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RESUMO 
O carvão, quando ex posto ao ar, está sujeito a processos de oxidação exotérmicos que primariamente emitem di óxido de car
bono (C02) c água (H 20), bem como outros gases dentre os quais metano (CH4) c outros hidrocarbonetos, além de monóxido 
de carbono (CO) c hidrogcnio (H 2). O metano é o terceiro mais importante gás presente na atmosfera cm nível de traços, 
contribuindo para o aumento do ctC ito cstul:t. Adicionalmente. por questões de segurança, o monitoramento deste gás na at
mosfera cm minas subterrâneas de carvão é de extrema importância. Embora a técnica de análise do mesmo seja relati vamente 
simples, a metodo logia para sua amostragem é mais complexa. quando comparada com a coleta de amostras líquidas ou só li
das. A colcta c o armazenament o de CH4 devem ser feitos de forma a garantir a integridade da amostra. Este trabalho apresen
ta uma metodo logia para amostragem sequencia l do gás metano, presente cm minas de carvão, utilizando bolsas para amostra
ge m ( Tedlar) de gás cm um a mostrador programável. Foi também avaliado o uso de cilindros metá li cos (canisters), previa
mente evacuados. A análise do metano amostrado foi realizada utilizando-se um cromatógrafo a gás com detector de ioniza
ção de chama (GC-FID) calibrado cm uma vasta gama de concentrações de metano (I ppm a SOO ppm) usando urna mistu
ra padrão de rcláência concentrado (500 ppm de C H4 cm N2) c diluições desta (I O, 20 c 40 ppm CH4). As curvas obti
das apresentaram boa repetibilidade (erro <7'Y.,) c linearidade (R2 >0,99) cm todas as concentrações testadas. A metodologia 
foi aplicada com sucesso cm amostras reais de ar, colctadas cm minas subterrâneas e a céu aberto no RS c SC, numa ampla 
faixa de conccntraçôcs de metano (2 ppm a 2% ). 

PALAVRAS-C HAVE: anúlisc crornatogrúfica; amostragem de gás; metano; carvão. 

A BSTRACT 
The coai, whcn ex poscd to air. is subject to exot hcrrnic oxidation processes that cmi t primarily carbon dioxide (C02) and 
water (H20) and othcr gases whi<.: h includc mcthanc (C H4 ) and othcr hydrocarbons, and carbon monoxide (CO) and hydrogen 
(H 2). Mcthanc is thc third most important gas in thc at mosphcrc at trace leveis, contributing to thc increased grccnhouse etfcct. 
Addi tionall y, for scc urity rcasons. thc monitoring of this gas in thc atmosphcre in underground coai mines is vcry important. 
Whilc mcthane ana lysis is relativcly simple, thc mcthodology for sampling is more complex whcn compared with the collcc
tion of liquid or solid samplcs. Thc CH 4 sampling and storagc rnust bc madc to ensurc thc integrity of thc sample. This pa
pcr prescnts a methodology f()r scqucntial sampling o f mcthanc gas prcscnt in coai mines, using Tedlar lo r sampling of gas in 
a programmablc samplcr. lt a lso asscsscd thc use of<.:anistcr cy linders prcviously cvacua ted. The analysis ofthe methanc sam
pies was performcd using a gas chromatograph wi th flamc- ioni sat ion detector (GC-FID) calibrated in a widc range ofmctha
nc concentrations (I ppm to 500 ppm) using a standard rcfcrcncc mixturc (500 ppm CH4 in N2) and the dilutions (I O, 20 and 
40 ppm CH4 ). Thc calibration curves obtaincd showcd good rcpcatab ility (crror <7%) and lincarity (R2> 0,99) at a li con
ccntrations testcd. Thc mcthodology was succcssfully applicd in real ai r samplcs, samp led in underground and opencast mi
nes in RS and SC. in a widc range ofCH4 concentrations (2 pprn to 2% ). 

