
PROCARBO  
PROGRAMA DE TECNOLOGIAS LIMPAS PARA O APROVEITAMENTO 

ENERGÉTICO NÃO CONVENCIONAL DO CARVÃO MINERAL 

Charqueadas coalfield-RS-Brazil 
(COPELMI Mining) 

CENTRO DE EXCELÊNCIA EM PESQUISA E INOVAÇÃO EM PETRÓLEO, 

RECURSOS MINERAIS E ARMAZENAMENTO DE CARBONO 



•CCGS – Armazenamento Geológico de Carbono em Jazidas de Carvão; 
 
•Caracterização Petrográfica e geoquímica  das camadas de carvão/Jazidas selecionadas 
 
•CBM/ECBM – Determinação  e estimativa do conteúdo de metano contido em amostras 
de carvão  (Q1 gás perdido - Q2 gás desorvido e Q3 gás residual)  
 
•CARBOGIS – Underground Coal Gasification (UCG) e geração de gás de sintese (syngas) 
associado a captura e armazenamento geológico de CO2 ; 
 
• Viabilidade técnica e econômica de projetos de CBM/ECBM e UCG; 

PROCARBO – Objetivos/Atividades 



Projetos de armazenamento geológico de CO2 
CCGS/CBM/ECBM 

Enhanced Coalbed Methane Recovery 



 

- 2% da demanda mundial de gás natural atualmente; 

 

- 10%  da demanda de gás natural dos Estados Unidos 

  (indústria mais desenvolvida de CBM/ECBM); 

 

- Shell, Chevron e ConocoPhillips buscam de forma estratégica 

garantir e ampliar as suas reservas de carvão na China com intuito de 

implantar vários projetos de CBM; 

 

- BG (British Gas) propõe a compra da Origin Energy, maior produtora 

Australiana de CBM, por US$ 13 bilhões; 

Importância dos projetos mundiais de CBM/ECBM 

http://www.bp.com/
http://www.encana.com/


Mapa da área da Bacia do Paraná e distribuição das superseqüências no território brasileiro (modificado de MILANI, 

1997). Destaque para a Superseqüência Gondwana I, que contém as camadas de carvão da Fm. Rio Bonito. 

Potencial do Brasil para projetos de CCGS 

 & CBM – ECBM – UCG em camadas de carvão 



Jazidas de carvão do RS 



Recursos de Carvão Brasileiros
Figueira Velha, SP; 1 Mt

Cambuí, PR; 86,7Mt

Sul Catarinense, SC;

4288,3 Mt

Santa Terezinha, RS;

4283,5 Mt

Morungava - Chico Lomã, 

RS; 3092,1 Mt

Gravataí Oeste, RS;

38,9 Mt

Charqueadas, RS; 

2994,4 Mt

Leão-Butiá, RS;

2442 Mt

Faxinal, RS; 

10,7 Mt

Água Boa, RS; 

6,1 Mt
Sul do Leão, RS;

22 Mt

Pantano Grande, RS; 148,5 

Mt

Iruí, RS;

1665,9 Mt

Capané, RS;

1013,2 Mt

São Sepé, RS;

13,2 Mt

Candiota, RS;

12295 Mt

Figura 2: Recursos de carvão Brasileiro 



Justificativa para Seleção da Jazida de carvão  

Charqueadas-Santa Rita - Projeto CCGS 

Recursos de carvão in situ correspondentes a  2.994,4 Mt; 

 

Ocorre junto ao Pólo Petroquímico de Triunfo (25km) 

Potencial para fornecimento de gás, captura e armazenamento de CO2 

 

Espessuras de Camada Total  de carvão entre  1,5m e 3,5m;  

 

300m - 400m de cobertura com espessos pacotes de potenciais rochas selo (100m-200m); 

 

Análises de isotermas indicam potencial para GS de 10 m3 CO2/ton de carvão; 

 

Não há registros de água em trabalhos pretéritos de mineração subterrânea; 

 

Acesso ao banco de dados de sondagem da COPELMI Mineração fornecendo um 

controle geológico, hidrogeológico e estrutural robusto; 



Ocorrem seis camadas de carvão, do topo para base:  

SB, MB, I1F, I1Fa, I2B e I3F. 

As camadas I1F, MB e I2B possuem distribuição regional  

Os recursos de carvão da Jazida de Charqueadas atingem 2994,4 Mt in situ 

Jazida Charqueadas-Santa Rita  

Camadas de carvão 

Direção EW 40 km x 4 km até 15 km na área leste da Bacia de Charqueadas (400 km2)  

com coberturas entre 50m e 400m  



Malha de sondagem 

(continuidade – espessura – cobertura/selo – estrutural) 

Sondagem “guia”  

existente S47 



Seção de correlação das camadas de carvão de Charqueadas-Santa Rita  

(Piccoli, Marques-Toigo & Correa da Silva, 1985) 

Continuidade da Jazida 



Recursos de carvão da Jazida de Charqueadas (CPRM, 1986) 



