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RESUMO  

O projeto feito pelos presentes alunos citado acima, busca mostrar o procedimento 
para capturar e armazenar o carbono. Impedindo-o de ser lançado em grandes 
quantidades na atmosfera. O projeto visa o modelo da economia verde que é um 
processo de crescimento econômico baseado na baixa emissão de carbono e no 
uso inteligente dos recursos naturais. O experimento faz uso de materiais recicláveis 
em sua construção, com isso ficará mais fácil discutir a matriz energética envolvendo 
o petróleo. Pretendemos mostrar a população o quanto esse gás liberado pelos 
veículos automotores prejudica a saúde e a natureza, e proporcionar uma solução a 
esse grande problema que traz tantas conseqüências ao planeta terra.  
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INTRODUÇÃO  

O PETRÓLEO E SUAS CONSEQUÊNCIAS 

O petróleo é um combustível fóssil, originado da decomposição não-oxidante de 

matéria orgânica armazenada em sedimentos, que migra através de aqüíferos e fica 

aprisionado em reservatórios. No estado líquido é uma substância oleosa, 

inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e cor variando entre 

o negro e o castanho claro. O termo petróleo é proveniente do latim petra (pedra) e 

oleum (óleo), podendo também ser designado de óleo de pedra. A interação de 

matéria orgânica, sedimentos e condições temoquímicas apropriadas é fundamental 

para o ínicio da cadeia de processos que leva á formação do petróleo.  

O Petróleo vem ocupando um espaço crescente na imprensa e nos círculos 

especializados em energia no mundo todo. Os combustíveis fósseis vivem um novo 

ciclo de expansão, ou seja, uma nova alavancagem da energia global. O nosso pré-

sal é parte deste processo longe do declínio previsto por muitos especialistas. A 

capacidade da produção mundial diária deve passar dos atuais 93 milhões de barris 

para 110 milhões em 2020. 

Especialistas e pesquisadores discutem atualmente, a emissão do carbono na 

atmosfera que vem causando grande desconforto para a população e danos ao 

planeta em que habitamos. Deveríamos caminhar em direção da economia verde. 

Economia verde de acordo que com a Rio+20 é aquela baseada na baixa emissão 

de gás carbônico e no uso mais inteligente dos recursos naturais. A proposta 

abordada é que devemos conservar os avanços científicos e econômicos do 

capitalismo e, ao mesmo tempo, empregar estratégias que reduzam os impactos 

ambientais. 

O Planeta vem sofrendo no decorrer dos anos e décadas devido ação humana. Com 

a grande quantidade de carbono que vem sendo lançados na atmosfera, que tem 

como principais emissores veículos e indústrias. A emissão desse gás na atmosfera 

está causando de forma efetiva o efeito estufa e a destruição da camada de ozônio. 

Que traz conseqüência como o câncer de pele, o derretimento das geleiras e 

modificações em habitat naturais, além de afetar algumas espécies animais.  



De acordo com o documento inicial para da Rio+20 preconiza como solução para os 

grandes problemas socioambientais contemporâneos o aprofundamento daquilo que 

já vem sendo feito: ampliar o combate à pobreza e aprofundar a cooperação 

internacional em direção à ecoeficiência. 

Pesquisas revelam que atualmente existem cerca de mais de 1 bilhão de 

automóveis movido a gasolina / diesel  circulando no planeta Terra liberando cerca 

de uma tonelada de CO2 por veículo na atmosfera. Com a tentativa de diminuir / 

minimizar a liberação desse gás por automóveis, foi criado e aperfeiçoado o 

catalisador.  

Segundo os cientistas Clio e Phillips, catalisadores de automóveis foram criados 

com a função de acelerarem reações químicas. Os reagentes transformam parte do 

monóxido de carbono, um gás nocivo e tóxico, que inalados em certa quantidade 

pode causar a morte, em dióxido de carbono que é um gás, menos tóxico e com 

menos impactos ambiental. Mas, isso não resolverá o problema. O dióxido não é tão 

tóxico para o planeta, mas também causa danos. O desenvolvimento do catalisador 

foi muito importante para a indústria automobilística devido à pressão da sociedade 

organizada. Com cerca de três carros por família no mundo não podemos descuidar 

das conseqüências oriundas dos gases liberados. 

