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 Na produção de energia elétrica, o carvão pode 
ser utilizado em queima direta que é a forma mais 
corrente. No entanto, atualmente desenvolvem-se 
outras formas mais limpas do ponto de vista 
ambiental: é o caso da gaseificação do carvão, 
que permite a produção de energia elétrica em 
centrais de ciclo combinado e da sua liquefação 
que permite a produção de combustíveis líquidos 
sintéticos.  

 

Conversão de Carvão 



• A gaseificação do carvão consiste em converter carvão sólido num 
gás que pode ser usado para gerar energia, produzir combustíveis 
líquidos e produtos químicos; 

 

• A gaseificação expõe o carvão a temperaturas que normalmente 
provocariam a sua combustão mas regulando a quantidade de 
oxigênio fornecida e adicionando vapor de água, o carvão origina gás 
de síntese (syngas: Monóxido de Carbono, Hidrogênio, Dióxido de 
Carbono e Metano); 

Definição de Gaseificação 



Surface Gasification + CTL + CO2 

storage 

Liquid fuels production  



Gaseificação in-situ (UCG): 

Esquema de gaseificação in-situ  

(Fonte: CEPAC, 2008)  



Gaseificação in-situ (UCG): 
Aplicações 

Possíveis aplicações para os produtos resultantes da gaseificação in-situ 

(Fonte: CEPAC, 2008)  



•Fonte:  Hydrogen from Coal Program (Research, Development and Demonstration plan), External 
Draft  Sepember 2007, US Department of Energy 

Produção de Syngas a partir de 

carvão: 



Gaseificação in-situ (UCG): 

Mapa de testes Gaseificação de carvão in-situ (UCG) no mundo 

(Fonte: www.co2sinus.org)  



Os produtos de GTL não possuem cor, odor, são 
biodegradáveis e virtualmente não possuem enxofre. São 
usados individualmente ou em blendas com diesel e 
produzem menores quantidade de particulados, óxidos de 
nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido de carbono) do que 
o diesel convencional. 

 

Uma tentativa em táxis de Shanghai com combustível GTL 
reduziu a quantidade de monóxido de carbono em mais de  

50% e particulados em cerca de 40%.  

SHELL 



GTL é produzido em 3 passos:  

Primeiro o gás natural ou carvão é parcialmente oxidado a 
altas temperaturas e pressões para conversão em gás de 
síntese (monóxido de carbono e hidrogênio).  

O gás de síntese é convertido através de Fischer-Tropsch em 
crude sintético.  

Depois, por hidrocraqueamento a “cera” é convertida em 
nafta, parafina, etc. 

Shell detém a tecnologia há mais de 30 anos. Liderou a 
primeira planta comercial  em Bintulu, Malásia em 1993. 
Depois construíram a maior planta de GTL do mundo - Pearl 
GTL no Qatar.  Produz 140.000 barris de produtos GTL /dia 

SHELL 



Gaseificação in-situ (UCG) 

 Etapas de pesquisa em projetos de UCG. 

  
• Composição e maturação do carvão; 

• Geologia local e estrutural; 

• Modelagem 3D da camada de carvão; 

• Hidrogeologia local; 

• Layout de sondagem – métodos de injeção (CRIP, Vertical,…); 

• Controle operacional; 

• Rocha-selo (Mecânica de rochas); 

• Subsidência. 
 

 A escolha do método de injeção depende de parâmetros tais como:  

   circulação de gás na camada; 

    ponto onde ocorre a ignição. 



Gaseificação in-situ (UCG): 

Fonte: Carbon Energy 

Fonte: Carbon Energy 

Métodos de injeção 



Gaseificação in-situ (UCG): 

Fonte: Carbon Energy 

Fonte: Carbon Energy 

Métodos de injeção 



Gaseificação in-situ (UCG): 

Fonte: CARBON ENERGY e CSIRO, 2006  



Reação  ΔH (kJ/mol)  Nota  

Gaseificação (geração do gás de síntese) 

C (s) + H2O (g) <=> H2 (g) + CO (g)  

+118,5  Endotérmica  

Conversão 

CO(g) + H2O (g) <=> H2(g) + CO2 (g)  

-42,3  Exotérmica  

Formação de metano 

CO (g) + 3H2 (g) <=> CH4 (g) + H2O (g)  

