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Sumário Executivo 
 
1. Sumário  
 
A CarbonoBrasil é uma empresa brasileira, sediada em Florianópolis - Santa Catarina, com atuação 
nas áreas de comunicação e pesquisa de novas tecnologias com bases sócio e ambientalmente 
sustentáveis. 
 
O objetivo é conscientizar a sociedade sobre os desafios sócio-ambientais deste novo milênio e 
propor inovações tecnológicas que ajudem a reduzir os impactos causados pela humanidade na 
biosfera.  
 
A CarbonoBrasil em parceria com o Departamento de Química da Universidade Federal de Santa 
Catarina desenvolveu uma tecnologia para degradação e transformação de gases através de 
ionização térmica, denominada “GásLimpo-CleanGas”. 
 
Transformar um passivo ambiental em um ativo econômico. 
 
A emissão de gases de efeito estufa e outros poluentes é um dos piores passivos ambientais do 
planeta, pois seus efeitos atingem a todos indiscriminadamente e poderão comprometer as gerações 
futuras. 
 
Com a alteração no ciclo do carbono, todos os macros sistemas ambientais estão sofrendo mudanças 
profundas, podendo levar ao colapso muitos biomas e conseqüentemente, muitas espécies animais, 
vegetais e inclusive o ser humano. 
 
As inovações tecnológicas na área de tratamento de gases causadores do efeito estufa são um passo 
fundamental para evitar os piores cenários em conseqüências das mudanças climáticas previstas por 
especialistas. 
 
A queima de combustíveis fósseis causa a formação de gases na forma de CO2, CO, NOx, SOx, entre 
outros e vapor de água (H2O); a decomposição de matéria orgânica causa a formação de metano 
(CH4), gás carbônico (CO2) entre outros; todos esses gases colaboram no aumento do efeito estufa. 
 
A tecnologia “GásLimpo-CleanGas” transforma as moléculas presentes nos gases de efeito estufa e 
poluentes em matérias primas ou energia, resultando em ativos econômicos, através da valoração 
desta matéria. 
 
O processo transforma gases da combustão, como CO2, CO, N2O2, NOx, SOx, CxHy, vapor d’água 
(H2O), e outros em substâncias correspondentes: oxigênio, hidrogênio e nitrogênio gasosos e carbono 
e enxofre sólidos, substâncias não poluidoras. 
 
Vantagens tais como: baixo custo, alta eficiência de tratamento e dimensões reduzidas fazem da 
tecnologia “GásLimpo-CleanGas” um excelente instrumento para tratamento de resíduos. 
 
Da descarbonização dos gases pela tecnologia “GásLimpo-CleanGas” resultará uma quantidade 
considerável de carbono amorfo, nanotubos, grafenos e fulerenos com vasta aplicações em inúmeros 
produtos. 
 
Os nanotubos, grafenos e fulerenos geram aplicações inovadoras e revolucionárias como: 
semicondutores para computadores, celulares e para a geração de energia elétrica fotovoltaica em 
escala e a preços inferiores ao silício. 
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Tecnologias CCS / CCS-R 
 
O “GásLimpo-CleanGas” é uma tecnologia CCS (Captura e Armazenamento de Carbono), porém com 
o diferencial de reuso dos produtos resultantes. 
 
Poderia, assim, ser chamada de tecnologia CCS-R (Captura, Armazenamento e Reuso do Carbono). 
 
Enquanto os processos e tecnologias de CCS tradicionais proporcionam o enterro geológico do CO2, 
a proposta da tecnologia “GásLimpo-CleanGas” é a reutilização total do CO2 na forma de carbono  
amorfo, nanoestruturas ou syngas,  fechando o ciclo do carbono. 
 
A partir de 2015, os grandes emissores de CO2 (termoelétricas, siderúrgicas, gás e petróleo, 
cimenteiras e etc.) serão obrigados a diminuírem drasticamente suas emissões na Europa, Estados 
Unidos e Japão, abrindo assim, um mercado promissor para a aplicação da tecnologia “GásLimpo-
CleanGas”.  
 
Os objetivos principais são:  
 

 Descarbonização e inertização de gases de efeito estufa (GEE’s), tóxicos e outros poluentes; 

 Produção de combustível sintético (syngas) a partir de gases de efeito estufa (CO2 e CH4);  

 Destruição de gases contaminantes (organoclorados, toxinas, dioxinas, furanos, etc.);  

 Produção de carbono amorfo e nanoestruturas a partir de gases de efeito estufa;  

 Transformação do passivo ambiental (CO2, CH4 e outros) em ativos econômicos (carbono, 
hidrogênio, oxigênio, etc.).  