Considera-se poluente qualquer substância presente no ar que, pela sua 

concentração possa torná-lo impróprio, causando inconveniente à fauna e à flora, ou 

seja, prejudicial á segurança, ao uso e gozo da propriedade e às atividades normais 

da comunidade (Conselho Nacional do Meio Ambiente, Resolução n° 03/90). 

Os poluentes atmosféricos existem sob a forma de gases e de partículas e podem 

ser naturais e artificiais (indústrias, termoelétricas, incineradores de lixões, veículos 

automotores, trem, avião, embarcação marítima, etc,). E sabemos que nossa 

atmosfera é composta por uma mistura gases: 79% de nitrogênio, 20% de oxigênio e 

1% de outros gases (argônio, neônio, hélio, criptônio, ozônio, etc.). Os efeitos da 

poluição atmosférica são numerosos e diversos: 

• Nos seres humanos entram no organismo por via respiratória, afetando os 

pulmões.  



• Nas plantas, os poluentes são absorvidos pelas folhas através dos estômatos, 

que permitem as trocas gasosas entre a planta e o meio ambiente, alterando-

se assim a fotossíntese.  

• Nos materiais, os poluentes corroem e escurecem metais, partem borracha, 

sujam roupas, danificam mármores, descolorem vários tipos de materiais, 

enfraquecem algodão, lã e fibra de seda e destroem o nylon. 

• Os efeitos atmosféricos são grandiosos, como a redução da visibilidade, a 

descoloração da atmosfera, a dispersão da luz solar quando há grande 

quantidade de particulados no ar, e o aumento da formação de neblina e 

precipitação.  

• E por fim também há substâncias que provocam alterações na atmosfera, 

produzindo efeitos nocivos a grandes distâncias ou até sobre o planeta como 

a chuvas ácidas, a destruição da camada de ozônio e o efeito estufa.  

A natureza utiliza recursos (dispersão, precipitação, transformações químicas e a 

assimilação biológica) para proteger-se da poluição atmosférica, mas eles são 

limitados. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de ajudá-la nesse processo, 

adotando medidas em nosso cotidiano para evitar ou moderar a poluição de nossa 

própria cidade, de nosso país e, até, do nosso planeta. Atitude em andar um pouco 

mais de bicicleta e priorizar o transporte público ao invés de tirar o carro da 

garagem. Agindo assim, além de gastar menos combustíveis e poluir menos, 

estaremos contribuindo para reduzir os congestionamentos tão freqüentes em 

nossas cidades, cooperando também com a própria saúde.  

JUSTIFICATIVA  

A questão dos gases emitidos na atmosfera vem sendo um dos principais temas 

abordados em salas de aulas e propagandas de televisão. Segundo Grynspan na 

abertura do evento Rio+20 disse que “devemos reconhecer que alto carbono e 

crescimento desigual vão se prejudicar ao reproduzir instabilidade social e violência 

e destruir habitats naturais críticos para subsistência. Precisamos de um novo 

paradigma de crescimento e uma nova abordagem para a economia política de 

desenvolvimento sustentável”. 



Quanto à captura e a armazenagem do carbono o jornalista neozelandês Gordon 

Campbell lembra que, até aqui, trata-se de uma técnica que foi pouco além da 

prancheta dos engenheiros. 

Os alunos do grupo analisando e questionando o problema, propõe uma discussão 

da captura e eliminação do excesso de gases poluente lançados na atmosfera.  

Segundo os cientistas Clio e Phillips, catalisadores de automóveis foram criados 

com a função de acelerarem reações químicas. Com a tentativa de diminuir a 

liberação desse gás pelos automóveis. Atualmente existem cerca de mais de 1 

bilhão de automóveis movido a gasolina/diesel  circulando no planeta Terra 

liberando cerca de uma tonelada de CO2 por veículo na atmosfera. Diante dessa 

realidade o grupo terá a possibilidade de explicar para a população a viabilidade do 

armazenamento do carbono.  

MOTIVAÇÃO 

O grupo então extremamente preocupado, com a questão ambiental: a poluição do 

ar, o preocupante efeito estufa, e derretimento das geleiras, também preocupados 

com a questão da saúde populacional, que tem como principal responsável o gás 

carbono liberado na atmosfera, decidiu criar um projeto, em que aborda todas estas 

questões, impedindo a emissão excessiva deste gás no ar.  

