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carbônico emitido por chaminés para a redução do efeito
estufa, um processo onde os gases de combustão passam por
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de água de cal, formando carbonato de cálcio. A empresa
Mass Technology HK é titular da patente “Method for
Removing Toxic Components and Greenhouse Gases from Flue

CO2, H2O

Gas”, a qual descreve um processo onde gases de efeito estufa
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como CO2, SO2 e NO2 são removidos pela passagem de gás de
combustão contracorrente em água alcalina, depois coletados
ou descartados e no qual a água alcalina pode ser preparada a
partir de água do mar ou por eletrólise. Trabalhando com
Eletro-redução de Dióxido de Carbono, a Mantra Venture
Group promete reduzir o problema dos gases de efeito estufa
causado pelo CO2, convertendo-o em uma série de produtos
químicos de maior valor, ao que dá o nome de Captura e
Reciclagem de Carbono (CCR, na sigla em inglês). Como
resultado inicial, a empresa anunciou o desenvolvimento da
tecnologia conversão do CO2 em ácido fórmico, produto este
cuja aplicação se dá na indústria de borracha, na indústria
farmacêutica e em muitas outras aplicações. Em mais um
exemplo das iniciativas de converter dióxido de carbono em
produtos de maior utilidade, a norte-americana Novomer
recebeu 18.4 milhões de dólares do Departamento de Energia
dos EUA para desenvolver processos de conversão de dióxido
de carbono em polímeros, úteis entre outros usos para a
produção de garrafas plásticas.

produção de nove litros de biodiesel resulta na geração de um
litro de glicerina, fazendo deste um bem economicamente
negativo, uma vez que seu descarte representa um passivo. O
excesso de produção da glicerina afeta fortemente a indústria
do biocombustível, ao reduzir as margens de lucro, uma vez
que requer atenção no descarte do material, como, por
exemplo, incineração.
Mais ainda, o processo em questão permite a utilização de
materiais

de

construção

relativamente

corriqueiros

e

acessíveis, não sendo necessário o uso de equipamento para
condições extremas de pressão e temperatura operacionais. A
tecnologia encontra-se em consolidação, sendo requeridos,
nesse momento, capital semente e primeira rodada de

a transferência de conhecimento para os clientes.

Lovaina EQ+F, em associação, desenvolveram e patentearam a
tecnologia CO2Scav, que considera a captura de dióxido de
carbono por meio de um par de reações dos gases de
combustão com um reagente que é reabilitado na reação
seguinte, em um processo que consome glicerina e gera
carbonato de glicerina e água como produto final.
A tecnologia, aprovada entre as Top 10 no Prêmio EDP de
Inovação 2010, promovido pela empresa Energias do Brasil,
vantagem

insumo a glicerina, um resíduo da indústria de biodiesel. A

favoreça a comercialização de licenças de uso da tecnologia e
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