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RESUMO 

 

 Em um poço de petróleo a cimentação dos revestimentos tem grande 

importância, pois além de garantir a segurança do poço para que este não colapse, ela também 

promove o isolamento das formações rochosas para que não ocorra comunicação entre os 

fluidos adjacentes. Desta forma, é importante que a matriz de cimento possua estabilidade 

estrutural e química. O dióxido de carbono tem sido um agente que tem comprometido essa 

estabilidade. Em determinados campos petrolíferos, ele pode ser encontrado em grandes 

quantidades e em condições ideais para a carbonatação e posterior degradação da matriz de 

cimento, de forma a comprometer o selo hidráulico entre as formações, podendo também 

formar caminhos preferenciais de saída de fluidos da formação para o espaço anular do poço 

de petróleo. A sílica flour tem sido utilizada com grande frequência em poços que estão 

sujeitos a altas temperaturas, sejam os de elevadas profundidades ou no caso daqueles onde 

são injetados vapor como alternativa para recuperação avançada em reservatórios de óleo 

pesado. Com base no exposto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a influência de 

ambientes ricos em CO2 na estabilidade química da matriz do cimento contendo sílica flour. 

Foram preparadas pastas contendo sílica flour e curadas por 30 dias sob temperatura de 65ºC 

e 3000psi (20,7Mpa) de pressão. Após a cura, parte das amostras foram analisadas 

quimicamente e outra parte submetida à atmosfera de CO2 em uma autoclave por 30 e 60 dias 

e analisadas após este processo de carbonatação. As amostras foram caracterizadas por 

difração de raios x (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de 

infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) e termogravimetria (TG). As pastas 

cimentícias curadas por 60 dias foram as que apresentaram maior área carbonatada. As 

amostras curadas em ambiente de CO2 saturado apresentam maior carbonatação em relação às 

amostras curadas em ambiente supercrítico, o que está diretamente relacionado à 

concentração de CO2 do meio. Os espectros de infravermelho apresentaram bandas 

características dos produtos de carbonatação da matriz do cimento, com estiramento do grupo 

carbonato no comprimento de onda de 875cm
-1

, que é característico da calcita. Nas imagens 

obtidas por MEV pode-se observar a presença de cristais de aragonita (CaCO3). O efeito da 

carbonatação em poços petrolíferos pode afetar consideravelmente a microestrutura da matriz 

de cimento podendo comprometer o selo hidráulico do poço. 

 

Palavras-chave: Cimento. Poços de petróleo. Sílica flour. Dióxido de carbono. Carbonatação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 In oil well cementation casing is very important because in addition to ensuring 

the safety of the well so that it does not collapse, it also promotes the isolation of the rock 

formations so that there is communication between the adjacent fluids. Thus, it is important 

that the cement matrix has structural and chemical stability. Carbon dioxide has been an agent 

that this stability is compromised. In particular oil fields, it can be found in large quantities 

and in ideal conditions for carbonation and subsequent degradation of the cement matrix, in 

order to compromise the hydraulic seal between the formations, and may also form 

preferential paths of fluid to exit the formation the annular space of the oil well. The silica 

flour has been used frequently in wells that are subjected to high temperatures, be the case in 

very deep or those which are injected steam as an alternative for enhanced recovery of heavy 

oil reservoirs. Based on the above, this study aims to evaluate the influence of environments 

rich in CO2 in the chemical stability of the cement matrix containing silica flour. Pastes 

containing silica flour and cured for 30 days under temperature of 65°C and pressure of 

3000psi (20,7MPa) were prepared. After curing, some of the samples were analyzed 

chemically and part subjected to CO2 atmosphere in an autoclave for 30 and 60 days and 

analyzed after this carbonation process. The samples were characterized by X ray diffraction 

(XRD), scanning electron microscopy (SEM), infrared spectroscopy by Fourier transform 

(FTIR) and thermogravimetry (TG). The cement pastes cured for 60 days showed the greater 

carbonated area. The samples cured in saturated CO2 environment suffered greater 

carbonation compared to samples cured in supercritical environment, which is directly related 

to CO2 concentration in the environment. Infrared spectra showed characteristic bands of 

carbonation products cement matrix, with stretch carbonate group at a wavelength of 875cm
-1

, 

which is characteristic of calcite. The images obtained by SEM it can be observed the 

presence of crystal of aragonite (CaCO3). The effect of carbonation in oil wells can greatly 

affect the microstructure of the cement matrix may compromise the hydraulic seal the well. 

Keywords: Cement. Oil Well. Silica flour. Carbondioxide. Carbonation.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 -  Frentes de carbonatação e bicarbonatação.................................................. 13 

Figura 2 - Micrografia eletrônica de varredura mostrando a morfologia da fase 

C-S-H .......................................................................................................... 

 

19 

Figura 3 - Micrografia eletrônica de varredura mostrando a morfologia da fase 

portlandita ................................................................................................... 

 

20 

Figura 4 - Micrografia eletrônica de varredura da etringita ......................................... 21 

Figura 5 - Caminhos preferenciais para fuga de CO2 em um poço de petróleo .......... 22 

Figura 6 - Corpos de cimento carbonatados, mostrando o avanço das frentes de 

carbonatação com o passar do tempo .......................................................... 

 

26 

Figura 7 - Seccionamento do corpo de prova após a cura inicial de 30 dias ............... 27 

 

Figura 8 - Organização dos corpos de prova no interior da autoclave ........................ 28 

Figura 9 - Dimensões dos corpos de cimento e sua seção horizontal .......................... 29 

Figura 10 - Corpo-de-prova com segmentos de reta utilizados para determinação 

do raio médio da área não carbonatada ....................................................... 

 

 

30 

Figura 11 - Amostras com 30 dias de carbonatação na autoclave, após a aplicação da 

fenolftaleína. (a) Amostra que foi carbonatada em ambiente de CO2 

supercrítico. (b) Amostra que foi carbonatada em meio saturado de CO2.. 

 

 

 

32 

Figura 12 - Curva termogravimétrica da amostra curada por 30 dias em condições 

BHST e pressão Atmosférica ...................................................................... 

 

34 

Figura 13 - Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 30 dias na 

autoclave em condições de CO2 supercrítico .............................................. 

 

34 

Figura 14 - Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 30 dias na 

autoclave em condições de CO2 saturado ................................................... 

 

35 

Figura 15 - Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 

30 dias na autoclave em ambiente rico de CO2 saturado ............................ 

 

36 

Figura 16 - Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 

30 dias na autoclave em ambiente rico de CO2 supercrítico ....................... 

 

37 

Figura 17 - Comparativo entre os difratogramas das amostras curadas por 30 dias, em 

condições BHST e na autoclave em condições de CO2 supercrítico e CO2 

saturado ....................................................................................................... 

 

 

 

38 

   



 
 

Figura 18 - Espectro de infravermelho das amostras que sofreram carbonatação 

durante 30 dias na autoclave, tanto em ambiente rico de CO2 saturado 

como CO2 supercrítico ................................................................................ 

 

 

 

39 

Figura 19 Amostras com 60 dias de carbonatação na autoclave, após a aplicação da 

fenolftaleína. (a) Amostra que foi carbonatada em ambiente de CO2 

supercrítico. (b) Amostra que foi carbonatada em meio saturado de CO2 .. 

 

 

 

40 

 

Figura 20 - Curva termogravimétrica da amostra curada por 60 dias em condições 

BHST e pressão atmosférica ....................................................................... 

 

 

41 

Figura 21 -  Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 60 dias na 

autoclave em condições de CO2 supercrítico .............................................. 

 

 

42 

Figura 22 - Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 60 dias na 

autoclave em condições de CO2 saturado ................................................... 

 

 

42 

 

Figura 23 - Imagem de MEV da borda da amostra que foi curada durante 60 dias em 

condições BHST e pressão atmosférica ...................................................... 

