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RESUMO 

 

Neste trabalho o fenômeno da carbonatação do cimento Portland é investigado por diferentes 

abordagens, porém convergindo para o mesmo objetivo: aprofundar o conhecimento dos 

processos e os efeitos do CO2 na matriz cimentícia. Esse fenômeno ocorre através de reações 

químicas entre o ácido carbônico, formado pela reação do CO2 com a água, e alguns produtos 

hidratados do cimento. Em subsuperfície, devido ao incremento de temperatura e pressão o 

meio se torna mais danoso, sendo assim, na área de petróleo e gás, principalmente a 

cimentação, tem um grande interesse por esta problemática. Frente ao exposto, neste trabalho 

foram desenvolvidos e publicados três artigos intitulados: [Artigo I] Efeitos do dióxido de 

carbono no cimento Portland: uma relação entre a sedimentação estática e a carbonatação, 

[Artigo II] Carbonatação em cimento Portland para poços de petróleo: influência do tempo de 

hidratação antes do contato com o CO2 e [Artigo III] Estudo sobre a carbonatação em uma 

matriz de cimento Portland classe G em ambientes supercrítico e saturado. No primeiro 

estudo foi proposto um modelo para o comportamento da sedimentação e da carbonatação 

ocorrido em uma pasta instável, onde a sedimentação estática baseia-se na mecânica dos 

fluidos. No segundo estudo foram investigadas três pastas com a mesma formulação, porém 

curadas durante períodos de tempos de 8 horas, 7 dias e 28 dias antes do contato com o CO2. 

Os resultados mostraram processos distintos, mas com efeitos similares de carbonatação ao 

final. E no último estudo as amostras foram expostas ao mesmo tempo em CO2 supercrítico e 

saturado. As análises mostraram resultados significativamente distintos, onde as amostras 

expostas ao meio saturado sofreram um ataque 35% superior àquelas submetidas ao CO2 

supercrítico. Este trabalho apresenta estudos que buscam promover uma maior compreensão 

da fenomenologia da ação do CO2 e ao mesmo tempo dar subsídios para o desenvolvimento 

de tecnologias que combatam a carbonatação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Carbonatação; Cimento petrolífero; Propriedades físicas; Hidratação 

do cimento; CO2-supercrítico; CO2-saturado.  

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In this study the phenomenon of Portland cement carbonation is investigated by different 

approaches, but converging towards the same objective: to deepen the knowledge of the 

processes and the effects in the cement matrix. The phenomenon occurs through chemical 

reactions between carbonic acid, formed by the reaction of CO2 with water, and some 

hydrated products of cement. In subsurface due to the increase of temperature and pressure 

the medium becomes more damaging, being therefore, in the area of oil and gas, mainly 

cementing, has a great interest by this problematic. In view of the above, in this study three 

articles were developed and published entitled: [Article I] Effects of carbon dioxide in 

Portland cement: a relation between static sedimentation and carbonation, [Article II] 

Carbonation in oil well Portland cement: Influence of hydration time prior to contact with 

CO2 and [Article III] Study of carbonation in a class G Portland cement matrix at supercritical 

and saturated environments. In the first study, a model was proposed for sedimentation and 

carbonation behavior in an unstable slurry, the static sedimentation based on fluid mechanics. 

In another study, three slurries of the same formulation were investigated, but were cured for 

periods of 8 hours, 7 days and 28 days before CO2 contact. The results showed distinct 

processes, but with similar carbonation effects at the end. In addition, in one last study 

samples were exposed at the same time in supercritical and saturated CO2. The analyzes 

showed significantly different results, where the samples exposed to the saturated medium 

suffered a 35% higher attack. This work presents studies that seek to promote a greater 

understanding of phenomenology and give subsidies for the development of technologies that 

combat carbonation. 

 

KEYWORDS: Carbonation; Oil well cement; Physical properties; Cement hydration; CO2-

supercritical; CO2-saturated.   
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO 

A indústria de petróleo e gás natural é um dos segmentos mais fortes da economia e 

ainda responsável por grande parte da matriz energética mundial, além de produzir uma 

grande variedade de matérias-primas para o setor petroquímico. Milhares de poços de petróleo 

são perfurados pelo mundo anualmente. O relatório Forecast and Data Executive Summary 

2017 da World Oil®, reporta que em 2016 foram perfurados 37.454 poços e estima-se que em 

2017 39.742 novos poços tenham sido perfurados em todo o mundo, abrangendo os poços 

onshore e offshore. Considera-se nesses números um cenário de instabilidade no preço do 

barril de petróleo, algo que reflete diretamente nos investimentos e em projetos.  

No Brasil, no ano de 2006 foi divulgada a descoberta de uma grande acumulação de 

hidrocarbonetos em uma região geológica de subsuperfície chamada de “pré-sal”. Nos anos 

seguintes os campos foram explorados e poços colocados a produzir, confirmando o 

potencial. O pré-sal tornou-se uma realidade, sendo uma acumulação gigantesca de 

hidrocarbonetos e estando entre as maiores descobertas desta commodity no século XXI do 

cenário mundial. 

Dados de outubro de 2017 da Petrobras (Petrobras, 2017) mostram que a produção 

total de petróleo e gás natural para aquele mês foi de 2,77 milhões de barris de óleo 

equivalente por dia (boed). Desse montante, a produção de petróleo e gás natural da camada 

do pré-sal respondeu por 1,63 boed. São números significativos e que mostram a pujança 

desse setor para a economia nacional.  

Em alguns campos do pré-sal a alta concentração de CO2 é um problema. Projetos 

para separação e reinjeção do gás nos reservatórios são usados buscando reduzir os impactos 

da produção deste composto, através de operações de recuperação avançada que visam 

incrementar a produtividade de petróleo. Essas operações de recuperação são feitas há muitas 

décadas em vários campos de petróleo pelo mundo, tais como: North Pembina no Canadá, 

Snorre, Gulfaks, Brae South, Statfjord, dentre outros no Mar do Norte, West Texas, Lick 

Creek, Neches, Lost Soldier Field, Wertz Tensleep, Rock Creek, dentre outros nos EUA, 

Maljamar no México, Dulang na Malásia, etc. (Da Rosa et al., 2016).  

Um texto intitulado “Gás do Pré-Sal: Oportunidades, Desafios e Perspectivas (2017)” 

utilizado para discussão no Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia em março de 2017, 

traz as seguintes informações a respeito da presença do dióxido de carbono em alguns campos 

do pré-sal: 
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(...) É importante destacar ainda que existem especificidades técnicas do gás 

do pré-sal que resultam em elevados custos de oferta. Os altos níveis de 

contaminação de CO2 e a grande distância da costa implicam em elevados 

custos de separação do CO2 e escoamento do gás. Ademais, a elevada 

concentração de CO2 é um desafio técnico e econômico, uma vez que a 

tecnologia convencional de separação é de difícil viabilidade para os 

reservatórios com elevada razão gás-óleo (RGO) e alto grau de contaminação 

por CO2.  

(...) A concentração de CO2 no gás dos reservatórios do pré-sal (10 a 45% 

mol) está muito acima dos limites toleráveis pela ANP para o gás a ser 

comercializado (3% de CO2) (IBP-UFRJ apud Rochedo et al 2016; ANP, 

2008). A elevada concentração de CO2 nos reservatórios do pré-sal traz 

importantes desafios tecnológicos para a separação e o armazenamento 

seguro do CO2.  

Dentre as operações que envolvem a construção e manutenção de um poço de 

petróleo, a cimentação é uma das etapas mais importantes. Na cimentação primária uma pasta 

de cimento é bombeada no poço com o objetivo de ficar posicionada no espaço anular entre a 

coluna de revestimento e a formação rochosa, visando dar estabilidade mecânica, isolamento 

entre zonas rochosas permeáveis e proteger a coluna de revestimento (Nelson, 2006). Para 

corrigir falhas ou realizar algumas operações de suporte é realizada a chamada “cimentação 

secundária” (Nelson, 2006). Nas cimentações primária ou secundária outros fluidos de 

cimentação podem ser envolvidos (colchões), assim como podem ser utilizadas mais de uma 

pasta de cimento. 

Muitas vezes cenários desafiadores são apresentados para os especialistas em 

cimentação. Um desses cenários envolve as situações onde a matriz de cimento terá em algum 

momento contato com o composto químico dióxido de carbono, logo, é uma situação que 

necessita de grande atenção e planejamento. O CO2 em meio aquoso e em contato com os 

produtos hidratados do cimento Portland ocasiona um processo chamado carbonatação, 

fenômeno este que provoca transformações físico-químicas deletérias consideráveis na matriz 

de cimento (Lagerblad, 2005; Dudguid, 2011; Santra, 2009; Kutchko, 2007). 

Vários pesquisadores em todo o mundo têm se dedicado ao estudo dos efeitos do CO2 

no cimento Portland.  Busca-se o conhecimento das reações e os efeitos do CO2 em diferentes 

condições nas matrizes cimentantes, além do desenvolvimento de sistemas resistentes ao 

ataque. Essa área de pesquisa atende tanto o segmento de petróleo e gás como também o de 

construção civil, tendo em vista que a carbonatação é um fenômeno que afeta as estruturas 
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compostas de cimento Portland em superfície. Em subsuperfície os efeitos são potencializados 

pelo advento da pressão e da temperatura (Van der Meer, 2005; Barlet-Gouérdard, 2009).  

A engenharia de cimentação de poços tem desenvolvido diversas soluções na tentativa 

do combate ao ataque do CO2 em sistemas com base de cimento Portland.  Sistemas de baixa 

permeabilidade com uso de soluções coloidais poliméricas, emprego de aditivos minerais, 

materiais cimentícios de base não-Portland, etc., têm mostrado efetividade, porém ainda há 

um amplo campo a ser explorado.  

Estudos realizados na UFRN envolvendo o cimento Portland com a adição de fibras 

inorgânicas para condições de alta temperatura foram desenvolvidos em paralelo a esta tese de 

doutorado, de modo que na etapa de planejamento deste trabalho buscou-se correlacionar os 

temas, porém verificou-se a distinção entre as fenomenologias, não havendo qualquer relação 

entre a adição de fibras ao cimento Portland para o combate ao ataque do CO2.  

Desta forma, este trabalho tem como objetivo aprofundar as pesquisas sobre os efeitos 

da carbonatação em matrizes de cimento Portland, formuladas com cimento petrolífero classe 

G, como também investigar o efeito e consequências do ataque do CO2 em pastas estáveis e 

instáveis à sedimentação estática; estudar  a influência do tempo de hidratação de pastas antes 

do contato com o CO2, bem como  comparar pastas com a mesma formulação, expostas a uma 

condição de CO2-supercrítico e CO2-saturado em meio aquoso. As situações estudadas foram 

contextualizadas com situações operacionais aplicadas.   
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho foi fornecer informações através de investigações planejadas e 

contribuir para a comunidade científica e para a indústria com o aprofundamento do 

conhecimento do ataque de um meio corrosivo com CO2 a matriz de cimento Portland petrolífero. 

Apesar de ser direcionado para a área de petróleo e gás natural, os princípios reacionais químicos 

e as explicações dos resultados podem ser considerados em outros segmentos, como por exemplo, 

a indústria da construção civil, obviamente, com a consciência de que são resultados e discussões 

aproximadas para esses outros segmentos. 

Objetivos específicos foram considerados com a finalidade de direcionar as pesquisas da 

tese, a saber: 

▪ Avaliar os efeitos do dióxido de carbono no cimento Portland através de uma relação 

entre a sedimentação estática e o fenômeno da carbonatação. 

▪ Estudar a influência do tempo de hidratação do cimento Portland para poços de 

petróleo classe G antes do contato com o CO2, relacionando os tempos com cenários 

operacionais reais.  

▪ Estudar comparativamente a carbonatação em matrizes de cimento Portland classe G 

feitas com a mesma formulação e expostas a ambientes com CO2 supercrítico e 

saturado. 
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CAPÍTULO 3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O ataque de um meio corrosivo com CO2 aos produtos de hidratação do cimento 

Portland é foco de muitas pesquisas e tem alta relevância para diversos segmentos, 

destacando-se a área de petróleo e gás e o da construção civil. Para o segmento de petróleo e 

gás esse tema possui especial interesse, haja vista as exigências dos cenários operacionais em 

subsuperfície, onde o advento da temperatura e da pressão em um meio rico em CO2 torna 

esse cenário potencialmente mais danoso à matriz de cimento. 

Diversos pesquisadores têm se dedicado ao estudo desse tema ao longo dos anos. A 

seguir são apresentadas breves descrições de trabalhos relevantes sobre o tema. 

Fernández Bertos et al. (2004) estudaram os efeitos da carbonatação acelerada em 

minerais ricos em silicato de cálcio visando o processo de sequestro de CO2. O trabalho traz 

uma revisão de estudos desenvolvidos na época sobre a tecnologia de sequestro de CO2 

utilizando resíduos de processos solidificados com cimento, visando reduzir o pH e 

apresentando informações relacionadas com o descarte através da tecnologia de 

armazenamento geológico de CO2.  

Lagerblad (2005) compilou informações em um dos relatórios para o projeto “CO2 

uptake during the concrete life cycle” no qual apresenta um detalhamento da química e 

mecanismos envolvidos no processo de carbonatação, além de discussões das características 

como temperatura, pressão, concentração, etc. que influenciam no fenômeno. O estudo focou 

em mostrar os efeitos da carbonatação nos concretos utilizados na construção civil e reportou 

que a carbonatação em estruturas de concreto geralmente ocorre durante os primeiros 50 anos.     

Através de experimentos laboratoriais o estudo de Kutchko et al. (2007) buscou 

avaliar a durabilidade de cimentos expostos ao CO2 correlacionando com poços sujeitos ao 

sequestro geológico. As experiências mostraram significativa degradação, onde as amostras 

curadas a 50 °C e 30,3 MPa e expostas a mesma condição tiveram alteração na microestrutura 

e distribuição do Ca(OH)2, entretanto, revelou-se mais resistente ao ataque que amostras 

curadas a 22 °C e 0,1 MPa e expostas em autoclave a 50 °C e 30,3 MPa. 

Barlet-Gouédard et al. (2009) descreveram a tecnologia de captura e armazenamento 

de CO2 (Carbon, Capture and Storage - CCS), algumas características e cenários. O estudo 

enfatizou que a integridade do poço é algo primordial para a tecnologia, de forma que é 

fundamental garantir a integridade por longo prazo. O trabalho apresenta um estudo 

comparativo entre uma pasta convencional formulada com cimento Portland e outra com a 
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adição de um agente expansivo. Os resultados mostraram superioridade de resistência ao 

ataque para a formulação composta com o agente expansivo.    

Estudo de Scherer et al. (2009) considerou amostras de testemunho da bainha de 

cimento de um poço construído a 30 anos em um depósito natural de CO2 no Colorado/EUA. 

As amostras foram coletadas desde o cimento que ficou em contato com o depósito de CO2 

até trechos superiores a este depósito.  Os resultados mostraram que o grau de carbonatação 

dos testemunhos da bainha de cimento posicionados na rocha capeadora diminuiu a partir do 

distanciamento do reservatório de arenito com CO2.        

Santra et al. (2009) investigaram os mecanismos de reações e a química entre o 

dióxido de carbono e o cimento Portland, enfatizando que a carbonatação varia em função de: 

tipos de cimento, umidade, pressão parcial, porosidade/permeabilidade e temperatura. 

Amostras foram curadas a 200 °F e 2000 psi e expostas a mesma condição na autoclave com 

CO2 e posteriormente caracterizadas. Constatou-se que a profundidade de carbonatação 

durante 15 dias é proporcional a quantidade de adição de material pozolânico.      

Duguid et al. (2011) estudaram os efeitos do CO2 dissolvido em uma salmoura com 

NaCl em amostras de cimento classe H. O trabalho descreve com detalhe as reações do CO2 

em meio aquoso com os produtos hidratados do cimento; considera a cura da pasta em blocos 

cilíndricos de rochas (arenito a calcário) e análises de permeabilidade. Os resultados 

mostraram que as amostras de cimento no arenito sofreram maior degradação pela 

carbonatação devido a maior permeabilidade do arenito.  

Trabalho de Springer et al. (2012) consistiu no estudo de solubilidade e 

termodinâmica envolvendo sistemas com misturas de dióxido de carbono, água e sais cloreto. 

Esses sistemas foram relacionados com situações da tecnologia de captura e armazenamento 

geológico de CO2. Foram propostos modelos matemáticos para auxiliar na explicação do 

comportamento termodinâmico. Os resultados mostraram que os modelamentos oferecem 

confiabilidade para prever o efeito de vários sais na concentração e atividade da água em fases 

ricas em CO2. 

Galan et al. (2015) consideraram que a cinética das reações de hidratação do cimento 

não é bem compreendida, devido em parte à complexidade de processos supostamente 

“simples”. Nesse estudo a carbonatação é investigada através de ataques a cristais de 

Portlandita, onde foram determinadas características do CaCO3 produto do ataque. Os 

resultados mostraram através de micrografias que as transformações morfológicas 

ocasionadas pela carbonatação ocorreram e que as transformações da portlandita em 

carbonatos foi devido ao contato com o meio com CO2.  
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RESUMO 

 

Duas pastas de cimento Portland foram formuladas intencionalmente com comportamentos 

característicos e distintos. As pastas possuem em suas composições aditivos químicos 

convencionais utilizados na cimentação de poços de petróleo e cimento do tipo classe G. Uma 

das pastas possui a capacidade de manter as partículas em suspensão produzindo um sistema 

estável (ST), já a outra apresenta sedimentação de partículas promovendo um sistema instável 

(UN). Ambas as pastas foram carbonatadas por 30 dias em uma autoclave com ambiente 
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saturado de CO2. As amostras carbonatadas foram caracterizadas pelo teste de sedimentação 

estática, pela análise com indicador ácido-base e por difração de raios-X com refinamento 

Rietveld. Observou-se que o fenômeno da carbonatação ocorre de forma peculiar quando a 

pasta de cimento apresenta sedimentação de partículas. Foi proposto um modelo para o 

comportamento da sedimentação e da carbonatação ocorrido na pasta instável baseado na 

mecânica dos fluidos. O estudo propõe que a estabilidade à sedimentação seja um pré-

requisito considerado com bastante critério para estudos que tenham por objetivo avaliar 

sistemas submetidos ao ataque do CO2. Ao não se observar este pré-requisito, há a 

possibilidade de se obter informações inconsistentes e que poderão levar a resultados com 

falso positivo/negativo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sedimentação estática; Carbonatação; Propriedades físicas; Cimento 

petrolífero. 

 

ABSTRACT 

 

Two Portland cement slurries were intentionally formulated with characteristic and distinct 

behaviors. The slurries have in their composition conventional chemical additives that are 

frequently used in the cementing of oil wells and class G cement. One of the slurries have the 

capacity to keep the elements in suspension, producing a stable system (ST), while the other 

one produce particle’s sedimentation, promoting an unstable system (UN). Both slurries were 

carbonated for 30 days in an autoclave with a CO2 saturated environment. The carbonated 

samples were characterized by static sedimentation test, acid base indicator analysis and X-

ray diffraction with Rietveld refinement. It was observed that the carbonation phenomenon 

occurs peculiarly when the cement slurry presents sedimentation of particles. So, a model for 

the sedimentation and carbonation behavior was proposed for the unstable slurry based on 

fluid mechanics. The study proposes that stability to sedimentation is a prerequisite 

considered with great discretion for the studies that aim to evaluate systems submitted to the 

attack of CO2. Failure to observe this prerequisite may result in inconsistent information that 

may lead to false positive or false negative results. 

