
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

LARESSA CACIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO TRATAMENTO DE CARVÃO ATIVADO COMERCIAL COM 

KOH/KNO3 SOBRE A REMOÇÃO DE H2S DO BIOGÁS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALOTINA 

2021 



LARESSA CACIANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFEITO DO TRATAMENTO DE CARVÃO ATIVADO COMERCIAL COM 

KOH/KNO3 SOBRE A REMOÇÃO DE H2S DO BIOGÁS 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso 
apresentado como requisito parcial para 
conclusão do Curso Superior de Engenharia 
de Energia da Universidade Federal do 
Paraná. 

 
Orientador: Prof. Dr. Helton José Alves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALOTINA 

2021 



TERMO DE APROVAÇÃO 

 

LARESSA CACIANO 

 

 

 

EFEITO DO TRATAMENTO DE CARVÃO ATIVADO COMERCIAL COM 

KOH/KNO3 SOBRE A REMOÇÃO DE H2S DO BIOGÁS 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao curso de Graduação 

em Engenharia de Energia, Setor de Palotina, Universidade Federal do Paraná, 

como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Engenharia de 

Energia.  

 

 

______________________________________ 

Prof. Dr. Helton José Alves  

Orientador - Departamento de Engenharias e Exatas - UFPR 

 

______________________________________ 

Prof. Dra. Adriana Ferla de Oliveira  

Departamento de Engenharias e Exatas – UFPR 

 

______________________________________ 

             Prof. Dr. Fabiano Bisinella Scheufele 

             Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR 

 

 

 

Palotina, 30 de Novembro de 2021. 



AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais Afonso Caciano e Célia Caciano e minhas irmãs, 

que sempre incentivaram e forneceram apoio em toda minha jornada de estudos. 

A todos os meus professores, desde os anos iniciais do ensino 

fundamental, até a graduação, por todos os ensinamentos e a todos os colegas 

professores, pela amizade e aprendizados.  

Ao meu orientador Prof. Dr. Helton José Alves, por ter me acolhido, 

apoiado e incentivado em todas as fases de elaboração deste trabalho de TCC, 

além de trabalhos de Iniciação Científica e extensão desde o início da minha 

graduação em 2017.  

Ao Técnico do LABMATER onde foi realizado este trabalho, Lázaro 

Gasparrini, por sempre ajudar nas diversas etapas experimentais.  

À Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR)– Campus 

Toledo, pela disponibilidade de caracterização das amostras. 

Aos meus queridos amigos, colegas da turma, colegas do LABMATER, 

cada um à sua maneira, pela amizade inestimável. Por tudo que foi vivenciado 

nesses longos cinco anos extenuantes, mas que valeram a pena serem vividos 

a cada momento em razão dos aprendizados no campo da Engenharia de 

Energia e no campo da vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um espírito nobre engrandece o menor dos homens. 

 (THEODORE ROOSEVELT) 

 



RESUMO 

 

O sulfeto de hidrogênio (H2S) é o principal poluente do biogás responsável pela 
corrosão em unidades de geração de energia, danos aos motores dos veículos 
e contaminação de catalisadores do processo de reforma do biogás. Pensando 
em economia circular, recentes iniciativas de investigação tiveram o objetivo de 
desenvolver materiais adsorventes rentáveis para tratamento de biogás. Nesse 
contexto, a adsorção em carvão ativado impregnado com agentes alcalinos vem 
mostrando bom desempenho, devido às características texturais, morfológicas e 
química de superfície, que contribuem com o processo de adsorção do H2S. 
Assim, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho do carvão 
ativado comercial submetido a modificação estrutural com diferentes proporções 
dos agentes químicos hidróxido de potássio (KOH) e nitrato de potássio (KNO3) 
para a adsorção do H2S do biogás por meio de ensaios em coluna de leito fixo. 
Os materiais foram caracterizados por Microscopia Eletrônica de Varredura 
(MEV), Espectroscopia Eletrônica de Energia Dispersiva (EDS), Fisissorção de 
N2 (BET/BJH) e Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 
(FTIR). Os ensaios de adsorção foram realizados em coluna de leito fixo com 
fluxo ascendente contínuo, utilizando vazão volumétrica de 1,8 L min-1 com 
temperatura de 45°C, pressão de 2 bar e padrão de H2S de 1000 ppm. As 
análises de Fissisorção de N2 mostraram que todos os materiais possuem 
elevada área específica e presença de microporos, já o FTIR e o EDS revelaram 
a presença de diversos grupos oxigenados na superfície do material, sendo 
estes, sítios ativos que contribuem para a adsorção do H2S. A capacidade de 
adsorção de H2S do carvão ativado aumentou cerca de 10 vezes com a 
impregnação, onde o carvão sem impregnação apresentou capacidade de 
adsorção na ruptura de 8,55 mg g-1 e na saturação de 60,54 mg g-1, já o material 
impregnado somente com KOH (7 g) demonstrou a melhor capacidade de 
adsorção na ruptura de 97,67 mg g-1 e na saturação de 176,71 mg g-1. Os 
ensaios realizados irão fornecer dados experimentais para a especificação de 
materiais promissores visando a construção e dimensionamento de colunas para 
uso em escalas maiores. 