 

44 

Figura 24 - Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 

60 dias na autoclave em ambiente rico de CO2 saturado ............................ 

 

45 

Figura 25 - Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 

60 dias na autoclave em ambiente rico de CO2 supercrítico ....................... 

 

45 

Figura 26 - Comparativo entre os difratogramas das amostras curadas por 60 dias, em 

condições BHST e na autoclave em condições de CO2 supercrítico e CO2 

saturado ....................................................................................................... 

 

 

 

47 

Figura 27 - Espectro de infravermelho das amostras curadas com 60 dias. Tanto a 

que foi curada em condição BHST como as que sofreram carbonatação 

durante 60 dias na autoclave........................................................................ 

 

 

 

48 

   

     

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Composição percentual de um clínquer de cimento portland................. 17 

Tabela 2 - Componentes da formulação da pasta aditivada com sílica ................... 27 

Tabela 3 - Percentual da área carbonatada em ambiente com CO2 supercrítico e 

em meio saturado de CO2 para as amostras com 30 dias de 

carbonatação........................................................................................... 

 

 

33 

Tabela 4 -  Porcentual de perda de massa das análises termogravimétricas das 

amostras curadas em 30 dias.................................................................. 

 

35 

Tabela 5 -  Vibrações características do carbonato, observadas nos espectros na 

região do infravermelho da calcita e da aragonita .................................. 

 

39 

Tabela 6 -  Porcentual de perda de massa das análises termogravimétricas das 

amostras curadas em 60 dias .................................................................. 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

API - American Petroleum Institute 

API SPEC 10 - Specification for Cements and Materials for Well Cementing 

Atm - Pressão atmosférica 

BHCT - 

 

Temperatura mínima obtida no fundo do poço após um período 

em circulação 

BHST - Temperatura máxima de fundo de poço em condição estático 

C3A - Aluminato tricálcico 

C2S - Silicato dicálcico 

C3S - Silicato tricálcico 

C4AF - Ferro-aluminato tetracálcico 

CSH - Silicato de cálcio hidratado 

CO2 - Dióxido de carbono 

DRX - Difratometria de raios X 

dTG -  Derivada da termogravimetria 

FTIR - Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de 

Fourier  

g - Gramas 

gal - Galão 

gpc - Galão por pé cúbico de cimento 

IR - Espectroscopia na região do infravermelho 

L - Litro 

MEV - Microscopia eletrônica de varredura 

MPa - Mega pascal 

ppg - Concentração em Lb/gal 

SAT - Saturado 

SC - Supercrítico 

TG - Termogravimetria 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO................................................................................................ 13 

2 OBJETIVOS..................................................................................................... 15 

2.1 OBJETIVO GERAL .........................................................................................  15 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS............................................................................ 15 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA....................................................................... 16 

3.1 CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO................................................. 16 

3.2 CIMENTO PORTLAND................................................................................... 16 

3.2.1 C3S – Silicato tricálcico.................................................................................... 17 

3.2.2 C2S – Silicato dicálcico.................................................................................... 17 

3.2.3 C3A – Aluminato tricálcico............................................................................. 18 

3.2.4 C4AF – Ferro-aluminato tetracálcico............................................................. 18 

3.3 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO....................................................................... 18 

3.4 A PRESENÇA DE CO2 EM POÇOS DE PETRÓLEO ................................... 21 

4 MATERIAIS E MÉTODOS........................................................................... 27 

4.1 METODOLOGIA.............................................................................................. 27 

4.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO............................................................... 29 

4.2.1 Análise visual com fenolftaleína..................................................................... 29 

4.2.2 Difratometria de raios X (DRX) .................................................................... 30 

4.2.3 Termogravimetria (TG) ................................................................................. 31 

4.2.4 
Espectroscopia na região do infravermelho por transformada  

de Fourier (FTIR) ........................................................................................... 
31 

4.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ............................................... 31 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO..................................................................... 32 

5.1 ANÁLISE DAS AMOSTRAS COM 30 DIAS DE CURA .............................. 32 

5.1.1 Ensaio com a fenolftaleína ............................................................................. 32 

5.1.2 Termogravimetria ........................................................................................... 33 

5.1.3 Microscopia eletrônica de varredura ............................................................ 36 

5.1.4 Difratometria de raios X ................................................................................ 38 

5.1.5 
Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de 

Fourier ............................................................................................................. 

  

 39 

5.2 ANÁLISE DAS AMOSTRAS COM 60 DIAS DE CURA .............................. 40 

5.2.1 Ensaio com a fenolftaleína ............................................................................. 40 



 
 

5.2.2 Termogravimetria ........................................................................................... 41 

5.2.3 Microscopia eletrônica de varredura ............................................................ 44 

5.2.4 Difratometria de raios X ................................................................................ 46 

5.2.5 
Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de 

Fourier ............................................................................................................. 

 

48 

6 CONCLUSÕES................................................................................................ 49 

7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS......................................... 50 

 REFERÊNCIAS .............................................................................................. 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

A cimentação de poços de petróleo consiste basicamente, em uma operação com o 

objetivo de promover o isolamento hidráulico do poço através do preenchimento do espaço 

anular entre o revestimento e a parede da formação, protegendo o revestimento contra fluidos 

agressivos oriundos da formação rochosa (SOUZA, 2010). Quando uma operação de 

cimentação é malsucedida, pode acontecer o influxo de fluidos e gases, inclusive o CO2, 

gerando graves problemas.  

A produção de óleo no Brasil hoje em dia tem tido uma atenção especial para a 

produção no pré-sal, que colocou o Brasil como uma grande potência nas reservas mundiais. 

O petróleo produzido nos campos do pré-sal tem apresentado elevadas concentrações de CO2. 

Segundo a entrevista da Folha online com representantes da Petrobras em 2009, estimativas 

apontam que somente nas duas áreas com reservas delimitadas – os campos de Tupi e Iara, 

onde há um acúmulo de até 12 bilhões de barris de óleo e gás – existam 3,1 bilhões de 

toneladas de CO2 (FOLHA, 2009). 

O CO2 ao entrar em contato com o cimento, em determinadas condições de 

temperatura e pressão, pode degradá-lo através de reações químicas, por exemplo, a 

carbonatação, gerando zonas na matriz do cimento, figura 1, e consequentemente fraturas 

nessa camada de cimento, fazendo com que esse gás saia da formação rochosa, gerando um 

fluxo de gás entre a formação e a superfície, por diferentes caminhos preferenciais formados. 

Figura 1 – frentes de carbonatação e bicarbonatação

 
Fonte: Vecchia, 2009. 
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Como forma de prevenir falhas durante operações de cimentação primária, tem se 

utilizado diversos tipos de aditivos, a fim de ajustar as propriedades da pasta de cimento às 

necessidades de cada poço, levando em consideração sua temperatura, pressão e tipos de 

fluidos produzidos. A sílica flour é um aditivo indispensável para poços de petróleo que terão 

incidência de altas temperaturas, ela age na matriz cimentícia reduzindo a relação Ca/Si 

evitando assim a formação de produtos metaestáveis do tipo α-CSH os quais reduzem a 

resistência mecânica do cimento. Ela também reage com o Ca(OH)2 produzindo silicatos 

hidratados com maior estabilidade química. Essas reações são conhecidas como reações 

pozolânicas (SOARES, 2015).  