 
A tecnologia contempla aplicações nas seguintes áreas: 
 

 Termoelétricas a carvão, petróleo, gás, biomassa, pneus, lixo, etc; 

 Siderúrgicas, cimenteiras, usinas sucroalcoleiras, etc; 

 Indústrias em geral; 

 Lixo urbano, industrial e hospitalar; 

 Biodigestores: Estações de Tratamento de Esgoto - ETE, aterros sanitários, suinocultura, 
bovinocultura, avicultura e outros; 

 Transportes: ônibus, caminhões, trens, navios, automóveis, etc.; 

 Tratamento de outros gases (CFC, CH4, gás de síntese, etc.); 

 Tratamento de óleos contaminados com PCB’s (ascarel e outros); 

 Poços de prospecção de gás e petróleo, etc. 
 
Os elementos de diferenciação que geram vantagens competitivas para a empresa são: 
 

 Geração de resíduos que são matéria prima para várias indústrias e/ou material combustível 
para reutilização em queimadores; 

 Utilização dos gases emitidos (hidrogênio e oxigênio) como combustível e comburente 
respectivamente, enriquecendo a mistura nos queimadores; 

 Geração créditos de carbono para o Tratado de Quioto e Mercado Voluntário;  

 Geração créditos de NOx (São Paulo);  

 Atendimento das normas da ISO 14064;  

 Aumento dos benefícios fiscais por ser tecnologia limpa;  

 Aumento dos benefícios para financiamento pelos Bancos de Desenvolvimento, com a 
diminuição da taxa de juros e alongamento dos prazos de financiamento;  

 Facilidade e redução do custo do licenciamento ambiental;  

 Geração de ativo financeiro e diminuição do passivo ambiental; 

 Melhoria nos índices de Sustentabilidade nas bolsas Dow Jones, BOVESPA e etc. para as 
empresas classificadas neste mercado. 
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2. A Empresa 
 
A CarbonoBrasil é uma empresa que nasceu da idéia de criação de um "Mercado de Carbono" para a 
negociação de créditos de carbono no Brasil após uma viagem do diretor presidente, com um grupo 
de empresários catarinenses para a China no ano de 2000. 
 
No ano de 2001 demos início a concepção do Portal CarbonoBrasil, um veículo jornalístico 
especializado nos temas: desenvolvimento sustentável, mudanças climáticas, mercado de carbono e 
energias renováveis. Hoje é referência nacional, conhecido pela qualidade das reportagens e pelo 
modo como aborda as notícias com acesso em torno de 90.000 usuários/mês. 
 
Formalmente as atividades foram iniciadas em 19 de fevereiro de 2003 com o website e newsletter 
voltados para as questões ambientais. 
 
Em 2005 iniciamos na área de pesquisas de energias renováveis com o desenvolvimento do projeto 
de uma turbina eólica tipo siroco (vertical e circular), para geração de energia elétrica. Foi instalado 
um protótipo no Farol de Santa Marta em Laguna/SC na base da Marinha. 
 
A partir daí, a CarbonoBrasil resolveu investir em pesquisa e desenvolvimento de equipamentos que 
minimizassem a emissão dos gases de efeito estufa e poluentes. 
 
Em 2006 desenvolveu tecnologia para captação do CO2 através de solução redutora de óxido de 
cálcio montando protótipos de lavadores e absorvedores de gases. O resultando foi um equipamento 
captador de gás carbônico por adsorção em reação química capaz de reduzir a emissão ou a 
percentagem de gás carbônico (dióxido de carbono) contido na atmosfera. Este projeto foi 
desenvolvido em parceria com o Departamento de Química da Universidade Federal de Santa 
Catarina – UFSC. Seu pedido de patente de invenção nacional esta devidamente registrada no INPI 

sob no PI 0604646-0 e internacional sob no PCT BR2007/000027. 
 
Também a partir de 2006 iniciou os investimentos na pesquisa e desenvolvimento de processos com o 
uso da tecnologia do plasma para a redução das emissões dos gases causadores do efeito estufa e 
poluentes, com a retenção do material particulado. Este projeto de pesquisa está sendo desenvolvidos 
em parceria com o Departamento de Química da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC 
com a interveniência da Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC. 

 
Obteve em outubro de 2007 a aprovação do pedido internacional de patente (PCT) realizado pela 
agência credenciada pela OMPI - Organização Mundial da Propriedade Industrial, com os quesitos: 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, suficientes como reconhecimento internacional do 
“Processo de Redução das Emissões dos Gases Causadores do Efeito Estufa e Retenção do Material 
Particulado”, PCT/BR 2007/000116.  
Atualmente já se encontram com depósito/pedido de patente nos seguintes países: 

 
País / Região No. Depósito / Pedido Data do Depósito/Pedido 

Brasil PI0700517-2 15/05/2007 

Europa   2007719284 10/08/2009 

Índia 4762/CHENP/2009 12/08/2009 

 
Em junho de 2011 recebemos a carta patente dos Estados Unidos sob n

o
. US 7.964.169 B2, em abril 

de 2012 da Austrália sob n
o
. 2007346883 e em dezembro de 2012 da China sob no. CN101605587.  

 

A empresa possui também o registro da marca e os domínios de 
internet carbonobrasil.com, carbonobrasil.com.br, carbonobrazil.com, carbonobrazil.com.br, entre 
outros. 


