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RESUMO: Compreender as alterações em microescala que ocorrem em rochas carbonáticas 
devido a processos de dissolução e precipitação associadas acidificação da matriz devido à 
redução do pH que pode ser consequência da presença de gás carbônico é fundamental para 
a caracterização de reservatórios de hidrocarbonetos, principalmente dos que são constituídos 
de minerais carbonáticos. Atualmente, são utilizadas técnicas de recuperação avançada como 
acidificação da matriz e injeção de CO2, tanto para estocagem de CO2 como para melhorar o 
potencial do reservatório e as taxas de recuperação efetiva de óleo e mobilização de fases 
residais. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi caracterizar e modelar 
computacionalmente as propriedades petrofísicas iniciais da rocha, como tamanho médio de 
poro e porosidade total e efetiva, bem como suas características geoquímicas, como 
composição mineral, composição química e cristalinidade, compreendendo que o ataque 
contínuo de CO2 em meio aquoso pode modificar as propriedades permo-porosas das rochas. 
Foi desenvolvido um experimento de dissolução envolvendo fluidos saturados em gás 
carbônico e amostras de estromatólitos. O primeiro experimento se deu a pressão e 
temperatura ambiente, consistindo em um aquário preenchido com água deionizada, onde gás 
carbônico era injetado continuamente durante 6 meses. Para a quantificação das propriedades 
petrofísicas, processaram-se imagens digitais provenientes de escaneamentos por 
mircrotomógrafo. Para caracterização mineralógica, possíveis variações na proporção dos 
minerais e de cristalinidade utilizou-se da técnica de Difratometria de raios-x. As amostras de 
estromatólito são compostas essencialmente por calcita magnesiana, calcopirita e quartzo. 
Observaram-se variações na proporção dos minerais constituintes, além de alterações na 
cristalinidade dos minerais. As análises de imagens provenientes do mircrotomógrafo 
revelaram que a porosidade da rocha é bastante heterogênea e que o ataque contínuo de gás 
carbônico a pressão e temperatura ambiente provocam alterações lineares nas propriedades 
petrofísicas. A aplicação desse tipo de estudo, está na ocorrência de grande quantidade de 
dióxido de carbono em reservatórios de petróleo da camada pré-sal constitui um dos grandes 
desafios tecnológicos enfrentados pela indústria. Avaliar as mudanças petrofísicas que 
ocorrem, associadas a processos de dissolução e precipitação, auxiliam na caracterização de 
reservatórios carbonáticos e em uma melhor aplicabilidade em técnicas de estocagem de CO2 
e reinjeção para recuperações avançadas de óleo, tendo significativa importância econômica e 
ambiental. 
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