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RESUMO 

 
Diversas tecnologias estão sendo desenvolvidas para reduzir as emissões de dióxido de 

carbono, um dos gases apontados como causadores do aquecimento global e assim 

mitigar as mudanças climáticas causadas por elas. Dentre estas compreendem o uso 

mais eficiente da energia, substituição dos combustíveis fósseis por outros com menor 

conteúdo de carbono, utilização de soluções energéticas que empreguem fontes de 

energia renováveis e até o armazenamento do CO2 em formações geológicas O 

armazenamento geológico de CO2 é uma promissora tecnologia para o sequestro desse 

gás e vem sendo utilizada em campo com cautela devido à necessidade de avaliar a 

integridades das rochas envolvidas e as condições de temperatura e pressão às quais 

estão submetidas. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo avaliar, através de 

experimentos e modelos numéricos, as modificações físicas e químicas ocorridas no 

meio poroso das rochas carbonáticas devido à exposição ao CO2 utilizando reatores de 

alta pressão modificados neste trabalho. Assim, foram realizados ensaios de exposição 

ao CO2 supercrítico utilizando rochas carbonáticas da formação Gramame e da 

formação Tambaba em um reator de alta pressão, com medidas de temperatura e pressão 

controlados. Nos ensaios de exposição ao CO2 supercrítico, as amostras foram 

submetidas a 20 dias de exposição e 40 dias de exposição. A partir dos ensaios foi 

possível verificar através das análises petrográficas e de catodoluminescência, que a 

exposição ao CO2 supercrítico ocasionou uma possível precipitação dos minerais de 

calcita e dolomita nas rochas, foi verificado também que as reações geoquímicas afetam 

a porosidade da amostra, tendo em vista o aumento de aproximadamente 10% nos 

ensaios, para as rochas das duas formações em ambos os intervalos de tempo 

analisados. Por meio das análises da tomografia computadorizada foi possível verificar 

que não houve uma mudança significativa com relação a estrutura da amostra, pois o 

fenômeno que acontece é o de difusão. A simulação numérica foi realizada com o 

programa PHREEQC com a finalidade de gerar uma comparação com os resultados 

obtidos experimentalmente, explicando as possíveis reações ocorridas durante o ensaio, 

observando possíveis alterações nas amostras que podem assim afetar diretamente a 

capacidade de armazenamento geológico de CO2. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Exposição ao CO2, Interação Rocha Fluído, Rocha 

Carbonática. 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Several technologies have been developed to reduce carbon dioxide emissions, 

one of the gases considered as a cause of global warming and then mitigate the 

climate changes caused by them. Among them it comprehends a most effective 

use of energy, substitution of fossile fuel to others with less carbon content, use 

of energetic solutions which use renewable energy fonts and even CO2’s storage 

in geological formations. The CO2’s geological storage is a promising 

technology for its gas sequestrationand it has been used in field with cautioning 

because of the necessity to evaluate the involved rocks’ integrities and the 

temperature conditions in which they are submitted. Thus, this research’s 

objective is to evalute, through experiment and numeric models, the physical and 

chemical modifications ocurring on carbonate rocks’ porous due to exposure to 

CO2 using high-pressured reactors modified on this research. Thus, it has been 

done essays of exposition to supercritical CO2 using carbonate rocks from 

Gramame and Tambaba formations in a high-pressured reactor, with controlled 

levels of temperature and pressure. On the essays of exposition to supercritical 

CO2, the samples were submitted to 20 days of exposition and 40 days of 

exposition. From the essays, it was possible to verify through petrographic and 

cathodoluminescence analysis that the exposition to the supercritical CO2 caused 

a possible precipitation of calcite and dolomite minerals in the rocks, it was also 

verified that the geochemical reactions affect the sample’s porosity, having in 

sight the increase of approximately 10% on the essays, to the rocks from two 

formations on both period of time analysis. Amidst the analysis of the computed 

tomography it was possible to verify that no significant changes happened 

related to the structure of the sample, because the phenomenon of diffusion 

happens. The numerical simulation has been performed with the PHREEQC 

program with the purpose of generating a comparison with the experimentally 

achieved results, explaining the possible reactions ocurred during the essay, 

observing possible alterations on the samples which can directly affect the CO2’s 

capacity of geological storage. 

 

Key words: Exposure of CO2, Rock-Fluide interaction, Carbonate Rock. 
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CAPÍTULO 1  

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O cenário mundial de produção de energia tem sofrido transformações devido às 

pressões exercidas pela necessidade de preservação das condições ambientais, uma vez 

que, as principais tecnologias utilizadas atualmente para a produção de energia tem 

como consequência a emissão de gases de efeito estufa (GEE). Adicionalmente, com a 

instituição da Política Nacional sobre Mudanças do Clima (Lei Nº 12.817 / 2009), que 

consiste na redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação as suas 

diferentes fontes, as empresas precisaram estabelecer objetivos e metas para a redução 

de emissões de GEE, sem restringir a expansão produtiva. Como um exemplo nacional 

tem-se a PETROBRAS, que inicialmente em 2008 evitou a emissão de 680 mil 

toneladas de CO2 e através da utilização de tecnologias limpas e estratégias de 

armazenamento geológico de CO2, busca continuar reduzindo gradativamente a emissão 

de CO2 para a atmosfera. Com a descoberta das camadas do pré-sal, novas técnicas para 

a redução das emissões de CO2 estão sendo desenvolvidas, visto que a exploração e 

produção de petróleo nestes reservatórios proporcionarão a emissão anual de milhões de 

toneladas de CO2, devido à ocorrência de concentração de 3 a 4 vezes a mais de CO2 

nos campos do pós-sal, em relação aos reservatórios explorados atualmente 

(PETROBRÁS, 2008). 

A extração de petróleo em reservatórios profundos tem a previsão de grande 

produção (direta ou indireta) de CO2, que não deveria ser emitido para a atmosfera por 

força da política e normas ambientais aplicadas nas empresas de gerenciamento de 

reservatório. Assim, existe a necessidade de estudar e desenvolver novas tecnologias e 

atividades para a redução de emissões desse gás, tais como o uso mais eficiente da 

energia, substituição dos combustíveis fósseis por outros com menor conteúdo de 

carbono, utilização de soluções energéticas que façam o emprego de fontes de energia 

renováveis e até o armazenamento do CO2 em formações geológicas (IPCC, 2005). 

Diferentemente de alguns reservatórios, o do pré-sal, por ser uma camada mais 

profunda e antiga, apresenta uma mistura de hidrocarbonetos com elevado teor desse 

gás, podendo ter uma concentração entre 3 e 4 vezes superior a dos campos do pós-sal. 
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A sua exploração e produção em tempos de aquecimento global e redução de emissão 

de gases de efeito estufa deve ser advinda do desenvolvimento de novas técnicas para a 

redução das emissões de CO2, evitando assim uma liberação anual de milhões de 

toneladas equivalentes de carbono (LINS, et al 2012). 

   Como mencionado anteriormente, o armazenamento geológico de CO2 é uma das 

alternativas para diminuição da emissão desses gases na atmosfera. Porém, o 

armazenamento deste gás em um reservatório pode causar diferentes reações 

geoquímicas, tais como: precipitação, dissolução, cimentação entre outros fenômenos 

capazes de influenciar a permeabilidade e porosidade da rocha, aumentando ou 

diminuindo sua capacidade de reter CO2.  

Além disso, para que o armazenamento de CO2 seja considerado uma tecnologia 

eficaz, o mesmo deve ser estocado por centenas ou milhares de anos. Assim, formações 

geológicas profundas de rochas sedimentares, tais como campos de petróleos maduros 

ou depletados e aquíferos com alta salinidade são os alvos preferenciais para o 

armazenamento de carbono em larga escala, por apresentarem grande capacidade de 

estocagem e pela ampla ocorrência em escala global (SBRISSA e KETZER, 2009; 

KETZER et al., 2010). 

A injeção em larga escala do CO2 e outros gases em reservatórios geológicos pode 

induzir a uma complexa interação de fluxo multifásico, difusão, convecção, dissolução, 

precipitação e outras reações químicas. Quando o CO2 é injetado em formações 

geológicas, tem-se ao menos o deslocamento dos fluídos contidos nos poros dessa 

formação, podendo ser miscível ou imiscível no fluido originalmente existente. Todos 

os processos envolvidos dependem principalmente da reatividade do CO2 nas condições 

de temperatura e pressão às quais está submetido. Em condições normais de temperatura 

e pressão, o CO2 apresenta densidade de 1.872kg/m3, sendo seu ponto crítico na 

temperatura de 31,1ºC e pressão de 72,83 atm. Nas condições acima do ponto crítico, o 

CO2 é considerado um fluido supercrítico, ou seja, apresenta densidade de um líquido e 

volume de um gás, porém, é bem mais reativo que nas condições normais (LINS, et al 

2012). 
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2.1 Objetivos 

1.1.1 Geral 

 

O objetivo desta pesquisa consiste no estudo experimental e numérico das 

modificações físicas e químicas ocorridas em rochas carbonáticas quando submetidas à 

exposição de CO2 supercrítico utilizando reatores de alta pressão modificados neste 

trabalho. 

 

1.1.2 Específicos 

 

 Modificar e instrumentar um reator de alta pressão, aperfeiçoando o controlador 

de pressão e temperatura. 

 Analisar através de análises de petrografia e catodoluminescência as variações 

das propriedades petrofísicas da rocha carbonática quando submetido à 

exposição de CO2; 

 Avaliar em laboratório a integridade química e mineralógica da rocha, 

comparando sua composição antes e após o contato com o CO2; 

 Analisar através de imagens de tomografia computadorizada as possíveis 

alterações na estrutura da rocha após a exposição ao CO2 supercrítico; 

 Verificar o comportamento químico da rocha através de simulações de 

exposição de CO2 utilizando o programa PHREEQC e comparar os resultados 

com os ensaios realizados; 

 

2.2 Estrutura da Dissertação 

 

A estrutura desta dissertação segue a seguinte ordem: 

CAPÍTULO 1: Este capítulo abordará uma breve introdução do tema da pesquisa e o 

que será discutido nesta dissertação. Bem como a apresentação dos objetivos, geral e 

específicos. 

 

CAPÍTULO 2: Compreende uma revisão bibliográfica sobre os principais pontos do 

tema da pesquisa, relatando os principais pontos sobre os mecanismos de 

armazenamento de CO2, armazenamento geológico de CO2 em aquíferos salinos, 
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mecanismo de exposição e aprisionamento de CO2, estudo das alterações na rocha 

reservatório quando submetidas exposição de CO2, reações no reator de alta pressão e 

simulação numérica em reservatório de Petróleo. 

 

CAPÍTULO 3: Neste capítulo contém as etapas da metodologia experimental, 

destacando a coleta de amostras, análises mineralógicas, petrográfica e 

catodoluminescência, ensaio com o reator de alta pressão e temperatura e simulação 

numérica realizada no programa PHREEQC. 

 

CAPÍTULO 4: Apresenta os resultados das análises realizadas no ensaio do reator 

de alta pressão, através das análises de petrografia e catodoluminescência, e o resultado 

da simulação numérica. 

 

CAPÍTULO 5: Estão apresentadas neste capítulo as principais conclusões dos 

resultados analisados e as recomendações futuras para pesquisas sobre este tema. 
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CAPÍTULO 2 

2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Mecanismos de Armazenamento de CO2  

 

A queima dos combustíveis fósseis para geração de energia elétrica é hoje a 

principal fonte de emissões dos gases de efeito estufa (GEE). Além disso, durante a 

extração de petróleo e gás, é carreado para superfície um percentual de CO2 que, por 

não ter valor comercial, atualmente é lançado na atmosfera. Como a concentração de 

CO2 nas jazidas do pré-sal é maior que nos poços atualmente explorados o crescimento 

das emissões se dará não só pelo crescimento esperado do volume de produção. Uma 

das alternativas para impedir que todo esse carbono seja liberado para a atmosfera é 

reinjetar o CO2 nos próprios reservatórios ou em outras formações geológicas próximas 

(IEA, 2009). Destes, as formações geológicas mais promissoras para o armazenamento 

seguro de CO2 são aquíferos salinos profundos devido ao favorecimento econômico ao 

que diz respeito à injeção, capacidade, integridade e o mínimo impacto ambiental 

(ANTHONSEN et al, 2013).  A Figura 1 ilustra de forma esquemática as opções de 

armazenamento geológico. 

 

Figura 1: Potenciais reservatórios geológicos para o armazenamento de CO2 

 

Fonte: MACHADO et al., 2009. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254115001461#bb0005
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254115001461#bb0015
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A captura de CO2 e sua injeção em reservatórios geológicos profundos é uma opção 

prevista a reduzir a sua emissão para a atmosfera e assim, mitigar o aquecimento global 

(BACHU et al., 1994 , BACHU e ADAMS, 2003 , CHOW et al., 2003  E  IPCC, 

2005) . Uma vez que o CO2 é injetado em jazidas geológicas profundas, como 

consequência, acontecem diversas reações geoquímicas entre a formação hospedeira e a 

água contida, que são controlados pela composição da água da formação, pressão, 

temperatura e mineralogia da rocha (GUNTER ET AL., 2004  E  ROCHELLE et al., 

2004).  

Desta maneira, para escolha do local de armazenamento de CO2 é importante 

verificar nos reservatórios os diferentes critérios que devem ser levados em 

consideração, tais como:  

 Heterogeneidade do selo (continuidade da formação selante, conectividade 

entre formações, heterogeneidades estratigráficas, falhas existentes e sistema 

original de fissuras/fraturas); 

  Alteração biogeoquímica (dissolução mineral por acidificação da solução, 

dissolução por atividade microbiológica, desidratação do material argiloso 

pelo CO2) medida pelo coeficiente de reatividade do sistema;  

 Alteração das propriedades geomecânicas, através da geração de fissuras e 

fraturas ou pela abertura de fissuras/fraturas/falhas existentes, que devem ser 

controladas através do limite de fraturamento mecânico do reservatório e das 

rochas adjacentes e;  

 Alteração hidrogeológica (difusão decorrente da diferença de concentração 

reservatório/selo, escape capilar, heterogeneidade de permeabilidade e 

advecção por falhas e fraturas), que são caminhos preferenciais. Pode-se 

dizer que o escape de fluido é instantâneo através das falhas, é rápido através 

de fissuras/fraturas e é lento através da camada selante. (Bachu, 2000, IPCC, 

2005). 