 

KEYWORDS: Static sedimentation; Carbonation; Physical properties; Oil well cement. 
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INTRODUÇÃO 

 

Significantes desafios são estabelecidos em subsuperfície quando ocorre o contato dos 

produtos de hidratação do cimento Portland com um ambiente rico em CO2. O dióxido de 

carbono nesses ambientes participa de reações químicas onde, em condições favoráveis, reage 

com os produtos hidratados do cimento tendo como resultado uma degradação progressiva e o 

comprometimento acentuado da integridade da matriz de cimento, em um fenômeno 

conhecido como carbonatação. Duguid et al. [1] descreveram as reações envolvidas no 

processo de carbonatação da seguinte forma:  

Dissociação do CO2  

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO3

2-                   (I)  

Carbonatação do cimento 

Ca(OH)2(s) + 2H+ + CO3
2- → CaCO3(s) + 2H2O                            (II) 

C-S-H(s) + 2H+ + CO3
2- → CaCO3(s) + SiOxOHx                           (III) 

Ca(OH)2(s) + H+ + HCO3
- → CaCO3(s) + 2H2O                            (IV) 

C-S-H(s) + H+ + HCO3
- → CaCO3(s) + SiOxOHx(s)                      (V) 

Segundo o estudo de Lagerblad [2], uma série de reações químicas ocorrem durante o 

processo de carbonatação. Lagerblad [2] diz que “Basicamente Ca(OH2) em contato com CO2 

forma CaCO3 (reação II). Água não é consumida mas é necessário na transformação (reação 

I). Quando o Ca(OH)2 é consumido o pH do cimento cai e todas as outras fases hidratadas  

serão quebradas sucessivamente (reações III-V)”.  

Em poços perfurados para a exploração e produção de petróleo onde o CO2 já está 

presente na formação rochosa, em poços de petróleo injetores EOR (Enhanced Oil Recovery) 

e em poços utilizados para Carbon Capture & Storage (CCS), a presença do CO2 estabelece 

um desafio para a cimentação e a vida útil desses poços. Caso o projeto de cimentação não 

contemple um sistema que combata o ataque do CO2, a matriz de cimento poderá com o 

tempo se deteriorar comprometendo a estabilidade física do poço, trazendo sérios riscos para 

o meio ambiente e para as pessoas.  

A estabilidade de um sistema de pasta de cimento é de fundamental importância para 

que seja garantido um bom selo hidráulico no poço. Em um estudo de Peng et al. [3] eles 

afirmam que a estabilidade da pasta de cimento é governada por mecanismos que atuam em 

várias escalas envolvendo movimento de partículas e fluidos. Peng et al. [4] descreveram em 

outro estudo que os fenômenos de instabilidade da pasta de cimento ocorrem devido a 

diferenças de densidade entre os constituintes básicos que vão desde a água com densidade de 
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1000 kg/m3 até os sólidos com densidade de 2700 a 3150 kg/m3. De acordo com Ganguli [5], 

alguns sistemas de pastas são incapazes de manter partículas de cimento uniformemente 

distribuídas, fazendo com que as partículas mais pesadas decantem rapidamente para o fundo. 

Sendo assim, após sua hidratação, a matriz do cimento irá apresentar propriedades físicas 

distintas ao longo de sua estrutura.  

Neste trabalho foram formuladas duas pastas de cimento classe G, sendo uma delas 

estável e outra instável. O objetivo foi avaliar o efeito da carbonatação em pastas de cimento 

com baixa estabilidade. Observou-se que a não consideração da estabilidade da pasta 

previamente poderá levar a equívocos posteriores de interpretação das informações, tendo 

como consequência resultados considerados falso positivo ou falso negativo. É possível 

propor um modelo de sedimentação estática de partículas e relacionar com a criticidade de se 

ter um sistema de pasta obrigatoriamente estável.   

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

MATERIAIS 

As pastas de cimento foram preparadas fixando a densidade em 1,89 g/cm³ (15,8 

lb/gal). O preparo foi realizado conforme API RP 10B-2 [6].  O cimento Portland utilizado é 

do tipo classe G com massa específica (ME) 3,15 g/cm3 e atende os requisitos estabelecidos 

pela API Spec 10A [7]. Para a preparação da água de mistura foi usada água deionizada e 

aditivos comuns a indústria de cimentação de poços. Os aditivos utilizados foram: agente 

antiretrogressão a base de sílica com ME de 2,07; antiespumante a base de silicone com ME 

de 0,98; controlador de filtrado do tipo derivado de celulose com ME de 1,36 e; dispersante 

do tipo policarboxilato com ME de 1,17. 

 

PREPARAÇÃO DE AMOSTRA 

Foram preparadas duas pastas de cimento: a pasta com comportamento estável foi 

denominada de ST e a pasta instável de UN. As concentrações dos componentes utilizados 

para as formulações das pastas estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Composições das pastas ST e UN. 

Amostra 

 Concentrações dos componentes (% or gps) 

Água 

(%) 

Cimento 

classe G 

(%) 

Agente 

antiretrogressão 

(%) 

Dispersante 

(gps) 

Controlador 

de filtrado 

(%) 

Antiespumante 

(gps) 

ST 46,4 53,1 40 0,17 0,40 0,02 

UN 45,8 54,6 40 0,17 - 0,02 

  

Após a preparação as pastas foram condicionadas a 40 °C e posteriormente vertidas 

em moldes metálicos com 203 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro interno, de acordo 

com a API RP 10B-2 [6]. Os moldes metálicos com as pastas foram colocados em um banho 

termostático onde permaneceram pelo período de 24h a 70 °C e pressão atmosférica. Após 

curados os corpos-de-prova cilíndricos das pastas ST e UN foram desmoldados e divididos 

em quatro partes iguais com tamanhos aproximados de 50 mm cada. As quatro divisões 

receberam denominações seguindo a ordem de como foram curadas na posição vertical no 

banho termostático, sendo a seção superior chamada de ‘Topo’ (T), a primeira seção 

intermediária de ‘Intermediário 1’ (I1), a segunda seção intermediária de ‘Intermediário 2’ 

(I2) e a seção de fundo de ‘Fundo’ (F), conforme ilustração da Fig. 1. 

 

Fig. 1. Molde metálico e corpo-de-prova (CP) cilíndrico após curado com ilustração do CP seccionado em quatro 

partes iguais.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado. 
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TESTE DE SEDIMENTAÇÃO 

Seguindo o procedimento API RP 10B-2 [6] foi realizada a avaliação da variação de 

densidade ao longo da amostra. Uma vez curados, desmoldados e divididos em quatro partes, 

cada parte teve a densidade avaliada utilizando o Princípio de Arquimedes, conforme 

recomenda o procedimento [5]. As medidas de densidades de todas as seções das amostras 

foram feitas antes e depois da exposição ao CO2 na autoclave. 

 

EXPERIMENTO DE CARBONATAÇÃO 

As amostras foram imersas em água saturada com CO2 durante 30 dias. A autoclave, 

fabricada sob medida pela empresa Top Industrie, possui sistema de controle de parâmetros e 

as condições de teste foram de 70 °C e 2000 psi, mantidas durante todo o período. Cada seção 

de corpo cilíndrico foi identificada e colocada na autoclave na posição vertical, conforme a 

Fig. 2.     

 

Fig. 2. Esquemático do experimento para carbonatação utilizando a autoclave. 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado. 

 

 

PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO 

Depois de 30 dias na autoclave todas as seções foram retiradas, conferidas suas 

densidades pelo teste de sedimentação e seccionadas ao meio no sentido longitudinal. O corte 

longitudinal gera duas partes iguais, expondo a porção central da amostra. As superfícies 

cortadas foram limpas e borrifadas com um indicador de pH. O indicador usado foi uma 

solução de etanol e fenolftaleína diluído em água deionizada. O indicador em contato com a 
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região não carbonatada reage apresentando a cor violeta e evidenciando a alta alcalinidade, 

enquanto que nada acontece na área carbonatada.  

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) E ANÁLISE DE RIETVELD 

As análises de raios-X foram feitas usando um aparelho da Bruker modelo Eco D8 

ADVANCE com tubo de raios-X de CuKα. O escaneamento foi feito em uma faixa de 5° a 

80° com um incremento de 0,02°, um tempo de passo de 0,2 s e com rotação do porta amostra 

de 15 rpm. O software usado para identificação foi o EVA e para quantificação foi o 

TOPAS® versão 6.0, ambos da Bruker. O refinamento pelo método de Rietveld foi usado 

para apresentar porcentagens relativas das fases cristalinas das seções da amostra UN. A partir 

da determinação das fases presentes em cada seção é possível confirmar o efeito da 

sedimentação estática e da carbonatação.  

Para realizar o DRX foi usado um dos lados de cada corpo-de-prova seccionado: um 

lado foi usado para a profundidade de carbonatação e o outro para o DRX. Cada amostra foi 

triturada e pulverizada utilizando almofariz e pistilo. A partir da determinação das fases 

presentes em cada seção é possível confirmar o efeito da sedimentação estática e da 

carbonatação. 

É importante destacar que no processo de preparação das amostras as pastas ficaram 

24 horas curando em banho termostático, passaram 30 dias na autoclave em contato com o 

CO2 e depois foram analisadas. Nas discussões que seguem, 0 dias foi considerado a partir do 

momento que os corpos-de prova tiveram contato com o CO2, ou seja, após às 24 horas de 

cura no banho e colocação na autoclave. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO 

As áreas de cor violeta mostradas nas imagens da Fig. 3 representam regiões que 

reagiram com a fenolftaleína (C20H14O4), já as regiões de cor cinza são da matriz de cimento 

que não reagiram.  

As amostras investigadas nesse estudo foram intencionalmente formuladas para 

apresentar comportamentos característicos. A amostra estável chamada de ST, apresenta áreas 

de cor violeta em todas as 4 seções dos corpos-de-prova, como pode ser verificado na Fig. 3-

d. Essas áreas possuem tamanhos e formas similares e bem definidas nas 4 seções. Esse 

comportamento é o esperado para uma composição de pasta que possua estabilidade e 
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homogeneidade, evidenciando que durante o processo de cura da pasta não houve 

sedimentação e a disposição dos produtos de hidratação ocorreu de uma forma uniforme. 

O comportamento da amostra UN foi visivelmente diferente do da amostra ST. 

Conforme a Fig. 3e-h mostra, ocorreu uma diferenciação evidenciada pela alteração da cor 

nas seções investigadas, onde as seções de topo (UN/T) e intermediária 1 (UN/I1) foram 

completamente carbonatadas, a seção intermediária 2 (UN/I2) foi parcialmente carbonatada e 

a seção de fundo (UN/F) foi preservada. Todas as seções da amostra UN foram oriundas de 

uma mesma formulação inicial, porém os níveis de carbonatação distintos na cor de cada uma 

despertaram a atenção. 

 

Fig. 3. Amostras ST e UN após a exposição por 30 dias ao CO2 na autoclave e borrifadas com fenolftaleína.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado. 
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TESTE DE SEDIMENTAÇÃO 

A Fig. 4 e a Fig. 5 apresentam análises físicas dos espécimes estudados realizados 

através do teste de sedimentação. A análise da Fig. 4 refere-se à avaliação das densidades 

equivalentes em libras por galão (pounds per gallon ou ppg) das seções T, I1, I2 e F das 

amostras ST e UN. As amostras foram avaliadas nas idades de 0 dias, ou seja, antes de entrar 

para a exposição ao CO2, e 30 dias após a exposição.  

Ambas as pastas foram formuladas com densidade 15,8 lb/gal (1,89 g/cm³). A Fig. 4a 

referente a amostra ST mostra que antes da exposição ao CO2 as quatro seções possuíam 

densidades próximas ao 15,8 lb/gal planejado. A norma API RP 10B-2 [6] descreve que a 

variação de densidades entre as seções é aceitável a depender da aplicação. Empresas 

especializadas no serviço de cimentação e operadoras da área de petróleo recomendam que a 

diferença entre as densidades das seções de fundo e topo para pastas de cimento convencional 

como as investigadas nesse estudo seja entre 0,30 e 0,50 lb/gal. A diferença observada para a 

amostra ST foi de 0,35 lb/gal, portanto, dentro da faixa aceitável.  

Após os 30 dias de exposição houve acréscimo de aproximadamente 2,0 lb/gal na 

densidade equivalente de todas as seções da amostra ST conforme a Fig. 4a. Esse acréscimo 

significa que houve aumento de massa das seções durante o período. O aumento de massa é 

devido as reações de carbonatação, onde há a formação do carbonato de cálcio através das 

reações do CO2 com os produtos hidratados do cimento Portland conforme amplamente 

discutido na literatura nos estudos de Lagerblad [2] e Yang et al. [8].  

A Fig. 4b apresenta os resultados da densidade equivalente para a amostra UN. É 

evidente através do comportamento das curvas que a pasta é instável. Quando o 

comportamento das curvas é comparado com o das curvas da amostra ST, fica mais evidente 

ainda. A amostra ST possui curvas com tendência linear para as duas idades, ficando 

praticamente paralelas. Isso mostra que o aumento de massa aconteceu de forma homogênea 

em todas as seções. 

A diferença de densidades apresentada pela amostra UN é irregular desde a idade de 0 

dias e se acentua após o período de exposição de 30 dias. Comprova-se através do teste de 

sedimentação que a pasta é instável, pois a diferença nas densidades equivalentes da seção F 

para a seção T em 0 dias é de 4,25 lb/gal. Em 0 dias, as seções que deveriam ter densidades 

próximas a 15,8 lb/gal, apresentam densidades de 13,58 lb/gal na seção T e 17,83 lb/gal na 

seção F. Após o período de 30 dias há um acréscimo nas densidades equivalentes de todas as 

seções assim como ocorreu nas seções da amostra ST. O acréscimo para a UN não ocorre de 

uma forma uniforme, havendo maior ganho de densidade na seção de fundo.   
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Percebem-se nos resultados das densidades equivalentes das amostras ST e UN uma 

notória diferença nos comportamentos. Enquanto a ST teve um ganho médio de 2,0 lb/gal por 

seção após 30 dias, a UN teve um menor ganho nas seções superiores e uma maior 

concentração na seção de fundo.     

Vale ressaltar que pastas instáveis tendem a causar rebaixamento do topo devido ao 

processo de sedimentação. Na amostra UN foi observado um rebaixamento de 5 mm, sendo 

mais uma evidência de que a pasta estava instável.    

 

Fig. 4. Densidades equivalentes das amostras ST e UN em libras por galão antes e depois do teste de 

carbonatação na autoclave. 

 

 

Fig. 5. Valores das diferenças entre a massa inicial e a massa final em gramas de todas as seções das amostras ST 

e UN.  

 

Fonte (Fig. 4 e 5): autor. Ilustrações do artigo publicado.                 
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O comportamento das densidades também possibilita fazer uma correlação em termos 

de massa. A Fig. 5 apresenta valores das diferenças entre a massa inicial de cada seção antes 

da exposição ao CO2 (0 dias) e a massa final após a exposição de 30 dias. Verifica-se para a 

amostra ST que há um aumento médio de massa de 3,1 g por seção, em um comportamento 

similar para todas elas. Já para a amostra UN, o comportamento é diferenciado entre as 

seções. As seções T, I1 e I2 apresentam pequeno ganho de massa e a seção F mostra um 

ganho maior. Por possuir maior quantidade de partículas de cimento causado pela 

sedimentação, a seção F da UN após as reações de hidratação possui maior disponibilidade de 

produtos para reagir com o CO2. Em detrimento ao que ocorre na seção F, o menor ganho de 

massa das outras seções é devido à baixa disponibilidade de produtos do cimento Portland 

para reagir com o CO2.  

O comportamento das densidades e ganho de massa irregular para a amostra UN 

possivelmente teve também influência da porosidade/permeabilidade nos resultados. Embora 

não tenham sido parâmetros investigados, sabe-se que cimentos que passam pelo processo de 

carbonatação tem esses parâmetros afetados. Estudos de Santra et al. [9] e Kutchko et al. [10] 

mostraram que a carbonatação reduz a porosidade/permeabilidade. A carbonatação é rápida 

nos primeiros dias, mas depois decresce devido a diminuição da porosidade/permeabilidade. 

Entretanto, os estudos descrevem que a carbonatação pode resultar em expansão do material e 

formação de microfissuras, que permitem o acesso do CO2 ao interior do material levando a 

maior severidade da carbonatação. Provavelmente para UN/T e UN/I1 a permeabilidade foi 

afetada por microfissuras e o CO2 avançou para o interior das amostras.       

O resultado dessas mudanças nas massas em termos de fases formadas é mostrado na 

caracterização por DRX e método de Rietveld.        

 

A sedimentação estática e a mecânica dos fluidos 

O processo de sedimentação estática ocorre quando as partículas sólidas dispersas em 

um fluido não conseguem se manter em suspensão e vão para o fundo quando essa dispersão 

está parada. No caso da pasta de cimento, as partículas de cimento e outras partículas sólidas 

que porventura estejam presentes no meio aquoso, tendem a ir para o fundo. A sedimentação 

provoca um gradiente de densidade, onde o fundo possui a maior densidade e a menor 

encontra-se no topo, comportamento este exposto na Fig. 4b. 

Na Fig. 6a é apresentado um modelo para representar o fenômeno de escoamento das 

partículas sólidas durante a sedimentação com base nos princípios da mecânica dos fluidos. 
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Seguindo esse modelo é possível relacionar com o resultado da análise de profundidade de 

carbonatação com fenolftaleína e explicar as áreas e a forma que ocorreu a carbonatação.  

Na Fig. 6a temos a ilustração da seção longitudinal da pasta de cimento ainda no 

estado fresco e fluido contido no molde metálico. A Fig. 6b representa a pasta de cimento 

ainda no estado fresco e passando pelo processo de sedimentação. As linhas verticais 

representam linhas de fluxo que mostram que as partículas sólidas tendem a sedimentar com 

maior massa na região central. Esse comportamento é devido ao fato que o escoamento possui 

menor dificuldade na região central, já que as paredes do molde conferem atrito a pasta de 

cimento através de uma força contrária ao sentido do fluxo. A força contrária diminui a 

velocidade do escoamento, fazendo um gradiente de velocidades que aumenta à medida que 

vai para o centro.  

Está representado na Fig. 6c a formação de uma espécie de cone central devido ao 

processo de escoamento das partículas. Esse cone fica evidenciado na Fig. 6d que representa a 

pasta endurecida após a sedimentação estática. É possível observar que a porção central 

recebeu maior quantidade de massa através da queda das partículas sólidas. 

Para confirmar o modelo exposto, imagens reais das seções T, I1, I2, e F da amostra 

UN foram apresentadas lado a lado na Fig. 6e. Fica claro que a seção I2 apresenta uma 

conicidade devido ao maior acúmulo de massa na porção central durante o processo de 

sedimentação. Denominamos esse processo de formação da conicidade de efeito ampulheta. 

As seções T e I1 sofreram agressiva carbonatação, não apresentando cor roxa pela reação com 

a fenolftaleína e a seção F está aparentemente preservada. Essa configuração das quatro 

seções evidencia que parte significativa das partículas sólidas foram para o fundo do molde, 

estando na seção I2 a comprovação que as partículas sedimentaram seguindo o princípio de 

escoamento da mecânica dos fluidos.    
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Fig. 6. Modelo do processo de sedimentação estática de partículas a partir da mecânica dos fluidos, ilustrado 

desde o estado fluido (a, b, c) até o endurecido (d) além do exemplo da amostra real UN seccionada (e).   

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado. 

 

De acordo com Massey [11] e Çengel et al. [12], a mecânica dos fluidos define que 

um fluido em movimento para totalmente na superfície e assume velocidade zero (nula) em 

relação à superfície. Çengel et al. [12] disseram que um fluido em contato direto com um 

sólido para na superfície devido aos efeitos viscosos e não há escorregamento. Ele diz ainda 

que a camada que para sobre a superfície desacelera a camada de fluido adjacente devido às 

forças viscosas entre as camadas do fluido, que por sua vez, desacelera a camada seguinte e 

assim por diante.   

 

Fig. 7. Linhas de fluxo para um escoamento unidimensional num tubo.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado. 
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A Fig. 7 destaca as linhas de fluxo. Devido ao princípio de escoamento 

unidimensional descrito na mecânica dos fluidos, o fluido tende a ter diferentes velocidades 

das extremidades para o centro. Esse comportamento implica em uma maior quantidade de 

massa sendo deslocada no centro, logo essa é a região com maior velocidade. Seguindo esse 

princípio, a forma cônica da região não carbonatada apresentada na amostra UN/I2 da Fig. 3g, 

é devido a maior quantidade de partículas de cimento sedimentadas no centro da amostra, daí 

o fato de termos chamado de efeito ampulheta.  