KEY WORDS: chromatographic analysis; gas sampling; mcthanc, coa i. 
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1. INTRODUÇÃO 

O meta no é muito mais cfctivo do que o dióxido de carbono como gás a efeito cstutà, uma vez que na mes
ma base mássica, aquece a Terra vinte c três vezes mais do que o COe. Segundo o Painel lntcrgovernamcntal so
bre Mudanças Climáticas (lntergovernmental Pane/ on Clima/e Chang e - I PCC), a concentração de metano 
aumentou 150% desde 1750 e a maioria das projeçõcs sobre concentração dos gases a eleito estufa indicam que 
a sua concentração será muito maior no final deste século do que é atualmcntc (I PCC, 200 I). As principais fo n
tes de emissão de metano à atmosfera são biogênicas, entretanto são as atividadcs humanas as responsáveis pelo 
aumento desse gás na atmosfera, dentre elas ca be destacar a mineração de ca rvão. 

O metano c o carvão são formados ao mesmo tempo durante a ca rbonilicação , quando a biomassa vegeta l, 
através de processos biológicos c geológicos, é transformada cm carvão. À medida que esta matéria orgúnica va i 
se distribuindo cm camadas mais profundas, a pressão c a temperatura aumentam, o que tàvorccc o aumento 
do teor de carbono ("rank") no carvão. Geralmente, quando ma is profundas as camadas de carvão, maior é seu 
conteúdo em metano. O metano, a rmazenado dentro do carvão é I ibcrado quando a pressão acima ou no en torno 
da jazida é reduzida como resultado da erosão natu ral , mineração subtcrrúnca ou de superfície. Pequenas qua ntida
des de metano também são liberadas durante o processamento, armaze namento c transpo rte de carvão. Minas sub
terrâneas abandonadas também podem contribuir para a quantidade total de metano liberado á atmosfera (Cccca
la et ai. 19X I) . As emissões de metano variam grandemente e m funç ão do tipo de minas c da forma de exploração 
do carvão. Jaz idas de carvão ma is profundas contem volumes ma iores de metano do que minas próximas à supcr
fici e. A pressão geológ ica aumenta com a profundidade retendo mai s o metano. Além disso, o carvão extraído no 
subsolo tende a ter um maior teor de carbono , o que indica também um maior conteúdo de metano. 

Geralmente, o metano entra cm contato com o ar da mina cm concentrações elevadas através de uma t(mtc 
pontual , com uma fenda na rocha onde o seu ní vel pode estar próx imo a I 00%,. Felizmente o metano se mi stu
ra rapidamente com o ar, sendo diluído a ní ve is menores do que 1'% se ex iste ve ntilação no interior da mina . O u
tro aspecto a ser considerado é a sua densidade, que é menor do que a do ar, levando a fonnaçào de uma camada 
de a lta concentração de CH4 ao longo do te to da mina mal vcnti I ada. Esse comportamento sugere que os ní veis de 
metano vão depender muito da loca li zação da med ição. Além disso, os instrumentos de medida para esse gás de
vem ser sensíveis a uma vasta gama de concentrações. 

Muitos model os de detectores de gás estão di sponíve is para medir as concentrações de metano, bem como a 
ma ioria dos outros gases contaminantes encontrados cm minas de carvão . Grande parte destes detectores utili za
dos na mineração possui sensores baseados na medida do calor da combustão cat a lisada detectar metano c ou
tros gases combustíveis. Esses eq uipamentos apresentam operação contüívcl, porém para seu bom funciona
mento é necessári a tanto uma concentração menor que X'Yo c m metano quanto maior que I 0'% cm oxigênio , re
qui sitos que são geralmente sati s iCitas na mineração . Al guns de tectores medem a conccntraçào de metano atra
vés de sua absorção característica no infravermelho. Estes detectores podem medir com prcci sJo, sem a presen
ça de ox igênio c em um intervalo de concentração de até I 00% de metano. No entanto, o vapor de úgua c a poei
ra podem causar dificuldades de funcionamento. Alé m disso, cm algumas minas, o metano pode ser acompanha
do por etano, produzindo um va lor maior do que o rea l. Entre outras exigências, os sistemas de detecção de meta
no devem ter sensibilidade mínima de 0,25% e uma precisão de pelo menos 20'%. Entretanto , quando é necessá
ri o medidas com maior sensibilidade (níveis ppm) c precisão ou quando se deseja conhecer a composiçJo do gás 
em deta lhes as téc nicas apresentadas ac ima não são adequadas . 