Os modelos de integridade a longo prazo para o armazenamento geológico de 

CO2, visam avaliar o destino final deste gás injetado e seu impacto sobre as 

propriedades físicas. Quatro processos distinguem-se:  

(i) Aprisionamento estrutural e estratigráfico, que representa o CO2 em estado 

supercrítico preso no meio poroso como uma fase fluida imiscível flutuante 

de acordo com a heterogeneidade da litológica da zona de armazenamento; 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib4
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib3
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib9
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib23
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib20
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib43
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib43
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(ii) Aprisionamento residual de CO2, representando o CO2 em estado 

supercrítico que está preso em pequenos poros e não pode mais ser 

mobilizado; 

(iii) Aprisionamento por dissolução, o que representa CO2 dissolvido na fase 

líquida (óleo ou de água salgada); 

(iv) Aprisionamento mineral, representa CO2 incorporados em minerais devido à 

precipitação química. 

Figura 2 apresenta os prazos de impacto para os quatro tipos de aprisionamento 

mencionados anteriormente (GAUS, I et al, 2008). 

 

Figura 2: Prazos de impacto para quatro tipos de aprisionamento. 

        

Fonte: GAUS, I et al., 2008 

 

No mecanismo físico de aprisionamento estratigráfico e estrutural tem-se a retenção 

física do CO2 abaixo de camadas de baixa permeabilidade (rocha capeadora), tais como 

folhelhos ou rochas salinas. Porém, deve-se ter o cuidado de não exceder a máxima 

pressão admissível para o fraturamento da rocha capeadora ou reativação de falhas 

(IPCC, 2005). As falhas podem agir como barreiras de permeabilidade em algumas 

circunstâncias e como caminhos preferenciais para o fluxo de fluido em outras 

(i) 

(ii) 

(iii) 

(iv) 
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circunstâncias (SALVI et al., 2000). A Figura 3 (a-c) mostra esquematicamente o 

aprisionamento estratigráfico com uma rocha selo e estrutural por meio de uma dobra na 

formação rochosa ou em camadas de rochas deslocadas junto a uma falha fechada. 

O mecanismo físico (hidrodinâmico) acontece após a exposição de CO2 onde o 

fluido é retido através das forças capilares no interior dos poros das formações 

geológicas. Em longo prazo, quantidades significativas de CO2 dissolvem-se na água 

dos poros e, em seguida, migram através do aquífero (IPCC, 2005). 

 

 

Figura 3: Aprisionamento estratigráfico com uma rocha selo e estrutural (a) por meio 

de uma dobra na formação rochosa (b) ou em camadas de rochas deslocadas junto a uma 

falha fechada (c) 

 

Fonte: modificado de IEA, 2008.   

 

Com a dissolução do CO2 na água, há uma modificação na composição do fluido 

dos poros, provocando a dissolução dos minerais e posteriormente a precipitação de 

minerais carbonatados, que corresponde a fase mais segura do armazenamento 

geológico deste gás (mineralização), caracterizando o mecanismo geoquímico, 

(MENDES, 2013). 

Antes da implementação desse mecanismo em larga escala, faz-se necessária a 

confirmação de sua viabilidade em relação à injeção, contenção e segurança a longo 

prazo para os seres humanos e o meio ambiente (GAUS, I 2009). 

De forma geral, a segurança do armazenamento depende de uma combinação de 

mecanismos de aprisionamento físicos e geoquímicos. Com o tempo, muito 

provavelmente os processos físicos do aprisionamento do CO2, assim como os 

(a) (b) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583609001030
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processos geoquímicos relacionados a solubilidade do CO2 e a estabilização do mineral, 

aumentará a segurança do armazenamento geológico (IPCC, 2005). 

 

2.2.1 Armazenamento Geológico de CO2 em aquíferos salinos 

 

Entre as formações geológicas promissoras para o armazenamento seguro de CO2, 

os aquíferos salinos têm o maior potencial devido à maior capacidade, profundidade 

adequada para o armazenamento na fase supercrítica, estabilidade do CO2 a longo prazo 

e pela ampla e diversificada distribuição geográfica geralmente próxima as fontes 

emissoras de CO2. (BACHU e ADAMS, 2003; KASZUBA et al., 2003). Na tabela 1 

pode-se observar a capacidade de armazenamento para os diferentes tipos de 

reservatórios. 

 

Tabela 1: Capacidade de armazenamento para os diferentes reservatórios geológicos. 

Tipo de reservatório 
Capacidade mínima estimada 

(Gt CO2) 
Capacidade máxima estimada 

(Gt CO2) 

Campos de óleo / gás 675 900 

Camadas de carvão não 
minerável 

De 3 a 15 200 

Aquíferos salinos profundos 1000 
Incerto, mas possivelmente 

10.000 

Fonte: IPCC, 2005 

 

A injeção geológica de CO2 em formações salinas é feita sob condições de pressões 

em estado supercrítico, a fim de evitar efeitos adversos do CO2 como a separação das 

fases líquida e gasosa no sistema de injeção ( XU, ,  FENG, YAN SHI, 2014). 

A diferença de densidade entre o CO2 e a água salina cria uma grande força que 

impulsiona o CO2 a migrar em direção ao topo do reservatório (IPCC, 2005). Devido a 

migração do CO2 através do reservatório, parte irá se dissolver na água de formação, 

gerando assim um fluido reativo (ácido carbônico). Em sistemas em que o fluxo de água 

de formação é lento, simulações numéricas mostram que acima de 10 anos, uma 

quantidade significativa, acima de 30% do CO2 injetado, tende a se dissolver na água de 

formação e em séculos toda a pluma de CO2 será dissolvida na água de formação 

(DOUGHTY et al., 2001; MCPHERSON and COLE, 2000). Variando com a 

profundidade e salinidade, até 60 kg de CO2 pode ser dissolvido em 1m³ de água de 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583608000145#bib40
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
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formação (HOLT, JENSEN e LINDEBERG, 1995; KOIDE, TAKAHASHI,  

TSUKAMOTO, 1995). 

No Brasil, segundo a Resolução nº. 357 do CONAMA (Brasil, 2005), as águas 

brasileiras classificadas como salinas possuem salinidade igual ou superior a 30%, no 

qual a salinidade se refere à quantidade de Sólidos Totais Dissolvidos (TDS) na água. 

Os aquíferos, retém água inapropriada para o consumo humano ou uso industrial, 

devido a sua salinidade elevada (em torno de 10.000mg/L), assim, sendo uma opção 

viável para o armazenamento de CO2 (BACHU et al., 2000).  

A cinética de dissolução aquosa de CO2 no aquífero em questão depende da 

salinidade da água, da pressão e da temperatura, logo, pode-se dizer que a dissolução de 

um volume de CO2 injetado constitui um processo lento, onde apenas uma pequena 

fração do volume injetado será armazenada por solubilidade, podendo assim, levar 

milhares de anos para dissolver a quantidade total injetada. (LINDEBERG E., 

BERGMO P., 2002). 

Segundo Bachu et al. (2000), é de extrema importância que os aquíferos salinos 

estejam em regiões estáveis geologicamente, ou seja, em regiões sem a presença de 

atividades tectônicas que possam favorecer o escape de CO2, por exemplo. 

 

2.3 Estudo da rocha reservatório quando submetidas à injeção de CO2 

 

A reatividade geoquímica de rochas tem sido estudada através de experimentos de 

laboratório que visam respostas sobre a viabilidade do armazenamento geológico de 

gases como o CO2. Nesta finalidade, os experimentos de laboratório levam em 

consideração condições de pressão e temperatura relevantes para mudança de estado 

físico do CO2 e parâmetros geofísicos da rocha. 

Os valores de pressão, temperatura e densidade de um reservatório típico de 

armazenamento de CO2, podem variar a pressão de 7,0 a 28,5 MPa e a temperatura de 

35 a 98 °C, onde a densidade do CO2 acaba por variar entre 0,3 a 0,7 g/cm 3 (KIRSTEN 

U. REMPEL, , AXEL LIEBSCHER , WILHELM HEINRICH , GEORG SCHETTLER, 

2011). Neste contexto, sabe-se que rochas ricas em Cálcio e Magnésio, minerais de 

silicato (Ex.: basaltos) são favoráveis para o armazenamento de CO2 por causa de sua 

alta reatividade e potencial de carbonatação mineral (MCGRAIL et al., 2006) 

(MATÉRIA et al., 2007).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254111003238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254111003238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254111003238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254111003238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254111003238
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib36
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254109000850#bib35
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 O acoplamento de processos físicos e químicos ocorrem em várias situações, desde 

em zonas próximas de poços até as distantes do reservatório e tem consequências para a 

viabilidade a longo prazo do armazenamento de CO2 (EGERMANN et al., 

2005).Alguns destes processos são conhecidos por ocorrerem tanto durante como depois 

da injeção de CO2 em aquíferos salinos, incluindo reações químicas, diagenéticas e 

alterações de permeabilidade associados (GRIGG et al., 2005). 

Desta maneira, as reações químicas envolvidas durante a dissolução de carbonatos 

tem sido descritas em termos pelas três reações paralelas que ocorrem na interação 

rocha-fluido ocasionando a acidificação do CO2 em sistemas aquosos, são demonstrados 

nas equações a seguir. 

 

𝑀𝐶𝑂3 + 𝐻+
𝑘1
→ 𝑀2+ + 𝐻𝐶𝑂3

− (1) 

 

𝑀𝐶𝑂3 + 𝐻2𝐶𝑂3
∗

𝑘2
→ 𝑀2+ + 2𝐻𝐶𝑂3

− (2) 

 

𝑀𝐶𝑂3

𝑘3
→ 𝑀2+ + 𝐶𝑂3

2− (3) 

 

Diversos estudos sugerem que a dissolução das rochas hospedeiras ocorrem 

geoquímicamente após a injeção e armazenamento CO2.  

A realização de numerosos estudos como de Mucci (1983), Millero (1995) e 

Langmuir (1997) têm sido realizados para compreender as taxas de dissolução de calcita 

sob várias condições de temperatura, pressão e salinidade. A maioria destes foram 

realizados para avaliar as rochas sedimentares e suas reações químicas com as águas do 

oceano. (CHENG et.al. 2015). 

 

2.3.1 Comportamento do CO2 em reservatórios 

 

A injeção de CO2 em reservatórios constitui um processo adicional que influencia a 

química das águas e aumento da reatividade química do sistema. Esta é a razão pela 

qual o sucesso do armazenamento de CO2 e o seu desenvolvimento em todo o mundo 

depende de uma medida abrangente da compreensão do comportamento do CO2 em 

contato com a água e minerais dentro do reservatório durante milhares de anos. (GAUS, 

I et al., 2008) 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254115001461#bb0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254115001461#bb0025
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254115001461#bb0020
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McGrail et al. (2009) relataram que as reações químicas inorgânicas são limitadas 

pelo teor de água em CO2 supercrítico, se em fase pura o CO2 supercrítico quase não 

apresenta reações químicas, no entanto, o CO2 supercrítico pode afetar 

significativamente os produtos químicos orgânicos em formações salinas e em suas 

rochas capeadoras. Um excelente exemplo é que o CO2 supercrítico é utilizado para 

extrair ou separar um produto químico orgânico específico de compostos gerados a 

partir de plantas ou materiais biológicos na indústria (TIANFU XU; GUANHONG 

FENG, YAN SHI, 2014). 

Quando o CO2 se encontra no estado supercrítico, nada mais é do que uma 

substância que foi pressurizada e aquecida acima de sua pressão e temperatura críticas 

(ponto crítico), passando a ter propriedades intermediárias entre um gás e um líquido. 

Eles difundem como gases e dissolvem outros materiais como líquidos. A Figura 4 

mostra um diagrama de fases para o CO2, indicando a região em que se encontra no 

estado supercrítico (CARRILHO et al., 2001). 

Figura 4: Diagrama de fases do CO2  

 

Fonte: Vecchia, F. D. ,2009. 

    O ponto crítico do CO2 é estabelecido a uma pressão crítica de 7,38 MPa e uma 

temperatura crítica de 31,04 °C, de modo que seria necessária uma profundidade 

mínima de cerca de 800 m para sustentar um regime de pressão supercrítica (TIANFU 

XU, , GUANHONG FENG, YAN SHI, 2014). No entanto, é valido salientar que as 

pressões em reservatórios podem sofrer oscilações como em uma situação de injeção 

contínua de CO2 (BLUNT, 2010).  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429#bb0200
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009254115001461#bb0005
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 Como exemplo na Figura  5 , que apresenta a evolução da temperatura ao longo 

do tempo no local de produção. Devido à depleção de calor no reservatório, a 

temperatura é gradualmente decrescente. Depois de 30 anos, a temperatura do poço de 

produção diminui para cerca de 130 °C. Observa-se que o período de elevação de uma 

usina de energia geotérmica é de 30 anos. (TIANFU XU, GUANHONG FENG, YAN 

SHI, 2014). 

 

Figura 5: Evolução da temperatura ao longo do tempo em um poço de produção.  

 

 

Fonte: GUANHONG FENG, 2014. 