 

Resultado falso positivo 

É possível constatar que caso ocorra uma seleção de seções do corpo-de-prova sem 

considerar a priori se a pasta é estável, ocorrerá uma falha de interpretação dos resultados ao 

final do tempo de exposição ao CO2. Consideremos, por exemplo, se forem preparadas 

amostras da pasta UN e apenas seções de fundo forem investigadas em diferentes idades. O 

resultado de combate a carbonatação será considerado satisfatório, no entanto, trata-se de um 

resultado denominado de falso positivo, onde na verdade o sistema é instável e as outras 

seções caso estivessem sido investigadas mostrariam o verdadeiro resultado, expostos aqui na 

Fig. 3e-h.  

Para corpos-de-prova individuais preparados em uma única dimensão, ou seja, que não 

há necessidade de serem seccionados, também é primordial ter a certeza de que a pasta está 

estável. Caso seja realizado um corte de seção transversal nessa única amostra cilíndrica e não 

se tenha a certeza de que a pasta está estável, a área carbonatada não refletirá a realidade. 

Consideremos a seção UN/I2 apresentada na Fig. 3g como exemplo para o que acabamos de 

afirmar. Na Fig. 8 vemos três cortes hipotéticos realizados na seção em diferentes pontos que 

mostram uma variação no tamanho da área analisada a depender do ponto de corte. No corte 1 

mostrado na Fig. 8 a seção transversal da amostra está totalmente carbonatada, no corte 2 está 

parcialmente carbonatada e no corte 3 ocorre um falso positivo. São três resultados diferentes, 

que poderiam até ser mais, em uma única amostra. 

Ao se investigar com fenolftaleína a área de uma seção longitudinal do corpo-de-

prova, a sedimentação estática fica evidente, já a avaliação da seção transversal está sujeita a 

falhas.  
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Fig. 8. Exemplos ilustrativos de cortes realizados em diferentes pontos na seção UN. 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado.  

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

A Fig. 9 apresenta os difratogramas de cada seção analisada da pasta UN. Os 

resultados mostram que as seções possuem distintas fases cristalinas. É utilizado o método de 

refinamento de Rietveld para uma quantificação relativa dessas fases, apresentados na Tabela 

2.  
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Fig. 9. Difratogramas de todas as seções da amostra UN. A seção UN/I2 foi dividida em duas regiões chamadas 

de A e B e apresentadas como UN/I2-A e UN/I2-B. 
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A análise mostra que há irregularidade das fases presentes. Caso as seções fossem 

iguais, tivessem as mesmas densidades, teoricamente cada seção deveria ter as mesmas fases e 

quantidades muito similares, porém não é isso que ocorre, há densidades diferentes e 

irregularidade entre as fases de cada seção da pasta instável. 

Em uma análise qualitativa, é possível constatar através da Fig. 9 uma similaridade 

dos picos entre as seções UN/T, UN/I1 e a parte A da seção UN/I2, porém com intensidades 

diferentes. Essas seções sofreram carbonatação de acordo com a análise de profundidade de 

carbonatação. A parte B da seção UN/I2 e a seção UN/F, também apresentam similaridade de 

fases, porém com distintas intensidades. A Tabela 2 quantifica essas fases através do método 

de Rietveld, possibilitando uma análise quantitativa.   

 Através da Tabela 2 verifica-se que a seção UN/F apresenta porcentagem relativa alta 

de C3S. O C3S é o silicato tricálcico, composto presente no cimento anidro. A presença desse 

composto mostra que parte das partículas de cimento não reagiu. Da mesma forma, a região B 

da seção UN/I2, também apresenta uma alta quantidade de C3S. Esse composto comprova que 

parte das partículas de cimento foi para o fundo e não houve presença de água suficiente para 

reagir com as partículas. O acréscimo de densidade nessas seções é comprovado através da 

Fig. 4b, o que corrobora ter menos água e mais sólidos nas seções inferiores. Nas seções 

superiores T, I1 e na região A da I2, não é identificado o C3S, o que significa que nessas 

partes ele reagiu formando Ca(OH)2 e C-S-H, de acordo com as reações de hidratação do 

cimento Portland descritos por Taylor [13]. Esses produtos são consumidos durante a 

carbonatação e formam carbonatos e sílica gel conforme estudo de Bertos et al. [14]. 

C4AF é outra fase presente no cimento anidro. Essa fase aumenta progressivamente da 

seção T até a F. O acréscimo da porcentagem relativa desse composto mais uma vez evidencia 

o processo de sedimentação das partículas. 

As reações do cimento Portland são hidráulicas, logo, um volume insuficiente de água 

faz com que algumas partículas de cimento não reajam. A baixa carbonatação apresentada na 

última seção (F), onde a amostra teve a totalidade da sua área exposta ao contato com a 

fenolftaleína convertida para a cor violeta, além da presença das fases C4AF e C3S 

caracterizadas no DRX, comprovam o processo de sedimentação. 
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Tabela 2: Porcentagem relativa das fases cristalinas calculadas pelo método de Rietveld. 

Fase 

cristalina (%) 

 

UN/T 

 

UN/I1 

 

UN/I2-A 

 

UN/I2-B 

 

UN/F 

Cristobalita 52,57 45,51 38,43 2,54 0,80 

Quartzo 3,08 3,07 2,28 2,07 0,14 

Calcita 26,60 30,28 42,37 8,54 5,13 

Aragonita 17,75 19,98 21,47 0,00 0,00 

C4AF 0,00 1,16 3,45 13,85 23,59 

Portlandita 0,00 0,00 0,00 19,84 18,96 

C3S 0,00 0,00 0,00 53,17 51,37 

 

A portlandita (Ca(OH)2) é uma das principais fases para a caracterização em estudos 

cujo foco é a carbonatação. Trata-se de um composto que tem função preponderante nas 

reações com o CO2. A ausência da portlandita nas seções T, I1 e na região A da seção I2 

significa que o composto reagiu com o CO2 para formar calcita e aragonita, o que comprova o 

aumento dessas duas fases na Tabela 2. A aragonita e a calcita são o CaCO3 formado a partir 

das reações dos produtos hidratados do cimento Portland com o CO2 de acordo com estudos 

de Galan et al. [15] e Martinez-Ramirez et al. [16]. A aragonita é uma cristalização 

polimórfica ortorrômbica do carbonato de cálcio, já a calcita é uma cristalização polimórfica 

trigonal do carbonato de cálcio. Observa-se que nas seções superiores T, I1 e na região A da 

I2, que passam pelo processo de carbonatação, há a presença de aragonita, já na I2-B e F não 

é identificada essa fase. A calcita aparece em todas as seções, porém em baixa porcentagem 

na região B da seção I2 e em uma quantidade menor ainda na seção F. Toda a portlandita foi 

consumida nas regiões superiores, entretanto ainda parte dessa fase participa e forma calcita 

na região B da seção I2 e na seção F. A calcita é a forma cristalina mais abundante do CaCO3. 

Por ter um arranjo cristalino que necessita de menor energia para cristalização comparado 

com a aragonita, o CaCO3 em forma de calcita é identificada nas seções inferiores. Nas 

regiões onde ocorreu a aragonita o processo de carbonatação foi mais agressivo, havendo 

tempo e condições suficientes para a formação dessa fase.  

A pasta UN possui na sua composição agente antiretrogressão, aditivo sólido mineral 

composto basicamente por sílica. Segundo Freidin [17] e Cizer et al. [18] a cristobalita e o 
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quartzo são variações cristalográficas do SiO2. Essas fases aparecem em todas as seções com 

uma tendência de decréscimo partindo da seção T para a F. As partículas do óxido de silício 

são muito pequenas, entre 20 e 40 µm, com tamanhos inferiores ao diâmetro médio das 

partículas de cimento, logo, devido ao seu pequeno tamanho, as partículas de SiO2 ocupam os 

espaços intersticiais entre as partículas de cimento, conforme estudos de Lilkov et al. [19], 

Luxán et al. [20] e Igarashi et al. [21]. Com o movimento das partículas durante o processo de 

sedimentação, ocorre a migração de partículas menores e mais leves junto com a água para o 

topo enquanto que partículas maiores e mais pesadas vão para o fundo. Esse movimento 

explica a maior porcentagem relativa de quartzo e cristobalita que formam o agente 

antiretrogressão nas seções superiores.  

Ainda contribui para essas quantidades de sílica, o SiO2 que é produto da 

carbonatação. Durante as reações químicas, o C-S-H na presença do CO2 é descalcificado e 

transformado em carbonato de cálcio e sílica gel altamente polimerizada. Essa constatação foi 

feita nos estudos de Bertos et al. [14] e You et al. [22]. As fases cristobalita e quartzo são 

observadas em todas as seções. Nas regiões superiores onde o processo de carbonatação foi 

mais agressivo observa-se uma maior quantidade relativa da fase cristobalita. Na região B da 

seção I2 e na seção F a quantidade é pequena devido à baixa carbonatação e ao processo de 

segregação por densidades, onde as partículas de cimento mais pesadas foram para baixo e as 

de SiO2 mais leves para cima.    

Os resultados permitem relacionar que o acréscimo de massa similar em todas as 

seções da amostra ST deve ter sido ocasionado pela formação dos produtos de carbonatação 

em processos semelhantes para todas as seções. Já a amostra UN não apresentou o mesmo 

comportamento pois, mesmo as seções UN/T e UN/I1 terem sido fortemente carbonatadas que 

é verificado nas porcentagens das fases, isso não resultou em acréscimo de densidade já que 

os corpos-de-prova continham uma quantidade grande de SiO2 (que não é reativo com o CO2), 

os produtos hidratados do cimento (Ca(OH)2 e C-S-H) reativos com o CO2 foram consumidos 

e transformados em CaCO3, e possivelmente deve ter havido acréscimo na permeabilidade 

dessas seções. Para as seções UN/I2 e UN/F, o aumento das densidades podem ter ocorrido 

devido ao decorrer do tempo as reações de hidratação de parte das partículas anidras 

continuaram, a matriz se tornou mais fechada pelos produtos formados, tendo em vista que 

havia maior quantidade de partículas nessas seções inferiores, possivelmente uma maior 

compacidade e diminuição da porosidade. 
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Os testes que envolvem a exposição de amostras de cimento Portland ao CO2 são 

longos, durando comumente de 30 a 180 dias ou até períodos maiores. Uma análise prévia da 

estabilidade das pastas de cimento é fundamental para evitar resultados de falso positivo.  

 

CONCLUSÕES 

O presente estudo confirma que a sedimentação de sólidos em pastas de cimento 

Portland influencia diretamente nos resultados das análises de carbonatação. Em uma mesma 

amostra, de uma mesma composição, a sedimentação promove perfis de carbonatação 

distintos, o que pode induzir pesquisadores a avaliar falsos positivos ou falsos negativos. 

É proposto um modelo de mecanismo que justifica os diferentes perfis de 

carbonatação em uma amostra com sinais de sedimentação de sólidos. Utilizamos de 

conceitos da mecânica dos fluidos, análise visual da região carbonatada através de indicador 

ácido-base, avaliação de estabilidade pelo ensaio de sedimentação estática e quantificação de 

fases cristalinas através do método de Rietveld, para corroborar com o modelo proposto.     

O estudo permite identificar que a forma cônica de carbonatação apresentado na 

amostra que sofre sedimentação, formato este chamado de efeito ampulheta pelos 

pesquisadores deste estudo, pode levar a análises equivocadas para amostras que sofram 

seccionamento transversal, a depender da região da amostra que for realizado o corte. O efeito 

pode ser facilmente identificado caso o seccionamento da amostra ocorra no sentido 

longitudinal.  

Uma formulação estável à sedimentação apresenta um perfil único, homogêneo e 

reprodutivo de carbonatação. Recomenda-se que a estabilidade à sedimentação seja um 

critério obrigatório para estudos de avaliação de carbonatação em sistemas cimentantes a base 

de cimento Portland. 
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RESUMO 

 

Quando pastas de cimento Portland têm contato com o dióxido de carbono em subsuperfície, 

podem sofrer sérios problemas através da carbonatação. O contato dos produtos hidratados do 

cimento e o CO2 ocorre quando ele é injetado posteriormente no poço, após a cimentação 

primária ou quando ele já está presente na formação rochosa. Em todas as situações os 

projetos de cimentação devem considerar as melhores práticas conceituais e operacionais, a 

fim de garantir uma maior integridade durante a vida útil do poço. Nesse trabalho foram 

investigadas três pastas com a mesma formulação, porém curadas durante 8 horas, 7 dias e 28 

dias antes do contato com o dióxido de carbono. Essas diferenças de tempo de cura visam 
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simular situações onde haverá o contato mais breve ou mais tardio do cimento com esse 

composto. Na autoclave as três amostras passaram 30 dias imersas em água saturada com 

CO2. Antes da entrada para a autoclave as amostras foram   analisadas por DRX e após a 

carbonatação foram feitas análises de medida de massa, densidade, cálculo da área 

carbonatada e novamente de DRX. Os resultados mostraram processos distintos, porém com 

resultados similares de carbonatação ao final. A amostra curada por 7 dias foi mais afetada e 

as com 8 horas e 28 dias resistiram mais, mas através de mecanismos de preservação 

diferentes.     

 

PALAVRAS-CHAVE: Hidratação do cimento; Cimento petrolífero; Tempo anterior; 

Carbonatação; Propriedades físicas. 

 

ABSTRACT 

 

When Portland cement slurries enter in contact with carbon dioxide at the subsurface, they 

can suffer serious problems by carbonation. The contact between hydrated cement products 

and CO2 occurs when it is injected into the well, after the primary cementing or when it is 

already present in the rock formation. In all situation, the cementing design should consider 

the best conceptual and operational practices, in order to ensure a greater integrity during the 

entire life of the well. In this work, three slurries with the same formulation were investigated. 

Samples were cured during 8 h, 7 days and 28 days before contact with carbon dioxide. 

Different curing times are aimed to simulate earlier time and later time contact between 

cement and CO2. In an autoclave, samples were submitted during 30 days to water saturated 

with CO2. Previously, the samples were analyzed by XRD. After the carbonation, mass, and 

density were measured and the carbonated area was calculated and XRD. The results showed 

different processes, but similar carbonation results at the end. The sample after 7 days of 

curing showed more carbonation than samples after 8 h and 28 days. In other hand they 

showed different preservation mechanisms.   

 

KEYWORDS: Cement hydration; Oil well cement; Time prior; Carbonation; Physical 

properties. 
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INTRODUÇÃO 

Todos os anos vários novos poços de petróleo são perfurados em todo o mundo. 

Existem ainda os poços antigos que, ou estão em plena produção ou estão decaindo de 

produção, ou até mesmo poços em processo de abandono. Na construção de um poço de 

petróleo, uma etapa muito importante prevista ainda na fase de projeto é a cimentação 

primária. Nessa operação uma ou mais pastas de cimento são posicionadas no espaço anular, 

entre o revestimento metálico e a formação rochosa, com a finalidade de proteger o 

revestimento e outros equipamentos de fluidos corrosivos da formação, promover estabilidade 

mecânica ao poço e isolar zonas permeáveis da comunicação indesejável entre elas [1]. Para 

que, durante toda a vida útil, o poço possa resistir as exigências operacionais e as intempéries 

naturais, a etapa de cimentação deve ser realizada de forma eficaz e bem planejada [1,2]. Caso 

as melhores práticas operacionais e conceituais não sejam pensadas previamente e/ou não 

sejam adotadas na execução da cimentação, há grandes chances de ocorrer problemas com o 

poço. Esses problemas algumas vezes podem ser solucionados através de onerosas correções 

na bainha de cimento, caso contrário, e em último caso, o projeto do poço poderá ser 

abandonado. 

Na indústria de petróleo um cenário específico que demanda especial atenção na 

construção de um poço é o ambiente com o dióxido de carbono (CO2) [3,4]. Injeção de 

dióxido de carbono pode ser usado pela indústria de petróleo como uma técnica de 

recuperação ou esse composto pode estar presente no meio poroso da rocha reservatório. O 

CO2 em contato com a matriz cimentícia reage com os produtos hidratados do cimento 

Portland através de reações que levam a formação de carbonato de cálcio, bicarbonato de 

cálcio e sílica gel [4]. Esse fenômeno é chamado carbonatação e trata-se de uma situação 

indesejável e crítica para o poço. Ao ser acometida por esse fenômeno, a matriz de cimento 

degrada-se, tendo suas propriedades físicas e mecânicas seriamente comprometidas, onde as 

cargas que agem sobre a bainha de cimento aumentam a formação de microfissuras e é grande 

a probabilidade de falha do material. Diversos pesquisadores têm relatado através de estudos 

os efeitos deletérios do CO2 ao cimento Portland [4-7]. As reações químicas que ocorrem 

entre os produtos hidratados do cimento e o meio rico em CO2 são descritos abaixo. Em meio 

aquoso o dióxido de carbono passa por dissociação: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO3

2-                  (I)  
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O ácido carbônico formado em (I) continua a reagir com os produtos hidratados do 

cimento (II-V), transformando Ca(OH)2 (hidróxido de cálcio) e C-S-H (silicato de cálcio 

hidratado) em CaCO3 (carbonato de cálcio). 

Ca(OH)2(s) + 2H+ + CO3
2- → CaCO3(s) + 2H2O                           (II) 

C-S-H(s) + 2H+ + CO3
2- → CaCO3(s) + SiOxOHx                          (III) 

Ca(OH)2(s) + H+ + HCO3
- → CaCO3(s) + 2H2O                           (IV) 

C-S-H(s) + H+ + HCO3
- → CaCO3(s) + SiOxOHx(s)                     (V) 

O dióxido de carbono pode entrar em contato com a matriz de cimento em diferentes 

momentos cronológicos. Do momento do contato do CO2 com os produtos hidratados, o fator 

cronológico se torna uma variável considerável, pois envolve a quantidade de produtos que 

foram formados e que estão disponíveis na matriz do cimento para reagir com o CO2, ou seja, 

existe um caráter bastante relevante de tempo e de natureza química para que as reações de 

carbonatação ocorram. Esses produtos são formados das reações de hidratação dos compostos 

químicos do cimento Portland, C3S, C2S, C3A e C4AF, conforme vasta literatura sobre o tema 

[1,8-12]. Baseado nos conceitos químicos básicos de reações do cimento Portland, entende-se 

que, de maneira geral, em um curto período de tempo poucos produtos de hidratação do 

cimento são formados, e que em um período maior, maior a quantidade de produtos formados.  

Três intervalos de tempo distintos de cura foram adotados neste estudo. Uma condição 

de breve cura de 8 horas com a finalidade de avaliar as situações operacionais de cimentação 

onde o CO2 já estaria presente na formação rochosa; uma condição intermediária de cura de 7 

dias, simulando injeção de CO2 no poço; e uma última condição com um período mais longo 

de cura de 28 dias, também buscando avaliar situações de injeção do CO2 no poço. O 

intervalo maior de cura leva em consideração estudos que afirmam que as reações de 

hidratação do cimento Portland atingem aproximadamente 70% de formação dos produtos e 

estabilização reacional em torno de 28 dias [8] e, que as reações seguintes são bem mais 

lentas, caso não haja mais reagentes adicionados ao meio. O intervalo de 8 horas foi 

arbitrariamente adotado apenas para dar tempo de solidificar a amostra e viabilizar as 

execuções das análises laboratorialmente, padronizando as etapas entre elas. O período de 7 

dias foi considerado por ser um tempo breve e intermediário, porém suficiente para formar 

grande parte dos compostos hidratados do cimento [8]. 

Esses intervalos de tempo foram adotados com o objetivo de simular dois importantes 

cenários de contato do cimento Portland petrolífero com o dióxido de carbono, conforme 

apresentado na Fig. 1. O cenário I, que envolve as operações de Enhanced Oil Recovery 
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(EOR) de injeção de CO2 para incrementar a produção, e poços utilizados para 

armazenamento geológico de CO2 (Carbon, Capture and Storage – CCS) [13-17]. Ambas 

situações foram contempladas a partir das amostras curadas por 7 e 28 dias. O cenário II 

representa situações onde o CO2 já estaria presente na formação rochosa, ou em zonas de gás 

ou dissolvido no petróleo [5,18-21]. Amostra com 8 horas de tempo de cura foi usada para 

representar o cenário II. Os três momentos estudados representam suficientemente os cenários 

propostos para investigação: 8 horas, aqueles onde o CO2 já está presente na formação 

rochosa, e 7 e 28 dias, aquelas onde o CO2 será posteriormente injetado.   

 

Fig. 1. Formas de contato do CO2 com o cimento Portland em um poço de petróleo. 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado.  

