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RESUMO 

 

A utilização do biogás como fonte de energia representa uma alternativa ao uso dos 

combustíveis fósseis. No entanto, esta mistura gasosa apresenta contaminantes em sua 

composição, dentre eles o sulfeto de hidrogênio (H2S), que causa efeitos danosos à saúde e 

corrosão em equipamentos. Assim, a remoção do H2S do biogás é usualmente conduzida por 

meio de processos convencionais de absorção em soluções de aminas, que costumam 

apresentar uma etapa de regeneração bastante onerosa. Neste contexto, a adsorção em 

materiais porosos, com destaque para carbonos ativados, vem se mostrando como uma 

alternativa atrativa para o processo de remoção. Desta forma, esse trabalho teve por objetivo 

estudar o desempenho de três carbonos ativados comerciais, sendo um deles a matriz base e 

os demais impregnados com hidróxido de sódio e óxido de ferro, para a remoção do H2S em 

leito fixo. Os adsorventes foram caracterizados através de fluorescência de raios X, medição 

de pH e levantamento de isotermas de N2 a -196 °C e de CO2 a 0 °C. A partir dos ensaios de 

caracterização, observou-se que todas as amostras apresentaram áreas superficiais específicas 

e microporosidade elevadas. Em relação à adsorção de H2S, os resultados mostraram que o 

carbono impregnado com sódio foi o que apresentou maior capacidade de remoção de H2S, 

devido a sua elevada alcalinidade e percentagem de ultramicroporos, detectadas na 

caracterização. Isso sugere que a presença dos metais e a modificação da estrutura porosa 

devido ao processo de impregnação são os fatores determinante para obtenção de uma elevada 

capacidade de retenção de H2S. Os resultados para testes realizados em diferentes 

temperaturas mostraram que o mecanismo dominante é de quimissorção para as amostras 

impregnadas.  Já o estudo de regenerabilidade mostrou que as amostras não são indicadas para 

serem utilizadas em processos cíclicos de adsorção, uma vez que ocorre perda significativa da 

capacidade de adsorção de H2S no decorrer dos ciclos. Essa perda é decorrente do mecanismo 

envolvido, através do qual as moléculas de H2S formam ligações covalentes com a superfície, 

tornando-as mais difíceis de serem removidas durante a regeneração. Já a amostra matriz (não 

impregnada), apesar de ter apresentado capacidade de adsorção mais moderada, manteve sua 

capacidade depois do segundo ciclo de uso e de regeneração, indicando predominância de 

mecanismo de adsorção física e melhor potencial para uso em processos cíclicos. 

 

Palavras chave: Adsorção, sulfeto de hidrogênio (H2S), carbonos ativados, biogás. 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The use of biogas as a source of energy represents an alternative to the use of fossil fuels. 

However, this gas mixture presents contaminants in its composition, among them the 

hydrogen sulfide (H2S), which causes harmful effects to health and corrosion in equipment. 

Thus, the removal of H2S from the biogas is usually conducted by means of conventional 

absorption processes in amine solutions, which usually have a rather onerous regeneration 

step. In this context, the adsorption in porous materials, especially activated carbons, has been 

shown as an attractive alternative for the removal process. The objective of this work was to 

study the performance of three commercial activated carbons, one of them being the base 

matrix and the other impregnated with sodium hydroxide and iron oxide, for the removal of 

H2S in fixed bed. The adsorbents were characterized by X-ray fluorescence, pH measurement 

and removal of N2 isotherms at -196 °C and CO2 at 0 °C. From the characterization tests, it 

was observed that all the samples presented specific surface areas and high microporosity. In 

relation to H2S adsorption, the results showed that sodium impregnated carbon was the one 

with the highest H2S removal capacity due to its high alkalinity and percentage of 

ultramicropores, detected in the characterization. This suggests that the presence of the metals 

and the modification of the porous structure due to the impregnation process are the 

determinant factors to obtain a high capacity of H2S retention. The results for tests carried out 

at different temperatures showed that the dominant mechanism is for the impregnated 

samples. However, the regenerability study showed that the samples are not suitable for use in 

cyclic adsorption processes, since there is a significant loss of H2S adsorption capacity during 

the cycles. This loss is due to the mechanism involved, whereby H2S molecules form covalent 

bonds with the surface, making them more difficult to remove during regeneration. In spite of 

having a more moderate adsorption capacity, the matrix sample (not impregnated) maintained 

its capacity after the second cycle of use and regeneration, indicating predominance of 

physical adsorption mechanism and better potential for use in cyclic processes. 

 

Keywords: Adsorption, hydrogen sulfide (H2S), activated carbons, biogas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No cenário global, o Brasil destaca-se por possuir uma grande parcela de energias 

renováveis em sua matriz energética (ROVERE et al., 2010). Espera-se que a redução da 

dependência de combustíveis fósseis e a busca por alternativas sustentáveis diminua os 

impactos negativos causados pelo uso de fontes não renováveis. Dentre as fontes renováveis 

de energia com grande potencial de sustentabilidade, destaca-se o biogás proveniente da 

biomassa. 

O biogás é uma mistura gasosa combustível, resultante da biodegradação da 

matéria orgânica pela ação de bactérias em meio anaeróbio, composta principalmente de 

metano (CH4). Os principais contaminantes desta mistura são o sulfeto de hidrogênio (H2S) e 

o dióxido de carbono (CO2). A produção de biogás pode ocorrer de forma natural, como nos 

aterros sanitários, ou mediante uma usina de biogás, com a implantação de biodigestores 

(ARESPACOCHAGA et al., 2014). 

A utilização do biogás representa uma fonte de energia alternativa interessante, 

pois sua queima, em substituição a queima de combustíveis fósseis, contribui para a redução 

da concentração de gases de efeito estufa. Além disso, considerando a produção de biogás a 

partir de resíduos orgânicos, o seu uso colabora para o combate à poluição do solo e águas 

subterrâneas e superficiais. Contudo, a utilização do biogás não pode ser considerada uma 

solução para os problemas energéticos e ambientais, mas sim um progresso na questão do 

gerenciamento dos resíduos, redução dos impactos ambientais e desenvolvimento tecnológico 

sustentável (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2011; FACHAGENTUR NACHWACHSENDE 

ROHSTOFFE E. V., 2010). 

O uso do biogás para geração de energia deve ser precedido de técnicas de 

melhoria de sua qualidade, a fim de se remover seus contaminantes. Dentre eles, o H2S é visto 

como o maior causador de impactos negativos, porque além de ser tóxico aos seres humanos, 

é altamente corrosivo (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E. V., 2010). 

A presença do sulfeto de hidrogênio no biogás está relacionada às condições de competição 

entre as bactérias metanogênicas e sulfato-redutoras. Normalmente, o H2S encontra-se em 

concentrações na faixa de 1 % mol. Durante a combustão do biogás, o sulfeto de hidrogênio é 

oxidado a óxidos de enxofre SO2 e SO3, que reagem com vapor de água, levando à formação 

dos ácidos H2SO3 e H2SO4, os quais, quando se acumulam nos equipamentos, tendem a 

corroer metais como o cobre, ferro e até mesmo aço (“CCE – Centro para conservação de 

energia”, 2000). 
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Devido aos efeitos nocivos à saúde e segurança, além da corrosão nos 

equipamentos e tubulações, a remoção do H2S presente em correntes gasosas é 

imprescindível. O nível em que o gás deve ser processado antes de ser usado depende 

basicamente da aplicação desejada. Entre algumas aplicações, destacam-se o uso do biogás 

como gás combustível em substituição ao gás natural ou gás liquefeito de petróleo e o uso 

como fonte de energia térmica na produção rural. Processamentos mais rigorosos são exigidos 

quando o biogás é usado para alimentar uma célula de combustível ou a transformação de 

biogás à qualidade do gás natural (biometano). 

O processo de remoção de H2S é mais conhecido como dessulfurização e é 

normalmente classificado em dois grupos: processos físico-químicos e processos biológicos. 

Os primeiros estão baseados nas seguintes tecnologias (MAINIER; VIOLA, 2005): absorção 

e regeneração com aminas; oxidação com agentes oxidantes; oxidação seletiva com 

catalisadores à base de vanádio e outros metais; e adsorção em sólidos porosos. Entretanto, 

algumas destas técnicas não são capazes de reduzir o poluente às concentrações desejadas 

(purificação) e podem apresentar elevado consumo energético na regeneração. 

A dessulfurizacão por adsorção vem se destacando por apresentar-se como uma 

alternativa a nível de purificação, quando as demais técnicas não conseguem mais reduzir o 

nível de H2S presente no biogás, além da possibilidade de utilização de diversos materiais 

como adsorventes. A remoção do sulfeto de hidrogênio por adsorção em matrizes porosas tem 

sido amplamente estudada (ADIB; BAGREEV; BANDOSZ, 2000; ALONSO-VICARIO et 

al., 2010; BALSAMO et al., 2016; CRESPO et al., 2008; HEYMANS; VAESEN; 

WEIRELD, 2012; LIU; WANG, 2014; MONTELEONE et al., 2011) com o objetivo de 

identificar materiais com elevadas capacidades e seletividades para a remoção de H2S, além 

de considerável regenerabilidade. 

Entre os grupos de materiais porosos tecnicamente mais viáveis para o processo 

de remoção de H2S, o carbono ativado destaca-se devido à sua elevada área superficial 

específica e destacada microporosidade, bem como sua fácil disponibilidade e relativo baixo 

custo. Pode-se ainda obter carbonos ativados impregnados, sendo a modificação da superfície 

dos adsorventes efetuada por meio de impregnação química, a fim de melhorar o desempenho 

desses materiais para a captura de H2S. Os agentes químicos utilizados no processo de 

impregnação incluem NaOH, KOH, K2CO3, Na2CO3, H3PO4, KI e Fe2O3 (BAGREEV; 

BANDOSZ, 2002, 2005; BANDOSZ, 1999; CHOO et al., 2013; TSAI; JENG; CHIANG, 

2001). Quando estes grupos funcionais estão presentes na superfície do carbono ativado, o 

H2S pode ser capturado através de quimissorção e convertido em enxofre a uma temperatura 
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de operação entre 30-550 °C (CHOO et al., 2013; SITTHIKHANKAEW et al., 2011, 2013, 

2014a), ocorrendo um aumento da capacidade de adsorção. 

 

1.1 Objetivos 

 

Diante do exposto, os objetivos deste trabalho são apresentados a seguir: 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar o desempenho de amostras de carbonos 

ativados desenvolvidas para dessulfurização por adsorção, analisando a remoção de H2S em 

carbonos com e sem impregnação química por meio de ensaios em leito fixo. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

Dos objetivos específicos, destacam-se: 

 

 Caracterizar os carbonos ativados em relação a suas características físico-

químicas (fluorescência de raios-X - FRX e pH) e também em relação a suas características 

texturais (isotermas de adsorção/dessorção de N2 a -196,15 °C e isotermas de adsorção de 

CO2 a 0 °C); 

 Verificar o papel da impregnação, da concentração inicial de H2S e da 

temperatura do processo no desempenho da capacidade de retenção de H2S;  

 Avaliar a regenerabilidade dos adsorventes em ciclos de adsorção/dessorção.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Biogás 

 

O biogás é uma mistura de gases produzidos pela conversão microbiológica 

anaeróbia de resíduos agroindustriais e urbanos, que tem como constituinte principal o metano 

(CH4 – 50 a 75% em volume), além de outros gases como o sulfeto de hidrogênio (H2S) e o 

dióxido de carbono (CO2), em teores variáveis, dependendo da composição do resíduo tratado 

e das condições de funcionamento do processo de digestão (CASSINI; COELHO; 

GARCILASSO, 2014). Processo este dividido em quatro etapas de degradação: hidrólise, 

acidogênese, acetogênese e metanogênese. Os principais fatores que influenciam essa 

digestão são: composição do substrato (concentração de nutrientes, os quais proveem energia 

necessária para o crescimento celular), teor de água (deve variar de 60 a 90% do peso do 

conteúdo total), temperatura (a formação de metano pode ocorrer na faixa entre 0 °C e 97 °C), 

pH (deve ser mantido próximo ao neutro para favorecer a produção de metano) e a 

impermeabilidade ao ar (a decomposição de matéria orgânica na presença de oxigênio irá 

produzir apenas dióxido de carbono) (SALOMON, 2007). 

O biogás gerado em aterros sanitários e biodigestores pode ser convertido em 

energia elétrica e térmica, através da sua queima em motores e turbinas, por exemplo (“CCE – 

Centro para conservação de energia”, 2000). O interesse no biogás como recurso energético 

deve-se ao metano, que tem como principal característica um alto poder calorífico. Assim, 

com a crise mundial energética (dependência dos combustíveis fósseis) e a alta dos preços do 

petróleo, o biogás torna-se uma fonte alternativa de energia renovável e sustentável. 

As características finais do biogás dependerão da sua temperatura, pressão, 

concentração de metano, umidade e concentração de gases inertes e/ou ácidos. E dependendo 

da aplicação, será necessário a redução da concentração de H2S, CO2, umidade ou mesmo a 

elevação da pressão. Algumas aplicações, como o uso do gás em uma caldeira ou para 

executar a combustão interna de um motor, exigem um mínimo processamento do gás, 

enquanto outras, incluindo o uso do gás para alimentar uma célula de combustível ou a 

transformação de biogás à qualidade do gás natural, exigem uma purificação mais profunda. 

Assim, desde que haja um tratamento adequado, o biogás poderá ser usado para a maioria das 

aplicações desenvolvidas para o gás natural (ZICARI, 2003).  

A Tabela 1 apresenta um resumo das tecnologias de utilização do biogás e seus 

requisitos de processamento. 
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Tabela 1 – Utilização de tecnologias de biogás e requisitos de processamento 

Tecnologias 
Requisitos recomendados para o 

processamento do gás 

Aquecimento 

(caldeiras) 

H2S < 1000 ppm 

Pressão de 0,8 - 2,5 kPa 

Necessária a remoção de vapor d’água 

Para fogões de cozinha: H2S < 10 ppm 

Motores de 

Combustão Interna 

H2S < 100 ppm 

Pressão de 0,8 - 2,5 kPa 

Necessária a remoção de vapor d’água e 

siloxanos 

(motores de ciclo Otto são mais suscetíveis a 

H2S do que os motores a diesel) 

Upgrading do 

biogás a gás natural 

H2S < 4 ppm 

CH4 > 95% 

CO2 < 2% 

H2O < 0,00005 ppm 

Necessária a remoção de partículas e 

siloxanos 

> 3000 kPa de pressão 
Fonte: (ARIAS, 2010). 

 

Embora o biogás seja constituído basicamente de CH4, os contaminantes presentes 

em sua composição diminuem potencialmente seu poder calorífico e a vida útil dos 

equipamentos (FACHAGENTUR NACHWACHSENDE ROHSTOFFE E. V., 2010). Dentre 

eles, destaca-se o H2S, que além de ser tóxico aos seres humanos e ao meio ambiente, é 

altamente corrosivo. A presença do H2S no biogás varia dependendo do tipo de resíduos 

utilizado na digestão anaeróbica. Assim, a Tabela 2 mostra os níveis de H2S tipicamente 

presentes no biogás produzido a partir de diferentes tipos de resíduos.  

 

Tabela 2 – Níveis de H2S presentes no biogás 

Tipo de 

Resíduos 

Concentração típica de H2S no 

biogás 

% mol  

Pecuária 0,01 - 0,1 

Industrial 0,01 – 1 

Domésticos 0,1 – 2 

Aterro sanitário 0,01 – 2 

Fonte: CCE (“CCE – Centro para conservação de energia”, 2000). 
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2.2 Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 

 

O sulfeto de hidrogênio (H2S), também conhecido como gás sulfídrico, ácido 

hidro sulfúrico ou hidrogênio sulfurado, é um gás incolor, extremamente tóxico e corrosivo, 

mais denso que o ar e bastante inflamável (MAINIER; VIOLA, 2005). Além disso, o cheiro 

de ovo podre é sua característica principal, sendo este odor sentido pelo olfato humano apenas 

na faixa entre 0,05 e 500 ppm (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2011). No entanto, a presença 

do H2S em teores acima de 150 ppm pode provocar a perda da sensação de odor, devido à 

fadiga do sistema olfatório sensitivo (MAINIER; ROCHA, 2003). Desta maneira, o olfato não 

é um bom indicativo da presença desse gás, sendo necessário equipamentos para detectar e 

monitorar sua concentração. 

O H2S tem origem a partir de fontes naturais e industriais (MAINIER; VIOLA, 2005). 

Na natureza, ele pode ser encontrado em jazidas de petróleo e gás natural, nas águas 

subterrâneas e nos esgotos sanitários. Entretanto, na indústria, o H2S tem origem nos 

processos de remoção de gases ácidos, de tratamento de efluentes e processos de fermentação. 