 

Um sistema geotérmico desenvolvido consiste em três zonas distintas, como 

demonstrado na Figura 6 ( FOUILLAC et al., 2004  E  UEDA et al., 2005 ): a Zona 1, 

que é uma zona central ou "núcleo" em que todas as fases aquosas foram removidas por 

dissolução no fluxo de CO2, de modo que o fluido do reservatório apresenta uma única 

fase, a do CO2 em estado supercrítico; Zona 2 que é uma zona intermédia circundante, 

em que o fluido do reservatório é constituído por uma emulsão bifásica água-CO2 ; e 

Zona 3 que é uma zona externa ou periférica, em que o fluido do reservatório está em 

uma única fase aquosa com CO2 dissolvido. (TIANFU XU, GUANHONG FENG, YAN 

SHI, 2014). 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429#bb0060
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429#bb0305
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
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Figura 6: Esquema das três zonas criadas pela injeção de CO2 em um meio 

geológico quente.  

 

 

Fonte: FOUILLAC et al., 2004. 

 

    A injeção de CO2 nestas formações de armazenamento dá origem à evolução de 

um sistema de fluido de duas fases, no qual a maior parte do CO2 injetado irá residir 

numa fase densa de gás supercrítico, enquanto que, parcialmente, também será 

dissolvido na fase aquosa e nas reações com minerais nativos (TIANFU 

XU, , GUANHONG FENG, YAN SHI, 2014).  Porém, sabe-se que geralmente o 

CO2 puro é assumido como sendo pouco reativo, uma vez em contato com a solução 

salina formará H2CO3 (ácido carbônico), um ácido fraco que irá dissociar quase que 

imediatamente 

Segundo Ortoleva et al.  (1998), as possíveis reações químicas induzidas  pela  

injeção  de CO2 são  descritas  por  inicialmente,  a  dissolução  e  CO2 em  meio 

aquoso provoca uma acidificação significativa do meio, pela formação de ácido 

carbônico: 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429#bb0060
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429
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𝐶𝑂2(𝑔) ↔ 𝐶𝑂2(𝑎𝑞) (5) 

 

𝐶𝑂2(𝑎𝑞) + 𝐻2𝑂 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) (6) 

 

𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞) → 𝐻(𝑎𝑞)
+ + 𝐻𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

−  (7) 

 

Em presença de cátions de metais alcalino-terrosos (Ca2+, Mg2+,  etc.) ou metais 

divalentes (Fe2+, Mn2+), ocorrerá complexação com o bicarbonato: 

 

    𝐶𝑎2++ 𝐻𝐶𝑂3
− ↔ 𝐻2𝐶𝑂3(𝑎𝑞)

                                                                                                                                (8) 

 

Em pH adequado (neutro a alcalino, normalmente acima de 7), ocorrerá precipitação 

de carbonatos, imobilizando o carbono em uma forma sólida (Gunter et al., 1997), como 

mostra a equação 9. 

 

𝐻𝐶𝑂3
− +  𝐶𝑎2+  ↔ 𝐶𝑎𝐶𝑂3(𝑠) + 𝐻3𝑂+                                                                                                               (9) 

 

Os cátions divalentes podem ter origem no próprio fluído presente no reservatório, 

ou na dissolução de minerais da formação (silicatos de cálcio, ferro e/ou magnésio), 

provocada pela injeção do CO2. A extensão do armazenamento mineral estará 

diretamente relacionada à quantidade disponível destes cátions em solução. 

Logo, estas reações têm como consequência uma redução do pH da salmoura 

tornando-a uma solução corrosiva que em contato com algum tipo de material desde 

rochas até oleodutos irá causar algum tipo de alteração estrutural. Como exemplo, 

podemos comparar com a influência da chuva ácida em monumentos, edifícios ou 

plantações, onde a mesma causaria danos em todas as estruturas em questão (GAUS, et 

al., 2005). 

     O potencial corrosivo de CO2, que contém apenas uma fração da água, é bem 

conhecido (HESJEVIK et al., 2003) e torna-se claro que quando transportado através de 

gasodutos estas tubulações necessitam ser compostas de aço inoxidável para evitar 

danos causados pela corrosão. Na prática, não é possível transportar CO2 em condutos 

de baixa liga de aço carbono devido à sua elevada taxa de corrosão (IPCC, 2005).   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583608000145#bib37
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583608000145#bib40
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Infelizmente, o CO2 não é um solvente iónico, o que permitiria reduzir o potencial 

de dissolução e subsequente re-precipitação de minerais, evitando problemas de 

formação de incrustações (BROWN, 2000). 

     A baixa probabilidade de reservatórios de armazenamento ser isentos de água, 

indica que, uma vez injetado, o CO2 é suscetível a se dissolver e pode induzir reações 

geoquímicas no reservatório, no poço ou na camada de terra, em circunstâncias 

particulares que necessitam ser avaliadas com precisão (GAUS,et al., 2005).      

Evidências indiretas de reações geoquímicas em ambientes próximos ao reservatório 

durante as operações industriais podem ser devido as dificuldades ocasionadas durante 

injeção em reservatório visando a recuperação avançada de petróleo. A diferenciação 

entre tipos de operações para perfuração de poços como descrito 

no CZERNICHOWSKI-LAURIOL et al. (1996) viabilizam uma distinção entre os 

reservatórios compostos de rochas carbonatadas e arenito. Rochas Carbonatadas são 

Calcários, dolomitas e as rochas intermediárias entre os dois. As rochas carbonatadas 

são os calcários, as dolomitas e aquelas intermediárias entre os dois. No caso dos 

arenitos, que frequente são as rocha-reservatório mais encontradas em todo o mundo, 

onde a fonte original da maioria dos grãos de areia é o granito ou o gnaisse. A primeira 

areia resultante da destruição de rochas graníticas não é apenas constituída de grãos de 

quartzo limpos, mas de uma mistura de grãos de quartzo, partículas de argila e minerais 

acessórios em vários graus de decomposição. Provavelmente a maioria dos arenitos se 

constitui de grãos de areia provenientes de erosão de arenitos mais velhos. 

Reservatórios de rochas carbonatadas diferem em vários aspectos daqueles de 

arenito. A porosidade é um dos aspectos de maior diferenciação entre ambos 

reservatórios. No caso das rochas carbonatadas, a porosidade é provavelmente 

localizada, tanto lateral como verticalmente, dentro de uma camada. Por outro lado, os 

poros podem ser muito maiores que os de arenitos, dando à rocha uma grande 

permeabilidade. A porosidade de uma rocha carbonatada pode ser primária ou 

secundária. A porosidade primária é aquela resultante da deposição original da rocha, 

são as acumulações de conchas e recifes, e os calcários oolíticos, bem como os calcários 

e dolomitas clásticas, resultantes da acumulação de “grãos” provenientes de rochas 

carbonatadas mais velhas. Neste caso a porosidade seria da mesma ordem de grandeza 

da dos arenitos. Entretanto, devido à deposição de calcita ou dolomita de soluções e à 

recristalização, essa porosidade original é grandemente reduzida. Vale Salientar que a 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0375674214000429#bb0030
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1750583608000145#bib21
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porosidade em rochas carbonatadas é quase sempre secundária e devida a processos de 

solução, dolomitização e fraturamento. O mais importante desses processos é a solução 

(ou dissolução), em que a calcita ou a dolomita é lixiviada pelas águas subterrâneas, 

resultando cavidades com dimensões variando desde minúsculos poros até gigantescas 

cavernas (GAUS, et al., 2005). 

No caso dos arenitos, a porosidade pode ser dividida em dois tipos: intergranular e 

por fraturas. A porosidade intergranular é decorrente do espaço vazio remanescente 

depois que a porosidade inicial foi reduzida pela cimentação. A porosidade inicial 

depende principalmente do grau de seleção dos grãos de areia. Se estes forem 

moderadamente arredondados e aproximadamente de mesmo tamanho, formarão 

agregados com porosidade variando de 35% a 40%. Se as dimensões das partículas 

forem muito variadas, a porosidade será pequena, pois os grãos menores preencherão 

parcialmente os interstícios existentes entre os grãos maiores. Neste caso as porosidades 

serão de 30% ou menores. Como regra geral, a cimentação e as irregularidades de grãos 

diminuem o valor da porosidade inicial de valores entre 30 e 40% para valores entre 10 

e 20%. Estudos de poros de arenitos mostraram que, enquanto alguns destes não 

sofreram nenhuma atividade após sua deposição, que não a cimentação, outros foram 

lixiviados de modo que seus poros podem ser maiores que os maiores grãos. Cavidades 

devidas à dissolução de material, que são encontradas normalmente em rochas 

carbonatadas, podem ser importantes em alguns reservatórios de arenitos. 

     Vale salientar, que os fluidos líquidos presentes inicialmente em um reservatório 

estão sujeitos a uma rápida remoção por evaporação para o fluxo de CO2 ou um 

deslocamento imiscível de CO2 (GAUS, et al., 2005).  

 

2.4 Estudos experimentais em reator de alta pressão (reator de batelada) 

 

Atualmente existem diversos estudos experimentais, que simulam condições de 

reservatórios geológicos usando reatores bateladas para melhor entender os efeitos de 

interação CO2-rocha-fluido, com CO2 em estado supercrítico. Os mesmos identificam 

possíveis reações decorrentes entre esses componentes, discutem aspectos técnicos e 

condições experimentais ideais. Tais condições são afetadas por diversos fatores como: 

caracterização geológica e físico-química do reservatório a ser estudado, o protocolo de 

coleta de amostras, aspecto físico das rochas, tipo de reação, a duração dos 
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experimentos, entre outros. Destacam-se os de Gunter e colaboradores de 1997 (Gunter, 

Wiwchar et al., 1997) e Kaszuba e colaboradores de 2003 (Kaszuba, Janecky et al., 

2003), Liu et al. (2012). Ao longo dos anos estão sendo realizados e aprimorados os 

estudos envolvendo o comportamento do CO2 supercrítico em condições de temperatura 

e pressão de reservatório, objetivando entender a influência das interações CO2-fluido-

rocha e a precipitação de minerais em um sistema que simula o armazenamento 

geológico em aquífero salino e a potencial aplicação do armazenamento geológico de 

CO2. Gunter et al. (1997) realizaram estudos de modelagem geoquímica com objetivo 

de prever o comportamento do CO2 armazenado em aquífero salino. Seus experimentos 

foram realizados a 105 °C e 90 bar durante um mês, portanto, as reações ocorridas se 

devem as rápidas reações dos minerais carbonatos. 

Yu et al. (2012) relatem que com pH entre 6,3 a 7,8 tem-se a dissolução de 

carbonatos, e sua precipitação ocasiona a redução do pH e a dessecação da fase aquosa, 

e, após a injeção do gás ocorre a dissolução do CO2 na água, o que causa um 

decréscimo de pH ficando em torno de 4,5 devido a formação do H2CO3, sendo a 

dissolução dependente da pressão de injeção e da concentração da solução salina 

(PORTIER E ROCHELLE, 2005). 

Neste contexto, diversos estudos importantes, tem a finalidade de compreender as 

reações que ocorrem durante a injeção do CO2 em reservatórios geológicos (Ketzer et 

al., 2009). De acordo com o tipo de estudos realizados, na metodologia experimental, 

alguns fatores relacionados às amostras de rocha podem ser variados, bem como os 

relacionados a solução salina, quantidade de amostra/fluido utilizada, entre outros. Na 

idealidade, nos experimentos são preferíveis utilizar as amostras de reservatório 

coletadas in situ (Ketzer et al., 2009), mas também podem ser utilizadas amostras 

sintéticas, quando estas não estão disponíveis, preparadas laboratorialmente usando 

minerais puros a partir de uma composição conhecida (Bateman et al., 2005). 

No Brasil o CEPAC (Centro de Excelência em Pesquisa e inovação em Petróleo, 

Recursos Minerais e Armazenamento de Carbono), tem realizado frequentemente 

experimentos em laboratório, com reatores em batelada para simular condições de 

reservatório (Iglesias et al., 2008; Ketzer et al., 2009).  

Credoz et al. (2009) realizaram estudos experimentais e de modelagem da 

reatividade geoquímica de duas amostras de capa rochosa sob condições de 

armazenamento de CO2: uma amostra de rocha da formação Chinle em Moabe (Utah – 
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EUA) e outra da formação Comblanchie em Charmotte (bacia de Paris França). Os 

ensaios foram realizados em células pressurizadas, onde fluidos (CO2 e salmoura) foram 

mantidos em temperatura (80 a 150 ºC) e pressão (1 a 150 bar) constantes. Sendo que os 

experimentos variaram de 30 a 360 dias, portanto, salmoura foi sintetizada como 

solução representativa do aquífero salino. Como resultados dos experimentos, eles 

obtiveram dissolução parcial ou total de minerais carbonatos (dolomita, calcita) em 

curto prazo. E ao longo prazo, houve a formação de uma nova forma de complexo de 

carbonato que precipita.  

No estudo de Iglesias et al., (2013), também realizaram experimentos com reatores 

de batelada, onde foi estudada através de experimentos com os minerais pulverizados, 

com uma solução salina e com água Milli-Q; em três diferentes temperaturas: 50, 90 e 

150ºC. Os experimentos foram realizados em reatores de batelada com 250 bar de 

pressão parcial de CO2 durante 24 h para avaliar o efeito de temperatura e salinidade em 

pressão constante de CO2. A caracterização do sólido foi feita por DRX. A acidificação 

das soluções devida à dissolução do CO2 em água é a principal fonte de reatividade do 

sistema. A concentração de prótons aumenta e causa dissolução parcial da dolomita-

calcita inicial e libera cátions Ca2+ e Mg2+ em solução. A concentração de ânions 

bicarbonato (HCO3-) também aumenta devido à dissolução do CO2 na água e à 

dissolução dos minerais carbonáticos. Temperaturas de 90 e 150 °C aumentam a 

cinética da reação e a dissolução dos minerais, e liberam cátions em solução. Uma nova 

fase cristalina precipita como solução sólida dos polos puros da calcita e dolomita. 

