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Resumo 

 

A captura e o armazenamento geológico de CO2 são tecnologias desenvolvidas mundo 

afora para a redução de emissões de dióxido de carbono na atmosfera. Como os meios 

geológicos armazenaram óleo e gás por milhares de anos, é possível supor que estes sejam 

estáveis para o armazenamento de CO2 também em escala de tempo geológica. A injeção de 

CO2 em reservatórios de petróleo não é interessante apenas do ponto de vista ambiental, mas 

também pelo aspecto econômico: quantidades adicionais de óleo e gás podem ser recuperadas 

em um campo através deste processo (denominado recuperação avançada, ou simplesmente 

EOR, do inglês enhanced oil recovery). Esta técnica permite uma recuperação de até 45% da 

quantidade original de hidrocarbonetos no reservatório. Dois principais tipos de reservatórios 

de rochas sedimentares podem ser contemplados para o armazenamento de CO2: reservatórios 

siliclásticos e reservatórios carbonáticos. Ambos são atrativos para o armazenamento de gás 

carbônico, pois apresentam uma grande capacidade e potencial, porém os reservatórios 

carbonáticos são muito mais reativos em presença de grandes quantidades de CO2. A 

reatividade geoquímica de um composto carbonático de dolomita-calcita característico de 

reservatórios para armazenamento geológico foi estudada em uma série de seis 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 e as 

análises das soluções por ICP-OES. 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 
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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. Baseado nos 

resultados obtidos é possível avaliar o comportamento dos minerais carbonáticos durante os 

processos de injeção e aprisionamento de CO2 em meio geológico nas condições do 

reservatório. 
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