-206,0  Exotérmica  

Gaseificação com hidrogénio 

C(s) + 2H2 (g) <=> CH4 (g)  

-87,5  Exotérmica  

Oxidação Parcial 

C(s) + ½ O2 (g) <=> CO (g)  

-123,1  Exotérmica  

Oxidação 

C(s) + O2 (g) <=> CO2 (g)  

-406,0  Exotérmica  

Boudouard 

C(s) + CO2 (g) <=> 2CO (g)  

+159,9  Endotérmica  

Gaseificação in-situ (UCG): 
Reações químicas 



Gaseificação in-situ (UCG): 
Eficiência 

Fonte: Clean Coal Technologies for Power Generation, a South 

African perspective, 2007)  



Gaseificação in-situ (UCG): 



Gaseificação in-situ (UCG): 
Eficiência 

Descrição do processo  Eficiência na geração de electricidade  

(% poder calorífico de carvão 

consumido)  

UCG com ar  45.40  

UCG com O2  46.50  

UCG com O2 + CCS 39.80  

 

Carvão convencional ~ 37 

IGCC ~ 45 

Fonte: “Optimisation of underground coal gasification for improved performance 

and reduced environmental impact” CSIRO Exploration and mining Sustainable 

Mining Research group.  



Gaseificação in-situ (UCG): 

Vantagens  Desvantagens  

UCG  Permite retirar energia de camadas de 

carvão que atualmente são economicamente 

não viáveis 

Possibilidade de transmissão de 

gases da zona de combustão para 

os estratos adjacentes  

Consume menos água e gera menos 

poluição  

Possibilidade de contaminação de 

aquíferos  

Os custos com investimento capital e de 

produção de gás de síntese são reduzidos 

pelo menos 25% comparado com 

gaseificação à superfície  

Possibilidade de ocorrer 

subsidência  

Gaseificação 

à Superfície  

Flexibilidade para construção em qualquer 

lugar sem ter em atenção aspectos 

geográficos entre outros  

Requer mineração convencional e 

transporte até ao gaseificador  

Permite um maior controlo do processo pois 

é feita em reator químico – controlo sobre 

todas as variáveis  

Custos capital elevados 

associados a todo o equipamento 

necessário  

Perdas de gás são mínimas  Requer grandes quantidades de 

água  

Fonte: “Viability of Underground Coal Gasification in the “Deep Coals” of the 

powder river basin,Wyoming”, Gás Tech, Inc. June 2007”.  



Gaseificação in-situ (UCG): 

Comparação de carvão gaseificado em planta à superfície acoplado 

a IGCC vs UCG acoplado com IGCC. (preço em US$)  
Gaseificador superfície + 

IGCC  

UCG + IGCC  % Vantagem UCG  

Capital/kW Instalado  $1,544  $1,180 24%  

Custo operacional, 

$/MW-hr trabalho 

$21.99 $11.96  46%  

Preço para 15% 

retorno de 

investimento  

 

$80.60  $51.68  36%  

Taxa de retorno 

(descontada) 

10.4%  18.3%  75%  

Pagamento (anos)  10.77  7.64  29%  

Fonte: “Viability of Underground Coal Gasification in the “Deep Coals” of the 

powder river basin,Wyoming”, Gás Tech, Inc. June 2007”.  



Gaseificação in-situ (UCG): 
Layout do projeto 

Fonte: CEPAC, 2008.  



Gaseificação in-situ (UCG): 

Impactos ambientais - ar 



Gaseificação in-situ (UCG): 

Fonte: “Groundwater pollution from underground coal gasification” , 2007,  

Journal of China University of Mining & Technology  

Impactos ambientais - solo 



Gaseificação in-situ (UCG): 

Fonte: “Groundwater pollution from underground coal gasification” , 2007,  

Journal of China University of Mining & Technology  

Impactos ambientais - solo 



Gaseificação in-situ (UCG): 
Conclusões 

•UCG aparece como uma tecnologia viável para 

a geração de energia; 

 

•UCG apresenta vários benefícios ambientais 

como por exemplo: 

 
• redução de emissão de gases de efeito de estufa;  

• não há necessidade de mineração tradicional;  

• sem necessidade de tratamento das cinzas e    

  drenagem ácida / lavador resultantes; 

 

•Possibilidade de realizar seqüestro de carbono 

na cavidade formada. 