Nos campos petroquímicos, o H2S pode ser gerado por mecanismos bacterianos, que podem 

estar associados à oxidação de hidrocarbonetos, e termoquímicos, que compreendem a 

decomposição térmica da matéria orgânica rica em compostos sulfatados. 

A Tabela 3 apresenta os efeitos na saúde humana para vários limites de exposição 

do H2S. A exposição em baixas concentrações pode causar irritação nos olhos, nariz ou 

garganta, podendo também causar dificuldade de respiração; para altas concentrações (acima 

de 500 ppm) pode-se levar à perda de consciência (“ATSDR - Agency for Toxic Substances 

and Disease Registry - Hydrogen Sulfide”). Além disso, a absorção do sulfeto de hidrogênio 

através da pele é mínima, sendo que a maior preocupação de exposição se dá pela inalação 

deste gás (OSHA, 2015). Pois, quando respirado, o H2S entra pelos pulmões e alcança a 

corrente sanguínea. Imediatamente o sistema de proteção oxida o H2S, transformando-o em 

um produto praticamente inócuo na corrente sanguínea. Porém, também pode reagir com 

enzimas importantes que contêm elementos metálicos (cobre, zinco e ferro), formando 

sulfetos metálicos, e, por conseguinte, ocasionar a perda de sensibilidades essenciais. 

Contudo, à medida que a concentração de H2S aumenta, o organismo não consegue oxidá-lo 

totalmente, e então, o excesso de H2S age no centro nervoso do cérebro que comanda a 

respiração, resultando na paralisação do sistema respiratório. Os pulmões param e a pessoa 

pode morrer por asfixia (MAINIER; VIOLA, 2005; SANDRES; MAINIER, 2009). 

 



21 

 

Tabela 3 – Efeitos na saúde humana para vários limites de exposição ao H2S 

Concentração de 

H2S (ppm) 
EFEITO 

1 - 5 

Odor moderadamente ofensivo, pode estar associado a 

náusea, olhos lacrimejantes, dor de cabeça, ou perda de 

sono devido à exposição prolongada. 

20 - 50 

Irritação dos olhos e pulmões. 

Possível dano aos olhos após vários dias de exposição. 

Pode causar distúrbio digestivo e perda de apetite. 

100 
Irritação dos olhos e pulmões. 

Paralisia do olfato, odor desaparece. 

250 - 500 
Pode provocar edema pulmonar, especialmente se a 

exposição for prolongada. 

1000 
Respiração pode parar após uma ou duas inalações. 

Colapso imediato. 

Fonte: (GUIDOTTI, 1996). 

 

Além das suas características tóxicas, segundo a portaria 104/02 da ANP: 

 

Alguns compostos de enxofre, na presença de água, ocasionam a 

corrosão de aços e ligas de alumínio. E, dentre os compostos de enxofre, o gás 

sulfídrico (H2S) é o componente mais crítico no que se refere à corrosão. Sua 

presença depende da origem, bem como do próprio processo empregado no 

tratamento do gás, e pode acarretar problemas nas tubulações e nas aplicações finais, 

além de, na presença de oxigênio, pode causar corrosão sob tensão, especialmente 

em cobre, podendo ser nocivo aos sistemas de transporte. 

 

2.2.1 Corrosão associada ao H2S 

 

De um modo geral, a corrosão é um processo resultante da ação do meio sobre um 

determinado material, causando sua deterioração. A corrosão pelo H2S é considerada muito 

severa, porque a grande maioria dos materiais metálicos utilizados comercialmente, incluindo 

muitas das ligas resistentes à corrosão, é suscetível a isso na presença deste gás. Como se 

sabe, a maioria dos sistemas de geração de energia instalada para utilizar o biogás é 

construída a partir de metais que são vulneráveis aos danos do H2S. O processo de corrosão 

inicia em sistemas quando o H2S no biogás chega a ser superior a 50 ppm (BIOENERGIA: 

Manual sobre tecnologias, projecto e instalação, 2004), sendo que o dano produzido diminui o 

tempo de vida dos equipamentos, motivo pelo qual o H2S deve ser removido. 

A corrosão associada ao sulfeto de hidrogênio pode ser classificada como 

corrosão química e corrosão eletroquímica, e definida como a deterioração total, parcial, 
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superficial ou estrutural dos materiais por ataque químico ou eletroquímico, associado ou não 

a efeitos mecânicos (MAINIER; SANDRES; TAVARES, 2007). 

A corrosão química (corrosão seca) associada ao H2S ocorre quando o sulfeto de 

hidrogênio anidro ataca diretamente o material metálico, sem a presença de água, e por isso 

sem a transferência de elétrons de uma área para outra. Ocorre em elevadas temperaturas 

(sempre acima do ponto de orvalho da água), nas quais os equipamentos que trabalham 

aquecidos (fornos e caldeiras) são mais suscetíveis a sofrer esse tipo de corrosão. A princípio, 

ocorre a adsorção do H2S na superfície do material e, em seguida, o ataque, havendo a 

formação de uma película de sulfeto. Essa película tem propriedades peculiares e que serão 

influenciadas por vários fatores, como afinidade do metal ao H2S, rugosidade, temperatura e 

pressão. Além disso, com o aumento da temperatura, da pressão e altas concentrações de 

sulfeto de hidrogênio, tem-se o aceleramento da taxa de corrosão, e consequentemente, a 

película fica porosa (MAINIER; SANDRES; TAVARES, 2007). 

Já a corrosão eletroquímica (corrosão em meio aquoso) acontece quando o metal 

está em contato com um eletrólito (pilha de corrosão), ou, quando dois metais são ligados por 

um eletrólito (pilha galvânica). Diferentemente da corrosão química, a corrosão eletroquímica 

ocorre na presença de água, com a transferência de elétrons e geralmente a temperaturas 

inferiores ao ponto de orvalho da água (GENTIL, 2003). Então, de modo geral a corrosão 

eletroquímica provocada pela presença de H2S ocorre quando o metal fica em contato com um 

eletrólito, onde acontecem, simultaneamente, as reações catódicas e anódicas (reações de 

oxirredução). A transferência dos elétrons da região anódica para a catódica é feita por meio 

de um condutor metálico. A intensidade do processo de corrosão é avaliada pelo número de 

elétrons que migram do ânodo para o cátodo (CETÉS, 2008). 

As formas segundo as quais a corrosão eletroquímica pode manifestar-se são 

definidas principalmente pela aparência da superfície corroída. Assim, a corrosão 

eletroquímica associada ao H2S pode ser classificada nos seguintes tipos de corrosão: por pite, 

corrosão grafítica em ferro fundido, corrosão microbiológica por ação das bactérias redutoras 

de sulfato, corrosão sob tensão e corrosão sob fadiga (MAINIER; SANDRES; TAVARES, 

2007). 

Portanto, a alimentação direta do biogás com altas concentrações de H2S em 

geradores de eletricidade ou motores à combustão, por exemplo, pode ocasionar sérios efeitos 

de corrosão nas partes internas dos equipamentos, levando a elevados custos de operação e 

manutenção, além de um impacto inaceitável ao ambiente. Deste modo, tem-se que a remoção 

do H2S presente no biogás é imprescindível, de forma que a utilização de técnicas para sua 
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purificação apresenta melhorias a sua capacidade calorífica e a preservação dos 

equipamentos. 

 

2.3 Tecnologias de remoção de H2S 

 

Como mencionado anteriormente, para qualquer que seja a aplicação proposta 

para o biogás, é necessário que o mesmo passe por um processo de purificação que visa 

essencialmente à remoção do H2S. Então, à medida que se diminui a concentração das 

impurezas, a utilização do biogás como combustível gasoso torna-se mais viável. 

O processo de remoção de H2S é mais conhecido como dessulfurização, e os 

métodos para esta remoção podem ser divididos em dois grupos: os que envolvem fenômenos 

físico-químicos e os que envolvem processos biológicos, como mostrado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Princípios de tratamento de H2S e seus respectivos sistemas 

Princípio Processo 

Físico 

Adsorção  

Lavadores com água pura 

Membranas seletivas 

Separação criogênica 

Químico 

Absorção com substâncias químicas  

Oxidação térmica 

Oxidação catalítica 

Ozonização 

Biológico 

Biofiltro 

Biopercolador 

Biolavador 

Tratamento com lodo ativado 

Fonte: (SILVA, 2008). 

 

Dentre as tecnologias de remoção de H2S presente na Tabela 4, destacam-se 

(MAINIER; ROCHA, 2003): absorção com substâncias químicas; oxidação catalítica; 

tratamento com lodo ativado; e adsorção. Além dessas tecnologias, diversos processos de 

conversão de H2S em produtos inócuos, como enxofre ou sulfatos de sódio ou de cálcio, estão 

disponíveis no mercado industrial, mas só são considerados vantajosos quando a recuperação 

é econômica. 
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Sabe-se que a dessulfurização é conduzida em duas fases: na primeira fase ocorre 

uma limpeza preliminar mais grosseira, de modo a reduzir a concentração de H2S de cerca de 

3000 mg L-1 a aproximadamente 200 mg L-1; na segunda fase, uma limpeza mais 

aprofundada, a nível de purificação, que ocorre de forma a reduzir a concentração de H2S para 

valores abaixo de 10 mg L-1. Na primeira fase tem-se a absorção utilizando soluções de 

aminas como a tecnologia mais utilizada. Porém, esta técnica tem um custo alto, devido ao 

gasto energético para a regeneração destas soluções, ocorrendo na maioria das vezes a 

degradação das aminas, que produzem compostos corrosivos. Além disso, esta técnica não é 

capaz de tratar o poluente com as concentrações desejadas (segunda fase), necessitando assim, 

de outras tecnologias a fim de purificar o efluente final. 

É nessa vertente (segunda fase) que a adsorção vem se mostrando como uma 

alternativa, sendo necessário desenvolver materiais com elevada capacidade de adsorção e 

seletividade para H2S, além de demonstrarem capacidade de regeneração para que possam ser 

utilizados em diversos ciclos de adsorção/dessorção (CRESPO et al., 2008). Inúmeras 

variáveis influenciam a escolha de um método de remoção. Entre elas pode-se citar, a pressão 

de operação do sistema, a quantidade de H2S, regulamentações ambientais e fatores 

econômicos. Das tecnologias disponíveis para a remoção de H2S, pode-se eliminar várias sob 

o ponto vista técnico, enquanto algumas podem ser tecnicamente aplicáveis, mas 

economicamente inviáveis (NAGL, 2001). 

 

2.3.1 Fundamentos de Adsorção 

 

A adsorção é um fenômeno caracterizado pela adesão de uma espécie química na 

superfície de um sólido (ROUQUEROL et al., 2014). Ou seja, é um fenômeno físico-químico 

superficial, de adesão de moléculas de uma fase gasosa ou líquida em uma superfície sólida. 

Alguns termos são utilizados na adsorção, por exemplo, adsorvente, que é um sólido 

(material) em cuja superfície se produz o fenômeno da adsorção; adsortivo, o fluido em 

contato com o adsorvente e adsorbato, as espécies químicas retidas pelo adsorvente.  

Segundo Gomide (1980), a força de atração entre o adsorvente e adsorbato pode 

provocar sua fixação na superfície do sólido. A intensidade dessa força está sujeita à natureza 

do sólido e ao tipo das moléculas adsorvidas, podendo variar com alguns outros fatores como, 

por exemplo, temperatura e pressão. Já a dessorção é o fenômeno inverso da adsorção e 

ocorre quando as moléculas que foram retidas (adsorvidas) retornam para a fase fluida. 
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De acordo com a força de adsorção, isto é, dependendo da força das ligações que 

ocorrem entre as moléculas que estão sendo adsorvidas e o adsorvente, podemos diferenciar 

dois tipos principais de adsorção: adsorção física e adsorção química. Quando as forças de 

atração molecular entre o fluido e o adsorvente são fracas, temos a adsorção física, ou, 

fisissorção, que ocorre devido às forças de Van der Waals e é reversível. Já na adsorção 

química, temos a quimissorção, que estabelece ligações químicas entre as espécies do 

adsorbato e os centros ativos da superfície do adsorvente, e esse tipo de adsorção exibe 

características de uma reação química. A força das ligações químicas em questão é muito 

maior que aquelas encontradas na adsorção física, e é acompanhada de um alto calor de 

adsorção. O processo é frequentemente irreversível, o que faz com que na dessorção a 

substância inicialmente adsorvida sofra mudanças na sua estrutura (CAVALCANTE JR, 

1998). Na Tabela 5 pode-se observar as principais características dos tipos de adsorção. 

 

Tabela 5 – Características da adsorção física e química 

Adsorção física Adsorção química 

Baixo calor de adsorção (menor que 

1,0 a 1,5 vezes o calor latente de 

evaporação). 

Elevado calor de adsorção (mais de 1,5 

vezes maior que o calor latente de 

evaporação). 

Monocamada ou multicamada Somente monocamada. 

Não há dissociação de espécies 

adsorvidas 
Pode envolver dissociação 

Rápida, pouco ativada, reversível. Ativada, pode ser lenta e irreversível. 

Não há transferência de elétrons, 

embora possa ocorrer polarização do 

adsorbato. 

Há transferência de elétrons, conduzindo à 

formação de ligação entre o adsorbato e a 

superfície. 

Fonte: (RUTHVEN, 2008). 

 

A adsorção é bastante utilizada industrialmente por possuir um elevado grau de 

remoção de certos componentes. Podemos citar os seguintes exemplos de adsorção em 

aplicações industriais: desumidificação de gases; recuperação de vapores de solventes 

valiosos; remoção de contaminantes em efluentes industriais, entre outras. 
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2.3.1.1 Dinâmica de Adsorção em Coluna de Leito Fixo 

 

A adsorção em leito fixo consiste em uma coluna preenchida com o adsorvente de 

granulometria desejada, inicialmente livre de contaminante. No início do processo, ocorre a 

passagem de uma corrente de gás ou líquido contendo o contaminante, sendo que o 

adsorvente presente no leito tem seletividade por este, e assim, o adsorvente vai 

progressivamente se tornando saturado, ou seja, retendo preferencialmente as moléculas do 

contaminante presente na corrente gasosa ou líquida na sua superfície. Com a saturação do 

leito, é feito um tratamento de regeneração desse leito. Depois de regenerado e resfriado, a 

coluna com o adsorvente é colocada novamente no ciclo de adsorção/dessorção. 

O processo de adsorção em leito fixo em escala industrial apresenta diferentes 

aplicações, por exemplo: purificação de efluentes; recuperação de solutos e separação de 

misturas (RODRIGUES; DIAS, 2004). Sabe-se que, em nível operacional, a coluna de leito 

fixo possui um tempo de trabalho, e este é determinado pela sua capacidade de adsorção. Este 

tempo de trabalho pode ser determinado através de dados apresentados em uma curva de 

breakthrough ou curva de ruptura. Esta curva é dada pelo comportamento da adsorção sobre o 

adsorvente numa coluna ao longo do tempo em que se consideram efeitos de dispersão e 

transferência de massa até atingir o equilíbrio. Deste modo, é possível obter a capacidade de 

equilíbrio de adsorção da mesma forma como é obtida numa isoterma de equilíbrio de 

adsorção. 

A Figura 1 representa o experimento para obtenção da curva de breakthrough, 

onde a região verde em cada etapa da coluna representa a zona de transferência de massa 

(ZTM), na qual ocorre a adsorção. A curva é representada graficamente por C/C0 versus t, em 

que C/C0 corresponde à razão entre a concentração na saída da coluna e a concentração 

inicial, e t corresponde ao tempo de fluxo do fluido pela coluna. 

A curva de breakthrough (ver Figura 1) mostra um caso de escoamento 

descendente vertical, sendo verificados quatro pontos importantes. No início do processo, as 

partículas sólidas do adsorvente estão livres de adsorbato, e à medida que a corrente passa na 

coluna, o material adsorve rapidamente o adsortivo. Neste tempo, a concentração do efluente 

é isenta de adsorbato (ponto CA1). Com o decorrer do processo, a ZTM vai se descolando para 

regiões inferiores do leito fazendo com que esta região diminua com o tempo. Em um 

determinado tempo, como apresentado pelo ponto CA2, a parte superior do leito está 

praticamente saturada com o adsorbato; porém, a concentração do efluente na saída da coluna 

é ainda praticamente igual a zero. Quando a ZTM alcançar a parte inferior do leito, a 
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concentração do adsorbato na saída da coluna aumenta sensivelmente, como se pode observar 

no ponto 3 (CA3); diz-se então que o sistema iniciou a ruptura e este ponto representa o 

“breakpoint”. Geralmente o breakpoint corresponde a 5 ou 10 % da concentração inicial do 

adsortivo. A partir desse ponto, a concentração do adsortivo no efluente aumenta rapidamente 

porque a zona de transferência de massa chegou ao fundo da coluna, e no ponto 4 (CA4), 

praticamente atinge a mesma concentração da alimentação. No ponto CA4 a coluna está 

praticamente saturada. Pouca adsorção acontece com um fluxo posterior através da coluna e, 

para fins práticos, atinge-se o equilíbrio. 