A preferência pelo tema foi especialmente devido ao grande risco que o planeta está 

submetido à falta de água e grande taxa de mortalidade, com a grande quantidade 

de liberação do gás carbono lançada por automóveis no ar.  

OBJETIVO GERAL  

Explicar para a população a viabilidade do armazenamento do carbono.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Exemplificar para sociedade a maneira e o procedimento de captura do 

carbono.  



• Listar para o cidadão a quantidade de carbono lançada pelos veículos 

automotores na atmosfera. 

METODOLOGIA  

Diante de todos os fatos citados na introdução o grupo sensibilizado com a questão 

ambiental decidiu desenvolver um projeto, em que tem como objetivo propor o 

armazenamento do carbono em tanques introduzidos nos veículos. Quando o 

proprietário por sua vez for abastecer seu automóvel, o carbono capturado pelo 

veículo será injetado em um tanque maior que se encontra no posto de 

abastecimento. Após esse processo todo o gás poderá ser levado através de 

gasoduto até a plataforma Offshore com objetivo de ser lançado em poço de 

petróleo “vazio”, ou seja, utilizando a própria matriz do petróleo.  

16/06/2012 - o grupo reuniu-se na sala para buscar o tema e assunto a ser 
trabalhado na feira  

19/06/2012 - Pesquisamos em sites informações direcionados ao tema  

20/06/2012 - O professor nos ajudou a começar a escrever o projeto  

23/06/2012 - O grupo começou o rascunho do projeto. Desenvolvendo a introdução.  

26/06/2012 – Trabalhando na justificativa e motivação. 

10/07/2012 – Reunião com o orientador para discutir detalhes do projeto. 

15/07/2012 – Desenvolvendo os objetivos do projeto. 

18/07/2012 – Inclusão de fotos da maquete no anexo e elaboração das referências 
teóricas. 

25/07/2012 – Reunião com o orientador para analisar o projeto escrito. 

28/07/2012 – Escrevendo os resultados esperados no projeto e formatando todo o 
trabalho.  

01/08/2012 - O grupo se reuniu para ver o material a ser comprado para construção 
da maquete.  

02/08/2012 - Começamos encapar o forro de plástico, e fizemos a pista e os prédios 
da maquete.  

03/08/2012 - Fizemos o posto e começamos a plataforma na maquete.  



04/08/2012 - procuramos informações com jovens experientes, para nos ajudar a 
montar a árvores para a maquete.  

05/08/2012 - concluímos a maquete.  

07/08/2012 - Incluímos no projeto escrito, materiais utilizados, e o resumo.  

08/08/2012 – Reunião do grupo com o orientador para analisar a maquete e o 
trabalho escrito. 

10/08/2012 – Finalização da maquete e do projeto 

11/08/2012 – Preenchimento da ficha de inscrição da 9aSECTT. 

12/08/2012 – Envio do projeto e da ficha preenchida para a 9aSECTT 

 

MATERIAIS UTILIZADOS 

EVAs- preto verde claro, amarelo e vermelho  

Papel camurça--preto, amarelo, verde, marrom e cinza.  

Caixa de biscoito grande  

Caixas de leites  

Grampeador  

Gel de cabelo  

Cola de papel  

Bastões de cola quente  

Um pedaço de forro de plástico  

Caixinhas de fósforos  

Caixinhas de pasta de dente  

Palitos de churrasquinho  

Folhas de papel A4  

E linha de costura  

 



RESULTADOS ESPERADOS 

O grupo pretende com a pesquisa desenvolvida no projeto, demonstrar como 

recolher e armazenar o gás carbono para impedir de ser lançado no ar. Introduzindo 

em um automóvel uma espécie de tanque que armazenará todo o gás poluente, 

portanto ao abastecer o veículo, todo o gás armazenado, será lançado em um 

tanque de grande porte. Que por sua vez direcionado a uma plataforma petrolífera, 

onde serão injetados em poços de petróleo “vazio”. 
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ANEXO 

 

Peça do escapamento de veículo onde é encaixado o catalisador 

 

 



 

 