Análises químicas imediatas dos 

carvões de Charqueadas 



Os carvões da região do baixo Jacuí (Charqueadas) se mostram potenciais em 

 função do teor de vitrinita e liptinita (constituinte rico em lipídeos) 

Teores de estrato orgânico – 5.700 ppm (I1F e I2B) superiores a BB com 5476 

Liptinita constituída por 40% de auginita (algas-hidrocarbonetos) 

(10% MB / 30% I1F / 17% I2B – descontando matéria mineral) 

Caracterização dos carvões da 

 Jazida de Charqueadas 



Seleção da área 

(Poço CEPAC-01) 

CEPAC-01 



Site Piloto de Porto Batista 
Bacia do Paraná - Jazida de Charqueadas  

Triunfo – RS – Brasil 



Porto Alegre – Petrochemical Center 42 km distance 



Layout básico projeto piloto CCGS/CBM/ECBM 



Construção e aquisição de equipamentos para 

quantificação de gás em camadas de carvão 

 (protocolo USGS – canisters construídos no CEPAC)   



Montagem do laboratório de campo para análise de 

 dissorção de gases (Q2) e amostragem  





Características dos poços 

2 poços 

350 metros prof. 

Diâmetro test. – HTW (70,9 mm) 

Revestimento – 4” (101,6 mm) 

Cimento Classe G – alta resistência a 
sulfatos (preenchimento do espaço 
anular) 

Espaçamento entre poços – 20m 



Execução dos poços CEPAC 01 e 02 



Amostragem de carvão Site de Porto Batista 



Resultados 

Descrição e amostragem dos testemunhos do poço CEPAC 001 e 002. 



Descrição Geológica 



Rochas selo das camadas de carvão - 204 m prof. 

Camada de carvão MB (setas) - 340 m prof 

Potenciais Litologias para Rochas Selo 



Sampling of fluids and rock plugs 

“Rock fluids DNA”  

 “Compared Genomic Stratigraphic” 



SELO 

Solution 
+ 

CO2 

Micro-organisms 

? 

Cap Rock biogeochemical alterations 



High precision permeability tests  

Potential cap rocks characterization 

Selo Profundidade Permeabilidade milidarcys 
Porosidade % 

Volume de Póro 

    ao Ar Klinkenberg Ambiente 800 psi 800 psi 

Siltito 337m    1,74      1,16   13,1 13,1  1,52 

Arenito fino 317m 
923 

876 26,6 26,5 13,73 



High precision permeability tests  

Potential cap rocks characterization 



Aguardando o momento da amostragem de 

carvão… 



Amostragem do gás contido em 
camadas de carvão 



Laboratório de campo para amostragem de gases e 
quantificação de volume de CH4 desorvido (Q2) 

Equipamento para medida de gás contido em camadas de carvão 

Método utilizado pelo USGS (adaptado pelo CEPAC) 



Geofísica de poços 

 (density – gamma – resistivity – sonic -down-hole)  



Determinação do gás residual (Q3) 



Preparação de amostras de carvão para análises químicas, físicas, 

 petrográficas e carbonatação em reatores 

Reator  para simulação da interação  

entre CO2 – fluido – rocha selo 

Preparação de amostras de rocha/carvão/folhelho 



Caracterização das rochas 



Análises do sistema de cleats (fraturas) 

Tomografia Computadorizada 3D  



PROINPO 
Reatividade e novas misturas 

Complementação dos poços 

Programa de integridade de poços 

(PROINPO) 



STM (caprock) 



Análise Petrográfica de Amostras de Carvão 

Relação entre composição, litotipos e conteúdo de 

gas (para cada canister) 

 

 
Fotomicrografia em luz branca à esquerda, e ultravioleta à direita. Observa-se os três grupos 

de macerais, inertinita (I), vitrinita (V) e liptinita (L). 

I 

V 

L 
L 

Análises químicas imediatas dos carvões de Charqueadas segundo Correa da 
Silva et al. 1984. 

Local de coleta 
Camadas 

MINA* S171** S41*** 

MB I1F I2B MB I1F I2B MB I1F I2B 

Umidade % 6,6 10,2 14,8 2,6 2,6 4,2 1,5 2,4 4,5 
Cinzas (bs)% 14,0 17,5 19,2 40,5 41,6 34,4 67,7 41,7 50,4 
Matéria volátil (bs) % 36,7 36,2 41,9 24,9 25,3 26,5 15,6 22,5 17,5 
Matéria volátil (bsic) %    43,8 45,3 43,1 49,2 39,6 36,9 
Carbono fixo (bs) % 54,4 49,0 46,9 32,0 30,5 34,9 16,2 34,4 29,9 
Carbono fixo (bsic) %    56,2 54,7 56,8 50,8 60,4 63,1 
Enxofre (bs) % 0,6 0,7 0,7 1,3 0,8 0,9    
P. Calorífico (bs) cal/g    4326 4302 4896    
P. Calorífico (bsic) cal/g 6579 6829 5930 7271 7366 7463    