Com base nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito da 

exposição de pastas de cimento contendo sílica flour em ambientes ricos em CO2 supercrítico 

e saturado. Para tal foram utilizadas algumas técnicas já conhecidas na literatura, tal como a 

análise termogravimétrica, microscopia eletrônicas de varredura, espectroscopia na região do 

infravermelho, difração de raios X. Para a realização das reações de carbonatação foi utilizada 

uma autoclave do fabricante Top Industrie, feito para esta pesquisa, que simula condições 

específicas de concentração de CO2, temperatura e pressão. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a degradação de pastas de cimento contendo sílica flour em ambientes de CO2 

supercrítico e saturado. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar o percentual de carbonatação da matriz de cimento em ambientes de CO2 

saturado e supercrítico;    

 Determinar os polimorfos do CaCO3 formados durantes as reações de carbonatação; 

 Analisar como o tempo de exposição à atmosfera de CO2 das amostras levadas para a 

autoclave, influenciará nas frentes de carbonatação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 CIMENTAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO 

 

Após a descida da coluna de revestimento, geralmente o espaço anular entre a 

tubulação de revestimento e as paredes do poço é preenchido com cimento, de modo a fixar a 

tubulação e evitar que haja migração de fluidos entre as diversas zonas permeáveis 

atravessadas pelo poço, por detrás do revestimento. A cimentação do espaço anular é 

realizada, basicamente, mediante o bombeio da pasta de cimento, que é deslocada através da 

própria tubulação de revestimento. Após o endurecimento da pasta, o cimento deve ficar 

fortemente aderido à superfície entre do revestimento e à parede do poço, nos intervalos 

previamente definidos (THOMAS, 2004). 

As operações de cimentação são divididas entre primária, que é feita logo após a 

descida de cada revestimento, e a secundária que são operações que são comumente feitas 

para corrigir a cimentação primária ou mesmo para isolar zonas ou até mesmo para abandono 

de poço, onde são usados tampões de cimento. 

Isolamento de zonas é certamente uma das funções mais importantes da bainha de 

cimento. É tão crítico, que pequenas mudanças na qualidade do cimento ou nas forças de 

aderência cimento/revestimento e cimento/formação já são consideradas mudanças de risco, 

não podendo ocorrer. Fluxo de fluido ao longo da bainha de cimento é invariavelmente um 

acontecimento indesejável. Para um poço de produção, isto se manifesta tanto pela perda de 

fluido do reservatório através de fluxos cruzados ao longo da bainha quanto pelo influxo de 

fluidos oriundos de outras formações para a camada de trabalho, camada ativa. Efeitos 

semelhantes podem ocorrer em operações de Injeção, fraturamento hidráulico, dentre outros 

(NELSON, 1990). 

 

3.2 CIMENTO PORTLAND 

 

Segundo MEHTA, 2001, o cimento portland é um aglomerante hidráulico produzido 

pela moagem do clínquer, que consiste essencialmente de silicatos de cálcio hidráulicos, 

usualmente com uma ou mais formas de sulfato de cálcio como um produto de adição. Os 

clínqueres são nódulos de 20 a 25 mm de diâmetro de um material sintetizado, produzido 

quando uma mistura de matérias-primas de composição pré-determinada é aquecida a altas 

temperaturas (FREITAS, 2008). 
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A composição do clínquer do cimento portland tem quatro principais óxidos, são eles: 

Óxido de cálcio, óxido de silício, óxido de alumínio e óxido de ferro, estes seguem a 

composição percentual num clínquer de cimento portland, na tabela1, já seguidas das 

notações usadas para cada óxido, dado a complexidade das reações que serão aqui 

apresentadas (TAYLOR, 1990). 

 

Tabela 1 – Composição Percentual de um clínquer de cimento portland 

Composto Notação Proporção 

Óxido de Cálcio – CaO C 60% – 67% 

Óxido de Silício – SiO2 S 17% – 25% 

Óxido de Alumínio – Al2O3 A 3% – 8% 

Óxido de Ferro – Fe2O3 F 0,5% – 6% 

Fonte: Taylor, 1990 

 

Esses óxidos formam as principais fases do cimento, C3S C2S, C3A e C4AF. Vamos 

apresentar cada um e seu papel na matriz do cimento. 

 

3.2.1 C3S – Silicato tricálcico  

 

Esta fase do cimento é comumente conhecida como alita (Ca3SiO5), este apresenta 

forma hexagonal quando observado em microscópio. O C3S é o principal componente da 

maioria dos clínqueres de cimento Portland. A alita é a principal responsável pelas 

propriedades hidráulicas e mecânicas do cimento, pois reage rapidamente com a água 

provocando uma imediata liberação de calor e elevada resistência inicial. Sua hidratação 

começa em poucas horas e desprende quantidade de calor inferior ao C3A (FREITAS, 2008). 

 

3.2.2 C2S – Silicato dicálcico 

 

A belita como é comumente conhecido o Ca2SiO4 (C2S) apresenta, mais 

frequentemente, uma forma arredondada quando observado no microscópio óptico. A belita 

reage lentamente com a água e desprende menor calor de hidratação que o C3S, apresentando 

inicialmente baixa resistência mecânica. Mas contribui decisivamente, em longo prazo, para o 

aumento da resistência final do cimento.  
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3.2.3 C3A– Aluminato tricálcico 

 

A celita (Ca3Al2O3) apresenta-se, em geral, cristalizado, devido a um resfriamento 

lento do clínquer, ao sair do forno, tem formato cúbico. O aluminato tricálcico é o principal 

responsável pelo endurecimento (pega) do cimento, pois reage rapidamente com a água e se 

cristaliza em poucos minutos, conferindo ao cimento, juntamente com o C3S, a resistência 

inicial às solicitações mecânicas.  

 

3.2.4 C4AF – Ferro-aluminato tetracálcico 

 

A ferrita (Ca2AlFeO5) constitui, juntamente com C3A, a fase intersticial do clínquer. 

Esta fase não é um composto definido, mas sim uma solução sólida, variando de C2F a C8A3F. 

A ferrita apresenta valor hidráulico baixo e tem pequena participação na resistência aos 

esforços mecânicos do cimento. Ela libera baixo calor de hidratação e reage mais lentamente 

que o C3A (FREITAS, 2008). 

 

3.3 HIDRATAÇÃO DO CIMENTO 

 

Após a mistura do cimento portland com água, ocorre as reações de hidratação dos 

componentes anidros do cimento (C3S, C2S, C3A e o C4AF). A hidratação do cimento se dá 

nos seguintes estágios: dissolução-precipitação e depois por difusão. O primeiro, conhecido 

como processo de hidratação inicial, ocorre ao se adicionar certa quantidade de água ao 

cimento portland. Nessa etapa tem-se, quase que instantaneamente, o início de uma série 

complexa de reações de dissolução de compostos anidros e a formação de novas fases 

hidratadas na solução. Nesse estágio, há um aumento da taxa de liberação de calor. Esta taxa 

diminui rapidamente durante o período de indução, que é o período subsequente conhecido 

por período de dormência, que ocorre a partir dos 15 minutos iniciais até cerca de 4 horas 

após a mistura (JOLICOUER e SIMARD, 1998; HANEHARA e YAMADA, 1999). 

O processo de hidratação do silicato tricálcico (C3S) e do silicato dicálcico (C2S) 

ocorrem simultaneamente, produzindo silicato de cálcio hidratado (C-S-H) e hidróxido de 

cálcio (CH) que está na forma de Portlandita. (NELSON, 1990). As reações de hidratação do 

C3S e do C2S não tem uma estequiometria totalmente perfeita, mas seguem conforme descrito 

nas equações 1 e 2: 
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2𝐶3𝑆 + 6𝐻 → 𝐶3𝑆2𝐻3 +  3 𝐶𝐻           (𝐸𝑞. 1) 

2𝐶2𝑆 + 4𝐻 → 𝐶3𝑆2𝐻3 +  𝐶𝐻              (𝐸𝑞. 2) 

  

O CSH por ser um composto totalmente amorfo, como vemos na figura 2, está 

relacionado apenas com a resistência da pasta de cimento. O CSH proveniente do C3S é 

responsável pela resistência inicial, enquanto que o CSH do C2S é o componente responsável 

pela resistência final do cimento. A portlandita, Ca(OH)2, tem uma estrutura cristalina (figura 

3), têm uma forma hexagonal, contribui muito pouco para a resistência do cimento, porém 

tem grande influência no tempo de pega da pasta de cimento.   

