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 A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) é uma técnica desenvolvida para que seja 

possível determinar os possíveis impactos ambientais resultantes da utilização de algum produto 

ou serviço específico. Esta técnica possibilita que se tenha como estudar tais aspectos e impactos 

ambientais ao longo de toda a vida de um produto, desde a extração de recursos naturais, 

produção, uso, tratamento pós-uso, reciclagem e disposição.  A ACV, segundo a norma da ABNT 

NBR 14040:2009, é composta por quatro fases, sendo elas: definição do objetivo e do escopo; 

análise de inventário; avaliação de impacto e interpretação, como mostra a Figura 1. 

O objetivo deste projeto de pesquisa é a modelagem e avaliação, via ACV, dos principais 

aspectos ambientais da utlização dos métodos de injeção alternada de CO2 e água (WAG) e de 

injeção de polímeros na indústria petrolífera como métodos de recuperação avançada de petróleo. 

Além disso, deseja-se avaliar, sob diversas circunstâncias, qual cenário possui um menor impacto 

ambiental.  Tal projeto encontra-se em desenvolvimento na fase dois a qual abrange a análise de 

inventário englobando os processos de coleta de dados, identificação e quantificação de energia, 

água e materiais utilizados e as possíveis descargas ambientais. Para esta etapa de coleta e 

identificação está sendo realizado uma análise do relatório disponibilizado pela NETL – National 

Energy Technology Laboratory, 2013. 

Com a seleção dos dados necessários foi possível desenvolver, inicialmente, um 

fluxograma simplificado contendo as principais etapas para a injeção alternada de CO2 e água  

(WAG), bem como uma primeira modelagem com auxílio do software GaBi4.  Nessa modelagem 

foram definidas e inseridas entradas e saídas para cada etapa do processo. Após isso, verificou-se 

o balanço de massa/energia e gerou-se possíveis gráficos da entrada e saída dos possíveis 

poluentes para a injeção de CO2. No entanto, devido a utilização de apenas 1 kg de óleo 

produzido gerando, assim, um total de 0.2 kg de gases hidrocarbonetos os valores obtidos dos 

poluentes foram muito baixos impossibilitando uma análise aprofundada.  

Sendo assim, vale frisar que este cenário obtido ainda será refinado conforme a coleta de 

dados for reajustada. Com isso, espera-se que a quantidade de poluentes emitidos seja mais 

elevada de forma a tornar possível uma análise coerente.   

Ademais, será desenvolvido um fluxograma detalhado do processo produtivo fazendo uso da 

injeção de polímeros. Concluida a etapa de análise do inventário dos dois métodos de EOR 

selecionados, as etapas seguintes do estudo de ACV serão realizadas, avaliando, assim, qual 

cenário resultará em um impacto ambiental menor, tanto quanto, auxiliar as empresas da industria 

petróleo e gás nas tomadas de decisões. 
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Fig. 1 Fases de uma ACV. 

 