Nestas pesquisas, são utilizados reatores que possam ser submetidos a pressões e 

temperaturas similares às encontradas nas formações geológicas, com o propósito de 

simular as interações CO2-água-rocha em condições de reservatório. Nas reações em 

batelada, de acordo ao Lin et al. (2008), são adicionadas ao reator amostras de rocha do 

reservatório e solução aquosa, este é fechado hermeticamente e preenchido com CO2 até 

a pressão desejada. Pode-se observar na Figura 7 o esquema típico de um aparato 

experimental, e as correntes de reações, respectivamente. 
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Figura 7: Esquema de um reator de batelada 

 

Fonte: Ketzer et al., 2009 

 

 

2.5 Simulação Numérica em reservatório de Petróleo 

 

Os programas de modelagem hidrogeoquímica vêm se desenvolvendo com o passar 

dos anos, atualmente existem várias ferramentas para a modelagem de sistemas naturais 

e problemas de fluxo multifásicos. Na tentativa de ajudar a entender os diversos 

problemas mecânicos e químicos causados pela interação de meios porosos com 

interação rocha-fluido reativo, começou-se a utilizar modelagens hidrogeoquímicas 

como ferramentas para evidenciar e quantificar a contribuição de cada reação química 

para o aumento ou diminuição da intensidade dessa interação. Segundo Zhu & 

Anderson (2002), diversos programas foram desenvolvidos com o objetivo de serem 

aplicados nos estudos de problemas em reservatórios de petróleo devido à interação 

dessas rochas com o fluido reativo. Numerosos estudos de modelagem geoquímica têm 
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sido conduzidos por cientistas do National Laboratories, the Nuclear Regulatory 

Commission, Southwest Research Institute e do US Geological Survey.    

A modelagem hidrogeoquímica pode ser utilizada para a interpretação e simulação 

de processos que não poderiam ser realizados em laboratório devido a problemas de 

escala temporal e espacial. Embora não substitua os experimentos laboratoriais, a 

modelagem e a simulação utilizando programas tem especial valor como ferramenta 

preditiva e podem ser utilizadas como ponte para ensaios mais elaborados em 

laboratórios, observações de campo e o comportamento dos sistemas geoquímicos 

(BARCELLOS, 2006). Sendo assim, os objetivos do desenvolvimento da modelagem 

hidrogeoquímica seria estudar e prever com antecipação de cenários, desenvolvimento 

de estratégias de gerenciamento e minimização de impactos.   

Dentre os programas de modelagem, pode-se citar o PHREEQC, produzido pelo US 

Geological Survey e projetado para executar uma ampla variedade de cálculos 

hidrogeoquímicos.  É capaz de executar especiação e solubilidade, reações de batelada, 

trajetória de reação, modelo de balanço de massa inverso e transporte reativo-

dispersivo-advectivo em uma dimensão (ZHU &ANDERSON, 2002).  É um programa 

de modelagem capaz de simular reações químicas e processos de transporte. Ele é 

baseado no equilíbrio químico de soluções aquosas interagindo com minerais, gases, 

soluções sólidas, trocas e superfícies de sorção, incluindo também a capacidade de 

reação do modelo cinético (PARKHURST & APPELLO, 1999). É capaz de simular 

uma variedade de reações geoquímicas para um sistema, dentre elas: misturas de água, 

adição de reações irreversíveis para solução, dissolução e precipitação para equilibrar 

com a fase aquosa e efeitos devidos a mudança de temperatura.   

Porém, o programa tem algumas limitações, dentre elas a consistência interna de 

dados do banco de dados. Dois dos bancos de dados distribuídos com o código 

phreeqc.dat e wateq4f.dat (os quais contém dados das propriedades termodinâmicas de 

minerais diversos) são consistentes com o modelo de WATEQ4F (BALL & 

NORDSTROM, 1991), outro banco de dados denominado minteq.dat é obtido pelo 

MINTEQA2 (ALLISON et al., 1990). Nesta compilação, os logaritmos das constantes 

de equilíbrio (log k) e entalpias das reações foram retirados de várias fontes da 

literatura, não ocorrendo nenhuma tentativa de determinar um valor específico em 

comum para as constantes nos diversos bancos de dados, ou se o modelo definido por 

um banco de dados é consistente com dados experimentais originais.  
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Os principais mecanismos envolvidos no armazenamento do CO2 são: 

 

 Processos Físicos-químico: Esses processos são importantes para o entendimento do 

experimento de interação de uma rocha com um fluido reativo, e ainda fornecem 

dados vitais para os modelos geoquímicos. Assim, os principais parâmetros 

químicos e físico-químicos normalmente utilizados para caracterização geoquímica 

dos locais de injeção são: pH, temperatura, condutividade e composição mineral. 

 Transporte por advecção: o mecanismo que abrange o transporte de soluto 

ocasionado pelo movimento da água é denominado advecção, (Shackelford 1993). 

Os fluidos se movem no sentido das linhas de fluxo com uma velocidade que, é 

igual à velocidade média da água, sem alterar sua concentração na solução, pode 

variar em função da condutividade hidráulica do meio (Fetter 1993). 

 Transporte por Difusão Molecular: segundo Fetter (1993), o transporte por difusão 

molecular caracteriza-se pela difusão de íons, átomos ou moléculas por forças de 

natureza molecular. Este tipo de transporte ocorre devido ao gradiente de 

concentração num fluido, ou seja, o soluto dissolvido em água desloca-se de uma 

área de maior concentração para uma de menor concentração, até a homogeneização 

em toda a massa de fluido, independentemente da existência ou não de fluxo. A 

difusão do soluto é proporcional ao gradiente de concentração, expresso pela 1º lei 

de Fick, na equação 8:   

 

𝐹 =  −𝐷𝑑  
𝑑𝐶

𝑑𝑥
                                                                                                          (8) 

Onde F = fluxo de massa de soluto por unidade de área por unidade de tempo; 

Dd = coeficiente de difusão [cm2/s] e dC/dx = gradiente de concentração 

[g/cm3/cm]. O sinal negativo indica que o movimento ocorre das áreas de maior 

concentração para aquelas de menor concentração.  

    

 Transportes por Dispersão mecânica: o fenômeno da mistura mecânica é um 

causado pelo movimento do fluido, devido a dispersão em caminhos individuais e 

do acréscimo de velocidades de percolação diferentes no meio poroso, que 

acontecem devido às variações em nível microscópio das dimensões dos poros em 

decorrência da tortuosidade, reentrâncias e interligações entre os canais (BEAR 

1972, SHACKELFORD 1993), conforme Figura 8.   
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Figura 8: Mecanismos de dispersão, a) Mecanismos de dispersão ou mistura mecânica, 

b) dispersão em canais individuais, c) tortuosidade, reentrâncias e interligações   

 

 

Fonte: (Moncada 2004).   

 

 Dispersão hidrodinâmica: de acordo com Bear (1972), a dispersão hidrodinâmica é a 

aparência macroscópica dos movimentos das moléculas e íons dissolvidos e dos 

vários fenômenos físicos e químicos que ocorrem dentro dos poros. Pode ocorrer 

tanto na direção do fluxo (dispersão longitudinal) como em direções perpendiculares 

a esta (dispersão transversal). Define-se um parâmetro chamado coeficiente de 

dispersão hidrodinâmica, D, representado pela equação 9: 

 

𝐷𝐿 =  𝛼𝐿 𝑉𝑥 + 𝐷∗
  

𝐷𝑇 =  𝛼𝑇 𝑉𝑥 + 𝐷∗
                                                                                                         (9) 

 

Em que: 𝐷𝑇 = coeficiente de dispersão hidrodinâmica longitudinal [cm2/s ou 

m²/s];           DT = coeficiente de dispersão hidrodinâmica transversal [cm2/s ou 

m²/s].   

 

 Adsorção:é o mecanismo de ligação ou retenção de moléculas ou íons 

nas superfícies de partículas sólidas devido às forças de atração ali existentes, 

decorrentes de cargas desequilibradas nas superfícies desses sólidos, resultantes de 

imperfeições ou substituições iônicas na estrutura cristalina dos minerais ou de 

quebra de ligações nas estruturas moleculares (FREEZE & CHERRY 1979). 

Constitui o mecanismo de retenção mais importante para moléculas polares e íons, 

sendo o principal mecanismo de retenção de elementos-traço em solução, e apenas 

um dos mecanismos de retenção de substancias orgânicas (LAGREGA et al., 1994). 

Pode ser reversível, implicando na dessorção de cátions e ânions em função, por 

exemplo, de mudanças de pH e Eh. O pH é a medida da concentração 
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hidrogeniônica da água ou solução, sendo controlado por reações químicas e por 

equilíbrio entre os íons presentes, essencialmente a função do gás carbônico 

dissolvido e da alcalinidade da água. Já o Potencial de oxi-redução (Eh), determina a 

característica do ambiente quanto à fugacidade de oxigênio (redutor/oxidante), 

controlando inúmeros processos químicos que ocorrem na natureza. As forças de 

atração que ocorrem entre o sólido e o soluto podem ser de natureza física ou 

química. A adsorção física ocorre geralmente em razão de forças eletrostáticas, 

como atração e repulsão eletrostática, interações dipolo-dipolo, forças de van der 

Waals e pontes de hidrogênio, enquanto que a adsorção química é geralmente uma 

ligação química covalente, entre uma molécula e átomos superficiais, formando 

novos compostos (VOLESKY 1990). A adsorção física envolve energias de ligação 

mais fracas e é mais reversível do que a adsorção química. Para entender o 

movimento dos elementos químicos nas rochas e fluidos reativos é preciso modelar 

quantitativamente os processos de adsorção (DREVER, 1997). Para isso, são usadas 

as isotermas de sorção, que são equações matemáticas que descrevem as relações 

entre a quantidade de determinado elemento químico adsorvido e sua quantidade 

remanescente na solução de equilíbrio. Estas relações podem assumir formas 

diversas – linear, côncava ou convexa, ou qualquer combinação destas (REDDY et 

al. 2000). A sorção de químicos no solo tem sido mais bem descrita pela isoterma de 

sorção de Freundlich, a mais comumente utilizada em problemas de contaminação 

de águas subterrâneas (Figura 9). A obtenção da quantidade de elemento químico 

sorvido por unidade de massa de solo (S) se dá através da equação 10:   

S = (C0 – Ce) V/M                                                                                                         (10) 

Onde C0 é a concentração inicial da solução utilizada nos testes de equilíbrio em 

lote, Ce é a concentração de equilíbrio após o teste, V é o volume de solução 

utilizado e M a massa de solo sem umidade utilizada no teste.    
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Figura 9: Gráficos de isoterma linear, Langmuir e Freundlich 

 

 

Fonte: FERRAZ, 2006 

 

 Precipitação/Dissolução: Alloway (1995), explica que os processos de 

precipitação e dissolução acontecem simultaneamente no meio poroso, sendo um o 

inverso do outro. A precipitação consiste no desprendimento de substâncias 

inicialmente em solução, quando a sua concentração excede o seu grau de 

solubilidade. Se a concentração chegar a valores menores que o grau de 

solubilidade, pode ocorrer dissolução da substância precipitada Estes processos são 

fortemente afetados pela temperatura, pH e Eh. A presença de uma espécie 

dissolvida tem influência significativa sobre a solubilidade de outra espécie, 

especialmente quando existe um íon comum a ambas. Assim, a solubilidade diminui 

devido ao efeito do íon comum ou aumenta com a força iônica da solução.   A 

solubilidade de muitos elementos-traço associados a sulfetos e carbonatos são 

pequenas. O sulfeto é formado pela redução de sulfato durante a decomposição dos 

resíduos e a precipitação do mesmo é citada como a explicação de baixa 

concentração de elementos-traço (CHRISTENSEN et al., 2001; CHRISTENSEN et 

al., 1994). Sulfetos e carbonatos são capazes de formar precipitados com Ba, Cd, Ni, 

Zn, Cu e Pb. Carbonatos também podem precipitar elementos maiores, tais como 

Ca, Mg, Fe, Mn e Sr. Contudo, a solubilidade de carbonatos metálicos é geralmente 

maior do que dos sulfetos metálicos (CHRISTENSEN et al., 2001). Além disso, os 
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ânions OH-, SO4
2 e Cl- nas águas naturais e residuais também formam precipitados 

com os elementos maiores e traços, sendo que o Cl- precipita os elementos-traço 

Ag, Hg, Pb e Tl, o sulfato SO4
- precipita o Ba, Ca, Pb e Sr.    

Por definição, a atividade de um sólido é igual a 1, como mostra a equação 11: 

 

𝐴𝐵(𝑠) ⟺ 𝐴(𝑎𝑞) + 𝐵
(𝑎𝑞) 𝐾=

𝑎𝐴∗𝑎𝐵
𝑎𝐴𝐵

  

𝐾𝑆𝑃 = 𝑎𝐴 ∗ 𝑎𝐵                                                                                                      (11) 

 

Onde, 𝐾𝑆𝑃 é o produto da solubilidade e 𝑎𝐴 ∗ 𝑎𝐵 é o produto das atividades 

iônicas denominado Q ou IAP (Ion-activity product). 

Portanto, a razão entre o Q e K representa o índice de saturação (SI) que indica a 

tendência de dissolução ou precipitação de um mineral, como é possível verificar 

nas Figuras 10 e 11. 

Figura 10: Tendência de dissolução ou precipitação 

 

Fonte: modificado ALBARÈDE, 2003. 
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Figura 11: Tipos de Dissolução

 

Fonte: modificado ALBARÈDE, 2003. 

 

 Oxidação/Redução: reações de oxidação/redução resultam na mudança da valência 

dos elementos através de ganho (redução) ou perda (oxidação) de elétrons. Toda 

oxidação é acompanhada de uma redução ou vice-versa, de maneira que o equilíbrio 

é sempre mantido. Para que este tipo de reação ocorra, são necessários receptores de 

elétrons, que em condições aeróbias podem ser o oxigênio e, em condições 

anaeróbias, os nitratos, sulfatos e dióxido de carbono (FREEZE & CHERRY 1979, 

FETTER 1993).   

