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Resumo 

 

O carvão mineral é um combustível fóssil natural extraído da terra através do processo 

de mineração, dos combustíveis produzidos e conservados pela natureza sob a forma 

fossilizada, acredita-se que o carvão mineral é o mais abundante. O carvão, maior recurso 

energético do Brasil (67% do total) é o combustível que mais cresce no mundo. As maiores 

jazidas de carvão do Brasil situam-se nos estados do Rio Grande do Sul que corresponde a 

89,25% do total das reservas brasileiras.  

O processo de produção, extração e combustão de carvão gera significativos impactos 

ambientais. Mesmo que, a geração de eletricidade seja um benefício econômico para os 

envolvidos, ainda assim o carvão é uma forma de produção de energia pouco sustentável. 

Surge então uma preocupação a respeito e uma visão de tecnologias limpas para mudar as 

perspectivas e contribuir para uma melhor utilização do carvão. 

Com essa perspectiva, é indiscutível que a gaseificação in situ de carvão é uma 

alternativa promissora para sua utilização, não ocorrendo extração, beneficiamento, transporte 

e geração de resíduos sólidos na superfície. A gaseificação in situ possibilita acesso aos 

recursos energéticos da camada de carvão mineráveis e não mineráveis (camadas em grandes 

profundidades), resultando assim em um maior aproveitamento da jazida, redução de gases de 

efeito estufa e é um possível caminho para a captura e armazenamento de carbono.  

O objetivo desse trabalho envolve a caracterização geológica de carvões do estado do 

Rio Grande do Sul para possível utilização no processo de UCG, avaliar a tipologia dos 

produtos gerados a partir da gaseificação in situ, considerando diferentes agentes oxidantes, 
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selecionar métodos de explotação do gás de síntese e comparar o processo de UCG em 

relação à gaseificação em superfície. 

Os resultados mais influentes na gaseificação in situ são o teor de umidade, cinzas e a 

reatividade, sendo o teor de enxofre considerado também um grande influente na qualidade do 

gás formado nesse processo. Todas as amostras apresentaram resultados satisfatórios em 

relação às análises físico-químicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