 

Palavras-chave: Adsorção; Biogás; Carvão ativado; Dessulfurização. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

Hydrogen sulfide (H2S) is the main biogas pollutant responsible for corrosion in 
power generation units, damage to vehicle engines, and contamination of 
catalysts in the biogas reforming process. Thinking about the circular economy, 
recent research initiatives have aimed to develop cost-effective adsorbent 
materials for biogas treatment. In this context, the physical adsorption on 
activated carbon impregnated with alkaline agents has been showing good 
performance, due to the textural, morphological and surface chemical 
characteristics, which contribute to the H2S adsorption process. Thus, the present 
work aimed to evaluate the performance of the structural modification of 
commercial activated carbon with different proportions of the chemical agents 
potassium hydroxide (KOH) and potassium nitrate (KNO3) for the adsorption of 
H2S from biogas through fixed bed column tests. The materials were 
characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM), Energy Dispersive 
Electron Spectroscopy (EDS), Nitrogen Fissorption (BET/BJH) and Infrared 
Spectroscopy (FTIR). The adsorption experiments were carried out in a fixed bed 
column with continuous upward flow, using volumetric flow rate of 1.8 L min-1 with 
temperature of 45°C, pressure of 2 bar and H2S standard of 1000 ppm. The N2 
fisistion analysis showed that all materials have high specific area and presence 
of micropores, FTIR and EDS revealed the presence of several oxygenated 
groups on the surface of the material, which are active sites that contribute to the 
adsorption of H2S. The H2S adsorption capacity of the activated carbon increased 
about 10 times with the impregnation, where the carbon without impregnation 
showed adsorption capacity at breakdown of 8.55 mg g-1 and at saturation of 
60.54 mg g-1, while the material impregnated only with KOH (7 g) showed the 
best adsorption capacity at breakdown of 97.67 mg g-1 and at saturation of 176.71 
mg g-1. The tests performed will provide experimental data for the specification of 
promising materials for the construction and sizing of columns for use in larger 
scales. 

 

Keywords: Adsorption; Biogas; Activated Charcoal; Desulphurisation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A demanda por energia aumenta a cada dia devido ao crescimento 

populacional e industrial, sendo que a maior parte desta demanda é atendida por 

combustíveis fósseis. As emissões de poluentes pela queima de derivados do 

petróleo têm sido o foco de muitas pesquisas e preocupações pelo mundo. 

Dessa forma, diversos países buscam fontes renováveis e tecnologias limpas 

para a geração de energia (NASCIMENTO, 2018). 

Dentro do cenário mundial, o Brasil se destaca por sua liderança como 

país com maior porcentagem de fontes renováveis em sua matriz energética com 

19 % de biomassa da cana, 12,6 % de geração hídrica, 8,9 % de lenha e carvão 

vegetal e 7,7 % de outras fontes.  Dentre as outras fontes podem-se destacar a 

solar e o biogás que no balanço 2019/2020, o biogás apresentou aumento de 18 

% na geração (EPE, 2020). Isso pode estar atrelado a vários incentivos para a 

implantação de plantas de geração de biogás, já que este biocombustível tem 

como matéria prima resíduos domiciliares, industriais e agrícolas, transformando 

um passivo ambiental em produto com valor comercial considerável (SANTOS, 

2018).  