 

Figura 1 – Experimento para a obtenção da curva de breakthrough 

 

Fonte: (“ENADE - Curva de breakthroug”, 2016) 

 

O tempo para atingir o breakpoint geralmente diminui com uma diminuição do 

comprimento do leito, um aumento do tamanho de partícula do adsorvente, um aumento da 

vazão através da coluna e um aumento da concentração inicial de adsorbato 

(BRETSCHNEIDER; KURFURST, 1987). Além disso, quanto menor for o comprimento da 

ZTM, mais próximo da idealidade o sistema se encontra, indicando uma maior eficiência 

(DANTAS, 2009). 

 

2.3.2. Adsorventes 

 

O processo de adsorção requer a utilização de adsorventes, podendo ser de vários 

tipos. Em princípio, todos os materiais porosos podem ser usados como adsorventes para 
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purificação e separação de gases. Os adsorventes sintetizados para uso comercial 

normalmente são partículas de pequeno diâmetro. Visto que os processos de adsorção são 

geralmente realizados em leito fixo, o uso de partículas finas é indesejável, causando 

problemas de empacotamento e perda de carga. Para contornar esta e outras dificuldades, os 

adsorventes são geralmente comercializado na forma de aglomerados macroporosos com ou 

sem forma definida, denominados pellets (RUTHVEN, 2008). Além disso, para uso 

industrial, o adsorvente deve reunir uma série de características favoráveis, como, por 

exemplo, eficiência, seletividade, resistência mecânica e custo. Porém, a propriedade mais 

importante é a área superficial (área externa mais área dos poros). 

Dependendo do tipo de material, o adsorvente pode apresentar distintas áreas de 

superfície, volumes e tamanhos de poros, além de diferentes distribuições de tamanhos de 

poros. Tais poros podem ser classificados em três categorias segundo a International Union of 

Pure Applied Chemistry (IUPAC) (THOMMES et al., 2015): microporos, poro de diâmetro 

interno menor que 2 nm (20 Å); mesoporos, poro de diâmetro interno entre 2 nm e 50 nm (20 

Å e 500 Å); e macroporos, poro de diâmetro interno maior que 50 nm (500 Å). 

Dentre os vários adsorventes disponíveis no mercado, os mais utilizados são: 

carbono ativado, a sílica-gel, a alumina ativada e as zeólitas. Sabe-se, ainda, que o carbono 

ativado é o adsorvente mais antigo conhecido e o mais empregado em diversas aplicações 

(GUPTA; SUHAS, 2009). 

 

2.3.2.1 Adsorventes para a remoção de H2S 

 

A dessulfurizacão por adsorção baseia-se na capacidade de um material sólido 

(adsorvente), inicialmente livre de composto sulfurado, adsorver seletivamente compostos 

sulfurados presentes na corrente de refino. Controles mais rígidos na purificação dos 

combustíveis gasosos (biogás e gás natural) têm levado a pesquisas na área de remoção do 

sulfeto de hidrogênio. Assim, a remoção deste composto por meio de adsorção em matrizes 

porosas vem sendo estudada por diferentes autores com o objetivo de identificar um material 

com alta capacidade de remoção e seletividade pelo H2S, além da capacidade de regeneração. 

Ma, Wang e Song (2009) relataram que polietilenimina (PEI) - impregnada em 

SBA-15 (MBS-2) - é capaz de adsorver seletivamente os gases CO2 e H2S. A adsorção de 

CO2 e H2S em MBS-2 foi realizada em um sistema de leito fixo. Verificou-se que utilizando 

dois leitos em série para a remoção de CO2 e H2S, obteve-se uma capacidade de adsorção de 

80 mg de CO2 g
-1 e de 19 mg de H2S g-1 de adsorvente. Este último valor foi menor que o 
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esperado (70 mg de H2S g-1), porque o CO2 entrou no segundo leito e inibiu a adsorção de 

H2S. 

Belmabkhout, Weireld e Sayari (2009) estudaram a adsorção de CO2 e H2S em 

um material mesoporoso enxertado com triamina (TRI-PE-MCM-41), que apresentou alta 

capacidade de adsorção de CO2 e H2S, bem como alta seletividade para gases ácidos em 

relação ao CH4. A presença de umidade na alimentação aumentou a capacidade de remoção 

de CO2, mas não alterou a sua capacidade de adsorção de H2S. O material não sofreu qualquer 

perda de desempenho, o que indica que a adsorção de H2S é completamente reversível e que o 

material estudado é estável.  

Crespo et al. (2008) desenvolveram novos adsorventes (Cu(I)Y, CuCl/MCM-41 e 

CuCl/SBA-15) para dessulfurizacão de gás natural por adsorção à temperatura ambiente e 

compararam com os adsorventes comerciais AgY e carbono ativado. Utilizando um sistema 

de leito fixo para obter as isotermas de H2S, DMS (dimetil sulfeto) e CH4, os adsorventes 

Cu(I)Y e AgY apresentam as maiores capacidades de adsorção dentre as amostras testadas. 

No entanto, apenas os materiais desenvolvidos foram totalmente regeneráveis. 

Liu e Wang (2014) desenvolveram um adsorvente impregnado com amina e 

polietileno poliamina (HPAX) sobre a superfície de attapulgite (ATTP), um mineral poroso 

comum, para remoção de H2S. Os ensaios de adsorção foram realizados em leito fixo. 

Verificou-se que a pré umidificação e a baixa temperatura aumentaram a capacidade de 

adsorção do adsorvente. E com o aumento da temperatura, a capacidade de adsorção e de 

saturação diminuiu significativamente. A impregnação com HPAX teve uma forte influência 

sobre o desempenho do adsorvente, apresentando melhor resultado de carga com 33,3 %, com 

a qual o adsorvente apresentou maior capacidade de adsorção de H2S, 2,55 mg g-1 a 25 °C.  

Melo et al. (2006) avaliaram as características e o desempenho de Zinox 380 (88 

% ZnO) e Zeólita 13X. Para os ensaios de adsorção, utilizou-se um sistema de leito fixo. A 

adsorção da zeólita 13X revelou-se melhor do que a adsorção do Zinox a 25 °C, apresentando 

capacidade máxima de 53 mg g-1 a 25 °C de H2S. Isto provavelmente está relacionado com a 

natureza distinta da porosidade para Zinox 380 e zeólita. Para Zinox 380, o aumento de 

temperatura promoveu uma diminuição, tanto do volume de H2S adsorvido, como do tempo 

de saturação, sugerindo que o método de Temperature Swing Adsorption (TSA) poderia ser 

utilizado na regeneração do leito. 

Alonso-Vicario et al. (2010) estudaram a remoção de H2S e de CO2 do biogás 

através da adsorção em uma unidade de Pressure Swing Adsorption (PSA) utilizando duas 

zeólitas sintéticas, 5A e 13X, e uma natural, Clinoptilolita. Foram testados vários métodos de 
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pré-tratamento destes materiais e, após a definição das melhores metodologias, suas 

capacidades de adsorção para CO2 e H2S foram comparadas. A clinoptilolita apresentou uma 

maior capacidade de adsorção de H2S (1,4 mg g-1), embora tenha apresentado uma capacidade 

de adsorção de CO2 (173,9 mg g-1) menor do que os das zeólitas sintéticas. 

Hamon et al. (2009) estudaram a adsorção de H2S em dois tipos de estruturas 

metalorgânicas (MOFs), com poros pequenos (MIL-47(V) e MIL-53(Al, Cr, Fe)) e grandes 

(MIL-100(Cr) e MIL-101(Cr)), através de experimentos gravimétricos. As MOFs de poros 

grandes apresentaram uma quantidade máxima adsorvida de 16,7 e 38,4 mmol g-1, 

respectivamente. Entretanto, os experimentos constataram que a adsorção de H2S nestes 

materiais é parcialmente irreversível, pois há destruição de parte da estrutura durante a 

dessorção, devido à forte interação entre a estrutura destes materiais e o H2S. 

Heymans, Vaesen e Weireld (2012) propuseram um processo de adsorção para a 

separação de gases ácidos (CO2 e H2S) a partir do biogás utilizando o MOF industrial MIL-

53(Al) (BASF Basolite A100) a fim de obter isotermas monocomponentes e predizer o 

comportamento da mistura através do método teoria da solução adsorvida ideal (IAST). As 

medições das isotermas de adsorção foram realizadas por método gravimétrico. A capacidade 

de adsorção apresentou-se na seguinte ordem: H2S > CO2 > CH4. Pôde-se concluir que as 

duas formas de Basolite A100 são completamente regeneradas nas condições estudadas. E, 

através de experimentos binários CO2/CH4, verificou-se a aplicabilidade do método IAST, 

sendo que a seletividade calculada ficou entre 6,5 e 7 para CO2/CH4 e entre 23 e 34 para 

H2S/CH4. 

Entre os adsorventes que compõem a matriz porosa, os carbonos ativados vêm se 

mostrando especialmente vantajosos para a adsorção de H2S, uma vez que apresentam elevada 

área superficial e grande volume de microporos. O carbono ativado pode ser produzido de 

várias maneiras e suas características vão depender da matéria-prima utilizada e da forma de 

ativação, apresentando, em geral, baixo custo de produção. Vários estudos (BAGREEV; 

BANDOSZ, 2002, 2005; CHOO et al., 2013; ELSAYED et al., 2009; FENG et al., 2005; 

SITTHIKHANKAEW et al., 2013; TSAI; JENG; CHIANG, 2001) relatam que a elevada 

microporosidade dos carbonos ativados os tornam mais ativos na adsorção de H2S. Além 

disso, a impregnação química com elementos básicos ou metálicos, torna a adsorção de H2S 

mais eficiente e seletiva. Uma variedade de impregnações tem sido estudada, avaliadas e 

desenvolvidas para a remoção do H2S. 

Monteleone et al. (2011) também estudaram a remoção de H2S e CO2 do biogás. 

Foram testados quatro carbonos ativados comerciais NORIT (AC1), SICAV (AC2), 
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SICAV (AC3) e MERCK (AC4), sendo que o carbono AC1 foi impregnado com sais de 

cobre, Cu(II), e cromo, Cr(VI), e o carbono AC3 foi impregnado com 10 % de KOH. Os 

demais carbonos ativados foram utilizados sem realizar nenhuma modificação. A capacidade 

de adsorção de H2S foi avaliada a partir de curvas de breakthrough. O pior desempenho foi da 

amostra AC4, devido ao efeito da acidez, enquanto o melhor desempenho foi para a AC1, por 

causa da presença de sais metálicos e da sua alta área de superfície.  

Bagreev e Bandosz (2002) avaliaram o efeito catalítico do composto de 

impregnação NaOH na remoção do H2S por carbonos ativados a temperatura ambiente. Todos 

os carbonos impregnados apresentaram melhor capacidade de adsorção do que sua matriz não 

impregnada. Verificou-se que pelo menos 3 mols de H2S são adsorvidos por 1 mol de NaOH, 

o que indica o efeito catalítico do composto impregnado. Tem-se ainda que o NaOH 

neutraliza as moléculas de H2S e favorece a reação de dissociação de sulfeto de hidrogênio, 

aumentando assim a quantidade de íons HS-, que por seguinte é oxidado.   

Sitthikhankaew et al. (2011b) estudaram o desempenho do carbono ativado 

comercial (puro) e impregnado com quatro tipos diferentes de compostos alcalinos, que 

foram, KOH, NaOH, Na2CO3 e KI, para a remoção de H2S presente no biogás na faixa de 

temperatura de 30-550 °C. A partir dos resultados, observa-se que a 30 °C o tempo de 

breakthrough para os carbonos impregnados eram menores do que o puro, isso provavelmente 

porque os grupos impregnados ocuparam uma parte do volume de poro do carbono ativado, 

diminuindo a área de superfície disponível do material e, portanto, limitando a adsorção física 

de H2S. A alta temperatura notou-se um aumento significativo do tempo de breakthrough e, 

consequentemente, da capacidade de adsorção. Além disso, foi indicado que as reações entre 

as moléculas de H2S e as do carbono impregnado, a alta temperatura, poderiam ser por 

adsorção química (reação principal) e por adsorção física, que ocorreu parcialmente. 

Xiao et al. (2008) avaliaram um carbono ativado impregnado com carbonato de 

sódio (IAC) para adsorção de H2S. Os efeitos da impregnação, umidade relativa e temperatura 

do processo foram investigados. Os resultados obtidos a partir da adsorção de H2S na matriz 

do carbono ativado (AC) e no material impregnado (IAC) demonstram que a impregnação 

com Na2CO3 aumentou a capacidade de adsorção sob condições anaeróbicas a 30 °C. A 

impregnação alterou as propriedades de superfície e reforçou as interações entre o carbono 

ativado e as moléculas de H2S. Foi confirmado que o aumento da umidade relativa aumentou 

a capacidade de adsorção de H2S em AC e IAC, e a capacidade de adsorção de H2S diminuiu 

ligeiramente com o aumento da temperatura de 30 para 60 °C.  
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Sitthikhankaew et al. (2014a) estudaram o desempenho da impregnação de dois 

compostos alcalinos (KOH e KI) num carbono ativado comercial. O desempenho de adsorção 

de H2S foi testado na faixa de temperatura de 30-550 °C, para compreender o efeito da 

temperatura de adsorção sobre a característica de adsorção do material. Verificou-se que, à 

temperatura ambiente, a impregnação de carbono ativado com KOH promoveu uma alta 

capacidade de adsorção, enquanto que a impregnação com KI não proporcionou um efeito 

favorável significativo. A uma temperatura mais elevada (até 550 °C), a impregnação 

melhorou consideravelmente o desempenho da adsorção de H2S devido à promoção de 

reações químicas entre o H2S e os compostos alcalinos (KOH e KI). 

Choo et al. (2013) estudaram o efeito da impregnação com carbonato de potássio 

(IAC_K2CO3) num carbono ativado para a adsorção de H2S proveniente do biogás nas 

temperaturas de 30, 50 e 70 °C. Os autores observaram um aumento significativo na 

capacidade adsorvida quando aumentou a temperatura de 25 °C para 50 °C e uma leve 

redução da mesma quando houve o aumento de 50 °C para 75 °C. Sabe-se que a temperatura 

elevada aumenta a quimissorção, porém, diminui a fisissorção. Assim, a temperatura de 50 °C 

foi a melhor temperatura para o processo de adsorção neste material, no qual foi possível 

obter um equilíbrio entre a taxa de fisissorção e a da quimissorção. 

Lin, Chen e Chu (2015) estudaram a influência das concentrações de CO e H2 na 

remoção de H2S pelo adsorvente Fe2O3/SiO2. O CO e H2 desempenharam papéis importantes, 

e afetaram o tempo de breakthrough do H2S. Os resultados mostraram que a principal rota de 

reação é que o Fe2O3 reage com o H2S para formar FeS e a existência de CO e H2 no gás 

simulado afeta significativamente as concentrações de equilíbrio de H2S e COS. 

Fauteux-Lefebvre et al. (2015) analisaram a produção e utilização de um novo 

adsorvente para remoção do H2S, feito de nanopartículas de ferro incorporadas em 

nanofilamentos de carbono. A eficiência de adsorção foi medida para diferentes cargas de 

ferro, temperaturas e tempo de breakthrough. A maior eficiência foi obtida com o 

carregamento de metal a 20 % m/m e o aumento da temperatura aumentou significativamente 

a capacidade de adsorção. 

Percebe-se, então, que as moléculas de H2S foram adsorvidas pelos sítios de 

adsorção por forças fracas de van der Walls (fisissorção) e por forças fortes típicas de reações 

químicas (quimissorção), representada segundo a literatura pelo efeito positivo da temperatura 

nos carbonos impregnados. O mecanismo da fisissorção pode ser proposto como segue na 

reação 1 (SITTHIKHANKAEW et al., 2014b; YAN et al., 2002): 
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 H2S (g) → H2S (ads) (1) 

 

onde H2S (g) e H2S (ads) correspondem respectivamente ao H2S na fase fluida e na fase 

adsorvida. Na reação (1), o H2S é difundido a partir do fluxo de gás para a superfície externa 

do adsorvente. Em seguida, as moléculas de H2S se difundem em macroporos, mesoporos e 

região de microporos e, por fim, são adsorvidas à superfície do poro. 