O metano pode ser detectado c quantiflcado no a r ambiente po r meio de métodos ex s itu nos quais o gás é 
coletado na mina em frascos apropriados, os quais são transferidos ao laboratório o nde ocorre a análise. Nesses 
casos a quanti fi cação do metano é feita utilizando cro matógra t(J a gús com detector de ionização de chama (FIO 
- Flwne lnduced Detector) ou com detector de condutividade térmica ( DTC - Co11ductil·it\ ' Termical Detec
tor) , (Si tau la e/ a/. , 1992; Fernandes e/ a/., 2002 ; FI essa e/ a/., 2002; Ruscr e/ ui., 199X; LotHicld e/ a/., 1997 ). 
A cromatografia utilizando o detector de ionização de chama permite a anúlisc direta de metano sem necess idade 
de prc-concentração . 

Assim veriflca-se que tanto as medições dirctas de metano quanto a colcta do gús nas minas de carvào c 
posterior análise em laboratório podem se r procedimentos complexos. Isso se deve as próprias atividadcs de mi
neração quanto pela dificuldade de acesso aos loca is de monitoramento, dificultando a amostragem c o transpor
te que garanta a identidade da amostra. Frente a estas limitações o objctivo deste trabalho é implementar c otimi
zar uma metodologia de amostragem c de análise de metano emanado de minas de carvão. Adicionalmente. este 
estudo fornecerá subsídios para um mapeamento mais detalhado das emissôcs de metano, possibilitando a elabo
ração de um inventário sobre o tema. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1. Caracteristicas dos Carvões das Minas Monitoradas 

Para o desenvolvimento da metodologia de amostragem, foram coletadas amostras de gás em duas minas 
subterrâneas (A e B) e duas minas a céu aberto (C e D), no SC e RS respectivamente. A Tabela I apresenta as ca
racterísticas fisicas e qulmicas dos carvões que compõe essas minas. Cabe destacar o alto teor de cinzas do car
vão da mina A. 

Tabela I - Características dos carvões nas quatro minas onde foram colctas amostras de ar 
para determinação da concentração de metano. 

Parâmetros Unidades. A B Minas c 

Umidade Higroscópica % 1,34 1,01 6,36 
Cinzas % 33,74 45,94 51,09 
Matéria Volátil % 28,93 23,92 22,28 
Carbono Fixo % 37,33 30,14 26,63 
Poder Calorífico Superior kcaVkg 5460 3880 3224 
Enxofre total % 12,83 6,92 9,82 

2.2. Coleta 

o 

3,99 
54,18 
20,67 
25,15 
3090 
1,78 

As amostras de gases foram coletadas utilizando sacos de polipropileno do tipo T(?d/ar Bags de 1 e 2 litros 
(Supelco). As amostradas gasosas foram transferidas aos sacos através de um sistema amostrador sequencial 
(Supeleo, Modelo 1063). Esse sistema gera um vácuo na câmara interna de amostragem (Figura I A), o que per
mite uma coleta sem contaminação, que eventualmente ocorreria com a utilização de bombas. Foram também 
usados canisters de metal (I L) especialmente construídos e dotados de válvulas e medidores de pressão acopla
dos (Figura I B). Os canisters foram previamente testados, submetidos a vácuo em laboratório e transportados aos 
pontos de coleta, onde as válvulas foram abertas, sendo o gás do local transferido por diferença de pressão. 

Todas as amostras foram estocadas ao abrigo da luz em ambiente refrigerado (20 ±I 0C) até o momento da 
anãlise. Visando verificar a estabilidade dos sistemas de colcta, bem como uma eventual variação na composição, 
todas as amostras foram analisadas em diferentes dias após a coleta (l, lO e 22 dias). 