 

 pH: o pH e consiste num índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de 

um meio qualquer. Sendo uma característica de todas as substâncias pela 

concentração de íons de Hidrogênio (H+). Quanto menor o pH de uma substância, 

mais ácida ela se torna, ou seja, maior será sua concentração de íons H+ e menor a 

de íons OH-. O processo de troca catiônica é influenciado pelo pH da solução do 

solo com minerais de superfície de cargas variáveis, sendo que o aumento nos 

valores de pH do solo, normalmente é acompanhado pela diminuição da mobilidade 

de elementos (ALLOWAY 1995).  

 

 Superfície específica: as cargas específicas do solo surgem de dois mecanismos 

diferentes: substituição isomórfica de íons de diferentes valências (substituição de 

um íon de carga maior por um de carga menor) na estrutura dos minerais, 

provocando um excesso de carga negativa na superfície do mineral e por reações 
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dos grupos funcionais da superfície dos minerais do solo com os íons em solução, 

podendo formar cargas elétricas negativas (em pH ácido) e positivas (pH básico). O 

primeiro mecanismo é dito como carga permanente e o segundo como carga 

variável, que modifica de acordo com as características do meio (ALLOWAY 1995, 

YONG et al., 1996). Quanto maior a superfície específica, maior será o número de 

cargas superficiais e, consequentemente, a sua capacidade de trocas catiônicas. 

Partículas de diâmetros maiores e menores que 2 μm apresentam atividade baixa e 

alta, respectivamente, devido à alta superfície específica (AllOWAY 1995).  

 

 Porosidade: é uma das propriedades da rocha e constitui o espaço vazio do meio que 

pode ser ocupado por fluidos (água, óleo e gás). A porosidade média de um bloco é 

definida pela razão entre o volume de vazios e o volume total deste bloco. Assim, a 

porosidade é dada pela equação 12:  

 

   Porosidade   =  
𝑉𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜𝑠

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                                     (12) 

onde Vvazios é o volume de vazios e Vtotal é o volume total. No entanto, nem todos 

os poros estão disponíveis para serem ocupados por fluidos livres. Quando o volume 

de poros efetivamente está disponível para ser ocupado por um fluido dá-se o nome 

de porosidade efetiva. Nesta relação o volume de vazios exclui todos os poros não 

conectados, inclusive o espaço ocupado pela água adsorvida nas argilas. 

 

 Solubilidade de CO2 em Água (H2O): O contato do gás carbônico na água, após sua 

dissolução resultará em CO2 aquoso, e a dissolução é regida pela Lei de Henry se o 

tempo de contato é suficientemente longo. O CO2 aquoso reage com água resultando 

na formação do ácido carbônico (H2CO3) que por sua vez reage para formar o íon 

carbonato. Logo, a dissolução do CO2 na água envolve reações químicas, ocorrendo 

a formação ou distribuição de diferentes espécies de carbonatos como ácido 

carbônico (H2CO3), bicarbonato aquoso (HCO3-) e íon carbonato (CO3
2-), conforme 

são apresentadas nas equações 13 abaixo. 

 

CO2(g) ↔ CO2(aq)  

CO2(aq) + H2O ↔ H2CO3(aq)  

H2CO3(aq) ↔ HCO3 - (aq) + H+ (aq)  
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HCO3 - (aq) ↔ CO3 2- (aq) + H+ (aq)  

H2O ↔ H + (aq) + OH- (aq)  

 

As reações (3) e (4) são as equações de equilíbrios químicos. O ácido carbônico não 

existe nas condições habituais, tal como indicado em concentrações extremamente 

baixas. Contudo, na sua dissolução, o CO2 vai mais ou menos se hidratar, portanto, a 

fórmula fornecida é uma simplificação da escrita. Para escrever a concentração de 

CO2 dissolvido se utiliza a notação [H2CO3]* ou ainda [CO2] com [H2CO3] = 

CO2(aq) + H2CO3. Assim, se definirá o CO2 total (CO2T) ou mineral de carbono 

total (MCT) por: CO2T = [H2CO3]*+[HCO3 - ]+[CO3 2- ], e expressa-se em mol ou 

milimole por litro (mmol/L). Esta quantidade intervém no estudo de calco - 

carbônico de água. Segundo Duan et al., (2008), nas condições de armazenamento 

geológico de carbono coexistem normalmente duas fases, CO2 supercrítico úmido e 

solução aquosa saturada com CO2, o que tem gerado diversos estudos relacionados 

com a solubilidade do CO2 desses componentes em função da temperatura e 

pressão. A literatura dispõe de algumas equações para cálculos das propriedades 

termodinâmicas dos fluidos das formações em elevadas temperaturas e pressões, 

como forma a predizer o potencial de armazenamento de carbono por longo tempo. 

Por exemplo, a equação 13 de Kritchévski-Kasarnovsky, para cálculo da 

solubilidade máxima do CO2 na água pura (xCO2 w,S) em fração molar.  

 

ln (
𝑓𝑐𝑜2

𝐶𝑥𝑤,𝑆
𝑂2

) = ln 𝐻𝐶𝑂2

∗ +
𝜈𝐶𝑂2

∞

𝑅𝑇
𝑃𝑎𝑞                                                                             (13) 

 

Onde fCO2 refere-se a fugacidade do CO2 puro, H*CO2 é a constante de Henry, 

v∞CO2 representa volume molar do CO2 considerando diluição infinita, T é a 

temperatura em K, R a constante universal dos gases (8,314 J/mol.K) e Paq (pressão 

da fase rica em água) em MPa. 

Neste contexto o diagrama da Figura 12 mostra o comportamento da 

solubilidade do CO2 em água em função da temperatura (T) e pressão (P). Pode-se 

notar que, para uma dada pressão, a solubilidade do CO2 na água diminui com o 

aumento da temperatura, considerando valores de temperaturas próximas de até 100 

a 150° C. Depois que este atinge um mínimo de solubilidade, a situação reverte e a 

(13) 
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solubilidade aumenta com a elevação da temperatura. Além disso, a taxa de aumento 

da solubilidade com o aumento da pressão (BACHU et. al., 2002). 

Figura 12: Solubilidade do CO2 em água 

 

Fonte: BACHU et al., 2002. 

 

Logo nas condições de trabalho estudadas, pressão e temperatura, 120 bar e 75 

ºC, respectivamente, pode constatar que o aumento da pressão implica em aumento 

da solubilidade de CO2 em H2O, assim se considera a faixa de temperatura de 

aproximadamente 0 a 100 ºC, verifica-se que o aumento da temperatura implica na 

diminuição da solubilidade de CO2 em H2O, por consequência essa não favorece 

nossa reação.  
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CAPÍTILO 3 

 

3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo está organizado em duas etapas: a etapa experimental e numérica. 

A etapa experimental foi constituída com base no desenvolvimento de ensaios de 

laboratório visando a verificação da interação rocha-fluido entre um carbonato e um 

fluido reativo resultante da reação química entre água destilada e CO2 em condições 

supercrítica. Inicialmente foi realizada a coleta da rocha e foi realizada sua moldagem 

em laboratório. Posteriormente foi realizada a caracterização das amostras antes e após 

ensaios de interação rocha-fluido em um reator de alta pressão mantido a 75°C e 8,5 

MPa, assim como, foram realizadas analises físico-química do fluído após ensaio. Além 

disso, com base nos dados experimentais obtidos através dos ensaios, foi desenvolvida a 

etapa numérica deste trabalho, sendo então realizada uma análise termo-hidro-

geoquímica utilizando o programa PHREEQC. 

 

3.1 Procedimento Experimental 

 

Esta etapa abordará os experimentos de laboratório que visam avaliar através de, as 

modificações físicas e químicas ocorridas em rochas carbonáticas quando submetidas à 

exposição de CO2, sob condições supercríticas de pressão e temperatura do CO2, foram 

divididos em (1) Coleta, caracterização e preparação das amostras, (2) análise 

mineralógica das amostras e (3) Ensaio de exposição de CO2 com reator de alta pressão. 

 

3.1.1 Coleta, caracterização e preparação das amostras 

 

As amostras de rochas carbonáticas foram coletadas a partir de afloramentos 

(exposições naturais) na região de Pontas de Pedras, Pernambuco, e de Tambaba na 

Paraíba. As amostras foram coletadas em afloramentos das formações Gramame, de 

idade maastrichtiana, e Tambaba, de idade eocênica (Barbosa et al., 2006; Correia Filho 

et al., 2015). A Figura 13 mostra um mapa simplificado da faixa costeira da  Bacia da 

Paraíba, que abrange a região costeira dos estados de Pernambuco e da Paraíba. 
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Figura 13: Mapa geológico simplificado da faixa costeira da Bacia da Paraíba, 

mostrando a dsitribuição das unidades geológicas cretáceas e cenozóica 

 

 

 

 

Fonte: a) Google Earth (2016), b) Modificado de Barbosa, 2007. 

 

Segundo Barbosa et al 2007, a formação Gramame exibe uma monótona seqüência 

de calcários biomicríticos (wackstones/packstones) e margas (mudstones) que 

representam repetidos eventos de variação climática que influenciavam as condições de 

deposição em uma plataforma rasa, ciclos de raseamento (shallowing upward) de 5ª 

ordem. Os estratos possuem acamamento planar e grande regularidade lateral, 

demonstrando a atuação predominante de processos de agradação na plataforma 

carbonática. Os ciclos calcário-marga estariam associados aos ciclos orbitais de 

Milankovich, conforme Schlicht et al. (1999). A alternância destes eventos significaria 

períodos de maior influxo de argilominerais para dentro da plataforma carbonática 

quando o clima estava mais úmido, ou maior domínio de carbonatos biogênicos, quando 

o clima se tornava mais quente e seco, reduzindo o intemperismo (Albertão, 1993; 

Barbosa, 2004). 

a) 

b) 
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Os calcários da Formação Gramame apresentam níveis dolomitizados, 

possivelmente associados à ação de diagênese tardia, devido à proximidade da atual 

zona de litoral, que favoreceu a circulação de água meteórica.  

Conforme Correia Filho et al. (2015) os depósitos da Formaçã, Tambaba, 

localizados entre as praias de Tamba e Coqueirinhos no litoral sul Paraibano 

correspondem  a camadas de calcirrudito  com moldes de rodólitos algálicos e esteiras 

algálicas (Almeida 2000), formando  um núcleos recifa, com cerca de 3,6 m de 

espessura. Também ocorrem camadas de calcário de aspecto coquinóide, com matriz 

compacta e moldes de conchas de biválves formando níveis de acumulações, 

possivelmente formados em um ambiente inter-recifal. Estes intervalos apresentam 

cerca de  3 m de espessura. Ocorrem ainda camadas de calcissiltito que apresentam 

laminações planoparalela e cruzada, cujas características sedimentológicas sugerem 

trata-se de  um ambiente praial.  

Os depósitos da Formação Tambaba, de idade Eocênica, repousam diretamente 

sobre a Formação Gramame, cujos depósitos parcialmente erodidos na porção norte da 

bacia, apresentam idade Maastrichtiano Médio a Inferior. Com base nos modernos 

fundamentos da estratigrafia de sequencias, pode-se concluir que esses depósitos de 

calcários recifais, com abundantes níveis de hardground e bioerosão, devem ter se 

formado em plataforma muito rasa, talvez restrita, em condição de baixo influxo de 

sedimentos. Sugere-se então que estes representam o registro de uma sequência 

transgressiva com pouca expressão em termos de espessura, formada diretamente sobre 

a superfície erosiva que erodiu o topo da Formação Gramame. A superfície 

transgressiva está possivelmente associada ao início da deposição desses estratos 

diretamente sobre a primeira. Desta forma, estes depósitos pertencem a uma sequência 

distinta, que se formou a partir do Eoceno. 

Para a coleta das amostras foram realizados os seguintes procedimentos: 

 Primeiramente foi realizado a coleta de blocos de rochas nas regiões selecionadas.  

A coleta das amostras buscou selecionar rochas menos afetadas pelo intemperismo, 

pouco afetada por veios e fraturas. Buscou-se obter amostras intactas para melhor 

qualidade e com uma melhor repetibilidade nos ensaios (Figura 14). 

 Em seguida foram retirados plugues dos blocos de rochas coletados, na forma de 

cilindros com dimensões de 4 cm de diâmetro e 5 cm de altura (Figura 15). Algumas 

amostras foram utilizadas para a execução de lâminas delgadas e outras foram 
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utilizadas para a execução dos ensaios com reator de alta pressão. Após os ensaios, 

as amostras foram encaminhadas para preparação de lâminas delgadas com a 

finalidade de comparar os resultados das análises petrográficas com a rocha em 

estado natural. A preparação das amostras, corte e extração dos corpos de prova 

foram realizadas nos laboratórios de laminação de rochas e de Catodoluminescência 

do DGEO-UFPE. 

A Figura 16 mostra as amostras com medidas corretas para o ensaio, após o 

procedimento de corte e extração. 

 

Figura 14: (a-c) Parte da formação Gramame onde a amostra foi coletada e (d) 

extração bloco de rocha para retirada do testemunho. 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 
d) 
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Figura 15: Preparação das amostras e extração dos plugues para os ensaios. a) Corte das 

amostras, b, c, d) extração de plugue com mandril e serra copo. 

 

 

 

Figura 16: Foto dos plugues extraídos dos blocos das amostras de rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) d) 

a) b) 
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3.1.2 Análise Mineralógica 

 

As análises de difratometria foram executadas no Laboratório de Solos da 

Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). As amostras dos plugs das duas 

formações a serem utilizados nos ensaios foram transformadas em pó utilizando um 

moinho de bolas. Depois, as amostras foram analisadas no difratômetro de Raios-X de 

marca SIEMENS, modelo D 5000. As intensidades referentes aos minerais presentes 

nos difratogramas foram normalizadas (em relação à intensidade total máxima) usando 

o software Match (Crystal Impact Software). Os dados foram tratados com a remoção 

dos sinais de ‘background’ e com a realização da suavização dos valores. Foram 

realizados no total de 2 análises de difratometria, sendo 1 antes do ensaio e 1 após o 

ensaio. 

