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INTRODUÇÃO

AMOSTRAGEM

O recurso energético CBM (coalbed methane) é uma fonte alternativa não convencional
de gás natural que está associado às camadas de carvão. A explotação, principalmente em
países do hemisfério norte, já ocorre há décadas em virtude do esgotamento das fontes
convencionais. No Brasil, existem camadas de carvão com condições adequadas à
presença do CBM. No estado do Rio Grande do Sul, na cidade de Osório, realizou-se, nos
últimos dois anos, um poço de sondagem (CBM-002-ST-RS) para avaliação do potencial
CBM contido nos carvões da Formação Rio Bonito de idade permiana pertencente à Bacia
do Paraná (Fig.1).

Até o momento foram coletadas 3 amostras no poço de sondagem CBM-002-ST-RS
nas profundidades entre 824,10m e 831,30m com espessura das camadas de carvão
de aproximadamente 0,17m.

RESULTADOS
A descrição de litotipos dos carvões indicou a predominância do maceral Vitrênio
(bandado brilhante, brilhante), seguido por Durênio (fosco) e raro Clarênio (bandado
fosco).
A refletância da vitrinita está entre 0,53% e 0,59% indicando o rank Betuminoso Alto
Volátil C.
O conteúdo de cinzas foi de 29,55% a 49,16% e o teor de umidade entre 0,94% e
2,51%.
O poder calorífico variou de 4012 cal/g a 5722 cal/g.
O volume de gás dessorvido foi de 0,17 cm³/g até 0,99 cm³/g.

Camada

Profundidade (m)

A

824,10 - 824,54

B
C

Volume de gás
dessorvido (cm³/g)

Ro (%)

Poder calorífico (cal/g)

Umidade (%)

Cinzas (%)

0,99

0,557

5193

2,51

38,46%

824,56 - 825,01

0,48

0,598

4012

1,14

49,16%

830,94 - 831,30

0,19

0,538

5722

0,94

29,55%

Tabela 1: Resultados das análises realizadas até o momento das primeiras 3 camadas de carvão
recuperadas até agosto de 2019.

Figura 1: Localização da Jazida de Santa Terezinha, na cidade de Osório/RS e do poço de sondagem (CBM-002ST-RS).

METODOLOGIA
Uma sondagem foi executada no município de Osório/RS (Fig.2) a fim de coletar
amostras de carvão em subsuperfície. O gás dessorvido pelo carvão foi medido
periodicamente dentro do laboratório móvel de apoio de campo (Fig.3) e em
laboratório do Núcleo de Estudos de Carvão e Rochas Geradoras do Petróleo na
UFRGS.
Depois disso, as amostras foram preparadas e analisadas com métodos químicos
(análise imediata, teor de umidade, conteúdo de cinzas, matéria volátil, análise
elementar e poder calorífico) e petrográficos (refletância da vitrinita e análise de
macerais).

Figura 2: Execução da sondagem na cidade de Osório/RS com o laboratório auxiliar móvel em campo.

Figura 3: Detalhe do interior do laboratório móvel com a conexão entre os
cilindros e a coluna de vidro para medida de gás.

CONCLUSÕES
Os resultados das três camadas de carvão recuperadas indicaram a presença de gás
natural armazenadas nas microporosidades. A classificação do carvão, inferida a
partir da refletância da vitrinita (Ro), confirma as condições adequadas para a
geração de gás natural. Novos dados e avaliação completa serão emitidos assim que
o furo de sondagem CBM-002-ST-RS atingir o final da perfuração em 901 metros e
todas as camadas de carvão forem recuperadas.
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