O biogás é um biocombustível derivado da digestão anaeróbia de matéria 

orgânica, composto principalmente de metano (CH4) (50-80 %), porém também 

são gerados outros gases considerados contaminantes, como o CO2, H2S e NH3, 

que reduzem o potencial calorífico do biogás e podem causam corrosão de 

equipamentos utilizados nos processos, além de outros danos, sendo necessária 

a remoção (POSSA, 2018). Na presença de umidade esses gases formam 

hidróxidos que afetam diretamente as tubulações dos sistemas de transporte e 

armazenamento causando corrosão, além de causar danos severos em motores 

e geradores, que são constituídos majoritariamente de ligas metálicas (FILHO et 

al., 2018). O uso do biogás para geração de energia deve ser precedido de 

técnicas de melhoria de sua qualidade, a fim de se remover os contaminantes, 

envolvendo processos de purificação onde são retirados a umidade, CO2, NH3 e 

o H2S, aumentando assim o seu poder calorífico e acarretando em elevada 

pureza.  
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Dentre os contaminantes o H2S vem se destacando devido à sua alta 

toxicidade que pode provocar sérios danos à saúde humana e ao meio ambiente 

de um modo geral, além de corrosão a equipamentos utilizados no processo de 

aproveitamento e refino do biogás (RODRIGUES et al., 2007). Desta forma, é 

necessário estudar o processo de remoção deste contaminante advindo 

principalmente do biogás de dejetos animais que apresentam maiores 

concentrações de H2S. 

As tecnologias de remoção de H2S, tratam-se de processos físicos, 

químicos e biológicos, como a adsorção em materiais sólidos, lavagens, filtros 

biológicos. A adsorção vem mostrando como uma alternativa por possibilitar a 

utilização de diversos materiais como adsorventes, 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). 

Um dos materiais mais utilizados e que apresenta as características 

desejáveis em adsorventes é o carvão ativado, que possui elevada porosidade 

e área específica, além de boa resistência mecânica (POSSA, 2018). 

O carvão ativado pode ter suas propriedades texturais alteradas através 

da impregnação química melhorando a eficiência e seletividade do material na 

adsorção. A presença de grupos oxigenados na superfície do material fornece 

alta afinidade entre adsorvente-adsorvato podendo atuar como sítios ativos para 

a adsorção de H2S (SCHEUFELE et al., 2021). Portanto a impregnação alcalina 

se mostra interessante devido a elevação nos grupamentos oxigenados 

presentes na superfície do carvão, assim materiais como NaOH, KOH e KNO3 

se mostram interessantes agentes oxidantes impregnados para a adsorção de 

H2S. 

Diante do exposto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar a 

eficiência do tratamento de carvão ativado comercial com KOH/KNO3, sobre o 

desempenho do material na remoção do H2S do biogás, em coluna tubular de 

leito fixo. 
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Devido à grande geração de resíduos orgânicos pelo ser humano e 

animais confinados, é necessário um tratamento adequado desse dejeto para 

que não seja descartado de maneira incorreta causando danos ao meio 

ambiente e de maneira eficaz realizar o aproveitamento dos gases gerados 

durante a digestão desse resíduo para a geração de energia sem ser descartado 

livremente na atmosfera.  

O biogás é uma fonte alternativa de energia que pode ser utilizado como 

biocombustível, minimizando a emissão de gases de efeito estufa, podendo ser 

empregado na geração de calor e eletricidade, injeção nas redes de gás natural, 

precursor para a produção de hidrogênio e uso em células a combustível 

(LIANGCHENG et al., 2014; POSSA, 2018). No entanto, o biogás necessita de 

um processo de tratamento para elevação do poder calorífico removendo o CO2 

e purificação de contaminantes como H2S e NH3.  

A purificação do biogás pode ser realizada através de tratamento físicos, 

químicos ou biológicos. A adsorção vem se destacando nesse cenário devido a 

disponibilidade de materiais adsorventes, eficiência, seletividade e adaptação na 

indústria, além da recuperação do material adsorvente e do poluente através da 

dessorção (RODRIGUES et al., 2007). 