 

 

3.13. Ensaio de exposição de CO2 supercrítico com reator de alta pressão 

 

Para realizar os ensaios de exposição de CO2 foi necessário instrumentar, adaptar e 

montar uma célula de aço inox para suportar altas pressões e temperaturas. Desta 

maneira, foi construído um reator de aço inoxidável AISI 304 com implantação de um 

sistema de controle automático de temperatura que permite um controle estável do CO2 

em estado supercrítico, volume de 250 ml que permite o contato direto da rocha com 

fluidos gasosos como o CO2 em altas pressões baseado em Lins et al (2012). Na tampa 

superior foi instalado um manômetro para controlar a pressão interna do reator, como 

mostra a Figura 17.  
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Figura 17: Reator de alta pressão 

 

 

Os procedimentos de etapa da montagem do ensaio seguiram com a higienização do 

reator, evitando qualquer interferência no fluido injetado. Em seguida, foi colocada a 

amostra de rocha na base do reator, sendo então acoplado o corpo do reator onde está 

conectado a resistência que produz aquecimento. Após este procedimento, foi colocado 

a tampa superior com o manômetro para fechar o reator através de 4 parafusos que 

foram devidamente dimensionados para suportar as pressões internas no reator. Após 

todo o fechamento, foi colocado 100 ml de água destilada, acoplado o termopar, e por 

fim, pressurizado CO2 com grau de pureza de 99, 9% até 8,5MPa e então o ensaio foi 

iniciado (Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manômetro 

Termômetro 

CO2 
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Figura 18: Procedimentos de preparação das amostras e montagem da célula para a 

produção dos ensaios. a) Higienização do reator; b) Inserção da rocha na base do reator; 

c) Acoplamento do corpo do reator conectado a resistência aquecedora; d) Acoplamento 

do topo do reator e manômetro; e) Inserção de 100 ml de água destilada; f) Acoplamento 

do termopar (controlador de temperatura); g) Pressurização até 8,5 MPa com CO2 com 

grau de pureza de 99,9%; h) Inicio do ensaio. 
 

 

Os plugs com peso aproximado de 100g, foram utilizados para realização destes 

ensaios. O tempo de duração dos experimentos foi de 20 e 40 dias, objetivando 

acompanhar a frente de dissolução e/ou precipitação no meio poroso ao longo do tempo.  

É importante salientar que ensaios com uma duração prolongada são importantes 

para constatar a deterioração da rocha devido à exposição de CO2. Além disto, a partir 

dos resultados de ensaios com diferentes períodos de interação rocha-fluido será 

possível avaliar as modificações no meio poroso e constatar a viabilidade do 

armazenamento de CO2 neste tipo de rocha.  
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3.1.4. Análise de Petrografia e Catodoluminescência 

 

As análises de Petrografia e Catodoluminescência foram realizadas no laboratório de 

Catodoluminescência da Universidade Federal de Pernambuco. Para a análise, foi utilizado um 

microscópio de luz transmitida normal e o equipamento de catodoluminescência, que 

apresenta especial aplicação para estudo de rochas carbonáticas. O método consiste no 

bombardeamento da superfície de rocha polida com um feixe de elétrons o que provoca uma 

luminescência do material, de acordo com as características químicas dos minerais presentes. O 

estudo petrográfico foi realizado em lâminas delgadas, tanto em microscópio petrográfico 

comum, como em equipamento de catodoluminescência. O equipamento de 

catodoluminescência utilizado é composto de um microscópio petrográfico modelo 

NIKON ECLIPSE E600 W POL, com câmera acoplada para micrografias modelo 

NIKON H-III e módulo de catodoluminescência para microscópio ótico CLmk4 8200 

da Cambridge Technology LTD. Todas as fotomicrografias foram tomadas utilizando-

se um valor entre 18 a 20KV (Figura 19). 

 

Figura 19: Microscópio petrográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante a análise petrográfica foi realizada uma estimativa visual da porosidade das 

rochas analisadas, da rocha original e da rocha que passou pelo ensaio de exposição.  

Para a identificação das rochas carbonáticas foi utilizada a classificação de Folk 

(1959, 1962) quanto à percentagem relativa entre grãos e matriz, e a de Dunhan (1962), 

que utiliza a relação dos grãos com a textura da matriz. 
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3.1.5 Análise de tomografia Computadorizada 

 

A análise da tomografia computadorizada de Raio-X é uma técnica que permite a 

avaliação de modo não destrutivo da estrutura interna dos objetos, baseando-se na 

atenuação de raios-X pela matéria. Essa análise vem sendo utilizada em pesquisas na 

área de engenharia de petróleo para assim poder visualizar as estruturas internas nas 

rochas, principalmente, em um cenário a 5 mil metros de profundidade no mar.  As 

análises das amostras foram realizadas no laboratório do CENPES/PETROBRAS que 

fica no Rio de Janeiro, e no laboratório de energia nuclear - DEN da UFPE. 

 

3.2 Procedimento Numérico 

 

Para a simulação numérica, foram realizados estudos numéricos visando avaliar as 

modificações físico-químicas e mineralógicas provocadas pela interação entre rochas 

carbonáticas e um fluido reativo resultante da reação entre água destilada e CO2 em 

estado supercrítico. Com base no acoplamento THG (Termo-Hidro-Geoquímico) dos 

experimentos através do PHREEQC (PARKHURST e APPELO, 1999).  

Na formulação das reações adotadas neste trabalho, várias espécies dissolvidas na 

fase líquida são transportadas através do meio poroso e reagem quimicamente entre si 

na fase líquida (reações homogêneas) e com outras espécies na fase sólida (reações 

heterogêneas). As reações homogêneas podem ser do tipo ácido/base, oxidação/redução 

ou de formação de complexos aquosos, enquanto que as reações heterogêneas consistem 

nas reações de troca catiônica e de precipitação/dissolução de minerais. Para todas elas 

se admite a hipótese de equilíbrio local, onde para as reações de dissolução/precipitação 

de minerais é admitida também a cinética (reações lentas com relação aos tempos 

característicos de transporte). Além disso, assume-se que o meio poroso é composto por 

três fases: sólida, líquida e gasosa, onde o componente básico da fase sólida é um 

mineral insolúvel, mas, por não ser inerte, pode adsorver cátions e através de troca com 

a solução. Outros componentes que formam parte da fase sólida são os minerais 

precipitados. No caso de se considerar a fase gasosa, por exemplo, se encontram nesta o 

gás livre, que é considerado como uma única espécie, e a outra fase fluida dissolvida no 

gás. A fase líquida molhante (água) é composta por água, solutos e gás dissolvido. 
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Desta forma, neste trabalho todos os cálculos numéricos foram realizados através do 

código PHREEQC, não foi realizada nenhuma comparação com simulação em outros 

códigos, porém, como base de entendimento foi estudado as comparações realizadas por 

Gundogan et al. (2011) que para interação rocha-fluído comparou diversos códigos, tais 

como: PHREEQC, TOUGHREACT e GEM. 

As equações realizadas nesta etapa estão descritas nos itens a, b, c e d. 

 

a)  Equação de Equilíbrio Químico e a Cinética de processos químicos    

 

Muito dos processos físico-químicos que ocorrem em subsuperfície e originam os 

constituintes da água subterrânea podem ser fundamentados no conceito de equilíbrio 

químico. A teoria do equilíbrio geoquímico está baseada no princípio do balanço molar 

e na Lei de Ação de Massa. Esta relaciona as atividades dos produtos com os reagentes, 

ao estabelecer que a taxa de uma reação química é diretamente proporcional ao produto 

das massas (concentrações) efetivas de cada substância que participa na reação. 

Segundo Appelo & Postma (2005), a lei de Ação das Massas é aplicável a vários tipos 

de reações, como dissolução de minerais, formação de complexos entre espécies 

dissolvidas, dissolução de gases na água, etc.  

Quando uma reação atinge o equilíbrio, as velocidades no sentido de formação de 

produtos ou reagentes são iguais, permanecendo a composição da mistura constante, 

estabelecendo uma espécie de equilíbrio dinâmico. O equilíbrio pode ser evidenciado 

através da constante de equilíbrio (K), que indica se uma reação favorece os produtos ou 

os regentes, além de ser utilizada no cálculo da quantidade de reagente e de produto 

presente no equilíbrio (Kotz & Treichel Jr, 2005).  

Assim, para a seguinte reação genérica:   

 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 ↔ 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

A constante de equilíbrio para as espécies envolvidas pode ser escrita pela equação 

14:  

   

𝐾 =
[𝐶]𝑐𝑥 [𝐷]𝑑

[𝐴]𝑎𝑥 [𝐵]𝑏                                                                                                        (14) 
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Em que A, B, C e D representam as concentrações ou atividades das espécies 

químicas envolvidas na reação.   

Apesar do conceito de equilíbrio químico ser muito utilizado, em muitos casos este 

não fornece uma satisfatória explicação para o entendimento dos fenômenos ocorrentes 

na evolução química das águas subterrâneas e da degradação de poluentes em aquíferos 

contaminados (APPELO & POSTMA, 2005), pois os reagentes podem não reagir 

completamente durante o período de análise de um experimento, não atingindo então o 

equilíbrio químico (PARKHURST & APPELO, 1999). Algumas reações podem levar 

anos para atingirem o equilíbrio, enquanto outras podem ocorrer no intervalo de 

segundos (BACHMAF, PLANER-FRIEDRICH, MERKEL, 2008).  

Como as equações termodinâmicas são incapazes de descrever até que ponto ou em 

que instante o equilíbrio vai ser atingido, é necessário o desenvolvimento de uma 

ferramenta capaz de apresentar e quantificar, de forma mais precisa, os fenômenos 

químicos que não se enquadram na teoria do equilíbrio químico, para o período 

considerado de análise. Nesse contexto, a cinética de processos químicos vem exercer 

essa função, já que esta intimamente ligada à velocidade com que as reações ocorrem, 

ou seja, a taxa de variação das concentrações dos reagentes e produtos ao longo do 

tempo (MAIA et al., 2006).  

 

b) Equações de estado  

 

A interrelação entre as propriedades termodinâmicas foi estabelecida pelo uso da 

equação de estado cúbica de PENG-ROBINSON (15):  

 

𝑃 =
𝑅𝑇

𝜈−𝑏
−  

𝑎(𝑇)

𝜈2+2𝑏𝑉−𝑏2                                                                                            (15) 

 

Na equação (15) P, V e T representam a pressão, o volume molar e a temperatura 

absoluta, R é a constante dos gases e "a" e "b" são os parâmetros da equação, 

relacionados com a força de atração intermolecular e volume das moléculas, 

respectivamente. 

Definição de a(T) e b, na equação 16:  

𝑏 =
1

𝑁
 ∑ 𝑁𝑖𝑏𝑖

𝑛𝑐
𝑖=1   
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𝑎(𝑇) =
1

𝑁2  ∑ ∑ 𝑁𝑖𝑁𝑖√𝑎𝑖𝜙𝑖(𝑇)√𝑎𝑗𝜙𝑗(𝑇)(1 − 𝑘𝑖𝑗)𝑛𝑐
𝑗=1

𝑛𝑐
𝑖=1   

𝑏𝑖 = 0,07779
𝑅𝑇𝑐𝑖

𝑃𝑐𝑖

  

𝑎𝑖 = 0,45724
(𝑅𝑇𝑐𝑖

)^2

𝑃𝑐𝑖

  

𝜙𝑖 = [1 + (0,37464 + 1,54226𝜔𝑖 − 0,26992𝜔𝑖
2) (1 − √

𝑇

𝑇𝑐𝑖

 )]2                    (16) 

 

O fator acêntrico 𝜔𝑖 é definido pela Expressão (17), de forma idêntica à definição 

usada para a equação SRK.  

 

𝜔 =
3

7
(

𝑇𝑏

𝑇𝑏−𝑇𝑐
) 𝑙𝑜𝑔10 (

𝑃𝑏

𝑃𝑏
)-1,00                                                                             (17) 

 

Onde 𝑇𝑏 é a temperatura no ponto normal de ebulição e 𝑃𝑏 é a pressão normal 

(1,0132bar). 

Para descrever uma mistura, a equação de Peng-Robinson, da mesma maneira que a 

SRK, utiliza três parâmetros para cada componente puro (temperatura crítica, pressão 

crítica e fator acêntrico). Um parâmetro de interação para cada par de compostos da 

mistura (kij) completa a descrição do sistema. Comparando-se as equações SRK e Peng-

Robinson, verifica-se que ambas apresentam formas semelhantes. Ambas as equações 

mostram que estas EdEs são polinomiais cúbicas com relação ao volume do sistema. 

Por esta razão, as equações SRK e Peng-Robinson, juntamente com as precursoras van 

der Waals e Redlich-Kwong, são comumente referidas como equações de estado 

cúbicas. O fato destas equações apresentarem forma polinomial e, principalmente, de 

serem cúbicas com relação ao volume explica em grande parte a sua popularidade, 

considerando-se a sua relativa facilidade de resolução.  (CHVIDCHENKO, 2008) 

 

c) Teoria da dissociação iônica (Truesdell & Jones, 1974) 

 

     A força iônica é uma medida do campo elétrico devido aos ítons existentes na 

solução. Representada pelo símbolo I, é definida como a semi-soma dos termos 

resultantes da multiplicação da concentração molar de cada íon caracterizado pelo 

quadrado de sua carga, como mostra a equação 18.  
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𝐼 =  
1

2
(𝑀1 𝑧12 + 𝑀2 𝑧22 + 𝑀3 𝑧32 + ⋯ ) =  

1

2
 Σ 𝑀𝑖 𝑧𝑖2                                (18) 

 

Onde, I corresponde a força iónica, Mi a molaridade e zi2 a carga iónica elevada ao 

quadrado. 