O mecanismo das reações de adsorção do carbono ativado impregnado com 

óxidos de ferro segue as reações 2 e 3 (BAGREEV; BANDOSZ, 2005). Observa-se pelas 

reações que o óxido de ferro (Fe2O3) remove o enxofre pela formação de sulfetos de ferro 

insolúveis.  

 

 Fe2O3 + 3 H2S → FeS + FeS2 + 3 H2O (2) 

 Fe2O3 + 3 H2S → Fe2S3 + 3 H2O (3) 

 

A impregnação de produtos químicos alcalinos torna a superfície básica, o que 

induz ao aumento da dissociação de sulfeto de hidrogênio para HS- e H+ e que, 

subsequentemente, reage com os metais alcalinos impregnados (Na+) na superfície do carbono 

ativado (CHOO et al., 2013). De acordo com Chiang et al. (2000), sem vapor de água, o H2S 

é transportado para a superfície do carbono ativado alcalinamente e, em seguida, feito reagir 

com o NaOH como segue o mecanismo proposto pelas reações 4 e 5: 

 

 H2S (g) + NaOH (s)-C → NaHS (q)-C + H2O (4) 

 H2S (g) + 2 NaOH (s)-C → Na2S (q)-C + 2 H2O (5) 

 

onde, H2S (g) é o gás sulfeto de hidrogênio; NaOH (s)-C é o hidróxido de sódio impregnado 

no carbono ativado; NaHS (q)-C e NA2S (q)-C são os compostos formados no carbono 

ativado e cobertos por uma película de água. O carbono será coberto pela água formada, e, 

então, o H2S irá reagir com a película de água, por meio da adsorção e reação ácido-base, 

como se segue nas reações 6 e 7: 

 

 H2S (g) + NaOH (q)-C → NaHS (q) + H2O (6) 

 H2S (g) + 2 NaOH (q)-C → Na2S (q)-C + 2 H2O (7) 
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onde NaOH (q)-C é o hidróxido de sódio impregnado no carbono ativado coberto pela 

película de água. De acordo com as reações mostradas e com o estudo realizado por Tsai, 

Jeng e Chiang (2001), as reações mostram que dois mols de NaOH são necessários para reagir 

com um mol de H2S.  

Portanto, os carbonos ativados impregnados mostram-se como adsorventes 

promissores, usualmente apresentando grande eficiência em processos de purificação, além de 

apresentar a vantagem de poder ser obtido a partir de diversos materiais. No entanto, ao 

conhecer as reações de adsorção física e química, faz-se necessário conhecer uma 

característica importante dos adsorventes que é a regenerabilidade, ou seja, a possibilidade da 

reutilização dos materiais. 

 

2.3.2.2 Regenerabilidade  

 

A viabilidade econômica do processo de adsorção é diretamente relacionada com 

os custos envolvidos com a manutenção do leito adsorvente, que pode ser feita através de uma 

eventual substituição total do material adsorvente ou através de um processo de regeneração. 

A possibilidade da reutilização do adsorvente é importante porque está associada ao custo do 

processo e pode ser um fator decisivo para a opção dentre diversas tecnologias de separação 

de H2S. 

Dependendo do nível de interação adsorbato-adsorvente, a reversibilidade do 

processo de adsorção pode ser de maior ou menor intensidade. Para que a dessorção ou 

regeneração dos carbonos ativados utilizados na adsorção de H2S ocorra, necessita-se 

modificar o equilíbrio termodinâmico do sistema através da utilização de um agente externo 

físico ou químico.  

A regeneração é também de fundamental importância para que o processo se torne 

contínuo, através da realização de ciclos de adsorção-dessorção em dois ou mais leitos de 

adsorvente operados em sincronia. A classificação de processos de adsorção se dá de acordo 

com o método de regeneração. Os mais utilizados são (CAVALCANTE JR, 1998): 

regeneração por modulação de temperatura (TSA – “Temperature Swing Adsorption”); 

regeneração por modulação de pressão (PSA – “Pressure Swing Adsorption”); e regeneração 

por purga com um gás inerte. 

A utilização de uma corrente inerte e altas temperaturas (TSA) tende a 

desfavorecer o fenômeno de adsorção, já que ela se caracteriza como um processo 

exotérmico. Esse método é indicado quando as espécies estão fortemente adsorvidas, 
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promovendo razoável recuperação com alta pureza, porém com a desvantagem de favorecer o 

envelhecimento precoce do material. Além disso, devido aos requerimentos de potência, este 

método não é adequado para ciclos rápidos.  

Por outro lado, os processos de regeneração por modulação de pressão (PSA) 

promovem a regeneração do adsorvente com a diminuição da pressão nas colunas, sendo mais 

indicado quando as espécies estão fracamente adsorvidas, e ocorrem em ciclos rápidos. 

Porém, pressões muito baixas podem ser requeridas e a energia mecânica se torna mais cara 

do que o calor. Além disso, a recuperação e pureza do produto podem ser menos favoráveis. 

Já a dessorção por purga de gás inerte é pouco utilizada, pois mesmo para espécies fracamente 

adsorvidas seria necessário grandes volumes de fluido (RUTHVEN, 2008). 

Desta forma, quando o carbono ativado é saturado com os contaminantes, neste 

caso o H2S, o mesmo pode ser conduzido para a regeneração ou reativação, a fim de remover 

os contaminantes e restaurar sua estrutura de poros para que ele possa ser reutilizado. Porém, 

após alguns ciclos de adsorção/regeneração (dessorção), a estrutura dos poros pode entrar em 

colapso, levando o material a ser substituído. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Materiais 

 

3.1.1 Adsorventes e adsorbatos 

 

Os materiais utilizados neste trabalho foram 3 carbonos ativados desenvolvidos 

para dessulfurização por adsorção denominados Desorex K43 (“Desorex ®/Supersorbon® : 

Activated Carbon for the Air & Gas. Purification and for Solvent Recovery.”), Desorex K43-

Fe (impregnado com óxido de ferro - Fe2O3) e Desorex K43-Na (“H2S-Removal-E - Donau 

Carbon Corporation”) (impregnado com hidróxido de sódio - NaOH) provenientes da empresa 

Donau Carbon GmbH (Alemanha) (CASTRILLON et al., 2016; “DONAU CARBON”).  

De acordo com a empresa que os produz, esses carbonos foram obtidos a partir da 

mistura de carbono betuminoso e casca de coco, sendo pirolizados e comercializados na 

forma de pellets. Neste estudo, os adsorventes foram triturados e utilizados na forma de grãos 

com tamanhos de 18×30 mesh, visando minimizar os problemas de empacotamento e a 

formação de caminhos preferenciais no leito fixo. 

Para os ensaios experimentais de medição das curvas de breakthrough, utilizou-se 

o gás hélio (He) como gás de arraste; hidrogênio (H2) e ar sintético para possibilitar o 

funcionamento do detector; e sulfeto de hidrogênio (H2S) misturado em He. Já o nitrogênio 

(N2) foi usado na determinação das propriedades texturais. As especificações desses gases 

foram cedidas pelo fornecedor e podem ser encontradas na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Características dos gases utilizados 

Gases Pureza Fornecedor 

Hélio 99,999% 

White Martins Praxair 

Inc., Brasil 

Nitrogênio 99,999% 

Ar Sintético 99,999% 

Hidrogênio 99,999% 

Sulfeto de Hidrogênio 

(em He) 

100 e 200 ppm  

± 0,37 de incerteza 

THC* - Conteúdo Total de Hidrocarbonetos.  

Fonte: Autoria própria. 
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3.2 Métodos 

 

3.2.1 Caracterização dos adsorventes 

 

3.2.1.1 Fluorescência de Raios X (FRX) 

 

A Fluorescência de raios X (FRX) tem por finalidade efetuar a varredura química 

(análise elementar) da amostra, resultando na porcentagem aproximada dos elementos 

detectados. Deste modo, essa técnica foi realizada com o objetivo de determinar a composição 

química elementar das amostras de carbonos ativados e identificar o percentual dos metais (Fe 

e Na) impregnados na matriz carbonácea original. 

As análises de FRX foram realizadas na Universidade de Málaga, Espanha, 

obtidas no equipamento de modelo ARL ADVANT`XP+ (Thermo, EUA). As amostras foram 

analisadas em pó, em atmosfera de He e na forma de óxido. 

 

3.2.1.2 Medidas de pH 

 

O pH das amostras de carbono foi determinado para fornecer informação sobre a 

acidez/basicidade média dos adsorventes e verificar sua influência na adsorção do H2S em 

cada carbono estudado. 

Esta medida foi realizada da seguinte maneira: uma amostra de 0,40 g de pó de 

carbono ativado seco foi adicionada à 20 mL de água destilada, e a suspensão foi agitada 

durante 16 h para atingir o equilíbrio a 25 °C. Em seguida, o eletrodo do pHmetro, da marca 

Digimed Dm 22 foi calibrado de acordo com o procedimento do manual, utilizando soluções 

tampões padrões de pH. Para executar as medidas, a solução foi filtrada para a remoção das 

partículas carbonáceas e colocada em um béquer de 50 mL. O eletrodo ficou imerso nesta 

solução até a estabilização do sinal. O valor da medida do pH é dado pelo software do 

equipamento. 

 

3.2.1.3 Caracterização textural - Isotermas de N2 

 

A caracterização textural das amostras foi realizada no equipamento Autosorb-iQ3 

(Quantachrome, EUA), mediante medidas de isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 
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temperatura de -196,15 °C. Antes dos experimentos, as amostras foram regeneradas a 180 °C, 

sob um vácuo de 10-6 bar, durante 6 h. 

O funcionamento deste equipamento é baseado no método volumétrico, através do 

qual o volume adsorvido de um determinado gás é medido indiretamente pela diferença de 

pressão antes e após o estabelecimento do equilíbrio de adsorção (ROUQUEROL; 

ROUQUEROL; SING, 1999). O equipamento é acompanhado por um software que o 

comunica diretamente com um computador e gera relatórios e gráficos dos experimentos 

realizados. 

A análise textural por adsorção de N2 permite medir parâmetros importantes dos 

adsorventes. Dentre estes podemos destacar a área superficial específica, o volume total de 

poros, o volume de microporos e a distribuição de tamanhos de poros, que são calculados a 

partir dos modelos e equações descritos a seguir. Após a adsorção de H2S, foi realizada 

novamente a caracterização textural das amostras exaustas, a fim de se observar se houve ou 

não mudanças nas propriedades texturais. 

 

Determinação da área superficial específica 

 

A área superficial específica de um sólido adsorvente destaca-se entre as 

características texturais, uma vez que está relacionada com a disponibilidade de sítios ativos 

para adsorção. Ela é usualmente calculada através da equação de Brunauer-Emmett-Teller 

(BET) na sua forma linear (Equação 8) (ROUQUEROL et al., 2014). 

 

 

(
𝒑
𝒑𝟎⁄ )

𝒏(𝟏 − (
𝒑
𝒑𝟎⁄ ))

=
𝟏

𝒏𝒎𝑪
+ (

𝑪 − 𝟏

𝒏𝒎𝑪
) (
𝒑
𝒑𝟎⁄ ) (8) 

 

onde, p é a pressão do adsorbato, p0 é a pressão de saturação na temperatura do experimento, 

n é o número de mols adsorvido, nm é o número de mols adsorvidos na monocamada e C é 

uma constante empírica da equação.  

Então, a partir do gráfico de (p/p0)/n(1-(p/p0) versus p/p0, é calculado o número de 

mols (nm) numa monocamada completa. Porém, os valores de p/p0 utilizados são os da região 

linear da isoterma, que geralmente corresponde a faixa de 0,05 - 0,35. Em seguida, este valor 

(nm) pode ser aplicado na Equação 9 para determinação da área superficial específica (aBET). 
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 𝒂𝑩𝑬𝑻 = 𝒏𝒎𝑵𝑨𝝈𝒔 (9) 

 

onde, NA representa o número de Avogadro (6,02×1023 mol-1) e σs é a área média ocupada por 

uma molécula de N2 adsorvida na monocamada formada: para o N2 a -196,15 °C é assumido o 

valor de 0,162 nm2 (σs). 

 

Determinação do volume total de poros 

 

O volume total de poros foi calculado segundo a Equação 10 pela determinação 

do número de mols adsorvidos (η) na maior pressão relativa atingida no experimento com N2 

(p/p0 ≈ 1), condição na qual se considera que todos os poros estão preenchidos com o 

adsorbato. Esse valor expressa a quantidade de vazios específica (por unidade de massa) na 

estrutura do sólido adsorvente. 

 

 
𝑉𝑃 = η

𝑀

𝜌𝑁2
 

 

(10) 

onde, M é a massa molar do N2 (28,09 g mol-1) e 𝜌𝑁2 é a densidade do nitrogênio líquido 

(0,809 g cm-3). 

 

Determinação do volume de microporos 

 

A determinação do volume de microporos foi realizada utilizando a equação de 

Dubinin-Radushkevich (DR), modelo esse baseado na teoria do potencial de Polanyi, Equação 

11 (ROUQUEROL et al., 2014): 

 

 𝑙𝑜𝑔10𝑊 = 𝑙𝑜𝑔10𝑊0 − 𝐷𝑙𝑜𝑔10
2 (

𝑃0
𝑃⁄ ) (11) 

 

Onde, W é a massa adsorvida na pressão P e W0 é a massa total que o material pode adsorver e 

D é uma constante empírica dessa equação.  

Assim, plotando o gráfico de log10W versus log2
10(P0/P), deve-se encontrar uma 

faixa linear em que log10W0 é o coeficiente linear da reta e D é o coeficiente angular. Segundo 

a literatura (MARTÍN-MARTÍNEZ, 1990) tem-se que quanto maior o valor da constante D, 
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menos microporoso é o adsorvente. De posse do valor W0 e fazendo sua conversão para 

número de moles, calcula-se o volume de microporos pela Equação 12: 

 

 𝑉0 = 𝑛𝑎𝑑𝑠
𝑀

𝜌𝑁2
 (12) 

 

onde, M é a massa molar do N2, 𝜌𝑁2 é a densidade do nitrogênio líquido e nads é o número de 

moles adsorvido na máxima pressão relativa permitida. Então, o valor do volume de 

microporos corresponde ao volume ocupado pela massa de nitrogênio adsorvida nos 

microporos na temperatura do ensaio experimental, -196,15 °C.   

 

Distribuição de tamanho de poros 

 

Os carbonos ativados podem ter diferentes tamanhos de poros, desde diâmetros 

menores (microporos < 20 Å) até poros com diâmetros maiores (mesoporos > 20 Å e 

macroporos > 500 Å) (THOMMES et al., 2015). Logo, surge uma questão importante em 

relação a isso que é a obtenção da distribuição de tamanho de poros no interior da amostra, 

uma vez que os carbonos ativados são amorfos, ou seja, não apresentam uma estrutura 

cristalina. Assim, a obtenção das distribuições de tamanho de poros é imprescindível, pois 

fornece informações detalhadas sobre a estrutura dos poros. Para a obtenção da mesma, 

utilizou-se o método da Teoria do Funcional da Densidade não Local (NLDFT) a partir das 

isotermas de adsorção de N2 a -196,15 °C.  

A NLDFT descreve a estrutura de um fluido local próximo às paredes de um 

sólido e a adsorção a partir de potenciais intermoleculares de interações entre fluido-fluido e 

sólido-fluido. Este método permite descrever a adsorção e obter informações sobre a 

distribuição do tamanho médio de poros para materiais micro e mesoporosos. Apesar de 

muito confiável, o método não leva em consideração a heterogeneidade geométrica e química 

das paredes dos poros, assumindo uma estrutura lisa e homogênea. Isso faz com que o método 

deixe de representar algumas particularidades (GOR et al., 2012). 

 

3.2.1.4 Caracterização textural - Isotermas de CO2 

 

Além da caracterização textural por isotermas de N2 a -196,15 °C, a distribuição 

do tamanho de poros das amostras também foi avaliada a partir de isotermas de CO2 a 0 °C, 
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obtidas no mesmo equipamento (Autosorb-iQ3). As condições de regeneração ou 

condicionamento das amostras foram as mesmas: 180 °C, sob um vácuo de 10-6 bar, durante 6 

horas. 

Estes ensaios adicionais foram motivados pela dificuldade de difusão das 

moléculas de N2 na temperatura experimental (-196,15 °C), inviabilizando a análise da 

presença de ultramicroporos (microporos estreitos com tamanho < 7 Å) (THOMMES et al., 

2015), os quais poderiam ser eventualmente acessados à temperatura ambiente (25 °C, por 

exemplo). Como forma de transpor essa barreira difusional e dificuldade de determinar a 

existência de poros muito pequenos em temperaturas muito baixas, isotermas de adsorção de 

CO2 a 0 °C são frequentemente aplicadas para caracterizar carbonos ativados (LOZANO-

CASTELLÓ; CAZORLA-AMORÓS; LINARES-SOLANO, 2004). A metodologia NLDFT 

também foi aplicada nestes ensaios. 