 

* NAHUYS (1967) análises feitas em material flutuado em líquido de densidade 1,50. 
** FERREIRA et al. (1978). 
*** Sobre carvão bruto (I1F carvão puro; MB e I2B carvão + estéreis) 
Bs – base seca;  bsic – base seca isenta de cinzas 



Plugs para micro-CTs 

Análise de isotermas 

Medições de permeabilidade de alta precisão 

Caracterização dos carvões 

Análise do comportamento de carvão sob influência da injeção de CO2 



Indices de inchamento e encolhimento 

(Swelling and shrinkage) 



Isotermas de adsorção  (CO2) 



Isoterma de adsorção 

A utilização da isotermas de adsorção é um dos testes indiretos 
mais usados na investigação de CCGS, CBM e ECBM para: 
 

- Determinar a capacidade de armazenamento máxima de gás em 
carvão in situ; 

 
-  Estimar o volume real de gás in situ; 

 
-  Estimar o grau de saturação de gás em carvão pela diferença entre 

capacidade de armazenamento máxima de gás e o volume real de gás; 
 

-  Estimar os coeficientes de difusão de gás a diferentes pressões; 
 

-  Determinar a pressão crítica de dessorção; 
 



Isotérma de sorção obtida em camada de carvão  

Isoterma de adsorção de Langmuir de carvão 

Base seca 

Base natural 



- Estimar a composição de gás armazenada a diferentes pressões; 
 

- Estimar o volume de gás que será libertado do carvão á medida que 
decresce a pressão; 
 
- Determinar a densidade do carvão; 
 
- Determinar o volume de carvão; 
 
- Fornece ainda a visão geral do processo econômico e os tipos de 
condições operatórias que podem ser usadas.    



? 

Relação entre composição, litotipos e 

conteúdo de gás (para cada canister) 



Simulation CO2 plume 

Modelagem numérica da pluma de CO2 

Caracterização do reservatório e estimativa  

de capacidade para o armazenamento de CO2 e 

exploração/explotação de hidrocarbonetos 



CMG – Computer Modelling Group 

Software usado na modelagem de reservatórios de gás e petróleo 

 



BUILDER: Aplicativo usado para a entrada de dados. 

IMEX: Simulador voltado para modelagem de depleção e recuperação  

secundária de reservatórios convencionais de gás e petróleo. 

STARS: Simulador usado para modelagem geomecânica, térmica, de transporte de 
sólidos e deposição, reações químicas. 

GEM: Simulador para modelagem de CBM e armazenamento de gases, com 
recursos para caracterização geoquímica de reservatórios e para caracterizaçãode 
composição e de comportamento termodinâmico de fluidos. 

WINPROP: Utilizado na caracterização de fluidos em reservatórios através do 
comportamento PVT, estudo de miscibilidade e análise geral do comportamento 
das fases presentes no sistema. 

RESULTS: Aplicativo para visualização de resultados em duas e três dimensões 
com gerador de tabelas. Composto pelos módulos Results 3D, Results Graph e  
Results Report. 

 

 

 

CMG – Computer Modelling Group 



Preparação para injeção de CO2 

Esgotamento dos poços 



Preparação para injeção de CO2 

Monitoramento pré-Injeção 



Injeção de CO2 



Monitoramento pós-Injeção 





Monitoramento em superfície & subsuperfície (injeção de CO2 ):  

 - Comportamento do CO2; 

 - Cenários de vazamento em superfície/ estratégias de detecção; 

 - Remediação; 

 - Modelagem computacional do sistema CO2-H20; 

 - Integração das ferramentas de MMV; 

Projeto de MMV 
Monitoramento, Medição & Verificação 



Site piloto e laboratório de campo de MMV 



Programa de Financiamento 

Transferencia de Tecnologia 

Cooperação internacional 

Capacitação Análise de risco 

(MMV)   Monitoramento, Medição 
 e Verificação 

Avaliação do impacto 

 ambiental 

CLEAN COAL TECHNOLOGIES - CCT 

Estratégia de Implementação 

Site Piloto de Porto Batista 

Estagios de desenvolvimento 



Apoio e Cooperação 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://cbfc.ufp.pt/index_ficheiros/image005.jpg&imgrefurl=http://cbfc.ufp.pt/&h=187&w=144&sz=9&hl=pt-BR&start=9&tbnid=U9GJ4LtOeVEbLM:&tbnh=102&tbnw=79&prev=/images?q=universidade+fernando+pessoa&gbv=2&svnum=10&hl=pt-BR
http://www.cea.fr/


Projeto Piloto de CCGS/CBM/ECBM 

Equipe CEPAC & PETROBRAS 



 

Obrigado 

pela Atenção!  

 

informações complementares: 

 

roberto.heemann@pucrs.br 

marcelo.ketzer@pucrs.br 

 

 

http://www.pucrs.br/cepac 

 

 

 