Com um biogás alta pureza pode-se agregar maior valor ao mesmo, 

tornando-o adequado para usos que exigem tal condição, como por exemplo 

fonte de metano para processos catalíticos, reforma para produção de gás de 

síntese e utilização em células a combustível de alta temperatura através da 

reforma interna (ALVES, et al., 2013). Isso coloca o biogás em outro patamar, e 

poderá viabilizar sua inserção em nichos de mercado ainda não ocupados.  

Assim o presente trabalho visa a purificação do H2S presente no biogás, 

elevando seu poder calorífico para utilização como biometano de elevada 

pureza, empregando o carvão ativado comercial já bem difundido no mercado e 

com propriedades desejáveis como adsorvente, avaliando a capacidade de 

remoção do H2S quando este material é submetido a impregnação alcalina com 

método de simples execução e agentes químicos de baixo custo.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivos gerais 

  

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho da 

modificação química e textural do carvão ativado comercial com os agentes KOH 

e KNO3 para a adsorção do H2S do biogás em coluna de leito fixo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

  

a) Impregnar o carvão ativado (CA) com diferentes concentrações de 

solução alcalina (KOH/KNO3), buscando elevar a área específica, 

quantidade de microporos e grupos funcionais oxigenados do CA; 

b) Realizar a caracterização química, morfológica e textural do 

material adsorvente por Espectroscopia no Infravermelho por 

Transformada de Fourier (FTIR), Fisissorção de Nitrogênio 

(BET/BJH), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS); 

c) Realizar o levantamento de curvas de ruptura e dados cinéticos, e 

de saturação completa de H2S em coluna de leito fixo;  

d) Determinar a capacidade de adsorção dos carvões modificados.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 BIOGÁS 

 

O biogás está se tornando uma fonte alternativa de geração de energia 

muito promissora devido ao seu baixo custo de obtenção e potencial de produção 

de forma descentralizada.  

No cenário mundial a capacidade instalada para produção de biogás é de 

20.150 MW, onde cerca de 7.459 MW são na Alemanha, 2.291 MW nos Estados 

Unidos, 1.858 MW no Reino Unido e no Brasil são 417,20 MW de capacidade 

instalada (IRENA, 2021). 

O Brasil é reconhecido mundialmente pela alta participação das energias 

renováveis em sua matriz energética nacional. Atualmente, a matriz elétrica (que 

faz parte da matriz energética) do Brasil tem 83,0 % da sua energia originária de 

fontes renováveis, com participação liderada pela hidrelétrica (64,9 %), seguida 

da eólica (8,6 %), biomassa e biogás (8,4 %) e solar (1,0 %) (EPE, 2020). 

O Paraná está em primeiro lugar no ranking de produção de aves de corte 

e em segundo lugar na produção de suínos no país, onde um terço da produção 

é concentrada na região oeste do estado (MAPA, 2020; IBGE, 2016). Além da 

produção de suínos, a região concentra vários aviários, bem como frigoríficos de 

abate e fecularias, que são grandes geradores de resíduos, causando 

preocupação, pois a maioria desses dejetos não recebe tratamento adequado. 

A implantação de biodigestores visando o saneamento ambiental vem sendo 

essencial, e em consequência tem-se a produção de biogás, que contribui de 

maneira favorável na matriz energética do país.  

No Paraná foi instalado no ano de 2019 um projeto inovador desenvolvido 

pela Companhia Paranaense de Energia Elétrica (COPEL) e Centro 

Internacional de Energias Renováveis (CIBiogás), que consiste no 

aproveitamento do biogás para geração de energia a partir de resíduos animais. 

Este projeto, envolvendo 19 propriedades suinícolas e avícolas da região de 

Entre Rios do Oeste por meio de um biogasoduto com cerca de 22 quilômetros. 
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O projeto garante o tratamento dos dejetos animais transformando um agente 

poluidor em biogás e biofertilizante, com a possibilidade do produtor 

comercializar estes produtos, gerando uma renda adicional (CIBIOGÁS, 2019).  

O biogás é produto do processo de decomposição orgânica em 

biodigestores, gerado pelo metabolismo anaeróbico de vários microrganismos. 