Na Tabela Tl estão apresentadas às condições metereológicas no dia da coleta das amostras de gases nas minas 
a céu aberto indicando condições favoráveis à amostragem, com tempo bom, temperaturas amenas e baixa veloci
dade dos ventos. Nas minas subterrâneas foram medidas somente as temperaturas do ar ambiente que se apresen
taram coerentes com os locais amostrados (minas com ventilação e proúmdidades médias de 200m). 

A B 

Figura I - Coleta com sacos Tedlar (A) c com canister metálicos (B) em minas de carvão subterrâneas. 
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Tabela 11- Condições meteorológicas no dia da coleta de amostras de ar nas minas a céu aberto 
e Hlgumas condições do ar nas minas subtcrrüncas. 

Dados 

Data 

Temperatura máxima 

Temperatura mínima 

Direção do vento 

Rajada máxima diária 

Condição climática 

Precipitação 
pluviométrica 

Pressão do ar 

Umidade Relatida ar 

Mi nas subterrâneas 

A B 

22/12/2009 23/ 12/2009 

nm 30"C 

nm 25"C 

X X 

X X 

X X 

X X 

nm nm 

nm nm 

Minas a céu aberto 

c D 

2 1/01 /2009 06/04/2009 

23.9 "C ( 14:4H) 27.2 oC( I 5 :49) 

I H.9 "C (02:00) 20.4 oC(04:50) 

Sudeste (SW) Oeste-Sudoeste (E-SE) 

51 km/h ( 16: I 3) I H km/h( 13:46) 

Tempo bom Tempo bom 

O mm O mm 

I 020 hPa 1017 hPa 

53'% 61'Yo 

X- não aplicável ; nm: paràmctro não medido. 

2.3. Análise do metano 

A determinação da concentração de metano presente nas amostras colctadas nos sacos Tedlar c nos canisters 
foi feita utilizando-se um cromatógrafo a gás com detector de ionização de chama ( GC -FIO Yarian. Modelo 3300) 
com coluna empacotada (Cromosorb I 02). O gás carrcador utilizado foi nitrogénio (99.99'% de pureza). Como ga
ses combustíveis foram utilizados hidrogénio (99,9%, de pureza) c ar sintético (grau analítico). As condições de 
operação do cromatógrafo, para a determinação do percentual de metano, estão apresentadas na Tabela II I. 

Para a determinação do percentual de metano foi utilizada uma amostra de padrão de referência gasoso con
tendo 500 ppm de metano (A ir Products) e balanceados com N~ de alta pureza. O padrão gasoso foi trans
ferido para frascos xi lenques previamente purgados e volume calibrados de I 00 mL para posterior injcções no 
GC/FID com micro seringas em volumes que variaram de I O a 2500 11L (l-Iam i lton. tipo Gastight com conexão 
Luer Lock) . Foram feitas também diluições (2 a I 00 vezes) do padrão utili zando nitrogénio com pressão total de 
I atm. O percentual de metano nas diluições foi determinado utilizando-se o range 12. que é o de maior sensibili
dade para o GC/FID utili zado neste estudo. 

Enquanto que para a obtenção das curvas com padrão na concentração de 500 ppm foi ap licada a sensibi lida
de média do equipamento que neste caso é o range 9. 

Tabela III- Condições de operação do cromatógrafo a gás com detector por ionização de chama para a anúlise do metano. 

Parâmetros Condições de operação 
Temperatura da coluna lsoterma a 120 "C 
Temperatura do lnjetor 140 "C 

Temp_eratura do detector 250"C 

Gás combustível Hidrogénio( - 30 mL min-t) 

Gás oxidante Ar sintético ( - 250 mL min-t) 

Gás carreador Nitrogênio ( - 30 mL min-t) 

Volume da amostra I O a 2500 11L 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 2 apresenta as curvas de ca libração obtidas a partir do padrão de referência concentrado de metano 
(500 ppm), realizadas em dias diferentes e aplicando a sensibilidade média do equipamento (Range 9). Observa
se que as curvas apresentam uma boa linearidade com R~ variando entre 0.999 c 0,998. Cabe também destacar 
a pequena variação nas curvas de calibração que apresentaram um slopc médio de I ,2 1 x I 06 e um desvio padrão 
percentual <3% indicando a robustez do método de análise. 
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Figura 2- Vcrifkaçào da var iação das curvas de calibração, feitas a partir do padrão de referencia concentrando 
(500 ppm de metano). cm três dias diferentes (C I, C2 c C3 ), obtidas no range de sensibilidade média do eq uipamento. 