 

3.2.2 Ensaios de adsorção de H2S em leito fixo 

 

3.2.2.1 Aparato experimental 

 

Uma unidade de leito fixo configurada conforme ilustrado na Figura 2 foi 

utilizada para obtenção das curvas de breakthrough. A unidade consiste de controladores de 

vazão mássica, uma válvula micrométrica, forno, coluna de leito fixo, detector seletivo para 

enxofre, computador com o software Varian Star, para conversão dos dados, e cilindros de 

gases. O leito fixo foi instalado dentro de um cromatógrafo a gás Varian CP-3380, utilizado 

como forno para manter a temperatura dos ensaios em um valor pré-definido. O detector 

utilizado foi um do tipo PFPD (pulsed flame photometric detector) para o monitoramento do 

H2S na saída da coluna. 

O detector (PFPD) utilizado para o monitoramento do H2S usa uma chama de 

ar/hidrogênio e é operado a temperatura de 200 °C. Esta chama é rica em hidrogênio, 

favorecendo uma variedade de reações químicas na fase gasosa, como produtos moleculares 

que emitem luz. Dentre os produtos mais importantes resultantes da combustão destacam-se 

as espécies moleculares excitadas CH, C e OH (SOUZA, 2002). Durante e após a propagação 

da chama, os átomos sofrem nova reação para formar espécies eletronicamente excitadas, 

onde luz é emitida. A diferença nos tempos de emissão faz com que a detectividade e 

seletividade do PFPD ao enxofre e fósforo sejam elevadas.  
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A grande vantagem deste detector é a redução da vazão de gás e pequena 

acumulação de gás na câmara, permitindo a separação de emissão de fundo de produtos 

moleculares normalmente produzidos em chamas ricas em hidrogênio. Sua desvantagem é o 

comportamento não linear, que requer a construção de mais de uma curva de calibração para 

maioria dos compostos estudados (GODOI; MONTONE; SANTIAGO-SILVA, 2003).  

 

Figura 2 – Unidade de leito fixo para determinação de curvas de breakthrough 

 

Fonte: Adaptado de Rios et al. (2014). 

 

A coluna de leito fixo (Figura 3) foi completamente empacotada com cada 

amostra, utilizando lã de quartzo para conter os grãos de adsorvente. As dimensões da coluna 

são: 0,074 m de comprimento e 0,004 m de diâmetro interno. Testes preliminares mostraram 

que a utilização da lã de quartzo não acarretou perda de carga ao sistema de leito fixo e que os 

resultados não são influenciados pela orientação da coluna. 

 

Figura 3 – Comprimento da coluna de leito fixo em milímetro  

 

Fonte: Autoria própria. 
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Conhecendo-se, então, o aparato experimental, seus componentes e funcionamento, foi 

elaborada uma metodologia para a obtenção das curvas de breakthrough, conforme descrito a 

seguir. 

 

3.2.2.2 Metodologia de obtenção das curvas de breakthrough 

 

Inicialmente, a coluna foi pesada vazia e depois de empacotada, com a utilização 

de uma balança analítica com leitura de 0,0001g (0,1 mg). O procedimento de empacotamento 

foi o mesmo adotado para todas as amostras, e tomaram-se os cuidados necessários para que 

todo leito fosse empacotado de maneira uniforme, numa tentativa de assegurar uma 

porosidade do leito homogênea. 

Antes de realizar qualquer medição, os materiais empacotados foram submetidos a 

um processo de regeneração, evitando-se, assim, que os mesmos contivessem contaminantes 

adsorvidos. Esse processo foi conduzido por 12 h a uma temperatura de 150 °C sob fluxo 

contínuo (15 mL min-1) de He. Depois da regeneração, ajustou-se o forno para manter a 

coluna na temperatura desejada do experimento. 

Em seguida, aumentou-se o fluxo de He para o típico (100 mL min-1) dos ensaios 

de adsorção e realizou-se na válvula micrométrica o controle do fluxo que passa pelo detector. 

Essa válvula foi ajustada para desviar um fluxo de 2 mL min-1 para o PFPD, sendo esse 

aferido com o auxílio do medidor de fluxo Eletronic Flowmeter (Agilent Techonologies). 

Após esse ajuste, os gases de queima (Ar sintético e Hidrogênio) foram alimentados e o 

detector foi ativado, iniciando a estabilização da sua linha base. Depois, o fluxo de He foi 

desligado no Mass Flow Controller (MFC) e esperou-se uns 2 min para que todo hélio 

contido na linha fosse dispersado. Acionou-se, então, o MFC do H2S, que é um medidor de 

fluxo digital (Bronkhorst High Tech), ajustando-o para alimentar 100 mL min-1 de H2S 

diluído em He na pressão atmosférica e por fim os ensaios de adsorção foram iniciados.  

Então, os ensaios para a obtenção das curvas de breakthrough consistiram em 

utilizar a vazão de alimentação de 100 mL min-1 de H2S em He com concentração inicial de 

100 ou 200 ppm, a temperatura de 25, 50, 75 e 150 °C. O volume morto (tempo morto) não 

foi significativo na construção da curva de breakthrough. 

Para os testes de regenerabilidade dos carbonos ativados, utilizou-se o mesmo 

procedimento descrito anteriormente de empacotamento, regeneração e ajustes. Após essas 

etapas, os experimentos de ciclos foram iniciados, utilizando 100 mL min-1 de H2S diluído em 

He (100 ppm) a 25 °C. As amostras foram mantidas nestas condições até sua saturação e em 
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seguida iniciou-se novamente a regeneração seguido da adsorção, ocorrendo, assim, um 

processo cíclico de adsorção. Foram realizados quatro ciclos de adsorção/dessorção de H2S 

para cada amostra em duplicata. A metodologia de teste de ciclos é ilustrada na Figura 4. 

 

Figura 4 – Teste de regenerabilidade em ciclos de adsorção/dessorção 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

3.2.2.3 Tratamento dos Dados de Adsorção 

 

A curva de breakthrough, como explicado anteriormente, é o comportamento da 

adsorção sobre o adsorvente numa coluna de leito fixo ao longo do tempo, da qual se pode 

estimar a capacidade de adsorção. 

Devido a limitações do equipamento, não foi possível quantificar com exatidão a 

concentração na saída da coluna de leito fixo, ou seja, não se obteve a relação entre o sinal 

medido pelo detector com a concentração de H2S presente no efluente final. Observou-se que 

o detector atingia seu limite de detecção em um sinal equivalente a 1 volt (V), 

impossibilitando, assim, a obtenção da curva de breakthrough completa. Apesar disso, a 

concentração de entrada era conhecida através da proporção obtida pela dosagem controlada 

dos gases.  

Com isso, ao invés de usar a curva completa para interpretar os resultados, foi 

utilizado o parâmetro denominado breakpoint, definido como o tempo em que o sinal do 

detector indica 10% de seu limite de saturação, ou seja, 0,1 V. Em sistemas para os quais as 

curvas de breakthrough apresentam zonas de transferência de massa negligenciáveis, ou seja, 

baixas resistências à transferência de massa e consequente aproximação ao modelo de 

equilíbrio, temos que o breakpoint se aproxima do tempo estequiométrico (RUTHVEN, 

Adsorção

25  °C

100 mL min-1

100 ppm de H2S

Dessorção

150  °C

15 mL min-1 He
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2008). Uma vez que o breakpoint em cada curva foi determinado, a quantidade de H2S retida 

na coluna foi calculada de acordo com a Equação 13, adaptada de Choo et al. (2013). 

 

 𝒒𝒃𝒕 =
𝑪𝟎𝒕𝒃𝑸

𝑴𝒂𝒅𝒔
 (13) 

 

onde C0 é a concentração molar de alimentação (mol mL-1); tb é o tempo de breakthrough 

(breakpoint) (min); Q é a vazão volumétrica de alimentação (mL min-1); Mads é a massa de 

adsorvente após a regeneração (g) e qbt é a capacidade de retenção de H2S pela coluna no 

tempo de breakthrough (mg g-1). 

Para determinar a massa do adsorvente (Mads), levou-se em consideração a perda 

de massa devido à regeneração do material. Esta foi obtida mediante experimentos a 120 °C e 

vácuo em uma balança de suspensão magnética (Rubotherm, Alemanha). A regeneração foi 

realizada até que nenhuma variação de massa fosse observada. Portanto, conhecendo a massa 

da amostra antes e depois da regeneração, pode-se calcular o percentual de perda de massa. 

Essa informação é indispensável para estimar a massa de amostra regenerada presente dentro 

da coluna nos ensaios em leito fixo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização dos adsorventes 

 

4.1.1 Fluorescência de Raios X (FRX) e medidas de pH 

 

A caracterização química por fluorescência de raios X evidenciou os principais 

elementos químicos presentes nas amostras estudadas, como pode ser observado na Tabela 7. 

Todas as amostras apresentaram em sua composição química teores de silício (Si) e alumínio 

(Al), provenientes possivelmente da matéria prima (carbono betuminoso e casca de coco). 

Além destes, nota-se ainda a presença de Ca, S, Mg e Ba, provenientes possivelmente dos 

agentes aglutinadores e cementantes utilizados para a formação dos pellets. 

 

Tabela 7 – Composição química dos carbonos ativados 

 
Amostras 

Elemento 

(m/m %) 
Desorex K43 Desorex K43-Fe Desorex K43-Na 

Si 1,98 3,36 3,34 

Na - - 4,74 

Al 2,04 2,82 3,00 

Fe 1,28 5,04 3,86 

Ca 1,75 2,42 2,81 

S 0,54 0,71 1,01 

Mg 0,33 0,51 0,47 

Ba 0,09 0,12 0,46 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conforme esperado, as amostras Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na 

apresentaram elevada porcentagem de ferro (Fe) e sódio (Na), respectivamente, mostrando 

que a impregnação química de fato ocorreu na matriz carbonácea original (Desorex K43). A 

amostra Desorex K43-Na apresentou, além de sódio, uma quantidade significativa de cálcio 

(Ca) e de ferro (Fe), que já ocorrem na própria matriz de partida para impregnação. Nota-se 

quantidade similar de cálcio para a amostra Desorex K43-Fe, apresentando ainda elevado teor 

de ferro, devido ao Fe2O3 adicionado à quantidade previamente existente em decorrência da 

impregnação. Outros elementos (Ti, K, Cs, Sn, Sr e P) estão presentes em todas as amostras 

em nível abaixo de 0,2 %. 
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Observa-se ainda, que a porcentagem (m/m %) de Fe triplicou em relação à 

matriz, para a amostra Desorex K43-Na, embora tenha sido utilizado NaOH na impregnação. 

Esse aumento pode estar relacionado ao modo de obtenção ou impregnação do material, pois 

o fabricante não informa se a matriz (Desorex K43) é impregnada com os metais após ou 

durante sua síntese. 

Dentre os metais que conhecidamente têm potencial para favorecer a adsorção de 

H2S, quando impregnados em sólidos porosos, três deles (Na, Ca e Fe) estão presentes em 

teores relevantes na amostra Desorex K43-Na, enquanto apenas dois (Ca e Fe) estão na 

amostra Desorex K43-Fe. A matriz carbonácea Desorex K43 também apresentou Fe e Ca, 

porém em menor teor. 

Os valores determinados para o pH das amostras são listados na Tabela 8 e 

posteriormente correlacionados com os dados obtidos por FRX. 

 

Tabela 8 – Os valores de pH dos carbonos ativados estudados a 25 °C 

Amostras pH 

Desorex K43 7,10 

Desorex K43-Fe 7,20 

Desorex K43-Na 10,19 

Fonte: Autoria própria. 

 

Pode-se observar que a amostra Desorex K43-Na apresenta elevado valor de pH, 

indicando alcalinidade, enquanto as amostras Desorex K43 e Desorex K43-Fe apresentam pH 

bem próximo de 7, indicando neutralidade. Estes resultados corroboram com o que foi 

observado por FRX (Tabela 7), uma vez que a amostra alcalina, Desorex K43-Na, apresentou 

elevados teores de sódio e cálcio, que podem estar presentes na forma de óxidos básicos. A 

ausência de sódio nas demais amostras está associada à neutralidade apresentada pelo pH. 

De acordo com a literatura, o pH de materiais porosos pode ter efeito significativo 

na eficiência de dissociação do H2S e sua oxidação para enxofre. Desta forma, espera-se que 

materiais que apresentem altos valores de pH promovam uma maior captura de sulfeto de 

hidrogênio. Um valor limitante de pH foi sugerido em estudos anteriores, como um indicador 

de possibilidades de ocorrência de diferentes mecanismos. Para valores de pH abaixo de 4,5,  

apenas a adsorção física seria favorecida, enquanto que para valores acima deste limite, a 

dissociação do H2S poderia ser favorecida, de forma que tanto o mecanismo de adsorção 

física como o de adsorção química poderiam ocorrer (BANDOSZ, 2002). 



48 

 

A presença de sódio na amostra Desorex K43-Na está diretamente ligada à sua 

alcalinidade e este deve ser um fator determinante na remoção de gases ácidos como o H2S 

(BAGREEV; BANDOSZ, 2005) com a possibilidade de ocorrência de quimissorção. 

 

4.1.2 Caracterização textural 

 

4.1.2.1 Isotermas de N2 

 

A Figura 5 apresenta as isotermas de adsorção/dessorção de N2 em termos de 

quantidade adsorvida, medida nas condições padrão de temperatura e pressão (STP) versus 

pressão relativa (p/p0). As isotermas das três amostras são do tipo I (a), representando 

comportamento típico de materiais microporosos, conforme classificação da IUPAC 

(THOMMES et al., 2015). Nesse tipo de sólido, uma grande parcela do volume de gás é 

adsorvida a pressões relativas bastante reduzidas, indicando preenchimento dos poros 

menores.  

A isoterma então atinge um patamar de saturação e a quantidade adsorvida se 

aproxima de um valor limite, estabelecido pelo volume de poros acessíveis. Outra observação 

que pode ser feita em todas as isotermas é uma ligeira elevação, além do patamar, na parte 

final da isoterma (p/p0 ≈ 1), indicando a presença de mesoporos (ROUQUEROL et al., 2014). 

A presença de discretas histereses nas isotermas sugere a presença de poros 

maiores, uma vez que o fenômeno está geralmente associado com a condensação capilar, 

típica em mesoporos. O tipo de histerese encontrado em todas as amostras se assemelha ao 

tipo H4, que é característica para cristais agregados de zeólitas e carbonos ativados micro e 

mesoporosos (THOMMES et al., 2015). 

A Tabela 9 sumariza as características texturais das amostras obtidas a partir das 

isotermas da Figura 5. Todas as amostras apresentaram áreas superficiais elevadas e são 

potencialmente interessantes para a adsorção de gases. Observa-se que a matriz carbonácea 

original (Desorex K43) apresentou a maior área superficial em relação às amostras 

impregnadas, o que se atribui ao processo de impregnação química e eventual oclusão de 

poros. A incorporação de hidróxido de sódio e óxido de ferro nos poros da matriz carbonosa 

provavelmente levou a uma diminuição do volume total disponível, aparentemente mais 

significativa para a amostra Desorex K43-Na. 

A microporosidade, representada pela razão entre volume de microporos e volume 

total de poros, além de ser comumente um indicativo de desempenho na adsorção de 
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moléculas pequenas (BAGREEV; BANDOSZ, 2002, 2005), também foi utilizada para 

acompanhar os efeitos da adsorção continuada de H2S na estrutura do material, conforme será 

explicado nos próximos tópicos. 

 

Figura 5 – Isoterma de adsorção/dessorção de N2 nos carbonos ativados a -196,15 °C 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Tabela 9 – Resumo das características texturais das amostras de carbono ativado 

Amostras 

Área 

BET, 

(m2 g-1) 

 

Volume Total 

de Poros 

(cm3 g-1) 

Volume de 

Microporos 

(cm3 g-1) 

Microporosidade (%) 

Desorex K43 1003 0,48 0,37 77 

Desorex K43-Fe 952 0,43 0,36 84 

Desorex K43-Na 815 0,38 0,30 79 

Fonte: Autoria própria. 