Sendo composto, principalmente por metano (CH4, 55 – 80 %), dióxido de 

carbono (CO2, 20 – 45 %), sulfeto de hidrogênio (H2S, 0 – 1,0 %), gás amônia 

(NH3, 0 - 0,05 %) e vapor de água. Sendo que o único gás de valor econômico e 

que pode ser usado como combustível produzido em um biodigestor anaeróbio 

é o metano (LEI et al., 2007; POSSA, 2018). A composição do biogás pode variar 

dependendo da região, da composição dos dejetos que são utilizados no 

biodigestor, da temperatura e pH.  

O H2S, também conhecido como sulfeto de hidrogênio, é um gás incolor, 

mais pesado do que o ar, com odor desagradável de ovos podres. É um gás 

altamente tóxico e irritante, que atua sobre o sistema nervoso, os olhos e as vias 

respiratórias (SOUZA, 2002). 

No Quadro 1, estão apresentadas as concentrações de H2S encontradas 

por alguns autores em relação ao resíduo utilizado para a produção do biogás.  

QUADRO 1- CONCENTRAÇÃO DE H2S NO BIOGÁS EM VIRTUDE DO RESÍDUO 
UTILIZADO 

Resíduo  Concentração de H2S (ppm) Referência 

Aves* 342,1 
(PEREIRA et al., 2018) 

Caprinos*  437,1 

Bovinos e Suínos  1576,9  (MOTTA, 2012) 

Vinhaça de cachaça* <10  (OLIVEIRA, 2019) 

Esgoto  2000  (CRUZ, 2016) 

Aterro sanitário (por dreno) <80 (FREIRE; CASTILHOS JUNIOR, 

2017) 

*biodigestor em batelada. 
FONTE: A autora (2021). 

 

Para Pereira et al. (2018), a concentração de H2S no biogás é atrelada à 

quantidade de enxofre presente na matéria orgânica. A presença deste gás 

também pode ocorrer devido ao aumento de temperaturas e pH no biodigestor 

(OLIVEIRA, 2019).  
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De acordo com a NR-15 Anexo n° 11 do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE, 1978), o limite de tolerância para absorção por vias respiratórias de H2S 

é de 8 ppm por até 48 horas na semana para um trabalhador.  Em referência ao 

Quadro 1, nota-se que os níveis de H2S nos biodigestores estão muito acima do 

aceito pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pela resolução N°8/2015 da 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (Tabela 1), 

o que sugere medidas mitigatórias para o uso do biogás.  

Com a purificação do biogás se obtém o biometano, que é um 

biocombustível gasoso que apresenta elevado teor de metano em sua 

composição (> 90%). Ele reúne características que o torna intercambiável com 

o gás natural em todas as suas aplicações ou passível de ser transportado na 

forma de gás comprimido. A qualidade do biometano é regulamentada por meio 

da Resolução ANP n° 8/2015 que trata da especificação do biometano oriundo 

de produtos e resíduos orgânicos agrossilvipastoris e comerciais e a Resolução 

ANP nº 685/2017 trata da especificação do biometano oriundo de aterros 

sanitários e estações de tratamento de esgoto. Para a comercialização do biogás 

como biometano este deve atender os padrões exigidos pela ANP (Tabela 1) 

(ANP, 2015). 

TABELA 1- ESPECIFICAÇÕES DO BIOMETANO DA RESOLUÇÃO ANP N°8/2015 

Característica  Limite  

Metano 90 %mol 

CO2 máx. 3 %mol 

CO2 + O2 +N2, máx. 10 %mol 

Gás Sulfídrico (H2S), máx.  10 mg m-3 

FONTE: Adaptado de (ANP, 2021). 

Na Tabela 1, se observa que o teor máximo de H2S é de 

aproximadamente 10 ppmmol, necessitando de um rígido processo de 

purificação, já que o biogás in natura apresenta concentrações 

consideravelmente superiores.  

Assim, o biogás purificado é utilizado na geração de calor e eletricidade, 

injeção em redes de gás natural, como combustível, na obtenção de créditos de 

carbono e também pode ser utilizado como precursor para a produção de 

hidrogênio aplicado em células a combustível (LIANGCHENG et al., 2014). A 
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utilização de uma fonte renovável evita a queima de combustíveis fósseis 

evitando a emissão de gases que influenciam no aquecimento global. 

  

2.2 TRATAMENTO DO BIOGÁS 

 

Para que o biogás possa ser utilizado como biocombustível deve-se 

buscar atender os critérios da ANP com níveis de pureza que impliquem em uma 

queima eficiente, gerando o máximo de energia e o mínimo de danos ao motor. 