Comportamento semelhante, com relação à linearidade e correlação, é observado com as curvas obtidas com 
padrões diluídos (I O, 20 c 40 ppm) a partir do padrão de referênci a concentrado de metano (500 ppm). As curvas 
de calibração para esses padrões diluídos são mostradas na Figura 3, para as quais foi utili zada uma maior sensi
bilidade do detector (range 12) . Nessas condições slope méd io de 9 ,9x I Ox e um desvio padrão percentual <6%, 
indicando que as diluições feitas não aumentaram significativamente o erro na análise. Esse comportamento su
gere que o método proposto pode ser utili zado para uma vasta gama de concentrações de CH4, o que será confir
mado com as amostras reais discutidas a seguir. 

5.000 

4.000 

8 3.000 
0::: 
ro 
Q) 

~ 2.000 

1.000 

• 10 ppm 1 = 1,0E+09x- 123,88 

o 20 ppm y = 9,2E+08x - 21,44 

~ 40 ppm '= 1,04E+09x- 20,7 

o 
O,OE+OO 1 ,OE-06 2,0E-06 

..•. 

3,0E-06 

CH4 (mmol) 

• 

4,0E-06 5,0E-06 

Figura 3- Curvas de calibração obtidas a partir de padrão diluídos (I O, 20 c 40 ppm) do padrão de referencia concentrado 
(500 ppm), obtidas no range de maior sensibilidade do eq uipamento. 

A análise de metano cm amostras reais de ar de mina apresentou uma boa repetitividade, conforme está de
monstrado na Tabela IV. Os erros observados variaram entre I ,4-6,8%, va lores esses próximos a própria reprodu
tibilidade da curvas de calibração (Fig. 2 c 3), indicando que a matriz das amostras reais (outros gascs,partículas, 
vapor d'água) aparentemente não são causam interferênc ia na análise. 
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Tabela IV- Repetividade para análise de metano em amostras reais de urde mina, com injcçôcs de I 00 ilL 
com os valores da média c desvio padrão (dp) de três rcplicatas. 

Amostra Media ±. Desvio padrão dp% 
m) 

I 13 .850 ± 936 6,8 

3 69.851 ± 2.648 3,8 

4 71.013 ± 1.027 1.4 
5" 91.554 ± 2.870 3.1 
6" 169.534 ± 9.189 5.4 

"As amostras 5 e 6 foram diluídas (20 vezes) antes da injeção. 

Na Tabela V são mostrados os resultados da concentração de metano cm amostras reais colctadas em sacos 
(Ted/ar) e cilindros ( Canisters) de amostragem, obt idos após I, I O e 22 dias após a coleta. Pode-se observar que a 
maioria das amostras se manteve estável entre o tempo de co leta e das respectivas análises. No geral, ve rificam-se 
diminuições nas concentrações (valores negativos na diferença percentual) após 22 dias de colcta. indicando per
das de CH4 que podem ocorrer por diferentes motivos tais como decomposição e/ou adsorção nas paredes dos 
frascos amostradores, difusão para o ar ambiente, entre outros. Entretanto , para a maioria das amostras um tempo 
de estocagem de até I O dias antes da análise aparentemente não causa perdas signif1cativas cm metano ( -2 a 4'10). 
Como esperado, as variações mais significativas ( -27% a -34%) ocorreram para as amostras mais diluídas. 

Observa-se também uma menor variação na amostra co lctadas cm sacos 7/.!d/ar que cm conister, para con
centrações de metano na mesma faixa (662-969 ppm). Esse comportamento pode estar relacionado aos diferentes 
procedimentos de transferência da amostra do, que no caso do canisfer exige a transfcrcncia prévia para um fras
co intermediário onde podem ocorrer perdas. 