 

Frente ao exposto, levando-se em consideração as diferentes situações de como o CO2 

interage com a pasta de cimento, durante e após a cimentação primária, o estudo teve como 

objetivo avaliar a influência do tempo de hidratação do cimento Portland petrolífero e seus 

efeitos no fenômeno de carbonatação, ou seja, do que pode acontecer com a matriz cimentícia 

a partir do tempo decorrido para a formação dos produtos hidratados do cimento, e o que 

poderá ocorrer diante do contato desses produtos com o dióxido de carbono.     
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MATERIAIS E MÉTODOS 

MATERIAIS 

A preparação foi realizada conforme a API RP 10B-2 [20].  A pasta de cimento foi 

formulada fixando a densidade em 1,89 g/cm³ (15,8 lb/gal) e utilizada a mesma formulação 

para as três amostras estudadas. O cimento Portland utilizado foi do tipo classe G com massa 

específica (ME) 3,15 g/cm3 e atendendo os requisitos estabelecidos pela API Spec 10A [21]. 

Para a preparação da água de mistura foi usada água deionizada e aditivos comuns a indústria 

de cimentação de poços: antiespumante a base de silicone com ME de 0,98 e controlador de 

filtrado do tipo derivado de celulose com ME de 1,36. 

 

MÉTODOS 

Após cumprir tempos pré-determinados de cura, todas as amostras foram expostas ao 

CO2 em uma autoclave por 30 dias e posteriormente analisadas. Foram realizadas análises de 

características físicas (massa e densidade), de área de carbonatação com indicador de pH e de 

difração de raios-X com quantificação pelo método de Rietveld. 

A Fig. 2 apresenta ilustrativamente um resumo das etapas adotadas no estudo. De 

modo geral foram 4 etapas, onde a primeira foi a etapa de preparação das amostras de acordo 

com a API RP 10B-2 [20], a segunda foi a etapa de colocação das amostras para curar 

(hidratar) em banho termostático por períodos de tempos diferentes, a terceira foi a etapa de 

exposição à atmosfera de CO2 e a quarta foi a etapa de análises para coleta de resultados e 

investigação.  
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Fig. 2. Sequência de etapas metodológica aplicada ao estudo contemplando preparo, cura, exposição ao CO2 e 

análises.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado.  

 

PREPARAÇÃO DE AMOSTRA 

As amostras receberam denominações de acordo com os tempos de cura (hidratação) 

que cada uma passou no banho termostático antes de serem colocadas na autoclave em 

atmosfera de CO2. As amostras foram denominadas como: 

▪ Amostra que curou por 8 horas: S-8H; 

▪ Amostra que curou por 7 dias: S-7D; 

▪ Amostra que curou por 28 dias: S-28D. 

As concentrações dos componentes utilizados para as formulações das pastas estão 

apresentadas na Tabela 1.  

 

Tabela 1: Composições das pastas S-8H, S-7D e S-28D.  

Amostra 

Concentrações dos componentes (% ou gps) 

Relação 

água/cimento 

(%) 

Cimento classe 

G (%) 

Controlador de 

filtrado (%) 

Antiespumante 

(gps) 

S-8H 

43,88 69,30 0,30 0,01 S-7D 

S-28D 
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Todas as amostras utilizaram a mesma formulação, sendo a diferença entre elas apenas 

o período de hidratação em banho termostático.  

Após a preparação as pastas foram condicionadas a 40 °C e posteriormente vertidas 

em moldes metálicos com 203 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro interno. Os moldes 

metálicos com as pastas foram colocados em um banho termostático onde permaneceram pelo 

período de 8 horas, 7 dias e 28 dias a 70 °C e pressão atmosférica. Após os períodos de tempo 

pré-estabelecidos, os corpos-de-prova cilíndricos curados das pastas S-8H, S-7D e S-28D 

foram desmoldados, medidos e divididos. Um corpo-de-prova resulta em quatro seções 

menores de partes iguais com tamanhos aproximados de 50 mm cada. Apenas para checagem 

da estabilidade, ou seja, para confirmar que não ocorreu sedimentação estática durante o 

processo de cura das pastas, foi realizado o teste de sedimentação conforme API-RP 10B-2 

[22]. Critérios estabelecidos no estudo de Costa et al. [24] identificaram a necessidade de se 

ter pastas estáveis em cenários onde há carbonatação. Após a confirmação da estabilidade das 

três amostras, a seção inferior de cada amostra foi usada para a continuidade do trabalho.   

 

EXPERIMENTO DE CARBONATAÇÃO 

As amostras cilíndricas foram imersas em água e expostas ao CO2 por 30 dias. Nessa 

situação o CO2 está dissolvido e saturado na água. A autoclave da empresa Top Industrie com 

sistema de controle de parâmetros foi usada nas condições de teste de 70 °C e 2000 psi (13,8 

MPa), e mantidas durante todo o período. Cada amostra foi identificada e colocada na 

autoclave na posição vertical. As condições de teste foram definidas apenas para estar em uma 

condição acima da do CO2 supercrítico, que é de 31,1 °C e 1000 psi.        

 

ANÁLISES DE COMPORTAMENTOS FÍSICOS: MASSA E DENSIDADE  

Obedecendo critérios de estabilidade a sedimentação de partículas descritos no estudo 

de Costa et al. [24], a formulação que foi utilizada para as três amostras investigadas nesse 

estudo estava necessariamente estável, ou seja, não apresentava comportamento de 

sedimentação. 

Para verificar a massa e a densidade das amostras foi utilizado o Princípio de 

Arquimedes, o mesmo usado no teste de sedimentação estática descrito na API RP 10B-2 [20] 

para avaliar a variação de densidade. Uma vez curado, cada corpo-de-prova teve sua massa e 

densidade avaliada. As medidas de massa e densidade de todas as amostras foram realizadas 

antes e após a exposição ao CO2 na autoclave.  
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PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO E ANÁLISE DE IMAGEM PARA 

CÁLCULO DE ÁREA  

Os corpos-de-prova foram seccionados ao meio no sentido longitudinal após os 30 

dias de imersão na água saturada com CO2 e checagem de massa e densidade. O corte 

longitudinal gerou duas partes iguais, expondo a porção central da amostra. As superfícies 

cortadas foram limpas e borrifadas com um indicador de pH. O indicador usado foi uma 

solução de etanol e fenolftaleína diluído em água deionizada. O indicador em contato com a 

região não carbonatada reage com compostos alcalinos apresentando a cor violeta. Na área 

carbonatada não ocorre alteração da cor. 

 A partir do destaque de cor ocasionada pela reação do indicador com os compostos 

alcalinos, foram feitas fotos das áreas utilizando uma câmera digital. Com as imagens 

capturadas utilizou-se o software livre analisador de imagens ImageJ para tratar e quantificar 

a área carbonatada das amostras.  

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) E ANÁLISE DE RIETVELD 

A técnica de raios-X foi feita visando identificar as fases cristalinas das amostras. 

Foram feitas análises usando um aparelho da Bruker modelo Eco D8 ADVANCE com tubo 

de raios-X de CuKα. O escaneamento foi realizado em uma faixa de 5° a 80° com um 

incremento de 0,02°, um tempo de passo de 0,2 s e com rotação do porta amostra de 15 rpm. 

O software usado para identificação das fases foi o EVA e para quantificação foi o TOPAS, 

ambos da Bruker.  

O método de Rietveld foi usado para apresentar porcentagens relativas das fases 

cristalinas de todas as amostras com o objetivo de verificar, antes da exposição ao CO2, as 

diferenças dos produtos hidratados das amostras curadas em diferentes períodos de tempo e, 

após a exposição ao CO2, de avaliar os produtos da carbonatação.  

Para executar o DRX foi usado um lado de cada seção: um lado foi usado para a 

profundidade de carbonatação e análise de imagem, e o outro para o DRX. Cada amostra foi 

triturada e pulverizada com almofariz e pistilo.  

É importante destacar que no processo de preparação as pastas foram deixadas 8 horas, 

7 dias e 28 dias em um banho termostático, passaram 30 dias na autoclave em contato com o 

CO2 e depois foram analisadas. Nas discussões a seguir, foi considerado 0 dias a partir do 

momento em que os espécimes tiveram contato com o CO2, ou seja, após 8 horas, 7 dias e 28 

dias de cura no banho e colocação na autoclave.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

ANÁLISE DE CARBONATAÇÃO: CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E 

CÁLCULO PERCENTUAL DA ÁREA 

Por meio da avaliação de massa e densidade utilizando o Princípio de Arquimedes foi 

possível verificar as interferências do meio rico em CO2 em todas as amostras de cimento 

investigadas. A determinação das densidades das amostras foi realizada em dois momentos: 

imediatamente antes da colocação na autoclave e imediatamente após a saída da autoclave. 

Vale ressaltar que a etapa “imediatamente antes da colocação na autoclave” mencionada 

refere-se ao momento após o período de cura da amostra no banho termostático e antes do 

contato com o ambiente corrosivo.    

As informações de densidades das amostras, antes e depois da exposição ao CO2, estão 

apresentadas na Fig. 3. Percebe-se que em todas as amostras ocorreu acréscimo de densidade 

após o período de 30 dias imersas em água saturada com o dióxido de carbono. Os resultados 

mostraram valores de densidade relativamente semelhantes, onde a amostra S-8H apresentou 

diferença entre a densidade final e a inicial de 1,83 lb/gal (0,22 g/cm³), a S-7D de 2,01 lb/gal 

(0,24 g/cm³) e a S-28D de 1,81 lb/gal (0,21 g/cm³). Esses resultados mostram que a amostra 

S-7D apresentou maior variação na densidade, além de ser relevante e um indicativo de que a 

carbonação foi mais intensa nesta amostra.    
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Fig. 3. Densidades equivalentes das amostras S-8H, S-7D e S-28D em libras por galão antes e depois do teste de 

carbonatação na autoclave. Apresenta-se também as áreas das amostras para as respectivas idades após a reação 

com a fenolftaleína.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado.  

 

As áreas das amostras que passaram pela reação com a fenolftaleína no período de 0 

dias não serão consideradas nas discussões pois, obviamente, não houve carbonatação nesse 

momento e os compostos hidratados reativos com o CO2 estão preservados. As imagens para 

0 dias são meramente ilustrativas, e visam dar parâmetro à outra imagem após passados os 30 

dias de carbonatação. 

A Fig. 4 apresenta os valores das massas dos corpos-de-prova antes e depois da 

autoclave. Os resultados mostraram valores final e inicial com ganho de massa em todas as 

amostras, onde para a amostra S-8H apresentou um ganho percentual de 7,2%, a S-7D de 

12,0% e a S-28D de 10,2%. A amostra S-7D apresentou um valor de densidade maior que as 

demais amostras. A densidade está intimamente relacionada com a massa, portanto, o 

comportamento distinto do S-7D em relação às demais amostras é mostrado nas Figuras 3 e 4. 

O ganho de massa das amostras é devido as reações de carbonatação, onde há a formação de 

CaCO3 e outros compostos, incrementando massa através de transformações químicas 

conforme estudo de Costa et al. [24]. Já a amostra S-8H observa-se um ganho de massa 
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inferior as outras, possivelmente pelo fato de que as 8 horas de cura antes da entrada para a 

autoclave formou uma quantidade limitada de compostos hidratados reativos com o CO2. 

Maior detalhamento neste sentido se faz através de análise por DRX.  

 

Fig. 4. Massas das amostras S-8H, S-7D e S-28D em grama antes e depois do teste de carbonatação na autoclave. 

Apresenta-se também, visualmente, as áreas das amostras para as respectivas idades após a reação com a 

fenolftaleína. 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado.  

 

Através dos resultados das características físicas verifica-se que ocorreram, em uma 

avaliação inicial, comportamentos similares entre os espécimes estudados. Os valores de 

densidade e de massa foram relativamente próximos, com uma pequena discrepância na 

amostra S-7D. Chama a atenção o fato de duas amostras com tempos de cura tão distintos 

terem apresentado comportamentos similares. A análise por DRX auxiliou a esclarecer tal 

questão e é discutido no tópico “Difração de raios-X” a seguir. 

De acordo com estudos de Lagerblad [4] e Duguid et al. [5], durante a carbonatação 

uma série de reações químicas ocorrem simultaneamente. Em condições favoráveis, as 

reações do CO2 com os produtos hidratados do cimento Portland provocam a formação de 
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carbonato de cálcio (CaCO3), sílica gel (SiOxOHx) e bicarbonato de cálcio [Ca(HCO3)2] 

através de reações com o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2] e com o silicato de cálcio hidratado 

(C-S-H). A água presente não é consumida, mas é necessária para que ocorram as 

transformações. Dessa maneira, com o consumo do hidróxido de cálcio há diminuição no pH 

do cimento. Em geral, a participação de compostos externos em um sistema através de 

reações químicas, que formam outros produtos e que começam a fazer parte das amostras, 

provoca um aumento de massa. A massa está intrinsecamente ligada à densidade, de modo 

que a mudança na massa leva à mudança na densidade. Esse comportamento foi observado 

nas amostras analisadas. 

A partir das seções longitudinais, onde foram realizadas a identificação da região 

carbonatada com uso do indicador de pH, foi também realizada uma avaliação da área 

carbonatada através de um software analisador de imagens. A área violeta indicou que essa 

região foi preservada, ou seja, não carbonatou, e a área cinza foi a área carbonatada. Para 

destacar a área carbonatada, a Fig. 5 apresenta essa região de cor amarela após o tratamento e 

quantificação. Cada amostra teve sua área quantificada, mostrando que a amostra S-7D 

apresentou a maior porcentagem em área atacada, 62,53%, já a S-8H 54,60% e a S-28D 

51,34%. A menor área preservada (violeta) indica que o avanço do ataque do CO2, que se dá 

de fora para dentro, foi maior na amostra curada por 7 dias. Esse resultado corrobora com os 

dados levantados de massa e densidade.    

 

Fig. 5. Áreas das seções longitudinais e quantificada pelo software analisador de imagens.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo publicado.  
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Os comportamentos verificados através das análises de características físicas e da área 

carbonatada mostram que um intervalo intermediário de tempo, no caso, os 7 dias de 

hidratação considerados neste estudo, promoveu uma maior susceptibilidade ao ataque do 

CO2 ao material. Provavelmente, em um período breve não houve tempo suficiente para 

formar produtos hidratados do cimento e já para um tempo longo houve grande formação de 

produtos hidratados do cimento. O aumento da formação de produtos leva a uma diminuição 

da porosidade/permeabilidade. Entretanto, para complementar a investigação e embasar 

argumentos, além de promover um maior esclarecimento acerca dos comportamentos físicos 

observados, a caracterização cristalográfica através do DRX é uma técnica de grande 

relevância.      

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) 

As Fig. 6 e 7 apresentam os difratogramas de cada amostra analisada imediatamente 

antes e imediatamente depois dos 30 dias de autoclave. A Fig. 6 mostra a análise das amostras 

com 0 dias e a Fig. 7 a análise das amostras carbonatadas após os 30 dias. Os resultados 

mostraram fases cristalinas semelhantes entre as amostras estudadas antes e depois da 

exposição ao CO2. É utilizado o método de refinamento de Rietveld para uma quantificação 

relativa dessas fases, onde os valores estão apresentados na Tabela 2.  

De um modo geral percebeu-se perfis de DRX similares entre as amostras 

investigadas. Tal comportamento se deve ao fato das três amostras terem sido compostas da 

mesma formulação e terem passado pelas mesmas condições de pressão e temperatura. 

Entretanto, o tempo de hidratação diferente entre elas ocasionou características próprias para 

cada espécime investigado.  

Há uma similaridade entre os perfis, que fica evidente na Fig. 6. Através de uma 

análise visual, verifica-se que os difratogramas das amostras S-7D e S-28D no tempo de 0 

dias possuem curvatura e picos bastante semelhantes, inclusive nas intensidades. Foi possível 

verificar também a presença de um halo em todos os gráficos entre aproximadamente 25° e 

35° referente aos compostos amorfos. O cimento hidratado é composto em grande parte por 

silicatos de cálcio hidratados (C-S-H) [8,27] e essa fase é a principal responsável pelo halo 

característico de amorficidade [28,29]. O refinamento Rietveld através do software TOPAS é 

capaz de quantificar a contribuição desta parte amorfa na construção do difratograma teórico 

através do deslocamento no fundo da região entre 25-35 graus. No caso desse estudo, as 

identificações dos silicatos de cálcio anidros e hidratados estão contidas na mesma legenda.  

A técnica de DRX não identifica com clareza compostos amorfos, logo, optou-se por incluir 
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os silicatos de cálcio em uma única categoria, haja vista que eles são reconhecidamente os 

mais abundantes [8,30] na composição química do cimento. A verificação das interações dos 

silicatos de cálcio com o sistema foi feita através da peculiaridade dos halos, da presença da 

fase hillebrandita (COD 9001689) e de alguns outros picos referentes aos silicatos de cálcio 

anidros (principalmente na amostra S-8H). Destaca-se nessa região do halo da Fig. 6 a 

amostra S-8H, que apresenta picos e intensidades distintos das outras duas. Nessa amostra o 

halo além de conter mais picos possui uma curvatura de intensidade menor, ou seja, indicativo 

que, apesar de existente a quantidade de compostos amorfos para esse período de cura, não 

era tão grande comparativamente com as outras. Os picos na região do halo em 32° e 33° são 

relativos ao C3S e ao C2S [29,31] (COD 1540704 e COD 1535815), algo natural, haja vista 

que o tempo de hidratação de 8 horas é bastante curto para promover reações intensas dos 

silicatos [8,27]. Na amostra S-8H verificou-se ainda um pico em 51° com maior intensidade e 

que não está presente nas amostras curadas por 7 e 28 dias. A identificação mostrou que para 

esse pico há a contribuição dos silicatos de cálcio anidros. 

A Fig. 6 identifica e apresenta basicamente quatro fases: etringita, portlandita, 

hillebrandita e silicatos de cálcio. Vários pesquisadores como Taylor et al. [8], Nelson et al. 

[1] e Richardson [27] têm estudado ao longo do tempo os processos de reações do cimento 

Portland e a identificação das fases formadas. Praticamente é de comum acordo entre todos a 

complexidade de se investigar e determinar com exatidão todas as fases presentes após a 

hidratação do cimento. Segundo Lin et al. [28], as reações de hidratação do cimento envolvem 

processos complexos e bastante dependentes das condições de temperatura, pressão e do meio 

onde essas reações ocorrem. Com a finalidade de elucidar os difratogramas, a Fig. 6 trouxe 

quatro importantes fases presentes no cimento hidratado, para que através destas possa ser 

explicado o processo posterior de carbonatação, já que a portlandita, os silicatos de cálcio e a 

hillebrandita são fases diretamente envolvidas nas reações com o CO2.  

A portlandita (COD 1001768) é formada a partir da reação dos silicatos de cálcio (C3S 

e C2S) com a água [8]. Nas amostras anteriores a colocação na autoclave observa-se a 

presença desse composto com intensidade, principalmente em 2θ = 18° e 34°. A hillebrandita 

é um tipo de silicato de cálcio hidratado (C-S-H) que possui cristalinidade, sendo este o 

motivo dele ser detectável através da técnica de DRX, algo que não é comum aos silicatos de 

cálcio hidratados, já que essas fases são predominantemente amorfas e de pouca 

cristalinidade.  É um membro do sistema ternário do CaO-SiO2-H2O. De acordo com Dai et 

al. [33] os membros deste grupo incluem inúmeras fases naturais e sintéticas de silicato de 

cálcio hidratado. De acordo com o mesmo estudo [33], "a estrutura consiste em uma rede 
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tridimensional de poliedros Ca-O que acomoda cadeias tetraédricas Si-O do tipo 

wollastonita". A etringita (COD 9015084) é uma fase formada a partir dos aluminatos [8]. Ela 

surge nas primeiras idades e foi reportada para evidenciar a prematuridade das reações da 

amostra S-8H antes da autoclave. Embora não tenha papel determinante para as reações de 

carbonatação, trata-se de um produto hidratado comum ao cimento Portland.  