Segundo Possa (2018), em condições normais de temperatura e pressão, o 

biogás tratado possui poder calorífico de aproximadamente 33.980 kJ m-3, já o 

biogás com 65 % de metano, tem poder calorífico de aproximadamente 22.353 

kJ m-3. 

No biogás são três principais impurezas que devem ser eliminadas, pois 

interferem negativamente na qualidade do biogás. O CO2 diminui o poder 

calorífico do biogás por ser não combustível, o H2S é um gás tóxico, que causa 

corrosão em materiais metálicos e a NH3 torna-se corrosiva na presença de água 

além de ser um gás tóxico (PEREIRA et al., 2018). 

 O H2S trata-se de um gás incolor, ácido, altamente tóxico, corrosivo e 

com odor desagradável. Este é considerado o maior causador de impactos 

negativos do biogás, pois além da corrosão e toxicidade, durante a combustão 

do biogás o H2S é oxidado a óxidos de enxofre SO2 e SO3, que em contato com 

vapor de água levam a formação de ácidos que podem ocasionar a corrosão de 

metais como o cobre, ferro e até mesmo aço, além da formação de chuva ácida 

(MENEZES, 2017). Assim, as técnicas de purificação do H2S ou dessulfurização 

devem ser altamente eficientes, ainda mais quando se trata de aplicações do 

biogás em processos mais refinados como na alimentação de células a 

combustível ou o enquadramento como biometano.   

No tratamento do biogás são eliminados contaminantes. Existem várias 

técnicas de purificação, com o objetivo de potencializar seu uso como fonte de 

energia e contribuindo com a matriz energética de forma descentralizada. Para 
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Kunz, Steinmetz e Amaral (2019) os processos de tratamento e purificação do 

biogás tem como premissas:  

• Ajuste no poder calorífico e remoção de contaminantes que afetam  

• a qualidade do biogás e a vida útil dos equipamentos; 

• A purificação e concentração do biometano para a utilização final 

do biogás.  

Atualmente o processo mais utilizado para purificação do biogás é a 

adsorção com modulação de pressão (Pressure Swing Adsorption - PSA). 

Baseado segundo características de adsorção dos diversos componentes de um 

gás em uma superfície a elevada pressão (GONZÁLEZ, 2015). Este processo 

possui a vantagem de ser de baixa manutenção, desde que não haja a presença 

de umidade e H2S no gás bruto injetado, então o biogás necessita de um pré-

tratamento e a desvantagem é elevada perdas de CH4, sendo de 

aproximadamente 1–5 % (FNR, 2010). 

Outro método é o de lavagem por água (Water Scrubbing – WS), que 

utiliza o princípio da solubilidade dos gases, onde CO2 e o H2S que possuem 

maior solubilidade em água que o CH4, são dissolvidos na coluna de absorção a 

alta pressão, após a redução de pressão essas substâncias são removidas do 

sistema, sendo recolhidos no fundo da torre de absorção e o CH4 retirado no 

topo da coluna (RAIA, 2015). Trata-se de um processo bastante eficiente, 

podendo ser utilizado gases com diferentes quantidades de CO2 e não 

necessitando de um pré-tratamento do biogás a desvantagem é que possui alto 

consumo energético, geração de efluente contaminado e demanda de água, 

nesse a perda de CH4 é de aproximadamente 1 % (CIBIOGÁS, 2019; FNR, 

2010). 

A utilização absorção para purificação foi abordada por Lenzi, Frare e 

Pereira (2015), quando estudaram o processo de remoção do H2S e CO2 do 

biogás por absorção química em solução de Fe/EDTA, obtiveram resultados de 

remoção de 86 % de H2S e até 76 % de CO2 em vazão de 250 mL min-1. 

O processo de separação por membranas também é bastante utilizado, 

operando por processos de difusão. As membranas utilizadas são seletivas para 

o tipo de contaminante gerando assim uma alta eficiência de remoção, porém o 
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custo desse tratamento é elevado sendo utilizado somente em plantas que 

necessitam de alto grau de pureza no biometano (KUNZ; STEINMETZ; 

AMARAL, 2019). 