 

A distribuição de tamanho de poros (Pore Size Distribution - PSD) foi 

determinada a partir de isotermas de adsorção de N2 a - 196,15 °C com o uso de um kernel 

NLDFT para poros do tipo fenda (slit-shaped pores) (LUCENA et al., 2010; SEATON; 

WALTON; QUIRKE, 1989), que é considerada o método mais viável para a avaliação da 

estrutura porosa de carbonos ativados (OLIVIER, 1995). A Figura 6 apresenta as PSDs para 

as amostras Desorex K43, Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na. Observa-se que todas as 

amostras apresentam PSD centrada na região dos microporos, o que já era esperado com base 
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na elevada microporosidade estimada anteriormente (ver Tabela 9). Pode-se observar ainda, 

que a maioria dos poros está abaixo de 15 Å. Então, conclui-se que se trata de carbonos 

ativados microporosos, com incidência pouco relevante ou não detectada de poros com 

tamanho acima de 20 Å.  

 

Figura 6 – Distribuição de tamanho de poros para amostras de carbonos ativados obtida a 

partir de isotermas de N2 a -196,15 °C e com o uso da NLDFT 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar das PSDs obtidas a partir de isotermas de N2 a -196,15 °C fornecerem 

informações importantes sobre a textura dos carbonos ativados e servir de partida para 

simulações moleculares de Monte Carlo, dados para poros menores que 4 Å não podem ser 

obtidos, limitando conclusões a respeito da existência e relevância de poros menores. Para 

solucionar esse problema, novas PSDs foram obtidas a partir de isotermas de adsorção de CO2 

a 0 °C, apresentadas a seguir. Além disso, destaca-se que as isotermas de N2 apresentadas 

estão incompletas, faltando pontos a baixas pressões devido a limitações do equipamento 

utilizado e, desta forma, não representa rigorosamente a textura completa dos materiais. 
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4.1.2.2 Isotermas de CO2 

 

As isotermas de adsorção de CO2 a 0 °C para as amostras de carbonos são 

apresentadas na Figura 7. Observa-se que a amostra Desorex K43-Na apresentou maior 

capacidade de adsorção de CO2 em toda a escala de pressão medida, seguida das amostras 

Desorex K43-Fe e Desorex K43. As amostras impregnadas adsorveram mais CO2 do que a 

matriz de partida para a impregnação, sugerindo que o processo de impregnação modificou a 

microestrutura porosa dos adsorventes, o que pode ser notado nessa faixa de pressão bem 

mais reduzida e temperatura experimental mais elevada (ver Figura 5). 

 

Figura 7 –  Isoterma de adsorção de CO2 a 0 °C nos carbonos ativados 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Para verificar essa modificação e avaliar a estrutura porosa dos adsorventes, as 

PSDs para as amostras foram obtidas a partir das isotermas de adsorção de CO2 a 0 °C com o 

kernel NLDFT e apresentadas na Figura 8. Observa-se que todas as amostras apresentam PSD 

centrada na região dos ultramicroporos (tamanho de poros < 7 Å). Pode-se notar ainda que 

poros menores (> 3,5 Å) são agora detectados e com predominância na faixa de 3,5 a 7 Å, que 

devem influenciar diretamente no mecanismo de adsorção a baixas pressões. 

Tomando a região de poros < 4 Å, antes não detectada por adsorção de N2, e 

calculando a área do pico identificado nessa faixa em cada amostra de carbono, foi possível 

determinar o percentual (em termos de área) que os poros menores que 4 Å representam 
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diante de toda a faixa de poros detectada. As áreas e respectivos percentuais de representação 

são identificados na própria Figura 8. Percebe-se que a amostra Desorex K43-Na apresentou a 

maior proporção de poros menores que 4 Å (aproximadamente 20%), seguida da amostra 

Desorex K43-Fe com 7,8% e por último a matriz Desorex K43 com 4,1%. A mesma 

sequência também foi constatada para a capacidade de adsorção de CO2 (ver Figura 7). 

 

Figura 8 – Distribuição de tamanho de poros para amostras de carbonos ativados obtida a 

partir de isotermas de CO2 a 0 °C e com o uso da NLDFT 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Embora as isotermas de indiquem que a degradação das propriedades texturais 

possam estar associadas ao processo de impregnação e consequente obstrução de alguns 

poros, os ensaios com CO2 foram capazes de indicar ganhos consideráveis de volume de 

poros na faixa menor que 4 Å em decorrência da impregnação. A menor resistência à difusão 

do CO2 favoreceu seu acesso a poros menores, antes não acessados por N2 na temperatura do 

experimento, possibilitando a identificação da relevância da faixa de poros menores.  
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4.1.2.3 Comparativo de PSDs 

 

Observando as distribuições de tamanho de poros por adsorção de N2 das 

amostras de carbonos estudadas (Figura 6) e considerando os diâmetros cinéticos do H2S (3,6 

Å) (LI; KUPPLER; ZHOU, 2009) e do N2 (3,64 Å) (DUAN et al., 2014), pode-se deduzir 

apenas que todos os poros acessados por N2 serão acessados também por H2S. Porém, como já 

explicado anteriormente, as PSDs obtidas com N2 apresenta dados somente a partir do 

tamanho de poro de 4 Å, restringindo o conhecimento de poros na faixa de 3,6 Å. Conforme 

mencionado, este foi o fator que mais motivou a realização de testes com CO2 (diâmetro 

cinético de 3,3 Å) (DUAN et al., 2014) como adsorbato para se verificar a existência de poros 

menores e que se enquadrem na situação discutida sobre cinética e para se descartar ou não 

essa possibilidade.  

A Figura 9 apresenta a comparação entre as PSDs obtidas pelas isotermas de N2 e 

CO2 a -196,15 °C e 0 °C, respectivamente. 

 

Figura 9 – Comparação da distribuição de tamanho de poros obtidas por N2 a -196,15 °C e 

CO2 a 0 °C com o uso da NLDFT 
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Fonte: Autoria própria. 
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A conclusão sobre a existência de poros menores está clara, onde o volume 

adsorvido distribuído em poros menores (pico em 3,5 Å) é bastante relevante, principalmente 

para a amostra impregnada com sódio (DesorexK43-Na). Além disso, todas as amostras 

apresentaram poros menores do que 4 Å, que só foi possível ser observado na PSD obtida pela 

adsorção de CO2. Em poros maiores (> 4 Å) ambas as distribuições para cada amostra 

exibiram comportamento semelhante. 

 

4.2 Adsorção de H2S em leito fixo 

 

Os ensaios foram realizados em duplicata nas mesmas condições experimentais e 

considerados reproduzidos quando a diferença entre os valores da capacidade de retenção de 

H2S (qbt) apresentaram um desvio de até 10%.  

Antes da discussão dos resultados obtidos, ressalta-se que as amostras eram pré-

tratadas (regeneradas) in loco, de forma a preencher completamente o volume da coluna e, 

consequentemente, apresentavam massas diferentes antes e após a regeneração assim, como 

entre as amostras. Desta forma, também foram determinados os percentuais de perda de massa 

e a massa empacotada de cada amostra, para garantir uma boa estimativa da capacidade de 

retenção de H2S no breakpoint (ver Equação 13). A Tabela 10 apresenta os valores de 

percentuais de perda de massa e a média das massas das amostras empacotada no leito. 

 

Tabela 10 – Massa das amostras empacotadas no leito e percentual de perda de massa 

Amostras 
Massa empacotada 

(g) 

Percentual de perda de 

massa 

(%) 

Desorex K43 0,61 8 

Desorex K43-Fe 0,69 17 

Desorex K43-Na 0,68 16 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.1 O papel da impregnação na remoção do H2S 

 

Na Figura 10 são representados os dados experimentais das curvas de 

breakthrough para cada amostra de carbono. A concentração de enxofre na saída da coluna 

preenchida com Desorex K43-Na a 25 °C manteve-se nula durante os primeiros 290 min, 
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enquanto que com as amostras Desorex K43-Fe e Desorex K43, o ponto de ruptura 

(breakpoint) ocorreu em aproximadamente 90 e 13 minutos, respectivamente. 

Conforme apresentado na Tabela 11, a capacidade de retenção de H2S no 

breakpoint aumentou em mais de 6x para o material impregnado com ferro e em mais de 20x 

para o material impregnado com sódio em relação à matriz, embora as propriedades texturais 

(determinadas por adsorção de N2) de ambas as amostras impregnadas tenham apresentado 

ligeira deterioração em comparação à matriz original. Em outras palavras, apesar da aparente 

possibilidade da adsorção física ter sido desfavorecida em decorrência da redução da área 

superficial e do volume de poros pelo processo de impregnação, a presença destes metais 

permitiu um aumento considerável na capacidade de retenção de H2S. 

Estes resultados sugerem que o H2S passe a ser removido principalmente através 

de um mecanismo de adsorção química nos materiais impregnados (CHIANG et al., 2000). O 

uso de NaOH e de Fe2O3 parece afetar negativamente a textura do material, porém altera as 

propriedades de superfície de forma a intensificar as interações entre a superfície do carbono 

ativado e as moléculas de H2S. Observações semelhantes para o carbonos impregnados com 

hidróxido de sódio e óxido de ferro são reportadas na literatura (BAGREEV; BANDOSZ, 

2002, 2005; CHEN et al., 2011; CHOO et al., 2013). 

 

Figura 10 – Efeito da impregnação química (NaOH e Fe2O3) sobre as curvas de breakthrough 

de H2S em He (100 ppm) a 25 °C nas amostras de carbonos ativados 
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Fonte: Autoria própria. 
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Uma das possíveis explicações para a maior capacidade de retenção de H2S pelo 

carbono Desorex K43-Na diz respeito ao caráter básico do material (pH 10,19), que o agente 

de funcionalização NaOH proporciona. Uma vez que as moléculas de H2S são ácidas, a 

interação ácido-base ajuda a imobilizar as moléculas de H2S na superfície do adsorvente 

(FENG et al., 2005). Um alto valor de pH promove a dissociação do H2S, resultando numa 

elevada concentração de íons HS- (ADIB; BAGREEV; BANDOSZ, 2000; BAGREEV; 

ADIB; BANDOSZ, 2001; BANDOSZ, 2002; YAN et al., 2004). Além disso, a presença do 

ferro (agente redox) contribui para uma maior quantidade adsorvida de H2S (BAGREEV; 

BANDOSZ, 2005).  

Resultados e conclusões semelhantes foram reportados: i) Monteleone et al. 

(2011) destacaram o efeito positivo de grupos alcalinos impregnados em carbonos ativados na 

capacidade de adsorção de H2S a temperatura ambiente, ressaltando ainda que a presença da 

umidade aumenta a adsorção de H2S e a ionização do mesmo em íons HS- e H+; ii) Bagreev e 

Bandosz (2002) mostraram o efeito catalítico da impregnação com NaOH na remoção do H2S 

por carbonos ativados. Observaram ainda que o NaOH neutraliza as moléculas de H2S e 

favorece a reação de dissociação de H2S, aumentando assim a quantidade de íons HS- que por 

seguinte são oxidados; em contrapartida o estudo de Sitthikhankaew et al. (2011b) 

apresentaram o desempenho de quatro impregnações (KOH, NaOH, Na2CO3 e KI,) em 

carbono ativado comercial. A capacidade de adsorção foi ligeiramente reduzida para os 

carbonos impregnados, sugerindo, assim, que os grupos impregnados ocuparam uma parte do 

volume de poro e área da superfície do carbono, limitando a adsorção física. Deste modo, os 

autores propõem que a temperatura ambiente essas amostras adsorvem H2S preferencialmente 

por adsorção física. 

Além das capacidades de retenção de H2S a temperatura ambiente, a Tabela 11 

também sintetiza o somatório das composições (m/m %) dos metais relevantes (Fe e Na) e o 

percentual de poros menores que 4 Å (ultramicroporos) determinados a partir da PSD obtida 

com CO2. Percebe-se que estes dois parâmetros se correlacionam muito bem e diretamente 

com a capacidade de retenção qbt, que foi aumentada em decorrência do processo de 

impregnação de metais. A alteração da capacidade, por sua vez, pode estar associada tanto à 

presença do metal quanto a uma alteração na estrutura porosa do material.  

Ressalta-se que a respeito da correlação com a retenção de sulfeto de hidrogênio, 

no primeiro caso (presença de metal), a quimissorção seria o mecanismo de maior relevância 

ou o mais afetado, já no último caso (alteração na estrutura porosa), a fisissorção seria o 

mecanismo mais atuante. Para se determinar qual o mecanismo dominante no processo de 
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remoção de H2S é preciso identificar a contribuição de cada efeito na capacidade total de 

adsorção. 

Conhecendo-se a quantidade de átomos de ferro e sódio (metais relevantes) 

presente nas amostras (Tabela 7) e a estequiometria da respectiva reação com o H2S, seguindo 

as reações 2-7 descritas anteriormente (2:3 mols Fe:H2S e 2:1 mols Na:H2S), é possível 

determinar a capacidade máxima teórica de H2S quimicamente adsorvido (qq_max).  

 

Tabela 11 – Resumo das capacidades de retenção no tempo de breakthrough a 25 °C 

Amostras qbt (mg g-1) 
∑ metais relevantes 

(m/m %) 
% de poros < 4 Å 

Desorex K43 0,34 1,28 4,1 

Desorex K43-Fe 2,38 5,04 7,8 

Desorex K43-Na 8,16 8,60 20,3 

Fonte: Autoria própria. 

 

A capacidade máxima teórica calculada para cada amostra, qq_max, é exibida na 

Tabela 12. Ao comparamos esse máximo teórico com a capacidade de retenção de H2S no 

tempo de breakthrough (qbt) nas condições estudadas, percebe-se que o limite superior teórico 

esteve longe de ser atingido por todas as amostras. Com estes dados apenas, não é possível 

concluir com exatidão a respeito dos mecanismos de adsorção, se ambos contribuem de forma 

equivalente ou não. Se espera que o valor teórico máximo de adsorção por quimissorção fosse 

menor que o valor real de adsorção por quimissorção, uma vez que o valor teórico considera 

que todo Fe e Na da amostra efetivamente reagiu com o H2S.  

 

Tabela 12 – Comparação das capacidades de adsorção máxima teórica de H2S por 

quimissorção 

Amostras qbt (mg g-1) qq_max (mg g-1) 
qbt (mg g-1) 

 (CASTRILLON et al., 2016) 

Desorex K43 0,34 11,60 - 

Desorex K43-Fe 2,38 45,90 27,88 

Desorex K43-Na 8,16 105,10 155,72 

Fonte: Autoria própria. 
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Dados reportados em um artigo recente de Castrillon et al. (2016) para as mesmas 

amostras (ver Tabela 12), porém em outras condições (10 g de adsorvente, 1000 ppm de H2S 

e 30 °C), revelam que a amostra Desorex K43-Na adsorveu mais que a capacidade máxima 

teórica calculada para Castrillon. Assumindo que interações de H2S com outras espécies 

(quimissorção) são negligenciáveis, a explicação mais plausível para que a capacidade tenha 

superado o máximo teórico é de que há contribuição também da adsorção física.  

 

4.2.2 Efeito da Concentração de H2S 

 

Sabe-se que a composição do biogás varia dependendo do tipo de resíduo 

utilizado para sua obtenção, conforme foi mostrado na Tabela 2. Então, para avaliar como os 

adsorventes se comportam com a variação da concentração e para obter dois pontos da 

isoterma, o efeito da concentração inicial de H2S foi estudado. Para isso, foram realizados 

experimentos a 25 °C nas concentrações inicias de 100 e 200 ppm de H2S em He. 

As curvas de breakthrough para a adsorção de H2S no Desorex K43, Desorex 

K43-Fe e Desorex K43-Na são apresentadas nas Figuras 11, 12 e 13, respectivamente. Como 

esperado, com o aumento da concentração, há uma diminuição (adiantamento) do breakpoint 

para todas as amostras. Isso ocorre porque, com a concentração de alimentação mais alta, a 

vazão mássica (produto da vazão total pela concentração) do componente adsorvido (H2S) é 

aumentada, fazendo com que seu tempo de residência seja diminuído. Como efeito 

secundário, também há um aumento na força motriz (diferença de concentração entre a 

superfície do adsorvente e o gás) ao longo dos poros, resultando assim numa diminuição da 

zona de transferência de massa, que por sua vez resulta em curvas mais íngremes, sendo o 

equilíbrio atingido mais rapidamente (XIAO et al., 2008). 

O efeito da concentração inicial de H2S no processo de adsorção foi mais 

significativo para as amostras Desorex K43 e Desorex K43-Na, apresentando um aumento de 

aproximadamente 1,5x e 1,1x (ver Tabela 13) na capacidade de retenção de H2S, 

respectivamente. Por consequência da impregnação química, pode-se inferir que as isotermas 

de adsorção de H2S (embora não tenham sido medidas) são diferentes para cada amostra. Com 

isto, a forma com que a capacidade de adsorção varia com a concentração ou pressão parcial 

do adsortivo deve ser diferente. No caso das amostras Desorex K43 e Desorex K43-Na, 

percebe-se que, para a região entre 100 e 200 ppm, o aumento da concentração na fase fluida 

também gera um aumento da concentração na fase adsorvida. No caso da amostra Desorex 

K43-Fe, a variação de apenas 7% entre os valores de qbt está dentro da faixa de erro 
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experimental aceitável e, portanto, pode-se concluir que a amostra impregnada com ferro já 

tenha atingido seu patamar de capacidade aos 100 ppm.  