As análises por DRX após a carbonatação estão apresentadas na Fig. 7. Os 

difratogramas das três amostras confirmam a ocorrência da carbonatação. A identificação das 

fases calcita (COD 1010962), vaterita (COD 9013565) e aragonita (COD 2100189) foi feita e 

as fases foram identificadas como carbonatos de cálcio. Calcita, vaterita e aragonita são 

polimorfos do carbonato de cálcio, onde a calcita tem um sistema trigonal e a aragonita com 

sistema ortorrômbico [34,35]. De acordo com as reações básicas de carbonatação, para que 

ocorra a formação dos carbonatos de cálcio, os compostos portlandita e silicatos de cálcio 

precisam ser consumidos. Os halos referentes aos compostos amorfos presentes na Fig. 6 já 

não ficaram tão evidentes na Fig. 7. Conforme os estudos sobre as reações de carbonatação 

[4,5], o C-S-H tende a reagir com o HCO3
- e o H+ formando mais carbonato de cálcio e sílica, 

daí o motivo do halo ter diminuído sua curvatura e intensidade. A diminuição do halo e o 

acréscimo no número de picos permite inferir que diminuiu a quantidade de fase amorfa e 

aumentou a quantidade de fase cristalina. Nas amostras carbonatadas constatou-se tanto a 

presença de carbonato de cálcio como de sílica, confirmando o processo de carbonatação e 

corroborando com as análises das características físicas (massa e densidade) e do cálculo da 

área carbonatada.  
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Fig. 6. Difratogramas de todas as amostras antes da colocação na autoclave para exposição ao CO2.  
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Fig. 7. Difratogramas de todas as amostras após a colocação na autoclave para exposição por 30 dias ao CO2. 
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Tabela 2: Porcentagem relativa das fases cristalinas calculadas pelo método de Rietveld das amostras antes da 

exposição ao CO2 (0 dias) e após 30 dias. 

Fase cristalina (%) 

Amostra 

S-8H S-7D S-28D 

0 days 30 days 0 days 30 days 0 days 30 days 

Etringita 4,58 1,93 1,09 1,69 2,20 4,28 

Portlandita  19,21 5,94 31,03 5,81 29,53 7,38 

Hillebrandita (tipo 

de C-S-H) 

6,89 0,71 4,38 2,71 3,33 2,20 

Silicatos de cálcio 

(anidros e 

hidratados) 

69,26 24,20 63,47 21,70 64,90 21,44 

Carbonatos de 

cálcio (calcita, 

vaterita e 

aragonita) 

- 64,84 - 65,15 - 62,46 

Sílica - 2,30 - 2,88  - 2,18 

Em itálico: fases formadas antes da autoclave; em negrito: fases formadas depois da 

autoclave.  

   

O método de refinamento por Rietveld foi utilizado para quantificar em porcentagens 

relativas as fases presentes nas amostras. Na Tabela 2 estão apresentados os valores de cada 

amostra para cada intervalo de tempo estudado. Os percentuais das fases relativas permitiram 

elucidar com mais clareza o que ocorreu antes e após a carbonatação.        

Em termos gerais o produto mais afetado no fenômeno de carbonatação é o Ca(OH)2, 

a portlandita [4]. Através da variação das quantidades desse composto e a formação dos 

carbonatos de cálcio é possível afirmar se ocorreram as reações com o CO2. Ficou evidente 

através de Rietveld que a portlandita foi consumida em grande proporção durante os 30 dias 

de exposição ao meio. Todas as amostras apresentaram queda significativa na quantidade 

desse composto, no entanto, a amostra S-7D apresentou um resultado superior as outras, 

embora próximo a amostra S-28D. Tal comportamento corrobora principalmente com a 

análise de cálculo de porcentagem de área da Fig. 5, onde a amostra S-7D, após o período de 

tempo na autoclave, mostrou uma área carbonatada um pouco maior em relação as outras 

amostras. Outra relação possível foi entre a análise da área de carbonatação e as porcentagens 
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das quantidades de silicatos de cálcio formadas após os 30 dias nas amostras.  Em ordem 

decrescente, os resultados mostraram percentuais de carbonatos de S-7D (65,15%) > S-8H 

(64,84%) > S-28D (62,46%); e os cálculos das áreas foram de S-7D (62,53%) > S-8H 

(54,60%) > S-28D (51,34%). Esses resultados permitem afirmar que a maior área carbonatada 

verificada na análise da imagem, de fato, refere-se à maior quantidade de carbonatos 

formados e identificados pela análise DRX. A amostra S-7D apresentou maior ganho de 

massa do que as amostras S-8H e S-28D, resultado mostrado na Fig. 4 e também corrobora 

com os resultados da análise de imagem e DRX. A amostra S-8H teve uma quantidade 

avaliada de portlandita inferior as outras antes da autoclave. O fato desta amostra ter passado 

um tempo menor curando não favoreceu a formação de portlandita, já as outras passaram 7 e 

28 dias reagindo e formando essa fase.   

Nas amostras S-7D e S-28D, hidratadas por maior tempo, observa-se aumento da 

quantidade de etringita, mesmo no meio rico em CO2. A amostra S-8H, que teve um curto 

período de hidratação, teve um valor inicial alto no tempo 0 e um valor menor após 30 dias na 

autoclave. O maior valor inicial se deve ao fato de que nas primeiras horas os aluminatos 

praticamente dominam as reações de hidratação do cimento [8]. Normalmente, com o passar 

do tempo, as reações dos aluminatos tendem a diminuir, uma vez que os silicatos tendem a 

dominar o processo [8], onde proporciona o ganho de resistência e diminui a porosidade e a 

permeabilidade da matriz de cimento sob condições normais. 

A fase sílica presente nas amostras carbonatadas é produto da carbonatação. O SiO2 é 

um produto formado durante as reações químicas do C-S-H com o CO2, onde o C-S-H é 

descalcificado e transformado em carbonato de cálcio e em sílica gel altamente polimerizada 

[36,37]. Os C-S-H, disponíveis nos sistemas para reagir no meio de CO2, durante os 30 dias, 

são oriundos da fase amorfa identificada pelos halos e pela hillebrandita. Nos halos existem 

silicatos de cálcio hidratados e hillebrandita, que é um polimorfo C-S-H. Essas fases 

apresentaram decréscimos importantes antes e depois da exposição ao meio, principalmente 

os silicatos de cálcio, que reduziram de aproximadamente 65% para aproximadamente 20% 

em todas as amostras. Após os 30 dias de carbonatação, enquanto os silicatos de cálcio 

reduziram bruscamente, os carbonatos de cálcio aumentaram significativamente. 

Um maior intervalo de tempo promove a formação de grande parte dos compostos 

hidratados do cimento Portland. A continuidade das reações químicas ocasiona a formação de 

mais e mais produtos, conferindo o fechamento da matriz devido à redução dos vazios, 

dificultando o acesso ao interior e reduzindo a porosidade/permeabilidade da matriz [38]. 

Vários estudos já foram realizados nesse sentido [30,39]. A permeabilidade está relacionada 
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com a proporção de produtos hidratados formados: quanto mais formam as fases, menor é a 

permeabilidade. Claisse et al. [40] mostraram que o grau de hidratação tem um efeito 

significativo no volume dos poros capilares e que a carbonatação afeta a permeabilidade da 

matriz de cimento. Tal comportamento pode explicar a sútil diferença de carbonatação 

apresentada pela amostra S-28D em comparação a S-7D, tendo em vista que ambas possuíam, 

no tempo de 0 dias, perfis de fases similares conforme os difratogramas.   

No caso da amostra S-8H, o mecanismo de atuação que dificultou a carbonatação foi 

diferente. Nesse caso, o que possivelmente ocasionou a menor carbonatação foi a limitação de 

produtos hidratados para reagir com o CO2, como pode ser visto em 0 dias da Tabela 2 através 

da menor quantidade de portlandita e da grande quantidade de silicatos de cálcio anidros 

(verificado pelos picos da Fig. 6 em ~32°, ~33° e ~52°), além da maior quantidade de 

etringita, que não participa das reações de carbonatação mas indica que as reações de 

hidratação do cimento em 0 dias eram prematuras. A amostra S-8H apresentou quantidades 

menores de portlandita e C-S-H em 0 dias, desta forma, após o contato com o CO2 havia 

quantidade de reagentes limitada disponível para formação de carbonatos de cálcio, 

diferentemente do que ocorreu com S-7D e S-28D, pois estas amostras possuíam quantidades 

apreciáveis dessas duas fases antes de entrar na autoclave. Com o passar do tempo as reações 

de hidratação do cimento da S-8H foram ocorrendo assim como paralelamente as reações de 

carbonatação, já que ao final as quantidades relativas das fases das três amostras apresentaram 

valores relativamente parecidos. Sendo assim, a magnitude de carbonatação nas três amostras 

estudadas foram parecidas, porém tendo a S-7D sofrido um pouco mais e a S-8H e S-28D 

resistido mais através de mecanismos diferentes: uma por ter reagido pouco e limitado a 

quantidade de reagentes para o CO2 (S-8H), e outra por ter reagido muito, fechando a matriz e 

dificultado o acesso do CO2 ao interior (S-28D).          

 

CONCLUSÕES 

Quando existe a possibilidade de contato do CO2 com os produtos hidratados do 

cimento Portland em subsuperfície, independentemente do cenário, devem ser tomadas 

medidas preventivas para evitar e mitigar o fenômeno de carbonatação, pois esse processo 

pode causar degradação e perda de propriedades de cimentação subsequentes. A carbonatação 

é um fenômeno agressivo que pode resultar em sérios problemas de segurança e ambientais, 

bem como atividades operacionais onerosas quando são necessários processos corretivos.  
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O estudo mostra que apesar de terem sido curadas em períodos de tempos distintos, as 

amostras investigadas apresentaram comportamentos pós-carbonatação similares. As análises 

das características físicas de massa e densidade demonstram resultados relativamente 

próximos. O avanço da carbonatação, quantificado através das áreas das amostras pela técnica 

de análise de imagens, apresenta valores percentuais de áreas próximos, com leve 

superioridade para a amostra curada por 7 dias, ou seja, o ataque do CO2 é mais agressivo 

nessa amostra. Percebe-se ainda que a amostra curada por um período de tempo curto (8 

horas) e a amostra curada por um período de tempo maior (28 dias) tem resultados similares. 

A análise por DRX mostra que a natureza e as quantidades das fases das amostras curadas por 

7 e 28 dias, antes da colocação na autoclave, são bem próximas. O difratograma da amostra 

com 8 horas antes da carbonatação também apresenta similaridade com as outras, no entanto, 

as quantidades das fases demonstram que as reações de formação dos produtos estão em 

andamento, indicado através da menor quantidade de portlandita, da maior quantidade de 

etringita e da maior quantidade de silicatos de cálcio anidros. Infere-se que o comportamento 

similar de carbonatação das amostras curadas por 8 horas e 28 dias é devido a processos 

distintos: a de 8 horas por ainda não ter formado tantos produtos hidratados e disponibilizado 

para reagir com o meio rico em CO2, e a amostra com 28 dias, por ter formado muitos 

produtos antes do contato com o CO2, tem sua matriz fechada e a concentração de espaços 

entre os compostos consequentemente reduzida. A amostra com 7 dias apresenta grande 

formação de produtos hidratados reativos com o meio rico em dióxido de carbono. 

Considerando que o tempo decorrido de 7 dias promove a formação de uma menor quantidade 

de produtos hidratados em relação a 28 dias, é razoável dizer que para 7 dias há um espaço 

maior entre os compostos na matriz, isto é, existe uma maior porosidade/permeabilidade, 

favorecendo assim o avanço de CO2 na amostra. Muitos estudos mostram que ao longo do 

tempo há um aumento na quantidade de compostos hidratados, fechamento da matriz, 

diminuição da porosidade/permeabilidade e aumento da resistência mecânica.   

Desta forma, conclui-se que deve haver muito critério e usar as melhores soluções 

tecnológicas para projetos de cimentação de poços de petróleo, onde há, em algum momento, 

a possibilidade da pasta de cimento ter contato com o CO2 em subsuperfície, 

independentemente se o CO2 já estiver presente nos poros das rochas ou se for posteriormente 

injetado. 
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CAPÍTULO 6. [ARTIGO III] ESTUDO SOBRE A CARBONATAÇÃO 

EM UMA MATRIZ DE CIMENTO PORTLAND CLASSE G EM 

AMBIENTES SUPERCRÍTICO E SATURADO (STUDY OF 

CARBONATION IN A CLASS G PORTLAND CEMENT MATRIX AT 

SUPERCRITICAL AND SATURATED ENVIRONMENTS) 
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RESUMO 

 

O dióxido de carbono (CO2) é um composto químico que pode estar presente em 

subsuperfície, no meio poroso da rocha reservatório contendo petróleo ou gás natural, 

dissolvido ou na forma livre. Sua ocorrência é de origem natural, do próprio reservatório, ou 

por meios artificiais, quando é injetado a alta pressão para melhorar o fator de recuperação do 

petróleo. Em alguns reservatórios o dióxido de carbono (CO2), presentes nos poros da rocha, 

pode estar dissolvido no petróleo e água ou, ainda, na forma livre. Independentemente da 

origem, apresenta potencial de ocasionar sérios problemas ao cimento empregado em certas 

operações feitas nos poços de petróleo. Em contato com os produtos resultantes da hidratação 

do cimento Portland, o CO2 reage, sendo esta reação um fenômeno específico denominado 
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carbonatação. Essa transformação afeta sensivelmente a matriz do composto cimentício 

trazendo alterações nos compostos químicos, microestruturais e consequências negativas para 

as propriedades físicas, como a porosidade/permeabilidade e a resistência mecânica. O 

presente trabalho investigou os efeitos do CO2 sob duas condições, no estado supercrítico e 

quando dissolvido em água, sobre a matriz do cimento Portland classe G empregado na 

indústria petrolífera. Amostras com a mesma formulação foram preparadas, curadas, 

colocadas ao mesmo tempo em uma autoclave, expostas aos meios com CO2 supercrítico ou 

saturado em água com temperatura e pressão controladas e, após 30 dias, retiradas para 

investigação dos efeitos. Com o objetivo de auxiliar nas discussões e conclusões, as seguintes 

análises foram realizadas: indicador de pH para medida da profundidade de carbonatação, 

análise de imagens para quantificação percentual de área afetada, difração de raios-X com o 

método de Rietveld para identificação e quantificação de fases, e análise termogravimétrica 

para corroborar a presença de determinados compostos. As análises mostraram resultados 

significativamente distintos, onde as amostras que foram expostas ao meio saturado sofreram 

maior ataque. Tendo como referência a análise de imagens e a formação de carbonatos 

identificados pela técnica de DRX e quantificados pelo método de Rietveld, o ataque nas 

amostras sujeitas ao CO2 saturado foi 35% superior. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cimento hidratado; Carbonatação; Cimentação de poços; CO2-

supercrítico; CO2-saturado. 

 

ABSTRACT 

 

The carbon dioxide (CO2) is a chemical compound that can be present at subsurface, in the 

porous of reservoir rocks containing oil or natural gas, dissolved or free. Its occurrence is 

natural or artificial, when this compound is injected at high pressure in order to improve the 

oil recovery factor. Regardless the source, it has potential to cause serious problems to the 

cement that is used during certain operations in oil wells. When in contact with the hydration 

products of the Portland cement, the CO2 reacts because of a specific phenomenon 

denominated carbonation. This transformation significantly affects the cementitious 

composite array, causing changes in the microstructure, chemical compounds and negative 

consequences for the physical properties, such as porosity/permeability and mechanical 

resistance. The present study investigated the effects of CO2 under two conditions, 

supercritical state and dissolved in water, in a class G Portland cement matrix that is used in 
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the oil industry. Samples with the same formulation were prepared, cured, placed at the same 

time in an autoclave, exposed to mediums with supercritical CO2 or saturated in water at a 

controlled temperature and pressure, being removed after 30 days for research purposes. In 

order to assist in the discussions and conclusions, the following analyses were conducted: pH 

indicator for measuring carbonation depth, image analysis to quantify the percentage of the 

affected area, X-ray diffraction using the Rietveld method for phases identification and 

quantification, and thermogravimetric analysis in order to confirm the presence of certain 

compounds. The analysis showed significantly different results, where the samples that were 

exposed to saturated medium suffered greater attack. Based on the images analysis, the 

formation of carbonates identified by XRD and quantified by the Rietveld method, the attack 

on samples subject to saturated CO2 was 35% higher. 

 

KEYWORDS: Hydrated cement; Carbonation; Oil well cementing; CO2-supercritical; CO2-

saturated. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A cimentação primária de poços petrolíferos é uma das etapas mais importantes do 

processo de construção de um poço. São operações realizadas ao final de cada fase perfurada, 

tendo como objetivo cimentar uma coluna composta por tubos de revestimento conectados e 

descida até determinada profundidade. Após ocorrer o processo de endurecimento, o cimento 

fornece estabilidade mecânica, protege o revestimento dos fluidos corrosivos oriundos da 

formação rochosa além de evitar a comunicação entre zonas de rochas permeáveis portadoras 

de fluidos diversos [1]. A pasta de cimento é posicionada no espaço anular entre a rocha 

perfurada e a coluna de revestimento por bombeio a alta pressão, quando ainda se encontra na 

fase fluida.  

As operações envolvendo o uso de cimento Portland também são utilizadas em outros 

momentos durante a vida produtiva do poço. Essas operações visam corrigir falhas na 

cimentação primária (cimentação inicial), furos no revestimento, isolamento de intervalos 

rochosos adjacentes, etc. Ao final da sua vida produtiva, na etapa chamada de abandono, os 

poços são vedados com tampões de cimento, visando o isolamento total  entre a subsuperfície 

e superfície [2]. 
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Os materiais cimentícios tendo como base o cimento Portland são utilizados há 

décadas pela indústria do petróleo. Ao formular uma pasta de cimento emprega-se 

basicamente o cimento, a água e aditivos químicos na forma sólida e/ou líquida. Os aditivos 

têm a função de ajustar as propriedades das pastas em estado fresco e promover determinadas 

características desejáveis após o endurecimento [1,3]. O cimento específico para a indústria 

do petróleo é produzido atendendo a padrões internacionais rigorosos, para garantir 

propriedades físico-químicas controladas. Tais requisitos visam garantir que suportem por 

muitos anos os ambientes agressivos de pressão e temperatura ao qual serão expostos [1,4]. 

Os cimentos petrolíferos são classificados pela American Petroleum Institute, norma API 

Spec 10A, em A, B, C, D, G e H, sendo os das classes G e H os mais utilizados em todo o 

mundo. O cimento utilizado nesse estudo foi o cimento classe G. 

O cimento é um material hidráulico, onde o contato das suas partículas com a água 

resulta em reações exotérmicas que levam a formação de novos produtos. Os compostos mais 

comuns do cimento anidro são: aluminato tricálcico (C3A), ferroaluminato tetracálcico 

(C4AF), silicato tricálcico (C3S) e silicato dicálcico (C2S). As reações de hidratação do 

cimento já foram amplamente investigadas e discutidas por vários pesquisadores [4-8], e 

formam produtos de acordo com as reações demonstradas abaixo. 

Hidratação dos silicatos de cálcio (C3S e C2S):      

C3S + (1.3 + x)H → C1.7SHx + 1.3CH                                                                        (1) 

C2S + (0.3 + x)H → C1.7SHx + 0.3CH                                                                        (2) 

Onde: H é água; C1.7SHx é silicato de cálcio hidratado; CH é hidróxido de cálcio. 

Hidratação dos aluminatos (C3A e C4AF): 

2C3A + 21H → C4AH19 + C2AH8 → 2C3AH6 + 9H                                                   (3) 

C3A + 3CSH2 + 26H → C6AS3H32                                                                                                                    (4) 

2C3A + C6AS3H32 + 4H → 3C4ASH12                                                                                             (5)  

C4AF + 3CSH2 + 21H → C6(A,F)S3H32 + (F,A)H3                                                                           (6) 

C4AF + C6(A,F)S3H32 + 7H → 3C4(A,F)SH12 + (F,A)H3                                                               (7) 

Onde: C3AH6 é hidrogranada (hydrogarnet); CSH2 é gesso; C6AS3H32 é etringita 

(AFt); C4(A,F)SH12 é monosulfoaluminato (AFm); (F,A)H3 é uma fase amorfa que se forma 

em pequena quantidade. 