 

Figura 2– Micrografia eletrônica de varredura mostrando a morfologia da fase C-S-H 

 

 
Fonte: Zak et al, 2015. 
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Figura 3– Micrografia eletrônica de varredura mostrando a morfologia da fase portlandita 

 
Fonte: Galan et al, 2015. 

 

As reações de hidratação do C3A e C4AF são muito importantes para as condições 

reológicas durante as primeiras horas de hidratação do cimento, assim como o endurecimento 

inicial da pasta de cimento. O C3A ao reagir com o gesso hidratado (CaSO4.2H2O), controla a 

sua hidratação, uma vez que a ausência desses ocorreria o enrijecimento muito rápido da pasta 

de cimento portland, conhecido como pega instantânea, que prejudica as propriedades físicas 

da pasta (NELSON,1990). 

  O resultado da reação do gesso com o C3A é a formação do sulfoaluminato insolúvel 

(3CaO.Al2O3.3CaSO4.3H2O), mas, eventualmente, forma-se um composto metaestável 

chamado de aluminato de cálcio hidratado, conhecido como etringita, podemos ver seu 

formato cristalográfico pela figura 4. 
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Figura 4– Micrografia eletrônica de varredura da etringita 

 
Fonte: Chrysochoou, 2006. 

 

Ainda, existe a reação do C4AF com o gesso, formando fases similares etringita, é 

diferenciada pela substituição parcial do Al por Fe, o ferroaluminato de cálcio e 

sulfoaluminato de cálcio, que podem acelerar a hidratação dos silicatos. 

 

3.4 A PRESENÇA DE CO2 EM POÇOS DE PETRÓLEO 

 

O CO2 encontrado nos reservatórios de petróleo pode ser proveniente tanto da ação 

humana (BOLOURINJAD, 2014), como fim de aumentar a recuperação de petróleo através 

da injeção de CO2, como também proveniente da natureza. Caso a cimentação não tenha sido 

feita de forma correta, o CO2 pode efluir da formação para a superfície através de fissuras, 

geradas pelas reações de carbonatação como já expomos anteriormente.  

A presença do CO2 nos reservatórios de petróleo tem sido um fator preocupante à 

produção do óleo nessas regiões, pois o CO2 com temperaturas e pressão acima do ponto 

crítico, 31,1ºC e 7,39MPa fica no estado supercrítico, com isso ele apresenta características 

intermediárias entre o estado gasoso e líquido, podendo expandir como um gás e ter densidade 

como um líquido. Nessas condições de temperatura e pressão o CO2 se mostra muito 

agressivo contra o cimento. O CO2 supercrítico tem sido utilizado na indústria como solvente 
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para diversos processos, inclusive para a extração da cafeína do café, que tem crescido muito 

com a alta demanda de café sem cafeína por questões de saúde. Além disso, ele também pode 

ser utilizado para extração de óleo essências de algumas plantas para uso em perfumes e 

fragrâncias (DOMINGO et al., 2004; SKAPIN, 2010). 

O CO2 no estado supercrítico pode trazer danos irreparáveis para a matriz do cimento 

através das reações de carbonatação, gerando fissuras no corpo do cimento, fazendo com que 

o CO2 e outros fluidos indesejados, possam percolar essas fissuras até chegar à superfície. Os 

caminhos preferenciais nos quais estas migrações ocorrem estão demonstrados na figura 5. 

 

Figura 5 – Caminhos preferenciais para fuga de CO2 em um poço de petróleo 

 

 
Fonte: Gasdae Celia (2005) apud Souza (2014) 

 

Os principais caminhos para o CO2 efluir da formação são: 

(a) a interface do tubo de revestimento e as regiões do anular cimentadas; 

(b) Na interface do tubo de revestimento e o tampão de cimento; 

(c) Através dos poros do cimento formados; 

(d) Por meio da corrosão do tubo de revestimento; 
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(e) Através das fissuras do cimento de preenchimento anular;  

(f) Na interface entre o cimento do espaço anular e a formação rochosa. 

 

Esses caminhos preferencias podem ser gerados pela degradação do cimento a partir 

das reações de carbonatação, que tem seu início pela reação do CO2 em meio aquoso com a 

água, resultando no ácido carbônico, equação 3, que contribuirá para o abaixamento do pH 

alcalino da matriz de cimento, haja visto que este é um ácido. 

 

𝐶𝑂2 +  𝐻2𝑂 → 𝐻2𝐶𝑂3        (𝐸𝑞. 3) 

 

Por ser um ácido fraco e instável, rapidamente ele se dissociará em íons carbonato, 

bicarbonato e hidrogênio iônico. Estes reagirão com a portlandita, que primeiramente se 

dissociará em íons Cálcio e íons hidroxila, equação 4, formando uma primeira zona de reação: 

 

𝐶𝑎(𝑂𝐻)2 → 𝐶𝑎2+ +  2 (𝑂𝐻)−        (𝐸𝑞. 4) 

 

Esta primeira zona, conhecida como zona de dissolução terá uma porosidade alta e 

baixa resistência mecânica, pois parte destes íons cálcio será lixiviado para fora da matriz do 

cimento. 

A solução ácida (H2CO3) percorrerá para o centro da matriz de cimento, reagindo com 

a portlandita que já está parte dissociada, equações 5 e 6.Estas serão as primeiras reações de 

carbonatação. 

 

𝐻+ +  𝐻𝐶𝑂3
2− + 𝐶𝑎2+ +  2 (𝑂𝐻)− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  2𝐻2𝑂         (𝐸𝑞. 5) 

 

2𝐻+ +  𝐶𝑂3
2− +  𝐶𝑎2+ +  2 (𝑂𝐻)− → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  2𝐻2𝑂           (𝐸𝑞. 6) 

 

  

Nesta segunda etapa, segundo BARLET-GOUÉDARD et al. (2007), a degradação 

apresenta resultados positivos, pois ainda se encontra na etapa de carbonatação e não se 

mostraria como uma preocupação se a reação parasse neste estágio, visto que o carbonato de 

cálcio (CaCO3) é menos solúvel que o hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e pode fornecer uma 
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frente temporária e menos permeável para o ataque ácido, além de diminuir a permeabilidade 

e aumentar a resistência à compressão da pasta de cimento. 

Até então o pH do cimento é mantido neutro pela presença do hidróxido de cálcio, que 

deixa o pH na faixa de 12, porém conforme ele for sendo consumido pelo ácido carbônico, 

este pH vai caindo, fazendo com que o carbonato de cálcio fique instável e se transforme para 

bicarbonato de cálcio, equação 7, que será a fase estável do carbonato de cálcio.  

 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2             (𝐸𝑞. 7) 

 

Esta zona é chamada de bicarbonatação, o bicarbonato de cálcio formado será 

lixiviado para fora da matriz de cimento contribuindo para o aumento da permeabilidade do 

cimento assim como o diminuíra sua resistência mecânica. Enquanto está ocorrendo as 

reações de bicarbonatação, o silicato de cálcio hidratado (C-S-H) também está sendo 

consumido pelo ácido carbônico dissociado, equações 8 e 9, transformando-o em uma sílica 

amorfa de baixíssima resistência, como mostra a figura1 já apresentada neste trabalho. 