 

Figura 11 – Efeito da concentração inicial de H2S em He (100 e 200 ppm) nas curvas de 

breakthrough para a amostra Desorex K43 a 25 °C 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 12 – Efeito da concentração inicial de H2S em He (100 e 200 ppm) nas curvas de 

breakthrough para a amostra Desorex K43-Fe a 25 °C 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 13 – Efeito da concentração inicial de H2S em He (100 e 200 ppm) nas curvas de 

breakthrough para a amostra Desorex K43-Na a 25 °C 

0 50 100 150 200 250 300

 

 

 100 ppm

 200 ppm
s
in

a
l 
d
o
 d

e
te

c
to

r 
(u

.a
.)

tempo (min)
 

Fonte: Autoria própria. 

 

Trabalhos na literatura relatam também o efeito da concentração inicial no 

processo de adsorção de H2S por carbonos ativados, como por exemplo: i) Xiao et al. (2008) 

mostraram o efeito positivo e significativo da concentração, apresentando uma maior 

capacidade de adsorção quando a concentração de H2S aumentava (200, 400, 600, 800 e 1000 

ppm) a temperatura ambiente no processo de adsorção em um carbono impregnado com 

Na2CO3. Além disso, como observado neste trabalho, o aumento da concentração inicial de 

H2S provoca um breakpoint mais curto, pois os adsorventes são saturados mais rapidamente 

sob alta concentração; ii) Bagreev et al. (2005) avaliaram o comportamento de três carbonos 

ativados impregnados nas concentrações iniciais de H2S (5000, 2000 e 1000 ppm) a 38 °C. Os 

resultados indicam que na menor concentração tem-se a maior capacidade de adsorção. Esse 

desempenho ocorre provavelmente pela química de superfícies dos adsorventes, o equilíbrio, 

a cinética e a dinâmica de adsorção-oxidação do H2S. 

A Tabela 13 sumariza a capacidade de retenção de H2S no breakpoint para as 

amostras nas concentrações iniciais de H2S (100 e 200 ppm). Os resultados obtidos para os 

testes de concentração mostram-se importantes e satisfatórios, o que nos leva a esperar que a 

amostra Desorex K43-Na pode ser utilizada para a remoção do H2S presente em maiores 

concentrações no biogás. O conhecimento do efeito da concentração é um fator 
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imprescindível, uma vez que o biogás pode apresentar quantidades diferentes de H2S; logo, os 

materias que são influenciados positivamente com o aumento da concentração tornam-se mais 

viáveis para a remoção de H2S.  

 

Tabela 13 – Resumo das capacidades de retenção de H2S no tempo de breakthrough para as 

concentrações iniciais 100 e 200 ppm de H2S em He 

Amostras 
qbt (mg g-1) 

100 ppm 200 ppm 

Desorex K43 0,34 0,51 

Desorex K43-Fe 2,38 2,21 

Desorex K43-Na 8,16 9,01 

Fonte: Autoria própria. 

 

4.2.3 Efeito da Temperatura 

 

A temperatura desempenha papel importante no processo de adsorção, podendo 

alterar a quantidade adsorvida e o tempo necessário para que o sistema entre em equilíbrio. 

Em geral, se ocorrer apenas adsorção física o processo é exotérmico, de forma que altas 

temperaturas diminuem a quantidade adsorvida. Por outro lado, quando a capacidade 

adsorvida aumenta com o aumento da temperatura, tem-se indícios da ocorrência de adsorção 

química. Ou ainda, a possibilidade de o aumento da temperatura aumentar a cinética das 

moléculas de tal forma que elas passem a vencer a barreira cinética de poros não acessíveis a 

temperatura mais baixa.  

O efeito da temperatura na adsorção de H2S nos carbonos ativados em questão foi 

avaliado e é mostrado nas Figuras 14, 15 e 16 e na Tabela 14. Observa-se que a amostra 

Desorex K43-Na reteve mais H2S em todas as temperaturas estudadas do que as demais 

amostras, seguindo comportamento esperado e já discutido anteriormente a respeito da 

comparação entre os materiais. A impregnação química com NaOH ou Fe2O3 melhora o 

desempenho da adsorção de H2S em temperatura elevadas, isto devido possivelmente à 

promoção de reações químicas entre o H2S e os compostos impregnados. De acordo com 

Stthikhankaew et al. (2011b), a adsorção de H2S em carbonos ativados impregnados com 

compostos alcalinos pode ser proposta como adsorção física e química, sendo a adsorção 

química favorecida pelo aumento da temperatura. 
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Observa-se na Figura 14 que o aumento da temperatura acarreta uma redução do 

breakpoint e, consequentemente, na capacidade de retenção de H2S para a amostra Desorex 

K43. Esta diminuição acontece porque, com o acréscimo da temperatura, a pressão de vapor 

do adsorbato aumenta e, portanto, aumenta o nível de energia das moléculas de H2S para 

superar a atração de van der Waals e migrar de volta para a fase gasosa (RICHARDS, 2000). 

Porém, a 75 °C, o valor da capacidade volta ao valor obtido a 25 °C (ver Tabela 14). Diante 

disso, foi realizado um experimento a 150 °C nas mesmas condições experimentais dos 

demais, afim de se observar o comportamento da curva de breakthrough. Nota-se que, com o 

aumento da temperatura, houve um acréscimo bastante significativo da capacidade de 

retenção de H2S (ver Tabela 14). Isso sugere que a partir da temperatura de 75 °C, as 

moléculas de H2S são adsorvidas provavelmente por adsorção química, devido à presença do 

ferro na matriz carbonácea.  

 

Figura 14 – Efeito da temperatura (25, 50, 75 e 150 °C) sobre as curvas de breakthrough de 

H2S em He (100 ppm) para a amostra Desorex K43. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Nas Figura 15 e 16 temos as curvas de breakthrough para as amostras Desorex 

K43-Fe e Desorex K43-Na, respectivamente. Observa-se comportamento similar para essas 

amostras, para as quais um aumento da temperatura representou um aumento no breakpoint e 

na capacidade de retenção de H2S. Esses resultados indicam que o processo de adsorção 
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nestes materiais é favorecido pelo aumento da temperatura, sugerindo que pode estar 

ocorrendo quimissorção. Este fato pode ser explicado devido às caraterísticas desses materiais 

e a presença do ferro e sódio devido à impregnação química. Provavelmente o ferro 

impregnado no material (Desorex K43-Fe) está agindo como agente redox, ou seja, está sendo 

um reforço para a oxidação do H2S em enxofre elementar (BAGREEV; BANDOSZ, 2005). 

Além disso, Zicari (2003) reforça que os óxidos de ferro removem o sulfeto de hidrogênio 

pela formação de sulfetos insolúveis. Uma vez que neste processo haverá também reações de 

oxirredução, em que o íon férrico (Fe3+) será transformado em íon ferroso (Fe2+). 

Do mesmo modo, a percentagem elevada de Fe (agente redox) na amostra 

Desorex K43-Na provavelmente contribui para uma maior quantidade adsorvida de H2S 

(BAGREEV; BANDOSZ, 2005). Ainda, a temperatura mais elevada permite que as 

moléculas de H2S tenham uma energia mais elevada para superar a barreira de energia para a 

quimissorção, o que aumenta a possibilidade de reagir com o sódio (Na) impregnado no 

carbono ativado (CHOO et al., 2013). 

 

Figura 15 – Efeito da temperatura (25, 50, 75 °C) sobre as curvas de breakthrough de H2S 

em He (100 ppm) para a amostra Desorex K43-Fe. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 



64 

 

Figura 16 – Efeito da temperatura (25, 50, 75 °C) sobre as curvas de breakthrough de H2S 

em He (100 ppm) para a amostra Desorex K43-Na. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Comportamento semelhante foi reportado por: i) Choo et al. (2013) que avaliaram 

o efeito da temperatura (30, 50 e 70 °C) no processo de remoção de H2S por um carbono 

ativado impregnado com carbonato de potássio, mostrando que a quimissorção é favorecida 

com o aumento da temperatura, enquanto que a fisissorção é desfavorecida; e ii) 

Sitthikhankaew et al. (2011b) que demonstraram o efeito da temperatura (30 e 550 °C) no 

processo de adsorção de H2S usando carbonos ativados comerciais com e sem impregnação 

(KOH, NaOH, Na2CO3, e KI), concluindo que em altas temperaturas (550 °C) os carbonos 

impregnados adsorveram significativamente mais H2S do que a sua matriz por influência 

positiva da adsorção química. 

Observa-se na Tabela 14 que as amostras Desorex K43-Na e Desorex K43-Fe 

praticamente duplicam suas capacidades de retenção quando saem de 25 °C para 75 °C. 

Enquanto, que para o Desorex K43 só aumenta a partir da temperatura de 75 °C. Exibindo no 

teste a 150 °C um aumento em torno de 3x mais do que a 25 °C, isto reforça que em 

temperaturas elevadas tem-se uma influência positiva da temperatura neste material, 

ocorrendo provavelmente a quimissorção. Comparando a capacidade de retenção de H2S no 

tempo de breakthrough a 75 °C com a capacidade máxima teórica de H2S quimissorvido (ver 
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Tabela 12), observa-se que mesmo a temperaturas elevadas os materiais poderiam adsorver 

mais H2S apenas devido às reações químicas que foram descritas anteriormente. 

 

Tabela 14 – Resumo das capacidades de retenção de H2S no tempo de breakthrough para as 

temperaturas 25, 50, 75 e 150 °C 

Amostras 
qbt (mg g-1) 

25 °C 50 °C 75 °C 150 °C 

Desorex K43 0,34 0,24 0,34 1,02 

Desorex K43-Fe 2,38 2,69 4,01 - 

Desorex K43-Na 8,16 10,20 15,64 - 

Fonte: Autoria própria. 

 

Apesar de grande parte da literatura relatar a ocorrência de quimissorção, 

associando-a a um aumento de capacidade de adsorção de H2S em materiais impregnados, 

deve-se também considerar a possibilidade de o aumento da temperatura estar afetando a 

cinética de adsorção. Segundo Yan et al. (2002), a quimissorção entre carbonos impregnados 

e as moléculas de H2S é rápida e ocorre principalmente na superfície do material, enquanto 

que a adsorção física é relativamente lenta e ocorre principalmente nos poros internos do 

carbono. Sabendo da relação de proporcionalidade entre temperatura e difusividade, pode-se 

inferir que o simples aumento da temperatura pode-se favorecer o rompimento de barreiras 

cinéticas possivelmente existentes em níveis de energia mais baixos (i.e. baixas temperaturas) 

fazendo com que mais moléculas possam acessar poros antes não acessados.  

Resgatando as discussões a respeito das PSDs (Figuras 7-9), ficou clara a 

existência de poros que podem se enquadrar na questão levantada sobre uma barreira cinética 

(< 4 Å) que seria vencida com o aumento da temperatura. Em um patamar energético mais 

elevado, as moléculas de H2S poderiam acessar esses ultramicroporos detectados. 

O aumento da temperatura deve aumentar a contribuição da quimissorção no 

processo de remoção de H2S (para os materiais impregnados), conforme discutido, juntamente 

com aumento da cinética de fisissorção, devido ao grande volume de ultramicroporos. Ambos 

os mecanismos são afetados positivamente pelo aumento da temperatura, melhorando a 

capacidade adsorvida. 

A Figura 17 apresenta um comparativo geral do efeito da temperatura na 

capacidade de retenção, onde observa-se melhor o comportamento descrito anteriormente. 

Percebemos um efeito crescente e praticamente linear das amostras Desorex K43-Fe e 
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Desorex K43-Na, o que indica possivelmente que o qbt será favorecido ainda mais com o 

aumento da temperatura. Enquanto isso, o comportamento da amostra Desorex K43 mostra 

uma redução da sua capacidade de retenção, seguido de um aumento, que retorna a sua 

capacidade obtida inicialmente, sendo esses aumentos explicados provavelmente pela 

ocorrência de quimissorção e pelo favorecimento da cinética de adsorção, como relatado 

acima. 

 

Figura 17 – Efeito da temperatura na capacidade de retenção no tempo de breakthrough  
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Fonte: Autoria própria. 

 

Como a adsorção é favorecida pela temperatura nas amostras Desorex K43-Fe e 

Desorex K43-Na, ambas poderiam ser utilizadas para adsorção de H2S a 75 °C, onde 

obtiveram uma melhor capacidade de retenção em comparação com o Desorex K43 e por 

seguinte, o biogás tratado por esses adsorventes já poderia ser alimentado no processo de 

aplicação, seja ele uma turbina, motores de combustão ou caldeiras. Portanto, os 

pesquisadores estão buscando desenvolver adsorventes para processo de dessulfurização a 

altas temperaturas, que favorecem a adsorção química e apresentam alta capacidade de 

adsorção (CAL; STRICKLER; LIZZIO, 2000; CAL et al., 2000; KO; CHU; CHAUNG, 

2005; MENG et al., 2010; TSUKADA et al., 2008; YIN et al., 2012). 
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4.2.4 Regenerabilidade 

 

A possibilidade de regeneração para todas amostras foi testada utilizando 

aquecimento, que simula o que aconteceria em um processo TSA (Temperature Swing 

Adsorption). Uma vez que a adsorção é caracterizada como um processo exotérmico, a 

utilização de altas temperaturas inverte o processo de adsorção, ocorrendo a dessorção. O 

processo de regeneração foi realizado nas condições apresentadas na seção 3.2.2.2. A 

capacidade de regeneração foi avaliada mediante as curvas de breakthrough e utilização da 

Equação 13. Embora os materiais apresentem melhor capacidade de retenção de H2S à 

temperatura de 75 °C, decidiu-se realizar os ciclos a 25 °C para avaliar se nessa temperatura 

onde a adsorção química não é favorecida, os materiais podem ser regeneráveis e utilizados 

em processos cíclicos de adsorção. 

A Figura 18 apresenta as curvas de breakthrough para os quatro ciclos de 

adsorção/dessorção de H2S realizados usando uma mesma amostra do adsorvente Desorex 

K43. Observa-se que estas curvas rompem rapidamente e que o breakpoint sai de 

aproximadamente 12 mim no 1° ciclo, para 8 min no 2° ciclo, e consequentemente, a 

capacidade de retenção de H2S também diminui (ver Tabela 15). A medida que os outros 

ciclos são realizados, o breakpoint diminui quase de maneira insignificante, mantendo assim 

praticamente o mesmo e, por seguinte, a mesma capacidade. Este resultado sugere que, após o 

segundo ciclo, as moléculas de H2S estão sendo adsorvidas apenas por fisissorção, já que com 

a regeneração (dessorção), o material consegue recuperar sua capacidade de adsorção. 

Entretanto, esperava-se que a amostra Desorex K43, por ser a matriz de partida 

para a impregnação, adsorvesse o H2S apenas por interações fracas (adsorção física) e, assim, 

apresentasse a mesma capacidade de adsorção no decorrer dos ciclos. Mas, possivelmente 

devido a presença do ferro em sua matriz, essa amostra teve uma leve redução da sua 

capacidade de retenção de H2S, o que sugere a ocorrência de quimissorção, exemplificada 

pelas reações 2 e 3 descritas anteriormente. 
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Figura 18 – Efeito dos ciclos de adsorção/dessorção de H2S sobre as curvas de breakthrough 

de H2S em He (100 ppm) a 25 °C na amostra Desorex K43. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

As Figuras 19 e 20 apresentam o efeito dos ciclos de adsorção/dessorção nas 

curvas de breakthrough para o Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na, respectivamente. 

Observa-se que as curvas para essas amostras são deslocadas para a esquerda após cada ciclo. 