As reações acima descritas começam a ocorrer a partir do instante do primeiro contato 

entre a água e as partículas do cimento. As reações não são lineares com o tempo, pois são 

intensas em um primeiro momento lideradas pelos aluminatos e pelo C3S, e tendem a 

decrescer, pela densificação da matriz e pelo C2S que possui reação lenta [4,7]. Sendo assim, 
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a medida que o tempo passa e as reações ocorrem o material cimentício passa de um estado 

fluido, pastoso, para um estado sólido, endurecido.    

Um dos grandes problemas que pode ocorrer quando a matriz possui produtos de 

hidratação formados e/ou em formação, é quando esse material está exposto a um meio 

corrosivo constituído por dióxido de carbono (CO2) [9-11]. Essa é uma situação desafiadora 

para a equipe de projeto responsável pela cimentação dos poços. Ao se depararem com tal 

situação há a necessidade de que sejam aplicadas medidas específicas para evitar ou 

minimizar a degradação e o comprometimento do cimento pelo CO2 e seus derivados.  

O contato do cimento com o CO2 ocorre de diversas formas: ou quando ele já está 

presente de forma natural nos poros rocha, ou quando ele é injetado a elevada pressão no poço 

objetivando melhorar a recuperação do petróleo. Ocorre ainda uma terceira situação quando é 

feita a injeção do gás no subsolo para armazenamento geológico. Independente da origem do 

CO2 no subsolo, sua presença pode trazer sérios riscos para a cimentação dos poços.  O 

fenômeno onde o CO2 e seus derivados reagem com o cimento é chamado de carbonatação. 

O dióxido de carbono se apresenta na natureza em forma de gás, no entanto a depender 

das condições de pressão e temperatura ele pode existir como líquido, sólido ou na condição 

supercrítica. Trata-se de um gás abundante na natureza produto de vários processos naturais e 

artificiais e é composto por dois elementos, o carbono e o oxigênio. 

 

CARACTERÍSTICAS DO DIÓXIDO DE CARBONO 

Em condição ambiente o dióxido de carbono é um gás incolor, inodoro, denso, pouco 

reativo e corrosivo na presença de umidade. É um produto derivado de diferentes processos, 

tais como: metabolismo dos animais, combustão, fermentação, decomposição de matéria 

orgânica, queima de combustíveis fosseis, etc. Sua estrutura é constituída por moléculas de 

caráter apolar e geometria linear, tendo como consequência atrações intermoleculares muito 

fracas.  

Estudos e pesquisas científicas desenvolvidas ao longo dos anos mostram o aumento 

gradativo da emissão de CO2 atrelada ao desenvolvimento humano e ao crescimento 

industrial. A queima de combustíveis fósseis tem sido uma grande vilã neste processo. A 

medida que o mundo se desenvolve, é possível perceber o impacto de gases como o CO2 para 

o meio ambiente e para os aglomerados urbanos. Além de estar presente na troposfera (porção 

da atmosfera mais próxima da terra), este composto químico também aparece em 

subsuperfície. Nas formações rochosas o gás pode estar aprisionado nos poros das rochas em 

zonas de gás natural ou dissolvido em fluidos, principalmente em hidrocarbonetos. 
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Semelhante aos outros seguimentos da cadeia produtiva, a indústria de petróleo e gás 

também tem avançado em tecnologias que visam tratar e dar destino adequado ao CO2. 

Quando o composto está dissolvido nos hidrocarbonetos (HC), muitas vezes no processo de 

produção do HC o gás ao chegar a superfície é separado e injetado de volta no reservatório 

visando incrementar o índice de produtividade [12-14] e, consequentemente, a produção dos 

poços. Infelizmente em casos em que por uma série de fatores como ausência de tecnologia 

ou a inviabilidade técnica e econômica, impossibilidade de reinjeção devido a características 

geológicas, limitação termodinâmica, etc., não é possível implantar sistemas de reinjeção, 

tornando o CO2 um passivo ambiental importante. 

Em processos confinados controlados ou na natureza, o gás carbônico pode se 

apresentar em diferentes estados, a depender da condição do ambiente no qual está inserido. 

No caso de um ambiente controlado, como um vaso de pressão, por exemplo, em presença de 

água e submetido a condições de pressão e temperatura específicas, o gás poderá se apresentar 

como um fluido supercrítico e também entrar em solução na água.     

 

CO2-SUPERCRÍTICO 

O termo “supercrítico” refere-se ao estado de uma substância quando levada acima de 

um valor limite de pressão e temperatura. A combinação exata destas duas variáveis é 

chamada de “ponto crítico” e confere propriedades específicas para cada substância. Quando 

em estado supercrítico o fluido não está no estado sólido, nem líquido e nem gasoso. Na Fig. 

1 é possível observar o comportamento do composto em um gráfico denominado diagrama de 

fases. Em condições normais de temperatura e pressão o CO2 apresenta-se no estado gasoso, 

já em baixas temperaturas no estado sólido, logo constata-se que o estado físico do CO2 varia 

a depender das condições na qual ele está submetido [15]. Quando sólido o CO2 tem uma 

aparência branca opaca e é conhecido como “gelo seco”. Pode passar diretamente do estado 

sólido para o gasoso em um processo chamado sublimação sem deixar resíduo líquido na 

temperatura de -78,5 ºC. Em temperaturas intermediárias variando entre -56,6 ºC e 31,1 ºC, 

onde estão os pontos chamados “ponto triplo” e “ponto crítico” respectivamente, o CO2 

apresenta-se no estado líquido contanto que esteja submetido as pressões correspondentes 

entre 7,29 MPa (1057 psi) (pressão crítica) e 0,51 MPa (74 psi) (pressão do ponto tríplice). A 

forma líquida não existirá à pressão atmosférica e sendo altamente compressível, mesmo no 

estado líquido, ainda pode sofrer compressão e variar a massa específica tanto em função da 

pressão como da temperatura.  
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Quando atinge o estado supercrítico, a partir de 31,1 ºC e 7,29 MPa, o CO2 não pode 

ser liquefeito, independente da pressão a que for submetido. Neste estado não é possível 

distinguir entre líquido ou gás, de modo que o fluido supercrítico se comporta como um gás 

em termos de compressibilidade e viscosidade e possui densidade próxima a de um líquido. 

Ressalta-se que quando contido nos poros das rochas, no subsolo, o estado físico do CO2 

dependerá da profundidade onde ele se encontrar, obedecendo as condições dispostas do 

diagrama da Fig. 1. Estudos mostram [16,17] que em grande parte dos reservatórios o dióxido 

de carbono encontra-se no estado supercrítico.  

 

Fig. 1. Diagrama de fases do dióxido de carbono. 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 

 

CO2 EM ÁGUA (“SATURADO”) 

O dióxido de carbono é um composto que possui a capacidade de se dissolver em água 

[18]. O contato com o meio aquoso faz com que parte do CO2 se dissolva na água, porém, 

apesar da miscibilidade, há critérios a se observar que limitam a dissolução do gás no líquido, 

como a pressão parcial, solubilidade, salinidade, etc.   

Dissociação do dióxido de carbono: 

CO2 + H2O ↔ H2CO3 ↔ H+ + HCO3
- ↔ 2H+ + CO3

2-                                               (8)  

A solubilidade de gases em líquido é descrita pela Lei de Henry, a qual estabelece que: 

“Em soluções ideais diluídas e a uma temperatura constante, a solubilidade de um gás em um 

líquido é proporcional à pressão parcial do gás em contato com o líquido” [19]. Tal conceito 

explica o fato de que o CO2 dissolvido em água seja susceptível a variações quando expostos 
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a diferentes condições de temperatura e pressão. Quando há um acréscimo de pressão o 

dióxido de carbono tende a aumentar seu grau de solubilização na água, ou seja, quanto maior 

a pressão que a substância exerce sobre o líquido, maior a força das colisões de suas 

moléculas com o meio e mais moléculas conseguirão penetrar e se dissolver, atingindo para 

aquela condição uma saturação de CO2 no meio. Já o acréscimo de temperatura e de 

salinidade prejudicam a solubilidade do CO2 na água [17,20]. O aumento da temperatura irá 

deslocar o equilíbrio para a esquerda, no sentido da formação de CO2 gasoso e reduzindo a 

solubilidade. 

A água também possui seu diagrama de fases, onde, a depender das condições de 

temperatura e pressão, ela apresentará em um estado físico específico, permitindo a 

dissolução de várias substâncias polares e iônicas. A dissolução do CO2 na água envolve 

reações conforme descritas na equação (8), a qual mostra a dissociação deste com a formação 

do ácido carbônico, de íons de carbonato, de íons bicarbonato e consequente redução do pH.   

Essa capacidade do CO2 se dissolver em água permitiu o desenvolvimento de estudos 

e projetos na área de armazenamento geológico. Trata-se de uma área onde a comunidade 

científica tem se dedicado e visualizado como uma alternativa viável para diminuir a 

concentração deste composto na atmosfera.  

 

PROCESSO DE CARBONATAÇÃO 

Em meio corrosivo o cimento sofre uma série de reações extremamente prejudiciais 

para a matriz. As reações químicas que caracterizam a carbonatação foram relatadas por 

vários pesquisadores, dentre eles Duguid et al. [21], Lagerblad [22] e Glasser et al. [23], e 

estão descritas a seguir: 

CH(s) + 2H+ + CO3
2- → CaCO3(s) + 2H2O                                                            (9) 

C3,4S2H8(s) + 2H+ + CO3
2- → CaCO3(s) + SiOxOHx                                            (10) 

CH(s) + H+ + HCO3
- → CaCO3(s) + 2H2O                                                            (11) 

C3,4S2H8(s) + H+ + HCO3
- → CaCO3(s) + SiOxOHx(s)                                         (12) 

CO2 + H2O + CaCO3(s) ↔ Ca2+ + 2HCO3
-                                                            (13) 

2H+ + CaCO3(s) ↔ CO2 + Ca2+ + H2O                                                                  (14) 

As reações (1) a (7) promovem ao cimento Portland importantes características e 

propriedades, que o habilita a diversas aplicações na indústria, entretanto, como se pode 

verificar nas reações de (9) a (14), o CO2 e seus derivados reagem com os produtos das 

reações (1) e (2). Esses processos são deletérios a matriz de cimento pois provocam 
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transformações que resultam em efeitos indesejáveis, como a perda de resistência mecânica e 

aumento da permeabilidade. 

O ácido carbônico é um derivado do processo do CO2 em água (8) e é o composto 

mais participativo da carbonatação. O hidróxido de cálcio em meio aquoso na presença de 

dióxido de carbono reage formando carbonato de cálcio (9) e (11). O ácido carbônico ataca o 

C-S-H formando mais carbonato de cálcio e sílica gel (10) e (12). Essa série de reações não 

ocorrem ao mesmo tempo e causam alteração no pH do cimento, onde comumente primeiro 

ocorrem as reações (9) e (11) e em seguida as (10) e (12). Em fases mais avançadas o CH 

tenderá a se esgotar, o carbonato não será a fase dominante e o bicarbonato predominará (13), 

tendo como efeito significativas alterações físicas na matriz.  

O dióxido de carbono em condições de superfície atua negativamente em estruturas de 

cimento expostas ao ambiente através do mesmo processo acima, no entanto tem sua ação 

potencializada pela pressão e temperatura nos processos de carbonatação em subsuperfície, 

daí o motivo de se ter grande atenção aos desenhos de pastas que terão contato com esse 

composto em poços. 

 

EXPOSIÇÃO DO CIMENTO AO CO2 EM LABORATÓRIO  

Análises podem ser realizadas laboratorialmente com o objetivo de investigar a reação 

do CO2 com o cimento. Existem diversas configurações de aparatos laboratoriais que 

permitem expor amostras de cimento a atmosfera de CO2 com parâmetros controlados de 

pressão e temperatura por períodos de tempo a critério dos pesquisadores, logicamente, 

obedecendo aos limites dos componentes do equipamento. A Fig. 2 representa um desenho 

esquemático de um aparato utilizado para esse tipo de investigação. Ele é composto por um 

cilindro para armazenamento de CO2, um compressor para injetar o fluido, um controlador 

eletrônico para controlar as condições de teste, uma autoclave (que é um vaso de pressão), 

além de linhas metálicas de gás e fiação elétrica. O aparato representado na Fig. 2 é similar ao 

utilizado neste estudo. 
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Fig. 2. Aparato laboratorial para teste de carbonatação de cimento.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 

 

Esse artigo teve por objetivo investigar a ação de uma atmosfera com dióxido de 

carbono em contato com amostras de cimento curadas, sob condição supercrítica e em solução 

em meio aquoso saturado. As amostras foram formuladas exatamente com a mesma 

composição, e após um período de cura foram colocadas ao mesmo tempo em uma única 

autoclave e expostas ao CO2 na mesma condição de pressão e temperatura. As informações 

obtidas são importantes para os estudos sobre pastas de cimento utilizadas para cimentação de 

poços e, também, poderão somar informações relevantes as pesquisas do ataque do dióxido de 

carbono realizadas pela área de construção civil, uma vez que nessa área os pesquisadores 

expõem amostras a essas condições buscando uma avaliação acelerada do processo de 

carbonatação em estruturas.  

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS E EXECUÇÃO DOS TESTES 

As pastas de cimento foram preparadas fixando a densidade em 1,89 g/cm³ (15,8 

lb/gal).  O cimento Portland utilizado foi do tipo classe G com massa específica (ME) 3,15 

g/cm3 e atendendo aos requisitos estabelecidos pela API Spec 10A [24]. Para a preparação da 

água de mistura foi usada água deionizada, antiespumante a base de silicone com ME de 0,98 

e controlador de filtrado do tipo derivado de celulose com ME de 1,36. 

Todas as amostras possuíam exatamente a mesma composição, conforme apresentado 

na Tabela 1. As pastas foram preparadas conforme a API RP 10B-2 [25]. Após a preparação 

foram condicionadas a 40 °C e posteriormente vertidas em dois moldes metálicos com 203 
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mm de comprimento e 25 mm de diâmetro interno, de acordo com a API RP 10B-2 [25]. Os 

moldes metálicos com as pastas foram colocados em um banho termostático onde 

permaneceram pelo período de 24h a 70 °C e pressão atmosférica. Após curados, os corpos-

de-prova cilíndricos foram desmoldados e divididos em quatro partes iguais com tamanhos 

aproximados de 50 mm cada. As quatro seções receberam denominações seguindo a ordem de 

como foram curadas na posição vertical no banho termostático, sendo a seção superior 

chamada de ‘Topo’ (T), a primeira seção intermediária de ‘Intermediário 1’ (I1), a segunda 

seção intermediária de ‘Intermediário 2’ (I2) e a seção de fundo de ‘Fundo’ (F). Um dos 

conjuntos com quatro seções foi colocado em condição supercrítica e o outro conjunto de 

quatro seções permaneceu imerso em água saturada com CO2. 

 

Tabela 1: Composições das pastas SUP e SAT. 

Amostra 

Concentrações dos componentes (% ou gps) 

Relação água-

cimento (%) 

Cimento classe 

G (%) 

Controlador de 

filtrado (% 

BWOC*) 

Antiespumante 

(gps) 

SUP 
43,78 69,30 0,50 0,01 

SAT 

*By Weight of Cement (por massa de cimento)  

 

A autoclave possuía uma cesta com níveis (prateleiras) que permitia posicionar as 

amostras ou imersas na água na porção inferior ou em um ambiente seco na porção superior, 

conforme demonstrado na Fig. 3. Foi utilizado uma autoclave fabricada pela empresa Top 

Industrie com sistema de controle de parâmetros. Todo o aparato laboratorial segue o padrão 

mostrado na Fig. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Fig. 3. Ilustração da autoclave com corpos-de-prova posicionados em condição supercrítica (superior) e saturada 

(inferior), antes e depois do período de exposição ao meio corrosivo.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 

 

Foram posicionadas quatro amostras na porção superior e mais quatro amostras na 

porção inferior. Cada amostra de corpo cilíndrico foi identificada e colocada na posição 

vertical. As amostras que ficaram na parte superior foram chamadas de SUP e as que ficaram 

na parte inferior de SAT. Para discriminar as amostras, cada seção foi denominada de acordo 

com sua seção referente.  

- Condição supercrítica: SUP/T, SUP/I1, SUP/I2 e SUP/F; 

- Condição saturada: SAT/T, SAT/I1, SAT/I2 e SAT/F. 

Após o fechamento da autoclave o CO2 foi injetado e a condição de 70 ºC e 2000 psi 

(13,8 MPa) imposta ao sistema de forma controlada. Nessa condição de teste, de acordo com 

os diagramas dos componentes, dentro do vaso de pressão o CO2 encontrava-se em estado 

supercrítico e a água no estado líquido. As amostras permaneceram por 30 dias nessa 

condição e em seguida retiradas e analisadas.   

 

ANÁLISES E CARACTERIZAÇÕES 

Profundidade de carbonatação 

Decorridos os 30 dias todas as amostras foram retiradas e seccionadas 

longitudinalmente, expondo a porção central. As superfícies cortadas foram limpas e 

borrifadas com um indicador de pH. O indicador usado foi uma solução de etanol e 

fenolftaleína diluído em água deionizada. O indicador em contato com a região não-
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carbonatada reage apresentando a cor violeta, enquanto que na área carbonatada não há 

mudança de cor.  

 

Análise de imagens para cálculo de área 

A partir da distinção de cor causadas pelo indicador de pH, fotos das áreas das 

amostras foram capturadas utilizando uma máquina digital de boa resolução. Com as imagens 

capturadas, o software livre analisador de imagens ImageJ foi usado para tratar e quantificar a 

área carbonatada das amostras.   

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) com Espectroscopia de raios-X por 

Dispersão em Energia (EDS - Energy-dispersive X-ray Spectroscopy)  

Esta técnica foi utilizada com o objetivo de caracterizar morfologicamente as 

superfícies das amostras, apresentando a região carbonatada e a não-carbonatada. Pedaços das 

amostras que continham as duas regiões foram analisadas em um equipamento Superscan 

SSX-550 SEM-EDX da Shimadzu e pontos foram identificados através do método de 

Espectroscopia de raios-X por Dispersão em Energia. Buscou-se registrar imagens que 

apresentassem na mesma área as duas regiões.  

 

Análise termogravimétrica (TGA) 

Utilizou-se o equipamento DTG-60/60 Simultaneous TG/DTA da Shimadzu para 

caracterizar qualitativamente as amostras pela análise térmica. Através dessa técnica foi 

possível observar eventos de mudanças de massas que evidenciam a presença de 

determinados compostos e que corroboram com os resultados das outras análises.  

 

Difração de raios-X (DRX) e quantificação de fases pelo Método de Rietveld 

As análises de raios-X foram realizadas usando um equipamento da Bruker, Eco D8 

ADVANCE, com tubo de raios-X de CuKα. O software utilizado na identificação foi o EVE 

da Bruker, visando a determinação das fases presentes. O método de Rietveld foi utilizado 

para determinar as porcentagens relativas das fases cristalinas e o software utilizado foi o 

TOPAS da Bruker. 
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Após seccionar as amostras, um lado foi usado para a determinação da profundidade 

de carbonatação e o outro lado para DRX, MEV e TGA. Cada amostra foi triturada e 

pulverizada com almofariz e pistilo. 

Nas discussões a seguir foram considerados ‘0 dias’ a partir do momento em que os 

espécimes tiveram seu primeiro contato com o CO2, ou seja, após 24 horas de cura no banho e 

colocação na autoclave.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PROFUNDIDADE DE CARBONATAÇÃO 

A análise baseada no indicador de pH, para constatação do processo de carbonatação 

em amostras de cimento é a mais simples, porém de grande importância. Ela fornece um 

resultado rápido e preciso, se ocorreu ou não o fenômeno. A partir dela outras análises são 

feitas com o objetivo de aprofundar na caracterização e na quantificação. 

Os resultados apresentados na Fig. 4 mostraram que todas as seções, tanto da amostra 

SUP como da amostra SAT, sofreram carbonatação. As seções da SAT apresentaram 

flagrantemente uma ação mais agressiva do ataque, já as seções da SUP resistiram mais. O 

hidróxido de cálcio (CH) é reconhecidamente o produto hidratado que promove a alcalinidade 

do cimento, logo a área violeta indica a presença de uma maior quantidade de CH. Já a área 

que não teve mudança de cor é a região carbonatada, o que indica que houve redução do CH 

nessa região. O ataque do CO2 se dá de fora para dentro, sendo, desta forma, a área externa 

das amostras a mais carbonatada. Esta observação é totalmente coerente com a 

fenomenologia. Estudo de Han et al. [26] descreveu o processo de carbonatação e mostrou 

através de microtomografia de raios-X o progresso do processo de carbonatação ao longo do 

período de 0, 3, 7, 14 e 28 dias, ocorrendo do meio externo para o interior das amostras.  

