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SUPPLY CHAIN MANAGEMENT E RISCOS AMBIENTAIS 

PARA ATIVIDADES CCUS 

 

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL 

RISKS FOR CCUS ACTIVITIES 

 

 

Introdução 
Os processos de Supply Chain Management1 (SCM) aplicados as atividades de Carbon Capture, Utilization and Storage2 

(CCUS), são responsáveis pela logística do gás carbônico (CO2) capturado em suas fontes de emissão estacionárias, 

distribuído aos usuários interessados e seus armazéns geológicos. O encadeamento procedimental dos processos técnicos 

envolvidos na cadeia de suprimentos conta com diversos atores desde a captura do gás até sua destinação final, contando 

com diversas ações intermediárias entre a captura na fonte emissora e seu uso final ou armazenamento por tempo 

indeterminado. Neste contexto, tais procedimentos representam uma das principais ferramentas estratégicas para gestão 

das atividades CCUS, assim como para a obtenção de vantagens competitivas no mercado que se estabelece relacionado 

a elas. 

As atividades CCUS são apontadas cada vez mais como uma grande solução para minimizar as mudanças climáticas e o 

processo logístico que se estabelece entre a captura do gás carbônico e sua destinação final, seja utilização para diversas 

finalidades ou armazenamento, requer o máximo de mitigação dos impactos e prevenção de riscos ambientais ao longo 

de sua cadeia de valor, o que faz com que a gestão integrada destas atividades tenha sua importância percebida através do 

tempo através dos processos de planejamento, implementação e controle, ao custo correto, do fluxo de captura, transporte, 

distribuição e estocagem de CO2, assim como das informações relativas a estas ações, desde o ponto de origem até o 

ponto de consumo ou armazenamento, com o propósito de atender às exigências do mercado que se estabelece para as 

atividades CCUS, tornando, portanto, imperioso o investimento em sistemas e processos mais eficientes e que tragam 

respostas tempestivas, fidedignas e confiáveis de modo a melhor atender as novas demandas que se estabelecerão. 

Toda cadeia logística das atividades CCUS deve ser observada com o máximo rigor possível, de forma integrada, pois 

caso contrário os riscos ambientais inerentes aos seus processos podem ocasionar danos ambientais que comprometam 

significativa e irreversivelmente toda a rede de atividades, imputando assim perdas ambientais, sociais e de capital. 

As atividades CCUS representam atualmente uma das mais significativas alternativas para minimização das mudanças 

climáticas, já que o dióxido de carbono é um dos mais danosos gases do efeito estufa (GEE). O início dos processos 

relacionados a estas atividades se dá a partir da captura do CO2 emitido pelas grandes fontes industriais, geralmente 

consumidoras de energia em grande escala como, por exemplo, indústrias de petróleo, mineradoras, siderúrgicas, 

cimentícias, e tantas outras eletrointensivas, e se finda ao estoca-lo em formações geológicas subterrâneas localizadas 

muitos metros abaixo do solo, onde lá permanecerão por grande período de tempo. 

Neste contexto a SCM, que é a gestão do fluxo de materiais, informações, pagamentos e serviços, desde fornecedores de 

matérias-primas até fábricas, depósitos e consumidor final, é responsável por estabelecer uma rede de facilitação e opções 

de captura, distribuição e estocagem do CO2, fazendo com que este chegue a seu destino final, seja qual for este destino, 

de modo ágil, confiável e seguro, sendo esta tríade não apenas observada sob a ótica econômica, mas também e 

principalmente sob a ótica ambiental, que exige que todos os encadeamentos da supply chain sejam planejados, 

implementados e controlados de modo a, se não evitar, ao menos mitigar os possíveis impactos das atividades CCUS. 

 

Metodologia sucinta 
Diante do contexto deste estudo, a metodologia de pesquisa utilizada para sua elaboração foi qualitativa, e baseada em 

estratégia de pesquisa e revisão bibliográfica, pois há descrição e explicação dos conhecimentos atuais com relação ao 

tema sobre aa atividades CCUS. 

Enquanto intenção de robustez a este trabalho estabelecem-se como base autores como Ballou (2006), Bowersox et al. 

(2012), Moretto (2008), Romeiro-Conturbia (2014), Sànchez (2013), Szulczwskia et al. (2011), Workman et al. (2011), 

Zhang (2006) dentre outros que sejam oportunos e agreguem conhecimento a elaboração a esta pesquisa. 

 

Resultado e Discussão 
Dentre os resultados esperados deste estudo surge a pretensão de fomento de novas e mais amplas discussões sobre a 

temática CCUS e suas relações para com os processos de Supply Chain Management, bem como estímulo a processos 

decisórios estabelecidos em uma situação mais clara e objetiva. 

 

Conclusões 

As emissões de CO2 são intimamente relacionadas ao consumo energético, seja global ou localmente, o que torna 

essencial, frente ao contínuo crescimento da demanda e, consequentemente, do planejamento energético nacional, que as 

                                                         
1 Gerenciamento da cadeia de suprimentos. 
2 Captura, utilização e armazenamento de carbono. 
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ações de mitigação de CO2 se tornem integradas ao consumo das fontes energéticas convencionais e modernas (ou 

alternativas). 

Para que haja real integração entre os processos de Supply Chain Management, um conceito amplo que cuida de todas as 

interações, movimentações e distribuição de suprimentos por toda a cadeia produtiva de forma integrada, aplicados as 

atividades de Carbon Capture, Utilization and Storage é preciso a compreensão de que o processo decisório para o 

estabelecimento de uma rede funcional que agregue valor ao novo setor que se estabelece necessita, prioritariamente, de 

responsabilidade ambiental, pois somente a partir dela que se atingirão todos os objetivos e metas estabelecidos. 
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