Nota-se ainda que o breakpoint do 2° ciclo diminui mais do que a metade, em relação ao 1° 

ciclo. E à medida que os outros ciclos são realizados, o breakpoint e a capacidade de retenção 

continuam diminuindo (ver Tabela 15). Deste modo, os experimentos constataram que a 

adsorção de H2S nestes materiais é parcialmente reversível, pois eles sofrem perda de 

desempenho. Essa perda se dá devido possivelmente às ligações químicas que ocorrem entre 

as moléculas de H2S e os compostos impregnados (Fe2O3 e NaOH). Como as reações 2-7 

acontecem, a regeneração não foi suficiente para restaurar a capacidade de adsorção dos 

materiais. Além disso, sugere-se que essas ligações vão sendo desfavorecida com os ciclos, já 

que os agentes catalíticos (Na e Fe) estão sendo desativados, o que serve de reforço para 

justificar a grande redução na capacidade de adsorção após os ciclos de adsorção/dessorção de 

H2S. 
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Figura 19 – Efeito dos ciclos de adsorção/dessorção de H2S sobre as curvas de breakthrough 

de H2S em He (100 ppm) a 25 °C na amostra Desorex K43-Fe. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 20 – Efeito dos ciclos de adsorção/dessorção de H2S sobre as curvas de breakthrough 

de H2S em He (100 ppm) a 25 °C na amostra Desorex K43-Na. 
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Fonte: Autoria própria. 
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A Tabela 15 mostra as capacidades de retenção de H2S no tempo de breakthrough 

para todos os materiais nos quatro ciclos realizados. Para avaliar a eficácia da regeneração 

utilizou-se a correlação de eficiência, onde dividiu-se a capacidade de retenção no 4° ciclo 

pela capacidade obtida no 1° ciclo. De tal modo, essa eficácia informará quanto o material 

pôde voltar a sua condição inicial. A eficiência da regeneração na amostra Desorex K43 

atingiu cerca de 59 %. No entanto, as amostras Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na 

apresentam 20 e 21 %, respectivamente, sofrendo assim uma grande redução da eficiência 

após a execução dos quatro ciclos. Comparando a eficiência entre o 1° e 2° ciclos para as 

amostras, tem-se que para as amostras Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na, a eficiência foi 

em torno de 37 % e 46 %, respectivamente, enquanto a amostra Desorex K43 permaneceu 

com a mesma eficiência (59 %) no decorrer dos ciclos. Esses resultados sugerem que as 

amostras impregnadas não são estáveis para serem utilizadas em processos cíclicos de 

adsorção e faz-se necessário a recarga do leito fixo após o 1° ciclo de adsorção/dessorção de 

H2S. No entanto, a matriz (Desorex K43) se mostra mais estável para os ciclos, já que depois 

do 2° ciclo sua capacidade de adsorção se mantém. 

 

Tabela 15 – Resumo das capacidades de retenção no tempo de breakthrough para os ciclos de 

adsorção/dessorção de H2S a 25 °C 

Amostras qbt (mg g-1) 

1° Ciclo 2° Ciclo 3° Ciclo 4° Ciclo 

Desorex K43 0,34 0,20 0,20 0,20 

Desorex K43-Fe 2,38 0,88 0,58 0,48 

Desorex K43-Na 8,16 3,74 2,72 1,73 

Fonte: Autoria própria. 

 

Os resultados de regenerabilidade nas amostras em estudo, mostraram que o H2S 

fisicamente adsorvido pode ser mais facilmente removido, o que foi representado pela 

regeneração parcial dos materiais. No entanto, as moléculas de H2S que foram possivelmente 

quimissorvidas não foram dessorvidas na condição de regeneração utilizada (12 h a 150 °C 

sob um fluxo de 15 mL min-1 de He). Esse resultado sugere a utilização de temperaturas mais 

elevadas para a dessorção de todo o H2S possivelmente quimicamente adsorvido, como 

relatado na literatura por Bandosz (2002). Ou ainda, a utilização de outros métodos de 

regeneração e até mesmo a re-impregnação dos materiais, como relatado no trabalho de 

Aguilera e Gutiérrez Ortiz (2016). Por fim, para entender melhor o que ocorre com os 
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materiais depois do 1° ciclo de adsorção/dessorção de H2S, foi realizada nova caracterização 

textural com os adsorventes exaustos, como já mencionado na metodologia. 

As Figuras 21, 22 e 23 apresentam as isotermas de N2 em termos de quantidade 

adsorvida, para as amostras Desorex K43, Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na antes e após a 

execução do 1° ciclo de adsorção/dessorção de H2S. Todas as isotermas iniciais (em preto) 

são do tipo I (a), como explicado anteriormente. Após o 1° ciclo (em vermelho), as amostras 

impregnadas (Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na) apresentaram alterações em suas 

características texturais. As isotermas para esses materiais são do tipo I (b), sugerindo uma 

distribuição de tamanho de poros ao longo de um intervalo mais amplo, incluindo mesoporos 

e microporos mais largos, enquanto que a isoterma para a amostra Desorex K43 apresenta o 

mesmo formato inicial e praticamente as mesmas características texturais (ver Tabela 16). 

 

Figura 21 – Isotermas de adsorção/dessorção de N2 a -196,15 °C, inicial e após o 1° Ciclo de 

adsorção/dessorção de H2S na amostra Desorex K43. 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Nota-se que as isotermas nas Figuras 22 e 23 são coincidentes em pressões 

relativas baixas, mas distintas após estas, mostrando que as alterações ocorrem nos 

mesoporos. Essa distinção é mais significativa para a amostra Desorex K43-Fe (ver Figura 

19), que após o 1° ciclo apresentou um elevado volume adsorvido, resultando num aumento 

do volume total de poros (ver Tabela 16) e numa diminuição da sua microporosidade, uma 

vez que o volume total de poros aumentou e o de microporos foi praticamente o mesmo. 
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Comportamento similar é observado para a amostra Desorex K43-Na (ver Figura 20), sendo 

menos pronunciado. 

 

Figura 22 – Isotermas de adsorção/dessorção N2 a -196,15 °C, inicial e após o 1° Ciclo de 

adsorção/dessorção de H2S na amostra Desorex K43-Fe 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 23 – Isotermas de adsorção/dessorção N2 a -196,15 °C, inicial e após o 1° Ciclo de 

adsorção/dessorção de H2S na amostra Desorex K43-Na 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
50

100

150

200

250

300

350

 

 

Desorex K43-Na

Desorex K43-Na - 1°Cicloq
u

a
n

ti
d

a
d

e
 a

d
s
o

rv
id

a
 (

c
m

3
g

-1
)

pressão relativa
 

Fonte: Autoria própria. 
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As distribuições de tamanho de poros (PSDs) iniciais e após o 1° ciclo para todas 

as amostras podem ser encontradas nas Figuras 24, 25 e 26. Nelas observam-se melhor o 

comportamento dos poros das amostras de carbonos ativados após os ensaios de adsorção de 

H2S. A Figura 24 apresenta as PSDs para a amostra Desorex K43, nas quais se nota que as 

PSDs praticamente se sobrepõem, ratificando assim que, após a adsorção de H2S, o material 

não sofreu alterações nas suas características texturais, como foi observado pela comparação 

entre as isotermas e as características texturais calculadas (ver Tabela 16). 

Por outro lado, as PSDs apresentadas na Figura 25 para o Desorex K43-Fe são um 

pouco distintas. Percebe-se que, após o 1° ciclo, há uma diminuição do volume de microporos 

na região de 5 a 10 Å e um acréscimo na região entre 10 a 20 Å (microporos mais largos), de 

forma que foi verificado praticamente o mesmo volume de microporo após o 1° ciclo (ver 

Tabela 16). Observa-se ainda que a região de mesoporos (20 a 25 Å) tem um aumento. Já na 

Figura 26 tem-se uma similaridade entre as PSDs para o Desorex K43-Na, mas nota-se um 

aumento na região de 10 a 15 Å, evidenciando os microporos mais largos constatados pelo 

formato da isoterma. 

 

Figura 24 – Distribuição de tamanho de poros para a amostra Desorex K43 inicial e após o 1° 

Ciclo de adsorção/dessorção de H2S, obtidas a partir da isotermas de N2 com o uso da NLDFT 
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Fonte: Autoria própria. 
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Figura 25 – Distribuição de tamanho de poros para a amostra Desorex K43-Fe inicial e após 

o 1° Ciclo de adsorção/dessorção de H2S, obtidas a partir da isotermas de N2 com o uso da 

NLDFT 
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Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 26 – Distribuição de tamanho de poros para a amostra Desorex K43-Na inicial e após 

o 1° Ciclo de adsorção/dessorção de H2S, obtidas a partir da isotermas de N2 com o uso da 

NLDFT 
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A Tabela 16 apresenta um resumo das propriedades texturais obtidas a partir das 

isotermas de adsorção/dessorção de N2 a -196,15 °C. Percebe-se que, após a adsorção de H2S, 

houve um aumento da área superficial e do volume total de poros para as amostras Desorex 

K43-Fe e Desorex K43-Na, enquanto para a amostra Desorex K43 foram observadas as 

mesmas características texturais. Este resultado não era esperado, uma vez que noutros 

trabalhos da literatura (AGUILERA; GUTIÉRREZ ORTIZ, 2016; BAGREEV; BANDOSZ, 

2002, 2005; CHOO et al., 2013; MONTELEONE et al., 2011; SITTHIKHANKAEW et al., 

2014a; YAN et al., 2004), a caracterização textural apresentada antes e após a adsorção de 

H2S apresentou uma perda significativa da área superficial e volume total de poros, pois após 

a adsorção ocorre o bloqueamento dos poros e os produtos das reações químicas para os 

carbonos ativados impregnados se depositam sobre a superfície carbonácea, afetando assim, a 

estrutura de poros dos adsorventes. 

 

Tabela 16 – Resumo das propriedades texturais das amostras Desorex K43, Desorex K43-Fe 

e Desorex K43-Na, antes e após o 1° Ciclo de adsorção/dessorção de H2S 

Amostras 

Área 

BET, 

(m2 g-1) 

 

Volume Total 

de Poros 

(cm3 g-1) 

Volume de 

Microporos 

(cm3 g-1) 

Microporosidade (%) 

Desorex K43 1003 0,48 0,37 77 

Desorex K43 

1° Ciclo de H2S 
1050 0,51 0,39 76 

Desorex K43-Fe 952 0,43 0,36 84 

Desorex K43-Fe 

1° Ciclo de H2S 
1044 0,58 0,38 66 

Desorex K43-Na 815 0,38 0,30 79 

Desorex K43-Na 

1° Ciclo de H2S 
884 0,47 0,32 67 

Fonte: Autoria própria. 

 

Considerando que o volume de microporos permaneceu o mesmo, o aumento do 

volume total de poros é consequência do aumento dos mesoporos. Este aumento pode ser 

devido à formação de moléculas maiores (produtos das reações) no interior dos poros da 

amostra, que dilatam a cavidade dos poros, como efeito da adsorção química (AGUILERA; 

GUTIÉRREZ ORTIZ, 2016). Apesar de ocorrer o aumento da área superficial e do volume 
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total de poros para as amostras Desorex K43-Fe e Desorex K43-Na, observa-se pelos ciclos 

de adsorção/dessorção de H2S (ver Figuras 19 e 20) que a capacidade de retenção de H2S (ver 

Tabela 15) decresce mais do que 50 % depois do 1° ciclo. Isso sugere a forte influência dos 

agentes impregnados na adsorção de H2S, uma vez que mesmo à temperatura ambiente pode 

estar ocorrendo quimissorção e após o 1° ciclo, perde-se provavelmente os sítios ativos 

provenientes da impregnação. Embora o aumento da área superficial e do volume total de 

poros favoreçam a adsorção física de gases, nota-se uma elevada perda da capacidade de 

retenção, indicando que as moléculas de H2S são preferencialmente adsorvidas por 

mecanismos de adsorção química. 

Este resultado mostra que a capacidade de adsorção de um adsorvente não pode 

depender apenas das propriedades texturais, tais como área superficial e volume total de poros 

(LAU et al., 2016). E, especificamente para a remoção de H2S, os metais impregnados são o 

fator determinante, já que a matriz (Desorex K43) apresenta maior aérea superficial e volume 

total de poros, mas exibiu em todos os testes de adsorção baixa capacidade de retenção de 

H2S. Além disso, a não variação das propriedades texturais dessa amostra após a adsorção de 

H2S sugere que a quimissorção ocorra na superfície, já que não houve o alargamento dos 

poros devido aos produtos das reações, como observado nos demais carbonos (Desorex K43-

Fe e Desorex K43-Na). Ou ainda, a quimissorção que ocorre a temperatura ambiente não é 

intensa, já que adsorve pouco H2S e, por isso, não há a variação das propriedades texturais. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 Conclusões 

 

Neste trabalho, foram realizados experimentos em leito fixo para avaliar o 

desempenho de três carbonos ativados - com e sem impregnação química - na adsorção de 

H2S. Uma vez que o H2S é o principal contaminante do biogás, sua remoção é imprescindível 

para que esta mistura combustível possa ser utilizada como uma fonte sustentável alternativa 

aos combustíveis fósseis. As conclusões acerca dos resultados obtidos no presente trabalho 

são apresentadas a seguir: 

 

 As isotermas de N2 a -196, 15 °C e a análise elementar (FRX) indicam que a matriz 

Desorex K43 foi impregnada, o que ocasionou uma redução da área superficial e do 

volume total de poros, além de induzir a presença dos elementos Na e Fe nas amostras 

Desorex K43-Na e Desorex K43-Fe, respectivamente. A presença do sódio (Na) na 

amostra Desorex K43-Na provocou elevado teor de pH, enquanto as amostras Desorex 

K43 e Desorex K43-Fe apresentaram pH neutro. As propriedades texturais indicaram 

que todas as amostras apresentaram elevada área superficial, volume total de poros, de 

microporos e de ultramicroporos, que são potencialmente interessantes para a adsorção 

de gases como o H2S. 

 

 Os testes de adsorção de H2S (100 ppm) a 25 C utilizando a família Desorex K43 

permitiram observar que o Desorex K43-Na apresentou a maior capacidade de 

adsorção de H2S, seguido do Desorex K43-Fe e Desorex K43. Embora a impregnação 

tenha reduzido a área superficial e o volume total de poros da matriz, houve um 

aumento na capacidade de adsorção de H2S à pressão atmosférica e temperatura 

ambiente. Após a impregnação, as moléculas de H2S não são adsorvidas apenas por 

adsorção física, mas provavelmente também por adsorção química, indicando assim 

que a impregnação química é o fator determinante para obtenção de uma elevada 

capacidade de retenção de H2S. 

 

 As curvas de breakthrough de H2S em He (100 e 200 ppm) a 25 °C permitiram 

observar que todas as amostras apresentaram diminuição no breakpoint com o 

aumento da concentração, mas as amostras Desorex K43 e Desorex K43-Na 
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apresentaram influência positiva, adsorvendo mais H2S com o aumento da 

concentração inicial, enquanto a amostra Desorex K43-Fe, possivelmente já teria 

atingido sua capacidade máxima de adsorção. 

 

 As curvas de breakthrough de H2S (100 ppm) obtidas a diferentes temperaturas (25, 

50, 75 e 150 °C) mostraram que a amostra Desorex K43-Na apresentou a maior 

capacidade de adsorção de H2S em todas as temperaturas estudadas. Os resultados 

indicam que o mecanismo dominante é o de quimissorção, visto que o aumento da 

temperatura favorece a adsorção para as amostras impregnadas, e para a matriz esse 

efeito só é predominante para temperaturas acima de 75 °C. Além disso, tem-se a 

contribuição da cinética de adsorção, já que as PSDs do CO2 exibiram a presença de 

ultramicroporos em proporção mais elevada do que nas demais amostras. 

 

 O estudo de regenerabilidade mostrou que as amostras não são indicadas para serem 

utilizadas em processos cíclicos de adsorção, uma vez que ocorre perda significativa 

da capacidade no decorrer dos ciclos. Essa perda é mais expressiva para os materiais 

impregnados, devido provavelmente ao mecanismo de quimissorção, onde sugere-se a 

formaram ligações entre as moléculas de H2S e os agentes impregnados (NaOH e 

Fe2O3), tornando-as mais difíceis de serem removidas durante a regeneração. Já a 

matriz (Desorex K43), por ter apresentado capacidade de adsorção baixa, manteve 

suas propriedades texturais depois do 1° ciclo, indicando predominância de 

mecanismo de adsorção física à temperatura ambiente e melhor potencial para uso em 

processos cíclico. 

 

5.2 Sugestões para trabalhos futuros 

 

Como sugestão para estudos futuros e um melhor entendimento da temática 

apresentada nessa dissertação, indico os seguintes pontos: 

 

 Obtenção das curvas de breakthrough completa e da capacidade adsorvida no 

equilíbrio para a modelagem, simulação e otimização do processo. 

 Testar outras técnicas de regeneração para avaliar melhor a regenerabilidade dos 

adsorventes. 
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 Caracterizar os materiais após a adsorção de H2S em relação a suas características 

físico-químicas para observar as possíveis alterações nos adsorventes e evidências 

da ocorrência de quimissorção. 

 Realizar estudos de simulação molecular para ajudar na compreensão e 

interpretação dos mecanismos de adsorção química e física.
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