snake wells.

2 pontos  12 Apresente uma definição da fase supercrítica.

2 pontos  13 Indique duas vantagens de utilizar a fase supercrítica para a armazenagem subterrânea de CO
2
.

5 pontos  14 Desenhe um diagrama do método de armazenagem subterrânea de CO
2
. Use setas para identificar os 

diferentes componentes.

3 pontos  15 Quais são os três passos em que consiste a pré-combustão? Explique os termos usados para identificar estes 

três passos.

2 pontos  16 Que significa viscosidade? Pense num exemplo que explique exatamente o que é a viscosidade ou os seus 

efeitos.

1 ponto 17 Qual é a condição mais importante que uma jazida de gás vazia deve cumprir, em termos de segurança, para 

poder ser usada para armazenar CO
2
?

3 pontos  18 Indique os três fatores para a armazenagem segura de CO
2
.

1 ponto 19 Por que razão fracassou o plano de armazenar CO
2
 em Barendrecht?

1 ponto 20 Olhando para o problema de uma perspetiva mais geral, por que razão é importante a armazenagem 

subterrânea de CO
2
?