As amostras foram preparadas a partir da mesma composição, portanto antes da 

entrada na autoclave todas as seções eram iguais. Os comportamentos distintos observados na 

profundidade de carbonatação mostra que o meio supercrítico age nos materiais 

diferentemente do meio com a presença de água e CO2 dissolvido, dito saturado. Maiores 

discussões são realizadas nos tópicos seguintes. 
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Fig. 4. Amostras SUP (a, b, c e d) e SAT (e, f, g e h) analisadas por indicador de pH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 

 

ANÁLISE DE IMAGENS PARA CÁLCULO DE ÁREA 

Das imagens das análises avaliadas por indicador de pH foram realizados cálculos das 

áreas destacadas pelas cores através de um software técnico analisador de imagens. O 

software ImageJ quantificou percentualmente as áreas carbonatadas (cinza) e não-

carbonatadas (violeta) da Fig. 4. É possível constatar nos conjuntos das seções de cada 

amostra um perfil geométrico similar de ataque. Para o conjunto da amostra SUP apresentado 

na Fig. 5, observa-se que o ataque se deu de fora para dentro e de uma forma irregular, 

resultando em um interior mais preservado e com a região externa em azul que não segue um 

padrão específico. Já a Fig. 6 apresenta o conjunto de seções da amostra SAT, onde verifica-



81 

 

se que o conjunto sofreu um ataque maior do CO2 e seus derivados. A área interna não-

carbonatada desta amostra apresentou em todas as seções um aspecto geométrico similar. Nas 

seções da SAT o ataque também se deu do exterior para o interior, resultando em uma área 

carbonatada (vermelha) com aspecto de uma faixa com espessura regular que envolve toda 

extensão de cada seção.  

Em termos de áreas, os conjuntos de cada amostra também apresentaram resultados 

bastante parecidos. Observa-se para a SUP que a área carbonatada em azul apresentou um 

valor médio de 15%, e para a amostra SAT, cujo a área carbonatada foi destacada de 

vermelho, apresentou um valor médio de 50%. Comprova-se assim quantitativamente pela 

área algo que é notório visualmente: o conjunto de seções da amostra SAT sofreu maior 

ataque do meio ácido que o conjunto da amostra SUP. Através dessa análise constata-se que a 

amostra SAT sofreu uma carbonatação 35% superior à da amostra SUP.  

  

 Fig. 5. Análise de imagens com quantificações percentuais das áreas carbonatadas (azul) e não-carbonatadas 

(preto) das seções da amostra SUP.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 
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Fig. 6. Análise de imagens com quantificações percentuais das áreas carbonatadas (vermelho) e não-

carbonatadas (preto) das seções da amostra SAT.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 

 

No meio saturado há a presença de água em abundância e o CO2 está dissolvido 

formando um sistema binário [18,20]. As seções da amostra SAT, pelo fato da imersão em 

água, sofreram uma ação mais agressiva do CO2 e seus derivados, resultando em um avanço 

maior para o interior da frente de carbonatação. Conforme Han et al. [26] mostraram em seus 

estudos, a tendência é de que com o passar do tempo a frente de carbonatação avance cada 

vez mais para o interior podendo ocasionar a total carbonatação do material. No meio aquoso 

em questão, obviamente há uma enorme disponibilidade de moléculas de H2O, ademais, há 

também abundância de CO2 dissolvido, o que implica em favorecimento da ocorrência da 

equação (8). Isso é um aspecto importante a considerar no comparativo entre as duas situações 

investigadas. 

 

DIFRAÇÃO DE RAIOS-X (DRX) E QUANTIFICAÇÃO DE FASES PELO 

MÉTODO DE RIETVELD 

As análises anteriores mostraram que as amostras que estiveram expostas ao meio 

saturado sofreram maior carbonatação do que aquelas que foram expostas ao meio 

supercrítico.  
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A técnica de raios-X permitiu a realização de uma identificação das fases presentes nas 

amostras SUP e SAT. Como as seções de cada conjunto tiveram perfis de carbonatação muito 

parecidos, característica comprovada pela profundidade de carbonatação e pela análise de 

imagens, para a caracterização por difração de raios-X foi utilizada apenas uma seção de cada 

amostra, no caso, as seções SUP/I1 e SAT/I1.  

 

As Fig 7 e 8 apresentam, respectivamente, os difratogramas das amostras SUP e SAT. 

 

Fig. 7. Difratograma da amostra SUP. 

 

Fonte: autor. Ilustração original do artigo submetido. 
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Fig. 8. Difratograma da amostra SAT. 

 

Fonte: autor. Ilustração original do artigo submetido. 

 

Através das análises por difração de raios-X foram realizados refinamentos e 

quantificações pelo método de Rietveld. A Tabela 2 apresenta as porcentagens relativas das 

fases cristalinas para as amostras SUP e SAT e os números COD de identificação das fases, e 

a Tabela 3 apresenta os parâmetros de refinamento utilizados para as quantificações. 
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Tabela 2: Porcentagem relativa das fases cristalinas calculadas pelo método de Rietveld. 

Fase cristalina (%) 

Crystallography 

Open Database 

– COD (Banco 

de dados aberto) 

Amostra 

SUP  

(30 days after) 

SAT  

(30 days after) 

Compostos não 

hidratados (C3S, C2S, 

C3A e C4AF) 

1540704; 

9012789; 

1200009; 

1000029 

14,11 10,03 

 

Etringita 9015084 5,56 2,91 

Portlandita 1001768 8,87 3,41 

Hillebrandita (C-S-H) 9001689 56,65 33,23 

Sílica (quartzo) 1011097 0,74 2,36 

Carbonatos de cálcio 

(calcita, vaterita e 

aragonita) 

4502440; 

2100187; 

9013565 

14,08 48,07 

 

Tabela 3: Índices de concordância obtidos com cada radiação para todas as amostras. 

Amostra 
Parâmetros de refinamento da análise de Rietveld 

Rexp Rwp Rp GOF 

SUP 4,62 6,47 4,90 1,40 

SAT 5,24 6,66 5,16 1,31 

 

Os resultados mostraram que todas as reações mencionadas nas equações de (1) a (7) 

ocorreram, ou seja, os produtos do cimento Portland foram formados. Devido à presença dos 

polimorfos de carbonato de cálcio (SUP com 14,8% e SAT com 48,07%), contatou-se que as 

equações (8) a (14) também fizeram parte do processo reacional. 

A avaliação da profundidade de carbonatação e a quantificação da área carbonatada 

mostrou que a amostra SAT sofreu mais que a SUP, e a técnica de DRX com Rietveld 

quantificou as fases de cada amostra. A hipótese para explicar as situações observadas foi 

baseada na disponibilidade de moléculas de H2O para reagir com o CO2 e assim ocorrer o 

processo de carbonatação. No caso do meio saturado, o CO2 que se encontrava dissolvido na 

água possuía uma grande disponibilidade de moléculas de H2O para reagir através da equação 

(8). Tendo como referência a amostra de cimento SAT imersa nesse meio, esse processo 
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descrito ocorria do lado “externo” da amostra, havendo posteriormente as equações (9) a (14), 

que deram início as reações na superfície do cimento e foram se difundindo para o interior, 

conforme mostrou estudos de Han et al. [26]. Percebe-se desse modo que o meio ácido no 

qual a amostra estava imersa possuía uma grande capacidade de corrosão, já que havia 

disponibilidade de muitas moléculas de H2O, muitas moléculas de CO2 e o processo da 

equação (8) podia ocorrer livremente.  

Diferente dessa situação, no meio rico em CO2 supercrítico a disponibilidade de 

moléculas de H2O era limitada. Quando o CO2 supercrítico está em contato com a água em 

um ambiente com temperatura e pressão estabilizadas, esse sistema heterogêneo tenderá ao 

equilíbrio entre as fases, de forma que parte do CO2 irá solubilizar na água e parte da água irá 

solubilizar no CO2. Capobianco et al. [18] destacaram em um robusto estudo de revisão que 

um considerável número de experimentos e modelos foram propostos no intuito de 

caracterizar o equilíbrio de fases, quantificar as concentrações e descrever as propriedades 

volumétricas do H2O + CO2, mas atualmente não existe uma equação de estado abrangente e 

precisa para este sistema.  Capobianco et al. [18] reportaram ainda que os modelos existentes, 

incluindo os modelos multicomponentes baseados no sistema binário, podem ser 

inconsistentes e incertos. Informações do relatório do projeto IMPACTS realizado por Herrig 

et al. [27] mostrou que embora a quantidade de dados experimentais para a solubilidade do 

CO2 e teor de água saturada seja muito grande, a maioria dos dados têm importância limitada, 

e a razão para isso é a baixa precisão e o fato de que a maioria dos trabalhos abordam 

informações de apenas uma das fases em equilíbrio. Um extenso estudo de Springer et al. [20] 

reporta que a quantidade de H2O dissolvida no CO2 supercrítico é amplamente ignorada. 

Segundo Springer et al. [20], a baixa importância na reatividade do H2O na fase rica em CO2 

se deve principalmente à baixa solubilidade da água na fase rica em CO2 supercrítico (<1% 

em massa).   

Diante disso, para o sistema fechado em um vaso de pressão contendo água e CO2 

como o utilizado nesse estudo, e considerando a condição de temperatura e pressão imposta, 

considera-se que há uma porção rica em CO2 no estado supercrítico e outra porção com água 

no estado líquido com CO2 dissolvido, e foi nessa situação que as amostras foram expostas. O 

sistema permanece em equilíbrio até que alguma perturbação na condição seja feita.  

Não havendo moléculas de H2O, não há equação (8), logo, não há carbonatação. As 

análises anteriores comprovaram que ocorreu carbonatação na amostra SUP, mesmo diante de 

uma possível dificuldade de disponibilidade de moléculas de água. No caso dessa amostra 

exposta ao meio rico em CO2 supercrítico, o que levou à carbonatação foi a presença de água 
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nos poros da amostra e a presença de moléculas de água no meio rico em CO2 com o sistema 

binário em equilíbrio, mesmo em baixa quantidade. De acordo com diversos autores [4,6,7], o 

cimento mesmo depois de endurecido e passado bastante tempo, ainda conserva água no seu 

interior. Zhang et al. [28] mostraram através de várias técnicas a presença de água nos poros 

do cimento dividido em dois tipos de poros: poros capilares, que são maiores e mantêm água 

em condição saturada, e gel de poros, que são de tamanho nanométrico e mantêm a água 

fortemente ligada a matriz. Ainda segundo Zhang et al. [28], quando amostras de cimento são 

imersas em uma substância miscível a água, essa substância tende a passar por interdifusão e 

ocupar o espaço poroso preenchido pela água, onde essa solução que passa a se encontrar nos 

poros pode reagir com os produtos cimentícios. Segundo Zha et al. [29], o CO2 supercrítico 

pode penetrar facilmente no meio poroso do cimento Portland. O estudo de Zha et al. [29] 

propõe um modelo matemático numérico para esta difusão, assim como um estudo anterior 

desenvolvido por Henderson et al. [30], que também propôs um modelo de difusão de fluido 

supercrítico em matriz porosa baseado na lei de Darcy. Ambos os estudos comprovam que o 

CO2 supercrítico se difunde na matriz de cimento. Springer et al. [20] descreveram que o CO2 

supercrítico é altamente difusivo devido à sua baixa viscosidade e que tem a capacidade de 

permear por um meio poroso, onde em uma formação geológica tem a capacidade de interagir 

com a água da formação e aumentar a concentração eletrolítica da fase aquosa.  

Para comprovar a presença de água nas matrizes nas amostras SUP e SAT, foi 

realizada a análise termogravimétrica, onde os resultados são apresentados no tópico “Análise 

termogravimétrica” a seguir. A amostra SUP sofreu carbonatação devido a presença de água 

no seu meio poroso, de acordo com o seguinte processo: o CO2 supercrítico difundiu na 

amostra, nos poros da amostra passou pelo processo da equação (8), e posteriormente 

progrediu para os processos das equações (9) a (14). Essas etapas também foram descritas no 

trabalho de Zha et al. [29], onde os pesquisadores descreveram que sob condições 

supercríticas há transporte de massa de CO2 pela pressão para o interior da matriz de cimento, 

e uma vez que o CO2 ocupa o espaço poroso em contato com a água ocorre a dissolução e 

todos os processos seguintes que levam a carbonatação. Sendo este um processo mais “difícil” 

devido à baixa disponibilidade de água para ocorrer a equação (8) e a necessidade de difusão 

para o interior da matriz, o ataque na amostra SUP foi menor.     

Savija et al. [31] mostraram que as reações de carbonatação primeiro consomem o 

Ca(OH)2 para depois reagirem com o C-S-H. Esse comportamento pôde ser observado entre 

as amostras SUP e SAT pelas quantidades dessas duas fases. A amostra SAT apresentou 

menor quantidade dessas fases comparado com a SUP, logo esses valores podem explicar o 
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fato de que houve limitação de ácido carbônico para reagir com a portlandita (equações 9 e 

11) na amostra SUP, onde esta fase foi preservada provocando o retardo do consumo do C-S-

H (equações 10 e 12). A amostra SAT por estar em um meio ácido mais agressivo teve sua 

portlandita bastante consumida, assim como o C-S-H. A fase C-S-H representada na tabela é 

formada em grande parte pela hillebrandita. Sabe-se que os silicatos de cálcio hidratado são 

predominantemente amorfos, porém existem alguns polimorfos cristalinos, dentre eles a 

hillebrandita. O software TOPAS utilizado para a quantificação de Rietveld possui um 

artifício que permite a contabilização de fases amorfas através de deconvolução, sendo assim, 

o resultado mostrado como hillebrandita agrupa os polimorfos de C-S-H como forma de 

auxiliar nas discussões.  

Um dos produtos da reação do meio ácido com o C-S-H é uma sílica gel polimerizada 

que é parte amorfa, mas que também possui uma certa cristalinidade, conforme estudos de 

Bertos et al. [9] e You et al. [32]. Observa-se uma quantidade maior de sílica na amostra SAT 

(2,36) em relação a SUP (0,74), comprovando a maior carbonatação na SAT.    

De acordo com Taylor [4] após 28 dias de cura grande parte dos compostos do 

cimento já hidrataram, algo em torno de 70%. Na análise foi observado após os 30 dias a 

presença de compostos anidros do cimento, que na Tabela 2 foram agrupados no componente 

compostos não hidratados. Esses compostos foram identificados no DRX em 14,11% para a 

SUP e 10,03% para a SAT. Como o sistema reacional no qual a amostra SAT estava 

envolvida era agressivo e necessitava de disposição de CH e C-S-H para reagir com o meio 

ácido, os compostos anidros precisaram reagir mais através das equações (1) e (2) e dispor 

essas fases para o meio, daí o motivo da SAT ter apresentado quantidade de compostos não 

hidratados menor que a SUP. Como a SUP sofreu menor carbonatação, no interior da amostra 

existia maior quantidade de compostos não hidratados. 

A fase etringita é produto das equações (4) e (6). Essa fase apareceu em uma maior 

quantidade na amostra SUP devido o material ter sido menos carbonatado. Trata-se de uma 

fase que não participa diretamente das reações de carbonatação, como pode ser observado nas 

equações (9) a (14) e comprovado no estudo de Zhang et al. [28]. Como a porção interior da 

amostra SUP estava mais preservada, o cimento pôde reagir mais naturalmente com o passar 

do tempo, já no caso da SAT, as reações de hidratação do cimento foram prejudicadas pelo 

processo da carbonatação.     

Os polimorfos do CaCO3 foram agrupados na Tabela 2 no componente carbonatos de 

cálcio. Fica evidente pelas quantidades que a amostra SAT passou por um processo de 

carbonatação intenso, já que a quantidade de carbonatos de cálcio em relação a SUP é 
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aproximadamente 3,5 vezes superior. Quanto aos valores encontrados para as quantidades de 

carbonatos de cálcio, há uma relação de similaridade com os resultados das análises de 

imagens: SUP ~15% e SAT ~50%. Trata-se de uma relação que não é direta e que precisa ser 

mais estudada.  

 

MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) COM 

ESPECTROSCOPIA DE RAIOS-X POR DISPERSÃO EM ENERGIA (EDS - 

ENERGY-DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY)  

As análises morfológicas foram esclarecedoras por ter sido possível registrar regiões 

das amostras que mostram a área carbonatada (no lado esquerdo) e a não-carbonatada (no 

lado direito) na mesma imagem. Foram capturadas imagens com magnitude de 150X para a 

amostra SUP e 100X para a SAT, exatamente em uma porção onde a interface entre as duas 

regiões ficou centralizada. As amostras SUP e SAT estão apresentadas, respectivamente, nas 

Fig. 9 e 10.  

Tanto na amostra SUP como na SAT identificou-se uma similaridade na textura das 

superfícies: a área carbonatada apresentou-se mais rugosa, aparentemente mais porosa, com 

aspecto diferenciado e com a presença de microtrincas. Já a região não-carbonatada 

apresentou um aspecto mais íntegro, com a superfície preservada e com a aparência de solidez 

e baixa porosidade. Essas são características comuns para a matriz de cimento carbonatada e 

foram reportadas através de imagens de MEV nos estudos de Yuanhua et al. [33] e Omosebi 

et al. [34].  

Foi possível capturar na região carbonatada da amostra SUP a área parcial de um poro 

com aproximadamente 200 µm de diâmetro. Na matriz do cimento Portland espaços como os 

poros são regiões propícias para o crescimento de algumas microestruturas, como por 

exemplo, lamelas de portlandita, aglomerações de agulhas de etringita, polimorfos dos 

carbonatos de cálcio, etc. [4,31]. No caso da amostra analisada, observa-se uma quantidade 

significativa de cristalitos de aragonita [35] concentradas naquele espaço. Trata-se de um 

aspecto coerente a carbonatação e que evidencia que naquela área realmente a ação do CO2 e 

seus derivados foi a de ocasionar transformações na matriz.  

É notória a diferença visual nos aspectos das duas regiões, e por esse motivo foram 

realizadas identificações por EDS em pontos das amostras. A análise por EDS identifica 

pontualmente determinados elementos químicos presentes no material e para o caso da 

identificação do processo de carbonatação, a evidência está na presença dos elementos 
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carbono (C) e oxigênio (O). Esses elementos foram encontrados nas amostras analisadas de 

acordo com os gráficos apresentados nas Fig. 9 e 10. Antes da exposição das amostras ao 

ambiente rico em CO2 na autoclave, os elementos encontravam-se fora do material, no 

entanto, com a exposição ao meio esses elementos foram se difundindo para o interior das 

amostras. A região dita “não-carbonatada” mostrou através do EDS os elementos C e O, 

evidenciando-se que houve a ocorrência de um processo de carbonatação naquela região. O 

processo não está tão avançado quanto ao da área “carbonatada”, já que esta apresenta 

inclusive morfologia característica, porém a área não-carbonatada por estar muito próxima da 

região carbonatada pode ser considerada como uma zona afetada. Teoricamente, com o passar 

do tempo essas zonas sofreriam um ataque mais agressivo e ficariam atacadas tal quais as 

regiões ditas como carbonatadas das Fig. 9 e 10. 

Cálcio (Ca) e silício (Si) são os elementos mais abundantes do cimento Portland e por 

isso estão presentes nas análises. O DRX mostrou a presença de compostos não hidratados 

(cimento anidro), C-S-H e sílica, todas fases ricas desses elementos. Vale ressaltar que 

algumas outras fases identificadas por DRX também possuem esses elementos. A presença do 

alumínio (Al) também foi observada, o que corrobora com a análise de DRX que indicou a 

presença de aluminatos anidros (compostos não hidratados) e de etringita.  
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Fig. 9. Porção interfacial entre áreas ditas “carbonatada” e “não-carbonatada” da amostra SUP.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 

 

Fig. 10. Porção interfacial entre áreas ditas “carbonatada” e “não-carbonatada” da amostra SAT.  

