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Resumo

Atualmente o aquecimento global tem sido um grande motivo de preocupação mundial

devido a sua importância. As emissões excessivas de gases de efeito estufa são apontadas

como os principais vetores deste problema, em especial de dióxido de carbono (CO2). A

captura e armazenamento de CO2 em formações geológicas são uma possível alternativa para

a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, tornando necessário o estudo sobre a

viabilidade técnica deste tipo de tecnologia. Assim, o presente estudo refere-se ao

armazenamento de CO2 em poços de petróleo considerando a salinidade das águas de

formação. Na primeira etapa do trabalho avaliaram-se as alterações microestruturais na

presença apenas de água e CO2. Como continuidade da pesquisa investigou-se a evolução da

degradação da pasta de cimento ao longo do tempo quando submetida a CO2 supercrítico

úmido e em presença de solução salina de diferentes concentrações, analisando as mudanças

microestruturais por meio da microscopia eletrônica de varredura e microscopia óptica. A

importância desse estudo consiste no fato que a águas de formação são salinas e esta

salinidade varia conforme a região em que se encontra o poço e a profundidade do mesmo.

Utilizando a norma API, especificação 10A moldaram-se corpos de prova de cimento

tipo Portland, classe G para avaliação da degradação do cimento em presença de CO2 com

soluções salinas de 0,5, 1, 2 e 4 molar de NaCl. Submeteram-se os corpos de prova a pressão

de 15 MPa e temperatura de 70°C, em contato com dois meios: com solução salina saturada

com CO2 e CO2 supercrítico úmido. Os corpos de prova permaneceram sob estas condições

durante 50 dias. Após os ensaios, foram feitas análises em microscópio de varredura

eletrônica e análises em microscópio óptico com o objetivo de avaliar as mudanças
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microestruturais decorrentes da reação do cimento com o CO2. Os resultados obtidos levam a

conclusão de que em meio de solução salina saturada com CO2 a degradação se dá mais

intensamente do que em meio ao CO2 supercrítico úmido e que quanto maior a salinidade do

meio, menor a degradação da pasta de cimento devido à solubilidade do CO2 diminuir com a

mesma.
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