•Projetos de UCG (Underground 

Coal Gasification) no mundo 

•Projetos com participação de empresas 

petrolíferas 

 

•Roberto Heemann 

•Christian Sartori Santarosa 



 

Sites Piloto e companhias visitados pelo CEPAC 

PETROBRAS e COPELMI, em 2011 



 

Solid Energy se apresenta como uma empresa comprometida a 

tornar acessíveis os recursos naturais que hoje são de difícil 

acesso, como carvões em grandes profundidades. 

 

A empresa já fornece (e exporta) carvão, biomassa vegetal, pellets 

de madeira, biodiesel, eletricidade de CBM e aquecimento (solar) de 

água. 

 

O objetivo é fornecer energia segura, acessível (economicamente) e 

ambientalmente aceitável, e outros produtos importantes para o 

auxílio da economia competitiva da nova Zelândia, mantendo os 

padrões de vida dos cidadãos.  





•Visita Copelmi, Cepac e Petrobras ao site de UCG da Solid Energy em 

Auckland / Nova Zelândia – Abril de 2011 



 

•Experiência em UCG e GTL – tecnologias com 

potencial para aproveitamento de carvões 

profundos e sua conversão em energia mais limpa.  

 

•Coordenadores do site de Chinchila, onde a 

empresa tem produzido syngas com sucesso 

(UCG); No mesmo site existe a aplicação da 

tecnologia GTL, com a produção de syncride 

(produto que requer refinamento para a criação de 

diesel e outros combustíveis líquidos) a partir do 

syngas;   



•Visita Copelmi, Cepac e Petrobras à Linc Energy em Brisbane/Austrália – Abril de 

2011 



•Chinchila site – 

Abril de 2007 

•Chinchila site – Maio 

de 2008 

•Chinchila site – Abril de 2010 



• A Carbon Energy desenvolveu o primeiro 

projeto (2008) em escala comercial do mundo de 

UCG, em Bloodwood Creek (aproximadamente 

50kms a oeste de Dalby) na Australia.  

 

• Em Janeiro de 2009 a companhia anunciou 

a produção em escala comercial de uma variedade 

de gases (syngas) adequada para a produção de 

compostos químicos como amônia e metanol.   



•Visita Copelmi, Cepac e Petrobras ao site Bloodwood Creek, Australia – Abril 

de 2011 



•Visita Copelmi, Cepac e Petrobras ao site Bloodwood Creek, Australia – Abril 

de 2011 



•Visita Copelmi, Cepac e Petrobras ao site Bloodwood Creek, Australia – Abril 

de 2011 



•Visita Copelmi, Cepac e Petrobras ao site Bloodwood Creek, Australia – Abril 

de 2011 



•CIENTEC – Rio Grande do Sul   
 

•· Projeto CIVOGÁS (1978-1980) –  
 

•· Projeto CIGÁS –– gaseificação em leito fluidizado –  média escala 
 

•Novos projetos  em fase de estudo  incluindo o Governo, Setor de Energia  e 
Carboníferas 

•Projeto Bonito Gaseificavel (CPRM, DNPM -1976)  

(caracterização geológica 

Coal gasification in Brazil 



•Layout do site – Porto Batista 

•Underground Coal Gasification (UCG) 



•Underground Coal Gasification 

•Parâmetros Influentes: 

• Teor de cinzas - superiores a 50% tendem a 

reduzir o poder calorífico do syngas, além de 

dificultarem o controle do processo de 

gaseificação; 

• Teor de umidade - inferiores a 15% são 

necessários para a ocorrência de uma 

gaseificação ótima;  

• Teor de enxofre - quanto maior for o seu valor, 

mais o syngas necessitará de limpeza para 

remoção de impurezas (<1%); 

 

 

 

 •Análise 

Imediata 

 •Análise 

Elementa

r 



• Reatividade - entendida como a velocidade da reação 

do carvão com um agente de gaseificação adicionado 

em condições controladas de temperatura e pressão; 

 

•Underground Coal Gasification 

•Parâmetros Influentes: 

•Injeção do oxidante (ar) 

•Remoção do gás 

•Zona de oxidação 

•Zona de redução 

•Zona de pirólise 

  
  

  