 

Fonte: autor. Ilustração do artigo submetido. 
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ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

A análise térmica foi utilizada com o objetivo de identificar eventos através da perda 

de massa em determinadas faixas de temperatura. A técnica de DRX identificou e mostrou 

quantitativamente a presença dos compostos, já a análise térmica corroborou a existência de 

alguns destes compostos.   

A Fig. 11 apresenta as curvas TGA e sua derivada (DrTGA) da amostra SUP, e a Fig. 

12 apresenta as curvas da amostra SAT. As curvas termogravimétricas derivativas (DrTGA) 

foram obtidas pelo software do equipamento e tem como finalidade enfatizar eventos da curva 

termogravimétrica (TGA). 

  Observa-se nas Fig. 11 e 12 através da DrTGA eventos comuns as duas amostras. De 

acordo com alguns estudos [4,7,36,37] existem normalmente três eventos típicos para o 

cimento Portland, e esses eventos foram encontrados nas amostras analisadas. Na faixa de 100 

ºC a 250 ºC as amostras apresentaram perda de massa relativa a evaporação de água livre 

presente na matriz. Para este evento a amostra SUP mostrou uma perda de massa bastante 

significativa, superior a amostra SAT. Trazendo a hipótese de que a amostra SUP sofreu 

carbonatação em grande parte pela água presente nos poros e pela difusão do CO2 

supercrítico, o resultado da análise térmica mostra que de fato havia uma disponibilidade de 

água para o processo. Como a carbonatação na amostra SUP foi inferior e havia uma grande 

porção preservada de cimento no interior da amostra, ainda havia água nos poros dessa 

porção. Já na amostra SAT que teve uma intensa carbonatação, o evento de pequena 

intensidade observada pela DrTGA foi devido a estreita porção interna preservada do 

cimento. Nesse sentido remete-se a estudos [31,38,39] que indicam que os carbonatos 

formados tendem a preencher os poros da matriz.    

Entre 400 ºC e 450 ºC o evento foi decorrente à desidroxilação, onde ocorreu a 

decomposição do hidróxido de cálcio. Para a amostra SAT a perda de massa foi inferior a 

amostra SUP, verificável pelo tamanho do pico referente ao evento. Tal comportamento 

confirmou o que foi identificado no DRX, onde a amostra SAT por ter sofrido uma maior 

carbonatação apresentou menor quantidade de portlandita. Já entre aproximadamente 600 ºC e 

750 ºC o evento é decorrente da perda de CO2 por decomposição dos polimorfos do carbonato 

de cálcio. Conforme os resultados mostrados na Tabela 2, ambas as amostras apresentaram 

polimorfos de CaCO3, tendo a amostra SAT quantidades maiores desse composto por ter 

sofrido um maior ataque. Na Fig. 12 percebe-se para esse evento um pico intenso e maior que 

o da Fig. 11, comportamento que corrobora o valor observado para a amostra SAT na Tabela 

2.      
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Fig. 11. Curvas TGA e derivada (DrTGA) da amostra SUP.  
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Fonte: autor. Ilustração original do artigo submetido.  

 

 

Fig. 12. Curvas TGA e derivada (DrTGA) da amostra SAT. 
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Fonte: autor. Ilustração original do artigo submetido.  

 

CONCLUSÕES 

A reação do dióxido de carbono na matriz de cimento Portland proporciona 

transformações significativas nos produtos hidratados. Fases como a portlandita e os silicatos 
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de cálcio hidratado (C-S-H) são as mais afetadas, sendo consumidas para formar os 

polimorfos do carbonato de cálcio. Essas transformações são o maior indicativo da ocorrência 

do fenômeno da carbonatação.   

O estudo considerou amostras de cimento Portland classe G de mesma composição 

sendo expostas a ambientes distintos dentro de uma mesma autoclave. Um conjunto de 

amostras foi exposto na porção superior em um ambiente rico em CO2 e em condição 

supercrítica, e outro conjunto foi exposto imerso em água na porção inferior da autoclave 

onde o CO2 estava dissolvido em condição saturada no equilíbrio das fases. Observa-se que 

após 30 dias de exposição as amostras apresentam resultados distintos de carbonatação, onde 

a amostra exposta ao meio saturado sofreu um ataque 35% superior à que foi exposta ao meio 

supercrítico.  

A análise de profundidade com indicador de pH e a análise de imagens com software 

destacaram visualmente a diferença entre os ataques. A técnica de difração de raios-X e a 

quantificação pelo método de Rietveld identificaram e quantificaram as fases, apresentando 

quantidades de 14,08% de CaCO3 para a amostra exposta a condição supercrítica, e de 

48,07% para a amostra exposta a condição saturada, o que deixa claro qual das amostras 

sofreu a maior carbonatação. A análise de SEM apresentou micrografias que distinguem as 

morfologias das áreas afetadas e a técnica de EDS indicou a presença dos elementos carbono 

e oxigênio, típicos da carbonatação. A TGA comprovou a presença de água, Ca(OH)2 e 

CaCO3. A presença maior de água na amostra exposta ao meio supercrítico é um indicativo de 

água residual no interior da matriz, e corrobora a explicação da fenomenologia comparativa 

entre as duas amostras.   

A diferença entre os comportamentos apresentados é explicada pela disponibilidade de 

moléculas de água e dióxido de carbono necessárias para possibilitar as reações e tornar o 

meio ácido. A porção superior da autoclave é rica em CO2 no estado supercrítico e com menor 

disponibilidade de moléculas de H2O, já a porção inferior é rica em moléculas de H2O e com 

alta disponibilidade de moléculas de CO2 dissolvidas no meio, desta forma, o ambiente 

saturado é mais agressivo.         

 

REFERÊNCIAS 

 

[1] E.B. Nelson, D. Guillot, Well Cementing, Second, Schlumberger, Sugar Land, Texas, 

2006. 

[2] G.W. Scherer, M.A. Celia, J.H. Prévost, S. Bachu, R. Bruant, A. Duguid, R. Fuller, 



95 

 

S.E. Gasda, M. Radonjic, W. Vichit-Vadakan, Leakage of CO2 Through Abandoned 

Wells: Role of Corrosion of Cement, Carbon Dioxide Capture Storage Deep Geol. 

Form. 2 (2005) 827–848.  

[3] J. Bensted, Admixtures For Oilwell Cements, in: Concr. Admixtures Handb., Second 

Ed., 1996: pp. 1077–1111.  

[4] H.F.W. Taylor, Cement chemistry, second ed., Academic Press, London, 1990.  

[5] I.G. Richardson, The calcium silicate hydrates, Cem. Concr. Res. 38 (2008) 137–158.  

[6] P.K. Mehta, P.J.M. Monteiro, Concrete: Microestructure, Properties and Materials, 

Fourth, McGraw-Hill Professional, Berkeley, 2013. 

[7] P.C. Hewlett, Lea’s Chemistry of Cement and Concrete, Fourth, Elsevier 

Butterworth-Heinmann, London, 2003. 

[8] T. Matschei, B. Lothenbach, F.P. Glasser, Thermodynamic properties of Portland 

cement hydrates in the system CaO-Al2O3-SiO2-CaSO4-CaCO3-H2O, Cem. Concr. 

Res. 37 (2007) 1379–1410.  

[9] M. Fernández Bertos, S.J.R. Simons, C.D. Hills, P.J. Carey, A review of accelerated 

carbonation technology in the treatment of cement-based materials and sequestration of 

CO2, J. Hazard. Mater. 112 (2004) 193–205.  

[10] B.G. Kutchko, B.R. Strzisar, D.A. Dzombak, G. V. Lowry, N. Thaulow, Degradation 

of Well Cement by CO2 under Geologic Sequestration Conditions, Enviromental Sci. 

Technol. 41 (2007) 4787-4792. 

[11] B.L.S. Costa, J.C. Freitas, P.H.S. Santos, D.M.A. Melo, Y.H. Oliveira, Effects of 

carbon dioxide in Portland cement : A relation between static sedimentation and 

carbonation, Constr. Build. Mater. 150 (2017) 450–458.  

[12] N.A. Azzolina, J.A. Hamling, W.D. Peck, C.D. Gorecki, D. V Nakles, L.S. Melzer, A 

Life Cycle Analysis of Incremental Oil Produced via CO2 EOR, Energy Procedia. 

114 (2017) 6588–6596.  

[13] S. Bender, S. Akin, Flue gas injection for EOR and sequestration: Case study, J. Pet. 

Sci. Eng. 157 (2017) 1033–1045.  

[14] K. Allinson, D. Burt, L. Campbell, L. Constable, M. Crombie, A. Lee, V. Lima, T. 

Lloyd, L. Solsbey, Best Practice for Transitioning from Carbon Dioxide (CO2) 

Enhanced Oil Recovery EOR to CO2 Storage, Energy Procedia. 114 (2017) 6950–

6956.  

[15] L.F. Cabeza, A. De Gracia, A.I. Fernández, M.M. Farid, Supercritical CO 2 as heat 

transfer fluid : A review, Appl. Therm. Eng. 125 (2017) 799–810. 



96 

 

[16] V. Barlet-Gouédard, G. Rimmelé, O. Porcherie, N. Quisel, J. Desroches, A solution 

against well cement degradation under CO2 geological storage environment, Int. J. 

Greenh. Gas Control. 3 (2009) 206–216.  

[17] B. Van Der Meer, Carbon Dioxide Storage in Natural Gas Reservoirs, Oil Gas Sci. 

Technol. 60 (2005) 527–536. 

[18] R. Capobianco, M.S. Gruszkiewicz, D.J. Wesolowski, D.R. Cole, R.J. Bodnar, 

Volumetric Properties and Fluid Phase Equilibria of CO2 + H2O, in: 

PROCEEDINGS, Thirty-Eighth Work. Geotherm. Reserv. Eng., California, 2013. 

[19] J.R. Elliott, C.T. Lira, Introductory Chemical Engineering Thermodynamics, 2nd 

ed., Prentice Hall, 2017. 

[20] R.D. Springer, Z. Wang, A. Anderko, P. Wang, A.R. Felmy, A thermodynamic model 

for predicting mineral reactivity in supercritical carbon dioxide : I . Phase behavior of 

carbon dioxide – water – chloride salt systems across the H 2 O-rich to the CO 2 -rich 

regions, Chem. Geol. 322-323 (2012) 151–171.  

[21] A. Duguid, M. Radonjic, G.W. Scherer, Degradation of cement at the reservoir/cement 

interface from exposure to carbonated brine, Int. J. Greenh. Gas Control. 5 (2011) 

1413–1428.  

[22] B. Lagerblad, CO2 uptake during the concrete life cycle: Carbon dioxide uptake during 

concrete life cycle–State of the art, Swedish, Cem. Concr. Res. (CBI) (2005) 6-44.  

[23] F.P. Glasser, J. Marchand, E. Samson, Durability of concrete - Degradation phenomena 

involving detrimental chemical reactions, Cem. Concr. Res. 38 (2008) 226–246.  

[24] API, ANSI/API Specification 10A - Specification for Cements and Materials for 

Well Cementing, Twenty-Fou, Washington, 2010. 

[25] API, API Recommended Practice 10B-2 - Recommended Practice for Testing Well 

Cements, Second Ed., Washington, 2013. 

[26] J. Han, W. Sun, G. Pan, W. Caihui, Monitoring the Evolution of Accelerated 

Carbonation of Hardened Cement Pastes by X-Ray Computed Tomography, J. Mater. 

Civ. Eng. 25 (2013) 347–354.  

[27] S. Herrig, R. Span, The impact of the quality of CO2 on transport and storage 

behaviour (IMPACTS Project), 2015. 

[28] Z. Zhang, G.W. Scherer, Supercritical drying of cementitious materials, Cem. Concr. 

Res. 99 (2017) 137–154. 

[29] X. Zha, M. Yu, J. Ye, G. Feng, Numerical modeling of supercritical carbonation 

process in cement-based materials, Cem. Concr. Res. 72 (2015) 10–20. 



97 

 

[30] N. Henderson, E. Flores, M. Sampaio, L. Freitas, G.M. Platt, Supercritical fluid flow in 

porous media: modeling and simulation, Chem. Eng. Sci. 60 (2005) 1797–1808.  

[31] B. Savija, M. Lukovic, Carbonation of cement paste: Understanding, challenges, and 

opportunities, Constr. Build. Mater. 117 (2016) 285–301.  

[32] K.S. You, S.H. Lee, S.H. Hwang, J.W. Ahn, Effect of CO2 Carbonation on the 

Chemical Properties of Waste Cement: CEC and the Heavy Metal Adsorption Ability, 

Mater. Trans. 52 (2011) 1679–1684.  

[33] L. Yuanhua, Z. Dajiang, Z. Dezhi, Y. Yuanguang, S. Taihe, D. Kuanhai, Experimental 

Studies on Corrosion of Cement in CO2 Injection Wells under Supercritical 

Conditions, Corros. Sci. 74 (2013) 13–21. 

[34] O.A. Omosebi, M. Sharma, R.M. Ahmed, S.N. Shah, A. Saasen, Cement Degradation 

in CO2-H2S Environment under High Pressure-High Temperature Conditions, in: SPE 

Bergen One Day Semin., Bergen, Norway, 2017. 

[35] J.E. Parker, S.P. Thompson, A.R. Lennie, J. Potter, C.C. Tang, A study of the 

aragonite-calcite transformation using Raman spectroscopy , synchrotron powder 

diffraction and scanning electron microscopy, R. Soc. Chem. 12 (2010) 1590–1599.  

[36] J. Dweck, P.F. da Silva, P.M. Büchler, F.K. Cartledge, Study by thermogravimetry of 

the evolution of ettringite phase during type II Portland cement hydration, J. Therm. 

Anal. Calorim. 69 (2002) 179–186.  

[37] R. Vedalakshmi, A.S. Raj, S. Srinivasan, K.G. Babu, Quantification of hydrated 

cement products of blended cements in low and medium strength concrete using TG 

and DTA technique, Thermochim. Acta. 407 (2003) 49–60.  

[38] M. Castellote, L. Fernandez, C. Andrade, C. Alonso, Chemical changes and phase 

analysis of OPC pastes carbonated at different CO2 concentrations, Mater. Struct. 45 

(2009) 515–525.  

[39] M.A. Peter, A. Muntean, S.A. Meier, M. Böhm, Competition of several carbonation 

reactions in concrete: A parametric study, Cem. Concr. Res. 38 (2008) 1385–1393.  

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

CAPÍTULO 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foram desenvolvidos estudos com o objetivo de explorar e expandir os 

conhecimentos sobre matrizes de cimento Portland classe G expostas a ambientes corrosivos 

com CO2. Um resumo informativo dos conhecimentos estudados é descrito a seguir: 

1. Enfatizar a atenção e os cuidados ao planejar, formular e desenvolver pastas estáveis a 

sedimentação estática, observando em todas as etapas laboratoriais indicativos de 

instabilidade e corrigi-las em tempo hábil.  

2. Avaliar criteriosamente as metodologias experimentais utilizadas nos estudos de 

carbonatação, de modo que equívocos interpretativos dos resultados não venham a 

ocasionar falsos positivo/negativo.  

3. Propor um modelo para explicar a sedimentação estática em pastas de cimento através 

do formato da área carbonatada baseado na mecânica dos fluidos. 

4. Utilizar a metodologia de avaliação contemplando o uso do teste de sedimentação 

estática (API RP 10B-2) realizado antes e depois da exposição ao CO2 na autoclave, 

sendo uma técnica interessante para quantificar em massa e/ou densidade o quanto de 

material foi formado ou retirado da amostra. Ademais, utilizar análises 

complementares como o DRX para determinar quais foram os compostos afetados. 

5. Para pastas de cimento Portland que serão utilizadas em cimentação de poços, ao 

haver a possibilidade de contato do CO2 com os produtos hidratados do cimento em 

subsuperfície, independente do cenário, medidas preventivas devem ser tomadas a fim 

de evitar e/ou reduzir o processo de carbonatação. 

6. O meio com CO2 dissolvido em meio aquoso, dito saturado, é mais agressivo que o 

meio rico em CO2 em condição supercrítica. A magnitude da agressividade é 

explicada pela maior disponibilidade de moléculas de H2O no meio aquoso, 

favorecendo a reação de dissociação do CO2 e formação do ácido carbônico, já que 

este é o responsável pela carbonatação.  

A presente tese de doutorado trouxe avanços para o conhecimento do processo de 

carbonatação em matrizes cimentícias com base de cimento Portland classe G. As 

informações servem de apoio para o entendimento da fenomenologia envolvida em ambientes 

corrosivos com CO2 e dão suporte para o desenvolvimento de sistemas resistentes ao ataque 

deste meio. Não obstante, proporciona a perspectiva de trabalhos futuros considerando outros 

cenários: variação de condições de pressão e temperatura, formulações de pastas, modificação 

do meio aquoso com adição de sais, etc.  
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O aprofundamento no entendimento do processo de carbonatação possibilita o avanço 

em busca do domínio do tema. Todas as informações são de grande valia para a indústria e 

para a comunidade científica, de tal forma que possa auxiliar no desenvolvimento de soluções 

adequadas, economicamente viáveis, ambientalmente amigáveis, eficazes e, 

preferencialmente, eficientes.    

 

Propostas para trabalhos futuros 

Baseado nos conhecimentos desta tese propõe-se para trabalhos futuros: 

- Realização dos mesmos testes considerando outras condições de temperatura e pressão, tanto 

na cura como no período de autoclave com exposição ao CO2. Para aplicar maiores pressões e 

temperaturas na cura antes da autoclave, considerar o uso de uma câmara de cura; 

- Desenvolvimento de formulações de pastas que atuem na minimização do ataque do CO2 ou, 

preferencialmente, na preservação total da matriz cimentícia. Considerar princípios de 

impermeabilização e proteção química da matriz; 

- Modificação do meio aquoso através da adição de sais tornando-o junto com o CO2 mais 

agressivo aos produtos hidratados do cimento Portland. Investigar a fenomenologia e buscar 

desenvolver modos de mitigação do ataque.   
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CAPÍTULO 8. OUTROS TRABALHOS DE PESQUISA 

Em paralelo a pesquisa de doutorado outros trabalhos foram desenvolvidos: 

▪ Artigos 

“Silica content influence on cement compressive strength in wells subjected to steam 

injection” 

B. L S. COSTA, G. G. SOUZA, J. C. O. FREITAS, R. G. S. ARAUJO, P. H. S. SANTOS. 

Journal of Petroleum Science and Engineering, 158, 626-633, 2017. 

https://doi.org/10.1016/j.petrol.2017.09.006.  

Abstract: High temperatures cause deleterious changes in hydrated products of Portland cement, 

compromising its physical properties, mainly, the compressive strength. This phenomenon is 

known as strength retrogression and occurs when the CaO/SiO2 ratio is close to 2.0. To deal 

with this condition, silicon dioxide (SiO2) rich materials are added to cement. In this study 

four slurries with 0%, 30%, 35% and 40% BWOC of silica flour were formulated and tested 

under conditions of 38 °C and 300 °C for 7 and 28 days to cure it. The highest temperature 

was chosen to represent the one employed in thermal cycles, when an oil well is subjected to 

steam injection, seeking to increase the production - Enhanced Oil Recovey (EOR). In order 

to investigate the influence of temperature on the behavior of the compressive strength on the 

samples, a uniaxial compression test and crystallographic characterization of the material 

tested through the technique of X-ray diffraction (XRD) were performed. Research has shown 

that the SiO2 reacted at high temperature for the two periods evaluated, forming the xonotlite 

phase and improving the mechanical behavior, especially in the slurries with 35% and 40% 

BWOC. The standard slurry, without silica, was heavily damaged by the strength 

retrogression phenomenon after the heat cycle of 300 °C for both 7 and 28 days. For the 

slurries that were submitted to 38 °C (low temperature) for both periods, the silica flour 

basically acted as a load in mixes with cement. Also, it was noticed some mechanical strength 

loss of the samples with silica when compared with the standard sample, without silica.   

 

▪ Congressos 

“Static sedimentation and carbonation in oil well Portland cement: Study through 

permeability and thermogravimetric”. Trabalho submetido para o 7th International Congress 

on Ceramic que será realizado no período de 17 a 21 de junho de 2018 em Foz do Iguaçú, 

Paraná, Brasil. Pôster. 