 

 

𝐻+ +  𝐻𝐶𝑂3
2− +  𝐶𝑆𝐻 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝑆𝑖𝑂𝑥𝑂𝐻𝑥             (𝐸𝑞. 8) 

 

2𝐻+ +  𝐶𝑂3
2− +  𝐶𝑆𝐻 → 𝐶𝑎𝐶𝑂3 +  𝑆𝑖𝑂𝑥𝑂𝐻𝑥                (𝐸𝑞. 9) 

 

Podemos ter uma noção dessas zonas formadas pela figura 1: 
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Figura 1– frentes de carbonatação e bicarbonatação

 
Fonte: Vecchia, 2009. 

 

Vemos claramente na figura 1 as zonas formadas. A zona 1 que mostra a dissolução 

Ca(OH)2 em (Ca)
2+

 e (OH)
-
 com aumento da porosidade e permeabilidade. A zona 2, 

completa dissociação do hidróxido de cálcio e consequente carbonatação, diminuindo a 

porosidade e aumentando a resistência mecânica, e a zona 3 que mostra a formação do 

bicarbonato de cálcio e sua lixiviação e a degradação do CSH, formando uma sílica amorfa de 

baixa resistência mecânica e aumento da permeabilidade. E mais adentro onde a frente de 

reação ainda não chegou o cimento inalterado com suas propriedades originais. 

HUET, 2011, fez uma revisão dos mecanismos de carbonatação nos principais 

trabalhos da área. Algo que ele propõe é que a salinidade do meio deve ser analisada e 

incluída nos parâmetros de análise dos mecanismos de carbonatação. Os principais estudos na 

área mostram que a carbonatação ocorre principalmente na superfície da pasta de cimento, ou 

seja, na superfície de exposição ao meio ácido através de um fenômeno dependente do tempo 

e que pode induzir a um decremento da resistência mecânica (BARLET-GOUÉDARD, 2007; 

DUGUID, 2009; KUTCHKO, 2007).  
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Uma grande preocupação dessas reações de carbonatação é que ela não pode ser 

parada. DUGUID, 2009, mostra as reações de carbonatação (figura 6) em corpos de prova que 

ele preparou e deixou em contato com o CO2 na temperatura de 50ºC. Nesta imagem é 

claramente visto a relação com o tempo que o avanço das frentes de carbonatação tem. 

 

Figura 6 – Corpos de cimento carbonatados, mostrando o avanço das frentes de carbonatação com o 

passar do tempo 

 
Fonte: Duguid, 2009. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 METODOLOGIA 

 

Todos os procedimentos técnicos para a preparação das pastas de cimento aqui 

descritos seguem as normas internacionais API SPEC 10 A. 

Inicialmente a pasta foi preparada com densidade de 15,0 lb/gal, adicionando as 

seguintes quantidades de produtos, mostrado na tabela 2: 

 

Tabela 2 - Componentes da formulação da pasta aditivada com sílica flour 

Reagente Massa  Concentração 

Água 356,52 g 

515,64 g 

206,26 g 

7,812 gpc 

47,8 % 

40 % 

Cimento Classe Especial 

Sílica flour 

Fonte: Autor 

 

Depois de misturadas a pasta e ter passado pelo consistômetro atmosférico, a pasta foi 

vertida em moldes metálicos de 25 mm de diâmetro por 200 mm de comprimento. Os moldes 

foram dispostos verticalmente e totalmente imersos em uma câmera de cura pressurizada sob 

temperatura de 65ºC e 3000psi (20,7Mpa) de pressão, onde permaneceram por 30 dias. Após 

a cura inicial de 30 dias os corpos de prova foram seccionados em quatro partes idênticas, 

como mostra a figura 7: 

 

Figura 7 - Seccionamento do corpo de prova após a cura inicial de 30 dias 

 
Fonte: Autor 
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A partir das amostras seccionadas dos corpos de provas, como mostrado na figura 7, 

foram realizadas análises de termogravimetria, difratometria de raios X. A outra parte das 

amostras permaneceram em banho atmosférico por mais 60 dias nas condições BHST 

(temperatura de 38 ºC e pressão atmosférica) e pressão atmosférica, para serem analisadas 

posteriormente pelas técnicas acima citadas e também o MEV. Outra parte dos corpos foi para 

a autoclave pressurizado, para serem realizados os experimentos de carbonatação, sob 

temperatura de 65ºC, pressão de 3000psi (20,7MPa) e ambiente de alta concentração de CO2, 

parte em ambiente de CO2 supercrítico e parte em ambiente de CO2 saturado em meio aquoso. 

O acondicionamento dos corpos de prova foi disposto dentro da autoclave da seguinte 

maneira, como mostrado na figura 8: 

 

 

Figura 8 - Organização dos corpos de prova no interior da autoclave 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

 

Os corpos levados a autoclave para serem expostos ao CO2 permaneceram neste 

ensaio experimental durante 30 dias e outra parte dos corpos ficaram por mais 30 dias, 

completando 60 dias de carbonatação no total. Após este processo de carbonatação, estes 

corpos foram levados para análise com as técnicas já citadas acima, além de um ensaio visual 

da região carbonatada utilizando o indicador Fenolftaleína.  
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4.2 ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

4.2.1  Análise visual com fenolftaleína 

          Aplicou-se na superfície seccionada a fenolftaleína para medição qualitativa do pH. 

Com a aplicação do indicador, a superfície carbonatada foi “revelada”, como exibido na 

figura 9. 

Figura 9 - Dimensões dos corpos de cimento e sua seção horizontal 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

              Com a aplicação de fenolftaleína na amostra, a região não carbonatada, onde não 

ocorreu degradação pelo CO2, manteve seu pH original do cimento, que é acima de 12, graças 

a presença da portlandita Ca(OH)2. Sendo assim, na presença de fenolftaleína, esta região 

assumiu uma coloração violeta, já que para pH acima de aproximadamente 8,2-10 a 

fenolftaleína assume esta coloração. Após o corte, foi feito um tratamento de imagem num 

software de edição de imagens para quantificar as zonas carbonatadas e não carbonatadas. 

Para calcular as áreas correspondentes à degradação foi determinado um raio médio da área 

inalterada através da medida de 16 segmentos de reta que partiam do centro da amostra até o 

início da carbonatação. Cada segmento de reta se separava um do outro por um ângulo de 

22,5º. A figura 10 apresenta uma imagem com os segmentos de reta nos ângulos 

especificados que auxiliaram na medição dos raios. A área carbonatada foi determinada 

subtraindo a área não carbonatada da área total do corpo de prova. 
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Figura 10 - Corpo-de-prova com segmentos de reta utilizados para determinação do raio médio da área não 

carbonatada 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

 

4.2.2  Difratometria de raios X (DRX)  

 Foi utilizada a técnica de difratometria de raios X para identificar as fases presentes na 

matriz cimentícia, com e sem a carbonatação, para analisar as mudanças ocorridas. O ensaio 

foi realizado nas bordas das amostras para identificar as fases presentes na zona carbonatada 

que ficaram expostas à degradação por 30 e 60 dias. Os ensaios foram realizados em um 

equipamento da Shimadzu  modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de radiação de CuK 

com voltagem de 30kV, corrente de 30mA . Os dados foram coletados na velocidade do 

goniômetro de 0,02° 2θ por passo, com tempo de contagem de 1,0 segundo por passo e 

coletados de 10 a 60° 2θ. A interpretação qualitativa do espectro foi efetuada por comparação 

com padrões contidos no banco de dados JCPDS do ICDD-2002 (International Center for 

Diffraction Data). 