•Underground Coal Gasification 

•Pirólise do 

carvão (char) 

•Gaseifica

ção 

 •DT

F 

•Reatividade 

•DTG 

•Taxa máxima 

de reação ou 

reatividade 

 •N2 

 •CO2/Ar 

 

 

 

 

 •Termogravimetria 

(TGA) 
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1
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m
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•Underground Coal Gasification 

•Reatividade 

•TGA 



• Profundidade; 

• Espessura; 

• Aquíferos;  

• Porosidade e 

permeabilidade; 

• Ângulo; 

• Camada contínua;  

 

•Underground Coal Gasification 

•Parâmetros Influentes: Paramêtros Valores desejados 

Teor de cinzas (%) < 50*  / <60****** 

Umidade do carvão (%) < 15* 

Teor de enxofre (%) < 1* 

Distância do aquífero mais próximo (m) >31   * 

Reatividade do carvão (min-1) Alta **** 

Rank do carvão Baixo rank **** 

Permeabilidade da camada (mD) 50-150* 

Espessura de rocha acima da camada (m) >15* 

Espessura da camada de carvão (m) 2-15*    /   >0,35*** 

Variação da espessura (%) <25* 

Profundidade da camada (m) 92 - 460*    /    >60**   / >200***** 

Recursos disponíveis de carvão (106 m3) >15.4* 

•Legenda: * = MASTALERZ et al., 2011; ** = SHAFIROVICH; VARMA, 2009; *** = 

ZIELENIEWSKI; BRENT, 2008; **** = HETHERINGTON; THAMBIMUTHU, 2003; ***** = 

BURTON; FRIEDMANN; UPADHYE, 2006; ****** = WESTBLADE, 2011. 

 



•Underground Coal Gasification 

•Parâmetros Influentes 

•Processos 

Físicos e 

Químicos 

•Propriedades 

do carvão 

•Reativid

ade 

•Propriedades da 

camada 



•Layout básico projeto UCG 



•Projetos de UCG no mundo  

•com participação de empresas petrolíferas 



Esquema de obtenção do syngas para geração de combustíveis 

•Fonte: www.sasolchevron.com 



A PetroSA opera uma das maiores plantas do 

mundo de Gas-to-Liquids (GTL) em Mossel Bay 

(África do Sul) 

 

Os 36 000 bbl/d da refinaria GTL sediada em Mossel 

Bay, tem uma capacidade de 45 000 bbl/d de óleo 

equivalente. O principal processo é a conversão do 

gás natural produzido offshore para síntese de 

combustível líquido sintético via Fischer Tropsch 

GTL.  

 

 



•Fonte: PetroSA (www.petrosa.com) 2009.  

http://www.petrosa.com


GTL é produzido em 3 passos:  

Primeiro o gás natural ou carvão é parcialmente oxidado a altas 

temperaturas e pressões para conversão em gás de síntese 

(monóxido de carbono e hidrogênio). O gás de síntese é 

convertido através de Fischer-Tropsch em crude sintético. 

Depois, por hidrocraqueamento a “cera” é convertida em nafta, 

parafina,... 

 

A Shell detem a tecnologia há mais de 30 anos. Liderou a 

primeira planta comercial  Bintulu, Malaysia em 1993. Depois 

construiram a maior planta de GTL do mundo - Pearl GTL no 

Qatar.  Produz 140,000 barris de produtos GTL /dia. 

SHELL 



SHELL 

Os produtos de GTL não possuem cor, odor, são biodegradáveis 

e virtualmente não possuem enxofre. São usados individualmente 

ou em blends com diesel e produzem menores quantidade de 

particulados, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos e monóxido 

de carbono) do que o diesel convencional. 

 

Uma tentativa em táxis de Shanghai com combustível GTL 

reduziu a quantidade de monóxido de carbono em mais de  

50% e particulados em cerca de 40%.  

 

 

 



BP 

 

•A ideia é separ o hidrogênio de hidrocarbonetos como o carvão ou o 

petróleo e usá-lo para gerar electricidade. 

• O carbono capturado neste processo pode ser armazenado em meios 

geológicos  

  

 

 

 

 

 

Hydrogen Energy explora vários projetos potenciais, incluindo um plano 

para construção de uma planta de 420MW em Abu Dhabi.  
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