Tendo como base a força iónica, Debye – Huckel formularam uma equação (19) 

para o cálculo dos coeficientes de actividade, utilizada geralmente para soluções 

bastante diluídas. Davies (20) e de Truesdell & Jones (21) adicionaram um componente 

na equação de Debyer - Hucker para as equações com um comportamento iónico. É 

valido salientar que a equação de Davies é limitada a força iónica de 0,5 mol/L, bem 

como a de Truesdell & Jones é limitada a uma força iónica de 1 mol/L. 

 

Debye-Huckel (1923) 

log 𝛾𝑖 =  −𝐴𝑧𝑖
2

√𝜇                                                                                               (19) 

Davies (1962, 1938) 

−𝑙𝑜𝑔𝛾𝑖 =  −𝐴𝑧𝑖
2( √𝜇

1+√𝜇
− 0.2𝜇)                                                                            (20)  

 

“WATEQ” Debye-Huckel (Truesdell & Jones, 1974) 

𝑙𝑜𝑔𝛾 =  
−𝐴 .𝑧𝑖

2 .√𝜇

1+𝐵 .𝑎𝑖 .√𝜇
+ 𝑏𝑖  . 𝜇                                                                                     (21)  

 

d) Teoria da Fugacidade 

 

Quando o equilíbrio é estabelecido em um sistema (líquido-vapor) tem-se a 

igualdade das fugacidades, onde a fugacidade do componente i é a mesma nas fases 

líquida e vapor, conforme descrito na Equação (22). 

 

𝑓𝑖
𝐿(𝑃, 𝑇) =  𝑓𝑖

𝑉(𝑃, 𝑇)                                                                                           (22) 

 

A fugacidade na fase vapor é representada pela Equação (23), onde  V 
i é o 

coeficiente de fugacidade do componente i na fase vapor, P é a pressão do sistema e yi é 

a fração molar do componente i na fase vapor (PRAUNITZ et al., 1999).  
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𝑓𝑖
𝐿(𝑃, 𝑇) =  𝜙𝑖

𝑉𝑃𝑦𝑖
                                                                                                (23) 

 

De acordo com o modelo proposto por VALTZ et al. (2004), a fugacidade do 

componente gasoso (1) na fase líquida, representada pela Equação (24), é descrita em 

função da constante de Henry kH, da fração molar do componente 1 na fase líquida x1
L e 

de um termo exponencial, denominado fator de correção de Poynting. Este fator 

considera que o líquido está em uma pressão P diferente da pressão de saturação  Psat
2 e 

é dependente do volume molar do componente 1 à diluição infinita 1  , da 

temperatura T do sistema e da constante universal dos gases R (8,314 cm3 ·MPa·K -1 

·mol-1 ) (PRAUSNITZ et al., 1999).  

 

𝑓𝑖
𝐿(𝑃, 𝑇) =  𝑘𝐻𝑥1

𝐿 𝑒𝑥𝑝 [
𝜈1

∞

𝑅𝑇
(𝑃 − 𝑃2

𝑠𝑎𝑡)]                                                                (24) 

 

O valor do volume molar 1
 é obtido através da Equação (25), a qual é dependente 

de T, de R, da pressão crítica do componente 1 ( Pc1 ), da temperatura crítica do 

componente 1 ( Tc1 ) e da densidade de energia coesiva da água ( c2 ).  

 

𝜈1
∞ = [0,095 + 2,35 (

𝑇𝑃𝑐1

𝑐2𝑇𝑐1
)] .

𝑅𝑇𝑐1

𝑃𝑐1
                                                                       (25) 

 

A variável 2 c é calculada a partir da entalpia de vaporização do componente 2 (H 

2 
vap), do volume molar de saturação do componente 2 (2

sat), de R e de T, conforme 

Equação (26).  

 

𝑐2 =
H 2

𝑣𝑎𝑝
−𝑅𝑇

𝜈2
𝑠𝑎𝑡                                                                                                    (26) 

 

Já a fugacidade do componente líquido (2) na fase líquida, representada pela 

Equação (27), é descrita em função do coeficiente de atividade do componente 2 na fase 

líquida (2 
L), do coeficiente de fugacidade do componente 2 na condição de saturação 

(2
sat ), da P2

sat, da fração molar do componente 2 na fase líquida (x2
L ) e do fator de 

correção de Poynting considerando o volume molar do componente 2 na condição de 

saturação (2
sat).  
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𝑓𝑖
𝐿(𝑃, 𝑇) = 𝛾2

𝐿𝜙2
𝑠𝑎𝑡𝑥2

𝐿 𝑒𝑥𝑝 [
𝜈2

𝑠𝑎𝑡

𝑅𝑇
(𝑃 − 𝑃2

𝑠𝑎𝑡)]                                                     (27) 

 

Igualando as Equações (25) e (26) obtém-se a equação de solubilidade dada pela 

Equação (27). 

 

𝑥1
𝐿 =

𝑦1𝜙1
𝑣𝑃

𝑘𝐻𝑒𝑥𝑝[
𝜈1

∞

𝑅𝑇
(𝑃−𝑃2

𝑠𝑎𝑡)]
                                                                                       (28) 

 

Através da Equação (28) observa-se que a solubilidade do componente 1 (x1) além 

de depender da temperatura e da pressão, também depende do coeficiente de fugacidade 

e da Constante de Henry. 

 

3.2.1 Procedimento do PHREEQC 

 

A simulação numérica desenvolvida nesta pesquisa foi elaborada com base nos 

dados obtidos pelo procedimento experimental no reator de batelada com pressão e 

temperatura controlada. Através das tabelas 2 e 3 pode-se avaliar o resumo das 

condições utilizadas para os casos. 

 

Tabela 2: Resumo das condições utilizadas no arquivo de entrada 

 

pH inicial da água 7 

Pressão de CO2 8,5 Mpa 

Temperatura 25 a 85 °C 
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Tabela 3: Sequência do procedimento numérico 

Passos Tipo 

1 Elaboração do programa - Input 

2 Escolha da base de dados - PHREEQC 

3 Leitura das variáveis 

4 Equilíbrio termodinâmico entre as fases líquida / sólida / gasosa 

5 Definição dos parâmetros usados nas equações de cinética química 

6 Equilíbrio cinético das soluções resultantes 

7 Geração e gravação dos resultados - Output 

8 Avaliação dos gráficos 
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CAPÍTULO 4 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo apresenta os principais resultados obtidos neste trabalho, 

compreendendo no total de cinco ensaios, sendo três da formação Gramame e dois da 

formação Tambaba, onde foram realizadas duas lâminas petrográficas de cara amostra 

ensaiada, totalizando 10 laminas petrográficas, sendo os resultados mais relevantes de 

cada formação apresentados a seguir. 

Também serão apresentados os resultados das análises do acoplamento 

hidrogeoquímico realizadas no programa de equilíbrio químico PHREEQC. Além disso, 

os resultados numéricos foram apresentados e comparados com os resultados 

experimentais. 

 

4.1. Resultados Experimentais 

 

4.1.1 Análises da Mineralogia das amostras 

 

Nas análises foi possível identificar as diferenças nas composições das duas 

amostras, na Figura 20 apresenta os difratogramas das amostras de rocha das unidades 

Gramame e Tambaba.  

Pode-se observar nas Figuras 20a e 20b que as amostras de rochas carbonáticas são 

compostas principalmente por Calcita, Dolomita e Pirita. As rochas, são diferenciadas 

pela ocorrência de minerais secundários em sua composição, tais como aragonita, 

quartzo e argilominerais.  

As amostras da formação Tambaba (Figura 20a) possui em sua composição além da 

dolomita, aragonita e pirita a possível ocorrência de minerais como plagioclásio, que é 

um mineral da família do feldspato e da pequena quantidade de calcita na amostra.  

Na Figura 20b observa-se que a formação Gramame apresenta em sua composição 

além da dolomita, aragonita e pirita, os argilominerais.  A amostra da Formação 

Gramame possui em sua composição uma maior quantidade de calcita do que a 

formação Tambaba.  
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A composição nessas amostram tem grande influência nos resultados após o ensaio 

de exposição de CO2, pois o CO2 é potencialmente mais reativo.  

 

Figura 20: Difratogramas das amostras de rocha da formação: a) Tambaba e b) 
Gramame 

 

 

 

 

4.1.2 Análise do ensaio de injeção de CO2 com reator de alta pressão 

 

Os resultados a seguir correspondem a rocha original coletada nas formações de 

Tambaba e Gramame, que correspondem a uma rocha com matriz dolomitizada defeito 

a processos diagenéticos, com um relativo conteúdo de minerais siliciclásticos, 

composto por cristais de quartzo e feldspatos potássicos.   

Figura 21 mostra as amostras no reator de alta pressão antes e após ensaio. Após o 

ensaio, as amostras tanto da Formação Tambaba quanto da Formação Gramame, 

apresentaram evidência de formação de óxidos, devido a uma possível oxidação dos 

minerais de ferro ou ferro livre presente na solução. Vale salientar que o fluido reativo 

apresentou sinais de precipitado sua composição final. 
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Figura 21: Fotos que mostram as amostras submetidas aos ensaios antes e depois dos 

procedimentos. 

 

 

 

4.1.3 Análise petrográfica e de Catodoluminescência das amostras do ensaio de 

exposição de CO2 

 

a) Resultados antes do ensaio de exposição de CO2 da Formação Tambaba 

 

A descrição petrográfica mostra que as rochas carbonáticas da Formação Tambaba 

são compostas calcita e dolomita, além disso ocorre conteúdo de minerais siliciclásticos 

na forma de finos cristais de quartzo e feldspatos.  

Os cristais de calcita são cristais romboédricos com dimensões que chegam a atingir 

20µm, formando cimento esparítico. A matriz espática mostra sinais evidentes de 

recristalização que originou a formação de calcita blocosa, e de cristais de dolomita.   

  

 Os cristais romboédricos de dolomita ocorrem em substituição aos cristais de 

calcita e em geral apresentam núcleos mais escuros que as bordas, refletindo as 

variações das condições (pressão, temperatura e química) nas quais se formaram. A 

Figura 22 apresenta uma fotomicrografia a nicóis paralelos dos calcários dolomíticos da 

Formação Tambaba. Pode-se observar um cristal de calcita recristalizada, indicada pela 

seta vermelha e cristais de dolomita rodeados por cristais de calcita esparítica indicados 

pelas setas pretas. A imagem também mostra porções oxidadas da matriz com coloração 

marrom e preto. 
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Figura 22: Fotomicrografia das análises petrograficas a nicóis paralelos da Formação 

Tambaba. 

 

 

A Figura 23 mostra a análise executada com equipamento de catodoluminescência 

através da qual é possível observar a variação na luminescência relacionada a 

composição da matriz e a presença de minerais com ferro e magnésio, que são menos 

luminescentes. As setas verdes indicam pequenos cristais de dolomita, de coloração 

vermelho a marrom, enquanto que as setas pretas indicam cristais de aragonita. Os 

cristais que apresentam cores azuis são cristais de quartzo e feldspato. 

Os finos cristais de quartzo e feldspato, apresentam dimensões que atingem 5µm e 

possuem uma distribuição esparsa na matriz esparítica. A presença desses cristais 

implica na influência de aporte de sedimentos continentais junto à deposição dos 

calcários marinhos.  
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Figura 23:  Imagem de catodoluminescência com luminescência de maior intensidade do 

lado esquerdo da Formação Tambaba. 

 

 

 

b) Resultados antes do ensaio de exposição de CO2 da Formação Gramame 

 

A análise petrográfica da amostra da Formação Gramame, mostram que a maior 

parte da matriz da rocha é de calcita pouco magnesiana com áreas de coloração mais 

escura, marrom ou vermelho, indicando a formação de cristais de dolomita. Algumas 

áreas mostam que houve intensa sunstituição da calcita por dolomita. Finos cristais de 

quartzo e feldspato também ocorrem na matriz calcítica.  

Os cristais de calcita são euédricos, possuem hábito romboédrico Os cristais 

apresentam dimensões com aproximadamente 20 µm. Os cristais esbranquiçados 

apresentados na figura 24 refletem o grau de recristalização que a rocha sofreu durante 

sua diagênese. 

Os cristais de dolomita apresentam-se euédricos, rômbicos, com núcleos escuros e 

bordas claras inferindo as variações nas condições de pressão, temperatura e química 

nas quais se formaram. Pode-se também observar a oxidação local em torno de alguns 

cristais na matriz recristalizada. 
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Figura 24: Fotomicrografia da análise petrográfica mostrando uma visão geral de uma 

seção delgada dos carbonatos da Formação Gramame.  

 

 

 

A Figura 25 apresenta a imagem obtida através da técnica de catodoluminescência 

para a amostra da Formação Gramame.  Os cristais de quartzo e feldspato, apresentam 

formas anédricas e subédricas, com fortes cores azuis no caso do feldspato potássico, e 

marrom ou escuro no caso do quartzo em geral; Estes minerais encontram-se dispersos 

na matriz esparítico.  Os cristais azuis representam grãos de feldspato. A carbonática é 

marcada pelos cristais de coloração laranja escura. Esta cor indica uma alta 

concentração de óxidos nos constituintes essenciais da rocha, possivelmente ankerita. 

Ocorre um cimento mais novo de cor laranja brilhante, calcita rica em Mn. Os cristais 

de dolomita exibem coloração vermelho escuro a marrom, e clara conformação 

rombica.   

As áreas sem luminescência, zonas escuras, indicam a presença de óxidos. Ocorre 

um cimento mais novo, de cor laranja brilhante.  
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Figura 25:  Catodoluminescência mostrando a imagem geral dos calcários dolomiticos da 

Formação Gramame.  
 