Tabela V- Estabilidade da concenlrução do metano em amostras de ar ambicnh:: de minas colctadas cm sacos plásticos 

Tempo entre colcta c análise 

10 dias 22 dias 
Amostrado r I dia % 

CH4 (ppm) 

'% 

Tedlar 274.116 280.920 2 254.741 -7 

Tcdlar 94.610 92.539 -2 64.750 -32 

3.458 3.299 Tedlar 3.414 ' -.) 

Tedlar 969 948 -2 879 -9 

Canister 662 484 -27 432 -35 

Tedlar 19 13 -34 12 -38 

Tcdlar 18 13 -27 21 li 

Na Tabela VI é mostrado um sumário dos resu ltados obtidos das concentrações de metano nas quatro minas de 
carvão monitoradas nesse estudo. De acordo com os resultados dessa tabela constata-se que a metodologia otimi
zada possibilita a anál ise de metano em uma ampla faixa de concentração, variando de valores que vão de 2 ppm a 
2%. Conforme pode ser visto, a Mina A apresenta os maiores valores para as concentrações de metano para as aná
li ses realizadas. As amostras coletadas para contro le de possíveis contaminações externas ao ambiente cm estudo 
(hackground) evidenciam baixos teores de metano (3-11 ppm) no ar não influenciado pela mineração do carvão. 
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Tabela VI- Concentraçiies de metano medidas nas amostras dL: ar colctadas cm minas subterrâneas (A c B) c 

a c0u aberto (C c D) no sul do Brasil. São mostrados também v<:~lorcs de fundo nas proximidades das minas. 

Mina 
Colctor Descrição ponto colcta 

CH
4 

Código ppm 

Subterrâneas 
A Tcdlar interior da mina próximo emanação 274.116 

A TcLIIar interior da mina 29.070 

A TeLIIar interior da mina 3.414 

A Canistcr interior da mina 5.801 

B Tcdlar saída da ventilação no interior da mina 18 

B Tcdlar interior da mina 662 

Céu aberto 
c Tcdlar furo de sondagem 470 

c Canistcr furo de sondagem 382 

c Tcdlar n1cc recentemente minerada 12 
[) Canistcr Furo de sondagem 56 

o TcLIIar Desmonte 4 

Background 
c Tcdlar no ar li vre 11 

o Tcdlar no ar livre 3 

As diferenças observadas entre as colctas realizadas com o amostrador scqüencial e os canistcrs podem ser 
atribuídas à perda de vúcuo durante o transporte até o local de difícil acesso da mina, bem como problemas na 
análise dos canistcrs comentadas anteriormente. Estas dificuldades podem ser contornadas pelo uso de uma bom
ba de vúcuo portútil durante a colcta c pela otimização do procedimento de transferência das alíquotas do canis
ter ao cromatógraf(l durante a anúlisc . Entretanto , tais procedimentos além de tornam mais complexo esses pro
cedimentos, os tornam mais caros. 

4. CONCLUSÕES 

A metodologia analítica desenvolvida para a amostragem c anúlisc de metano cm ar colctado cm minas 
de carvão subtcrrúnca c superficial mostrou-se eficiente para os objctivos propostos. A boa rcpctitividade das 
análises realizadas cm diferentes dias indica a estabilidade das amostras evidenciando que o procedimento 
impl antado para colcta preserva a integridade das mesmas. /1. co lcta com a utilização do amostrador scqücn
cial apresentou maior praticidadc, quando comparado com os canisrers por realizar o vúcuo no momento da 
colcta. A elevada linearidade das curvas de calibração refletiu a adequação da metodologia otimi zada para a 
determinação de metano nas di rcrcntcs amostras colctadas, permitindo a sua quantificação cm uma ampla fai
xa de concentração. 

5. AGRADECIMENTOS 

Ao apoio MCT PNUD, a ABCM as mincradoras. 
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