4.2.3  Termogravimetria (TG) 

Essa técnica se baseia na perda de massa de uma substância em função do tempo e da 

temperatura quando submetida a um aquecimento controlado e sob composição atmosférica 

específica (N2, ar sintético e outros gases). As perdas de massa de cada fase ocorrem em 

faixas de temperatura bem definidas e, dessa forma, pode-se determinar quantitativamente a 

massa de cada uma das fases presentes. Pesquisas atuais tem se utilizado dessa técnica para 

identificar e quantificar alterações sofridas em pastas de cimento devido à presença de adições 

ou exposição à determinados ambientes reacionais. Nas análises dessa pesquisa, foi sempre 
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analisada a parte da borda da amostra, pois foi a região que mais ficou exposta as reações de 

carbonatação 

4.2.4  Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) 

Calcita e Aragonita podem ser facilmente distinguidas pelos seus espectros de 

absorção no infravermelho. O equipamento utilizado nos ensaios de infravermelho foi o 

modelo IRAffinity– 1, fabricado pela Shimadzu; acoplado a um modulo HATR MIRacle com 

prisma de ZnSe, fabricado pela PIKE Technologies. 

4.2.5 – Microscopia eletrônica de varredura (MEV)  

Os exames microscópicos das amostras foram realizados em um microscópio 

eletrônico de varredura da marca Shimadzu, modelo SSX550. O procedimento de preparação 

dos materiais para a análise consistiu na deposição de uma porção do sólido sobre uma fita 

adesiva de carbono fixada no porta amostra e todas as amostras foram revestidas por uma fina 

camada de ouro para facilitar a condução dos elétrons. Nas análises dessa pesquisa, foi 

sempre analisada a parte da borda da amostra, pois foi a região que mais ficou exposta as 

reações de carbonatação 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados das análises serão apresentados por tempo de cura. Inicialmente serão 

discutidos os resultados das amostras curadas por 30 dias e depois as de 60 dias de cura, para 

melhor compreensão dos acontecimentos em cada procedimento efetuado nos corpos de 

prova. 

 

5.1 ANÁLISE DAS AMOSTRAS COM 30 DIAS DE CURA 

 

5.1.1 Ensaio com a fenolftaleína 

 

Inicialmente o estudo analisará as regiões carbonatadas das amostras que ficaram 

durante 30 dias na autoclave em ambiente rico em CO2. A figura 11 mostra os corpos 

carbonatados por 30 dias após a aplicação da fenolftaleína para revelar a região que não foi 

carbonatada, isso é, a região que ficou com a coloração violeta. Do lado esquerdo (a) as 

amostras em ambiente supercrítico de CO2 e do lado direito (b) as amostras que ficaram em 

ambiente saturado de CO2.  

Figura 11 – Amostras com 30 dias de carbonatação na autoclave, após a aplicação da fenolftaleína. (a) 

Amostra que foi carbonatada em ambiente de CO2 supercrítico. (b) Amostra que foi carbonatada em ambiente 

saturado de CO2 

 
Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

 

Vê-se claramente que o ensaio com a fenolftaleína foi eficiente, pois ela reagiu com a 

matriz do cimento não totalmente carbonatada e assumiu uma coloração violeta, pois esta 

região não foi alcançada plenamente pelo CO2 e manteve seu pH original próximo de 12, pH 

no qual a fenolftaleína assume uma coloração violeta. 
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A tabela 3quantifica a região carbonatada, dando uma ideia em números, da proporção 

do corpo que sofreu a carbonatação por ambiente do CO2 supercrítico e do CO2saturado. 

Tabela 3 – Percentual da área carbonatada em ambiente com CO2 supercrítico e em ambiente saturado de CO2 

para as amostras com 30 dias de carbonatação 

Área carbonatada 

CO2 supercrítico 

91% 

CO2 saturado 

98% 

Fonte: Autor 

 

Com base na tabela 3 podemos supor que o ambiente saturado de CO2 é mais 

agressivo que o CO2 no estado supercrítico, o que pode ser confirmado pela figura 11. A área 

carbonatada na amostra que ficou em ambiente saturado de CO2 foi de 7 pontos percentuais 

maior do que a amostra que ficou no ambiente de CO2 supercrítico. Isso se deve ao fato de 

que no ambiente saturado a concentração de moléculas de CO2 é bem mais alta, permitindo 

uma carbonatação mais ativa e eficiente. 

5.1.2 Termogravimetria 

As análises termogravimétricas podem ser aplicadas como análise semi-quantitativa 

quando utilizado em sistemas simples monofásicos, ou seja, quando há somente um material 

na faixa de degradação térmica. Porém, esta precisão quantitativa pode diminuir quando há 2 

ou mais eventos numa mesma faixa de degradação térmica, como não é o caso deste estudo, 

não usaremos esta técnica para quantificação, haja visto que a matriz do cimento é algo muito 

complexo, utilizaremos a técnica da TG apenas para modo qualitativo para identificarmos 

algumas substâncias que compõem o cimento. 

As figuras 12, 13 e 14 são as curvas das análises termogravimétricas obtidas das 

bordas das amostras: curada por 30 dias na temperatura BHST e pressão atmosférica, curadas 

30 dias que sofreram carbonatação em ambiente rico em CO2, tanto na condição do 

CO2supercrítico como no CO2 saturado, respectivamente. 
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Figura 12 – Curva termogravimétrica da amostra curada por 30 dias em condições BHST e pressão 

atmosférica 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

Figura 13 - Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 30 dias em autoclave sob condições de 

CO2 supercrítico 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 
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Figura 14 -Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 30 dias na autoclave em ambiente de 

CO2 saturado 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

A tabela 4 resume os resultados das análises termogravimétricas para as amostras com 

cura de 30 dias em condições BHST e pressão atmosférica, e as duas amostras com 30 dias de 

carbonatação em ambiente rico de CO2 supercrítico e CO2 saturado. 

Tabela 4 – Porcentual de perda de massa das análises termogravimétricas das amostras curadas em 30 

dias. 

Amostras 
Perdas de massa 

400-600 ºC 570-770 ºC 

Cura em BHST 2,00 

- 

- 

1,12% 

12,50% 

13,31% 

CO2 supercrítico 

CO2 saturado 

Fonte: Autor 

A análises termogravimétricas das amostras que ficaram durante 30 dias no ambiente 

de CO2, deixa claro que ocorreu o processo de carbonatação das amostras que foram levadas 

para a autoclave. Percebe-se os picos da DTG na faixa de 570-770ºC, que é um pico 

característico do carbonato de cálcio, que é um produto resultante da carbonatação, não se vê 

este pico tão intenso na amostra que foi curada em condições BHST. Em contrapartida na 

amostra que ficou em condições BHST vemos claramente o pico da DTG na faixa de 400-
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600ºC, região característica da presença de portlandita e não a vemos nas outras duas 

amostras que foram para a autoclave. Reafirmando assim que a carbonatação consumiu a 

portlandita e produziu o carbonato de cálcio. Este consumo de portlandita já foi evidenciado 

pela análise visual com fenolftaleína, onde as amostras que foram para a autoclave tiveram 

uma grande área com pH abaixo de 8,2 e algumas áreas com o pH original do cimento que é 

acima de 8,2 na faixa de 12, graças a presença da portlandita nesta região. Os resultados da 

TG ainda permitem afirmar que a carbonatação no ambiente saturado foi mais agressiva que 

no ambiente supercrítico, haja visto que a perda de massa na região de 570-770ºC, 

característica do carbonato de cálcio (CaCO3), ter sido maior na amostra que ficou em 

ambiente de CO2 saturado. 

5.1.3 Microscopia eletrônica de varredura 

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada neste estudo para poder visualizar 

as fases evidenciadas e encontradas pelas outras análises e poder analisar também se o 

processo de carbonatação também gerou um subproduto que não se esperava. 

A figura 15mostra a imagem resultante da microscopia eletrônica de varredura na 

amostra que sofreu carbonatação durante 30 dias no ambiente rico em CO2 saturado. 