 

 

 

 

c) Resultados depois do ensaio de exposição de CO2 da Formação Tambaba 

 

A Figura 26 apresenta os resultados da análise petrográfica para as amostras da 

Formação Tamababa submetidas aos dois ensaios realizados com duração de 20 dias 

(Figura 26b) e 40 dias (Figura 26a). Na fotomicrografia normal de luz transmitida com 

nicois paralelos os cristais de dolomita identificados na matriz por seu hábito 

romboédricos apresentam dimensões de aproximadamente 25µm, indicados pela seta 

preta na Figura 26a. Também é possível observar o cimento esparítico que ainda 

constitui boa parte da matriz original (Figura 26a). A Figura 26b mostra uma 

micrografia de luz transmitida com nicois cruzados da amostra após a realização do 

ensaio com duração de 40 dias. A análise petrográfica mostra a presença dos cristais de 

dolomita em meio a matriz de cristais de calcita original sem maiores alterações visíveis 

em relação a alteração da mineralogia. 

Assim, não foram observadas modificações significativas na estrutura microscópica 

da rocha para os ensaios de 20 e 40 dias, assim como também não foram observadas 

variações significativas na porosidade em relação à rocha original. A Figura 27 mostra 
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as imagens da catodoluminescência feitas a partir das lâminas petrográficas das 

amostras que passaram pelos ensaios com duração de 20 (Figura 26a) e 40 dias (Figura 

25b).  

Figura 26: Fotomicrografias da leitura das 2 lâminas petrográficas das 2 amostras da 

Formação Tambaba após a realização dos ensaios. a) Matriz de calcita espática, rica em 

bioclastos, contendo cristais de dolomita, indicado por seta preta, com dimensões de 

aproximadamente 25µm (ensaio 20 dias). B) matriz formada por bioesprito,  também 

apresentando cristais de dolomita, indicado por seta preta. As áreas escuras indicam a 

ocorrência de sulfeto (pirita), e de oxidação (ensaio 40 dias). 

 

 

Figura 27: Fotomicrografias de amostras da Formação Tamababa após a realização dos 

ensaios através da técnica de Catodoluminescência a) 20 dias e b)40 dias. A matriz 

original, composta por calcita bioespática apresenta coloração laranja a vermelho claro. 

Os cristais de dolomita apresentam coloração vermelho escuro. Os finos cristais de 

feldspato apresentam coloração azul clara. Áreas com cimento calcítico neo-formado 

apresentam coloração laranja clara brilhante em a). 

 

 

a) b) 

b) a) 
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Apesar da aplicação qualitativa, quanto a investigação dos aspectos petrofísicos, a 

observação realizada com base nas lâminas petrográficas sugere que os ensaios 

resultaram na precipitação de calcita, possivelmente a partir da solução reativa. Os 

cristais de calcita neo-formados formaram-se ao redor de cristais já existentes gerando 

um crescimento secundário. Os cristais neo-formados iniciaram o crescimento a partir 

de pequenas projeções romboédricas com diferentes orientações. A Figura 28 apresenta 

uma fotomicrografia na qual ocorre o preenchimento de espaço poroso, envolvendo a 

formação de cimento, englobando também cristais de calcita da matriz original, de 

maior tamanho. Os novos minerais apresentam textura mais final e aparentemente 

formam halos de crescimento tardio em cristais isolados pre-existentes.  

 

Figura 28: Fotomicrografia da análise petrográfica da Formação Tambaba destacando 

uma região com crescimento secundário de calcita. 

 

 

O estudo petrográfico, embora apresente potencial qualitativo, permitiu concluir que 

nas amostras que passaram pelos ensaios com o tempo de duração de 20 dias e 40 dias 

ocorreu um aumento estimado da porosidade em cerca de 5% em relação as amostras da 

rocha original não ensaiada. Isto sugere que houve a estabilização do sistema após o 
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processo difusivo, contribuindo para uma equalização da porosidade, pH e das 

interações rocha-fluido.  

 

d) Resultados depois do ensaio de exposição de CO2 da Formação Gramame 

 

A análise das lâminas petrográficas realizada com apoio de catodoluminescência 

está mostrado na Figura 29, para os ensaios com duração de 20 (Figura 29a) e 40 dias 

(Figura 29b).  

A investigação petrográfica permitiu observar a matriz original, composta por 

calcita bioespática contendo cristais bem formados de dolomita. Os cristais de dolomita 

apresentam coloração vermelho escuro, e os finos cristais de feldspato apresentam 

coloração azul clara. Na Figura 29b, obtida com a técnica de Catodoluminescência, é 

possível observar um grande cristal de dolomita que apresenta crescimento secundário 

de calcita, que aparece com coloração laranja brilhante. É possível que neste caso houve 

o processo de de-dolomitização, durante a diagênese tardia, que implica na substituição 

do cimento de dolomita por cimento de calcita. A região de zoneamento concêntrica 

também apresenta uma alternância entre as luminescências, com brilhos de maior e 

menor intensidade, sendo que esta variação refere-se à concentração diferenciada entre 

Mn2+ e Fe2+. A seta amarela indica uma zona não-luminescente que sugere a ocorrência 

de dolomita rica em ferro (ankerita), conforme também identificado através dos 

difratogramas. As setas vermelhas apontam alguns cristais de dolomita espalhados no 

cimento esparitico (marrom escuro a laranja escuro).  

Figura 29: Fotomicrografias analisadas para as amostras da Formação Gramame após os 

ensaios de (a) 20 dias obtida com nicois cruzados e (b) 40 dias obtida com a técnica de 

Catodoluminescência. 
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Nas análises petrográficas tanto dos ensaios de 20 dias como nos de 40 dias, foi possível 

verificar a precipitação de calcita, pois esses novos minerais precipitados e cristalizados 

ao redor de cristais já existentes geraram um crescimento secundário ou um cimento 

esparítico. Os novos cristais começaram a ser nucleados, preenchendo os espaços 

intergranulares, podendo ser cristalizados ao redor de cristais pré-existentes.  

 

A Figura 30 apresenta uma fotomicrografia da Formação Gramame se observa uma 

matriz esparítica, sugerindo um crescimento secundário de cristais de dolomita que 

substituíram a calcita matriz (seta amarela). Destaque para a matriz contendo várias 

zonas afetadas pela presença de óxidos formados a partir do efeito de dissolução da 

matriz durante a diagênese da rocha.  

 

Figura 30: Análise petrográfica das amostras da Formação Gramame. 
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Quanto as análises para a determinação da porosidade, devido ao potencial 

qualitativo, esta foi tomada apenas como uma referência. A porosidade pode variar 

localmente na amostra, sendo necessário uma avaliação cautelosa para que se possa 

definir valores efetivos. A investigação petrográfica das amostras que passaram pelo 

ensaio de 20 dias permitiu inferir que houve um aumento da porosidade em cerca de 

10% em relação à rocha original, não ensaiada. Já a análise das amostras que passaram 

pelo ensaio de 40 dias permitiu inferir que houve um aumento estimado de cerca de 

12% em relação as amostras de rocha original não-ensaiada. Em comparação com os 

ensaios realizados com 20 e 40 dias de duração, foi possível avaliar que a estabilização 

do sistema após o processo difusivo contribuiu para a equalização da porosidade, pH e 

interações rocha-fluido. Essa porosidade do tipo vugular foi observada a olho nu nos 

testemunhos, assim como na análise petrográfica das amostras ensaiadas. A porosidade 

vugular existe nessas amostras por conta dos efeitos da diagênese. Esse aumento parece 

muito grande para uma rocha que apresenta baixa permeabilidade.  

 

4.1.4 Tomografia computadorizada 

 

As análises tomográficas visam interpretar as imagens qualitativamente das 

amostras da Formação Gramame e Tambaba antes e após ensaio de exposição de CO2 e 

assim, entender o fenômeno físico-químico ocorrido nas amostras, verificando possíveis 

mudanças nas rochas. A Figura 31 mostra a tomografia computadorizada da Formação 

Gramame antes e após ensaio de exposição de CO2 com duração de 40 dias. Figura 32 

mostra a tomografia computadorizada da Formação Tambaba antes e após ensaio de 

exposição de CO2 com duração de 40 dias. 

Observa-se que após 40 dias de interação da rocha com o fluido reativo, ocorre uma 

mudança na estrutura da amostra, decorrente do fenômeno de difusão. Esse fenômeno 

ocorre quando uma rocha está submetida a altas temperaturas e pressões, e ocorre uma 

fase de redução do tamanho dos grãos por dissolução. Esse fenômeno pode ser 

observado na Figura 32 na análise da formação Tambaba após 40 dias de ensaio. 
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Figura 31: Tomografia computadorizada das amostras da formação Gramame (a) 

antes (CENPES) e (b) após 40 dias de ensaio (DEN). 

 

 

 

Figura 32: Tomografia computadorizada das amostras da formação Tambaba (a) 

antes (DEN) e (b) após 40 dias de ensaio (CENPES). 

    

 

 

4.2 Resultados Numéricos 

 

Com a finalidade de avaliar, através de modelos numéricos, as modificações físicas 

causadas pelo fenômeno de dissolução nas rochas sintéticas ensaiadas, foi realizado um 

estudo inicial através de modelagem hidrogeoquímica unidimensional. 

a) b) 

a) b) 
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Assim, verificou-se através dos resultados obtidos na simulação via PHREEQC, que 

após a exposição de CO2 e estabilização do mesmo as condições supercríticas, 

observou-se que as reações químicas ocorridas fizeram que o fluido se tornasse reativo, 

composto basicamente de ácido carbónico com pH chegando a 4,6. 

  

 

4.2.1 Análise dos resultados de exposição de CO2 no PHREEQC 

 

Com base nos resultados obtidos nos análises de difratometria mineralógica das 

amostras, foi-se estipulado uma composição relativa da rocha a ser simulada no 

programa PHREEQC, conforme apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4: Composição estipulada da rocha. 

 

 

Na figura 33, é possivel observar uma redução da molalidade dos componentes em 

análise (Ca+2, Mg+2, HCO3, CO2), onde a concentração molal expressa o número de 

mols do soluto (rocha) existente por quilogramas de solvente (fluído reativo) sugerindo 

a ocorrencia de dissolução e precipitação de minerais.  

A Figura 34 mostra os resultados da simulação da concentração dos minerais em 

solução durante o aquecimento. Como também observado nos resultados experimentais, 

nas Figuras 33 e 34 é possível avaliar uma redução no percentual de pirita (Disulfeto de 

Ferro – FeS2) mediante um processo oxidativo. A adição de mais água e oxigênio 

transforma o sulfato ferroso em ácido sulfúrico que mesmo em solução fraca constitui 

um reagente muito eficiente que age sobre outros compostos minerais. Logo, a oxidação 
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da pirita se constitui para as reações subsequentes. Os fenômenos de precipitação e 

dissolução da rocha após contato com o fluido reativo (ácido carbônico) sugerem 

processos de calcitização e dolomitização, onde a princípio a reação entre os carbonatos 

com os elementos de Calcio (Ca) tem uma maior facilitação, como vistos nos ensaios de 

40 dias.  

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Simulação da molalidades durante aquecimento 
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Figura 34: Simulação da concentração dos minerais na solução durante aquecimento 
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CAPÍTULO 5 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

FUTUROS 

 

5.1 Considerações finais 

 

      Com o objetivo de analisar o comportamento de rochas carbonáticas sob exposição 

de CO2 supercrítico, utilizou-se reatores de alta pressão com controle de temperatura e 

pressão. Desta maneira, para realizar os ensaios foram coletadas amostras de duas 

formações: Gramame e Tambaba onde através do ensaio de difratometria, ambas 

formações foram discretizadas como rochas carbonáticas diferenciadas por seus 

minerais secundários e compostas principalmente por calcita, dolomita e pirita. 

Além disso, foram realizadas diferentes análises para verificar a influência do CO2 

supercrítico nas amostras, como as análises de tomografia computadorizada, analises 

petrográficas e de catodoluminescência. 

Nas análises de petrografia e catodoluminescência, foi possível identificar que a 

interação rocha-fluido causou a dissolução parcial de minerais de carbonato através da 

acidificação da água contida nos poros em ambos os intervalos de tempo analisados. 

Mediante a precipitação e dissolução dos minerais, é sugerido a ocorrência de processos 

de calcitização e dolomitização, além de a estabilização do sistema mediante a redução 

da concentração de CO2, tornando o sistema novamente em condições de equilíbrio para 

o carbonato.  

Os resultados das simulações numéricas obtidas pelo programa PHREEQC foram 

satisfatórias, uma vez que validou os resultados obtidos experimentalmente, sugerindo 

uma possível ocorrência de processos de calcitização, dolomitização e dedolomitização 

após o equilíbrio químico do sistema. Como também observado nos resultados 

experimentais, também foi sugerido à ocorrência dos fenômenos de precipitação e 

dissolução da rocha após interação entre o fluido reativo e as amostras. Além disso, foi 

possível avaliar uma redução no percentual de pirita (Disulfeto de Ferro – FeS2), 

mediante a um processo oxidativo, sugerindo a formação de ácido sulfúrico em solução 

fraca, sendo este um reagente muito eficiente que age sobre outros compostos minerais, 

podendo contribuir com a dissolução parcial de minerais de carbonato. 
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Os resultados obtidos nesta dissertação foram de grande importância na análise de 

viabilidade para armazenamento geológico de dióxido de carbono em reservatório, pois 

foi verificado que as reações geoquímicas podem afetar a porosidade da rocha, 

aumentando ou diminuindo sua capacidade de reter CO2.  

Além disso, não foram observadas modificações significativas na rocha em 

comparação entre os ensaios de 20 e 40 dias. Quanto a porosidade foram observadas 

uma variação de cerca e 12%, que para este tipo de rocha é uma variação significativa. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

 Realizar ensaios com maiores pressões e temperaturas para verificar maiores 

alterações físicas e mineralógicas na estrutura da rocha submetida à exposição de 

CO2. 

 

 Realizar ensaios com rochas carbonáticas sintéticas. 

 

 Realizar ensaios de exposição de CO2 com uma solução sintética de água do mar. 
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