Figura 15 –Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 30 dias na autoclave 

em ambiente rico de CO2 saturado 

 
Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

Na figura 15, inicialmente não se identifica nenhuma característica das fases de 

quaisquer polimorfos do carbonato de cálcio. Contudo, já observamos através das outras 
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técnicas de análise que nesta amostra de 30 dias de carbonatação em ambiente saturado de 

CO2,realmente ocorreu a carbonatação. Como sabemos, há várias etapas no processo de 

carbonatação, (Costa, 2009). Uma delas é a etapa de bicarbonatação onde o carbonato de 

cálcio fica instável graças a diminuição do pH, devido ao consumo da portlandita, e reage 

com o ácido carbônico gerando o bicarbonato de cálcio. 

𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐻2𝐶𝑂3 → 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2             (𝐸𝑞. 10) 

O bicarbonato de cálcio por sua vez é lixiviado para fora da matriz cimentícia, 

tornando-a muito porosa e amorfa, que é exatamente o que vemos na figura 15, uma fase 

amorfa e provavelmente resultante da fase de bicarbonatação. A figura 16 mostra a imagem 

resultante da microscopia eletrônica de varredura na amostra que sofreu carbonatação durante 

30 dias no ambiente rico em CO2 supercrítico. 

Figura 16 –Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 30 dias na autoclave 

em ambiente rico de CO2 supercrítico 

 
Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

 

Na imagem de MEV com 30 dias de carbonatação no ambiente de CO2 supercrítico, 

ficou bem claro as características do polimorfo do carbonato de cálcio, aragonita, que é 

evidenciada pelas hastes facetadas bem definidas nesta imagem de MEV. Comprovando 

assim que houve a carbonatação da matriz cimentícia. 

ARAGONITA 
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5.1.4 Difratometria de raios X 

 

Esta técnica foi utilizada neste estudo, para mostrar as fases contidas em cada matriz 

cimentícia e para identificar os subprodutos criados após elas serem submetidas ao ambiente 

reacional rico em CO2. A figura 17 mostra um comparativo entre os resultados das análises de 

difratometria de raios X dos ensaios de 30 dias para as amostras curadas em BHST, CO2 

supercrítico e CO2 saturado. 

Figura 17 -Comparativo entre os difratogramas das amostras curadas por 30 dias, em condições BHST e 

na autoclave em condições de CO2 supercrítico e CO2 saturado 

 

Fonte: Autor 

Na figura 17, podemos ver claramente a presença de picos referentes aos polimorfos 

do carbonato de cálcio nas amostras que foram carbonatadas, enquanto que no difratograma 

da amostrada curada em condições BHST não se tem a presença destas fases. O DRX é mais 

uma técnica que vem a confirmar a ausência de portlandita, um componente básico do 

cimento, nas amostras que foram carbonatadas. O CO2 em contato com a água forma o ácido 

carbônico(H2CO3) e reage com a portlandita(Ca(OH)2) consumindo-a, resultando como 

produto, o carbonato de cálcio, processo este conhecido como uma das etapas da 

carbonatação. 
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5.1.5 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

 

Segundo BESSLER, 2008, os polimorfos do carbonato de cálcio podem ser facilmente 

identificados e distinguidos pela técnica de FTIR além de poderem também ser quantificados. 

Contudo, o objetivo neste trabalho será apenas identificar a presença da aragonita e calcita a 

fim de confirmar a carbonatação. A figura 18mostra a imagem resultante da análise de 

espectroscopia na região do infravermelho da amostra que sofreu carbonatação durante 30 

dias tanto em ambiente de CO2 saturado como no ambiente rico em CO2 supercrítico. 

Figura 18 –Espectro de infravermelho das amostras que sofreram carbonatação durante 30 dias na 

autoclave, tanto em ambiente rico de CO2 saturado como CO2 supercrítico 

 
Fonte: Autor 

Os espectros em questão, apresentaram os picos referentes tanto a calcita como a 

aragonita, como podemos ver na tabela 5:  

Tabela 5 – Vibrações características do carbonato, observadas nos espectros na região do infravermelho 

da calcita e da aragonita 

Vibrações características Calcita Aragonita 

Estiramento simétrico υs (CO) – 1083 cm
-1

 

Deformação angular fora do plano γ (CO3) 875 cm
-1 

858 cm
-1

 

Estiramento anti-simétrico υas (CO) 1420 cm
-1

 – 

Deformação angular no plano δd (OCO) 713 cm
-1

 712 – 700 cm
-1

 

 

Fonte: Z. Nan et al., 2008 
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Com a tabela 5 vemos que a análise de FTIR está em concordância com as técnicas 

anteriores, MEV e TG, apresentando evidências claras que houve carbonatação através do 

aparecimento dos picos característicos dos produtos de carbonatação no aspecto das amostras 

que foram levadas a autoclave. 

 

5.2 ANÁLISE DAS AMOSTRAS COM 60 DIAS DE CURA 

 

5.2.1 Ensaio com a fenolftaleína 

 

A figura 19 mostra o resultado das amostras com 60 dias de carbonatação, após a 

aplicação da fenolftaleína. Do lado esquerdo (a) as amostras que ficaram em ambiente 

supercrítico de CO2 e do lado direito (b) as amostras que ficaram em ambiente saturado de 

CO2. 

 

Figura 19 – Amostras com 60 dias de carbonatação na autoclave, após a aplicação da fenolftaleína. (a) Amostra 

que foi carbonatada em ambiente de CO2 supercrítico. (b) Amostra que foi carbonatada em ambiente saturado de 

CO2 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 
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Pode-se ver que mesmo com a aplicação da fenolftaleína, a amostra permaneceu 

incolor, mostrando que a matriz desta amostra de cimento está com pH abaixo de 

aproximadamente 8,2 indicando que toda a matriz foi carbonatada pelo CO2. Podemos 

concluir então, que a formulação não resistiu a 60 dias de ataque do CO2 tanto nas condições 

de CO2 saturado como de CO2 supercrítico. 

 

5.2.2 Termogravimetria 

 

As figuras 20, 21 e 22 são as curvas da análise de termogravimetria obtidos da amostra 

que curou por 60 dias na temperatura BHST e pressão atmosférica, das amostras de 60 dias 

que sofreram carbonatação em ambiente rico em CO2, tanto na condição do CO2 supercrítico 

como no CO2 saturado. 

 

Figura 20 - Curva termogravimétrica da amostra curada por 60 dias em condições BHST e pressão 

Atmosférica 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 
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Figura 21 - Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 60 dias na autoclave em condições de 

CO2 supercrítico 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

Figura 22 -Curva termogravimétrica da amostra carbonatada por 60 dias na autoclave em condições de 

CO2 saturado 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

A tabela 6 mostra os resultados da análise termogravimétrica para 60 dias em 

condições BHST, em 60 dias de carbonatação em ambiente rico de CO2 supercrítico e CO2 

saturado. 
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Tabela 6 - Porcentual de perda de massa das análises termogravimétricas das amostras curadas em 60 

dias. 

Amostras 
Perdas de massa  

400-600 ºC 570-770 ºC 

Cura em BHST - 

- 

- 

- 

13,62% CO2 supercrítico 

CO2 saturado 10,17% 

Fonte: Autor 

As curvas termogravimétricas para o tempo de 60 dias de cura (figuras21 e 22) 

também seguem o mesmo perfil de decomposição térmica para as amostras com tempo de 30 

dias de cura (figuras 13 e 14). As amostras que foram submetidas ao CO2 supercrítico e 

CO2saturado apresentaram uma perda de massa elevada na região entre 570-770ºC. Isso 

indica a presença do carbonato de cálcio (CaCO3), que é produto esperado da carbonatação. 

Esta perda de massa não é observada no gráfico da TG na amostra BHST, pois esta não foi 

submetida a ação do CO2. Outro ponto a ser analisado nas figuras 21 e 22 é que 

diferentemente das amostras de 30 dias de carbonatação, o pico característico do carbonato de 

cálcio (CaCO3) na amostra do ambiente saturado foi menor que o do supercrítico. A 

explicação para este fato, é de que a amostra de 60 dias em meio saturado, iniciou a 3º etapa 

da carbonatação, chamada de bicarbonatação, que é a conversão do carbonato de cálcio em 

bicarbonato de cálcio (equação 7), pela queda de pH gerada pelo consumo da portlandita, 

corroborando para o fato de que a degradação em ambiente saturado é mais eficaz que em 

ambiente supercrítico. 

 

5.2.3 Microscopia eletrônica de varredura 

 

A figura 23 mostra a imagem resultante do MEV na amostra que foi curada em 

condições BHST, a fim de servir como comparação para o pleno entendimento do que ocorreu 

nas amostras que sofreram carbonatação de 60 dias, tanto no ambiente rico em CO2 saturado 

como no CO2 supercrítico. 
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Figura 23 – Imagem de MEV da borda da amostra que foi curada durante 60 dias em condições BHST e 

pressão atmosférica 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

A amostra da figura 23 foi curada por 60 dias em condições BHST e com pressão 

atmosférica, livre do ataque do CO2. Vê se claramente a diferença das imagens de MEV das 

amostras que sofreram carbonatação. Pode-se ver que além de não ter nenhum sinal de calcita 

ou aragonita, são observados os cristais de etringita, que é caracterizado por pequenas 

“agulhas pontiagudas”. Pode se ver também ao redor das agulhas, porções de CSH, que é 

caracterizado por essa massa amorfa, sem forma definida. Sendo assim, na figura 23 

conseguimos identificar os dois principais produtos de hidratação do cimento, bem definidos. 

A figura 24 mostra a imagem de MEV na amostra que sofreu carbonatação durante 60 

dias no ambiente rico em CO2 saturado. 

 

 

 

 

 

ETRINGITA 

CSH 
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Figura 24 – Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 60 dias na autoclave 

em ambiente rico de CO2 saturado 

 
Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 

A figura 25 mostra a imagem resultante da microscopia eletrônica de varredura na 

amostra que sofreu carbonatação durante 60 dias no ambiente rico em CO2 supercrítico.  

Figura 25 – Imagem de MEV da borda da amostra que sofreu carbonatação durante 60 dias na autoclave 

em ambiente rico de CO2 supercrítico 

 

Fonte: Cortesia NTCPP/UFRN 
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As imagens de MEV com tempo de cura de 60 dias na autoclave, não ficaram tão 

fáceis de identificar quanto as de 30 dias. Isso pode ser explicado com os resultados da técnica 

de análise visual com fenolftaleína. Vimos que a degradação pelo CO2 nas amostras de 60 

dias foi completa, chegando até o núcleo da amostra, de tal forma que foi alcançada a última 

etapa das reações de carbonatação, que é a formação de uma sílica amorfa de baixa resistência 

mecânica e muito porosa, que é a fase que está sendo visualizado nas figuras 24 e 25.Assim, 

as frentes de carbonatação das amostras que ficaram 60 dias na autoclave penetraram muito 

mais na matriz cimentícia do que as amostras que permaneceram 30 dias na autoclave, como 

já foram visto, comparando as figuras 11 e 19, consequentemente degradando ainda mais a 

amostra de 60 dias. 

5.2.4 Difratometria de raios X 

As amostras com 60 dias de cura tiveram resultados parecidos com os de 30 dias de 

cura. Com a análise visual da fenolftaleína se vê que para as amostras com 60 dias de 

carbonatação, praticamente toda a amostra foi alcançada pelo CO2, fazendo com que o 

processo de carbonatação chegasse até o centro da amostra, de tal modo que se fosse 

quantificar por DRX, ocorreria quantitativamente muito mais das fases dos polimorfos de 

carbonato de cálcio nestas amostras do que nas de 30 dias de carbonatação. A figura 26 

mostra os resultados das análises de difratometria de raios X dos ensaios de 60 dias para as 

amostras curadas em BHST, CO2 supercrítico e CO2 saturado.  
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Figura 26 –  Comparativo entre os difratogramas das amostras curadas por 60 dias, em condições BHST e na 

autoclave em condições de CO2 supercrítico e CO2 saturado 

 

Fonte: Autor 

 Além da aragonita e calcita que são fases mais estáveis do carbonato de cálcio 

e consequentemente mais comuns, o difratograma da amostra carbonatada por 60 dias em 

ambiente de CO2 saturado, apresentou um polimorfo do carbonato de cálcio, conhecido como 

vaterita. Segundo Francisco (2008), a vaterita é um polimorfo termodinamicamente instável e 

um mineral raro. A maioria das fases nas amostras carbonatadas foram a dos polimorfos, 

calcita e aragonita, enquanto que na amostra curada por 60 dias em condições BHST e 

pressão atmosférica, não há a presença do carbonato de cálcio e sim da portlandita e da sílica 

adicionada. 

5.2.5 Espectroscopia na região do infravermelho por transformada de Fourier 

A figura 27 mostra a imagem resultante da análise de espectroscopia na região do 

infravermelho da amostra que sofreu carbonatação durante 60 dias tanto em ambiente rico em 

CO2 saturado como no CO2 supercrítico, como também da amostra que foi curada em 

condições BHST e não sofreu o processo de carbonatação, para podermos identificar mais 

facilmente o que alterou nos espectros durante o processo de carbonatação nas outras 

amostras. 
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Figura 27 – Espectro de infravermelho das amostras curadas com 60 dias. Tanto a que foi curada em 

condição BHST como as que sofreram carbonatação durante 60 dias na autoclave. 

 

                                                               Fonte: Autor 

Neste caso, vemos que a técnica de FTIR mostra o que já foi confirmado 

anteriormente com outras técnicas, acusando a presença da calcita e aragonita nas amostras 

que foram expostas a atmosfera de CO2, através dos picos 875 e 1420cm
-1

 para a calcita, e 

para a aragonita temos os picos 1083, 858 e 712cm
-1

 (NAN, 2008), confirmando assim a 

ocorrência da carbonatação nestas amostras, enquanto que a amostra que foi curada nas 

condições BHST (temperatura de 38ºC e pressão atmosférica) não apresentou tais picos, 

apresentando uma curva padrão de uma análise de FTIR em uma amostra cimento 

convencional (OMOSEBI, 2015). 
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6 CONCLUSÕES 

 

Após todas as análises, tanto das amostras curadas em condições BHST, como das 

amostras levadas a autoclave para serem submetidas ao ambiente de CO2 saturado e CO2 

supercrítico, o estudo obteve as seguintes conclusões: 

 

1. O ambiente rico em CO2 saturado se mostrou mais agressivo que o ambiente rico em 

CO2 supercrítico com relação a área alcançada pela carbonatação, degradando 

aproximadamente 7 pontos percentuais a mais que as amostras que foram submetidas ao 

ataque do CO2 supercrítico. 

2. As amostras que ficaram durante 60 dias sob ataque do CO2 foram mais degradadas que 

as amostras que ficaram 30 dias na autoclave, tendo uma área carbonatada maior. 

3. A calcita e a aragonita foram os dois principais polimorfos do carbonato de cálcio, 

encontrados nas amostras que foram carbonatadas na autoclave pelo CO2. 

4. A pasta cimentícia aditivada com sílica flour indica que ela não seja ideal para ser usada 

em poços com condições de alta concentração de CO2. A degradação pelo CO2 atingiu 

uma área muito grande da amostra. 
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

1. Como forma de continuar este estudo, podem-se fazer as análises de carbonatação 

variando a temperatura da autoclave, analisando a cinética da reação de 

carbonatação. 

2. Outra forma de continuar esta pesquisa seria propor e testar novos materiais, ou até 

mesmo rejeitos industriais, como forma de atenuar a degradação no cimento gerada 

pelas reações de carbonatação. 
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