Os autores Hedayat, Soltanieh e Mousavi (2011), estudaram o uso de 

membranas para a absorção simultânea de CO2 e H2S, os absorventes testados 

foram o MEA/MDEA e DEA/MDEA em módulo de contato de fibra oca de 

polisulfona (PSF) e fluoreto de polivinilideno (PVDF). Os autores concluíram que 

a maior concentração de CO2 na corrente de gás diminui a capacidade de 

adsorção do H2S, o aumento da pressão afeta significativamente a eficiência da 

remoção e a temperatura favorece a remoção de H2S devido a seletividade com 

a mistura MEA/MDEA em concentração de 2400 ppm de H2S.  

Em geral as tecnologias de purificação consistem em princípios químicos, 

físicos e biológicos (Tabela 2), buscando por processos que sejam efetivos, de 

baixo custo, sem impactos ambientais e que possam ser aplicados em alta 

escala (BONATTO, 2013). Os métodos mais utilizados são, a adsorção, 

absorção, oxidação química e separação por membranas seletivas, porém esses 

métodos apresentam ciclos de purificação, elevado custo de operação além da 

geração de subprodutos que posteriormente necessitam de tratamentos (SILVA, 

2019; POSSA, 2018). 

TABELA 2- PROCESSOS DE PURIFICAÇÃO DO BIOGÁS 

Princípio Processo 

Físico 

Adsorção 

Lavadores com água pura 

Membranas seletivas  

Separação criogênica 

Químico 

Absorção com substâncias químicas  

Oxidação térmica  

Oxidação catalítica  

Ozonização 

Biológicos 

Biofiltro 

Biopercolador  

Biolavador  

Tratamento com lodo ativado 

FONTE: Adaptado de (SILVA, 2008). 
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Dentre as tecnologias de purificação, destaca-se a adsorção. Que vem se 

mostrando como uma alternativa eficiente, sendo necessário desenvolver 

materiais com elevada capacidade de adsorção e seletividade, além de 

demonstrarem capacidade de regeneração para que possam ser utilizados em 

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

A exemplo da aplicação de adsorção, Scheufele et al. (2021), realizou a 

modelagem matemática da remoção de H2S do biogás com carvão ativado 

granular comercial, aplicado em coluna de leito fixo de baixa pressão (2 bar) e 

temperatura (45 °C), buscando apoiar projetos de adsorção em escala. O 

trabalho demonstrou cinética favorável, longos tempos de operação, alta 

afinidade adsorvente – adsorvato e capacidade de adsorção nas condições 

propostas. 

Os materiais adsorventes podem utilizar tecnologias já existentes para a 

adsorção e regeneração do material, como a PSA - Pressure Swing Adsorption. 

As espécies adsorvidas são removidas do adsorvente, para a recuperação do 

produto e para a regeneração do adsorvente, que será usado no ciclo seguinte 

(SOUZA, 2002). 

As principais variáveis que devem ser levadas em consideração no 

processo de purificação são: volume de gás a ser purificado, aplicação do 

produto final, custo do processo, concentração do gás contaminante, pressão e 

temperatura (SILVA, 2019; NAGL, 2001). 

 

2.3 ADSORÇÃO EM MATERIAIS POROSOS  

 

A adsorção é uma operação de transferência de massa, a qual implica na 

habilidade de certos sólidos em concentrar na sua superfície determinadas 

substâncias existentes em fluidos líquidos ou gasosos, possibilitando a 

separação dos componentes desses fluidos. Uma vez que os componentes 

adsorvidos se concentram sobre a superfície externa, quanto maior essa 

superfície externa por unidade de massa sólida, mais favorável será a adsorção. 
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Por isso, geralmente os adsorventes são sólidos com partículas porosas 

(NASCIMENTO et. al., 2020). 

O processo de adsorção é classificado como fisissorção ou quimissorção 

de acordo com as forças intermoleculares presentes durante a interação 

adsorvente-adsorvato. Na fisissorção (adsorção física) ocorre uma interação 

mais fraca e reversível entre adsorvente-adsorvato regida principalmente por 

forças de Van der Waals, já na quimissorção (adsorção química) acontecem 

ligações químicas entre as espécies do adsorvato e os centros ativos da 

superfície do adsorvente, exigindo maior energia para a quebra dessas ligações 

quando reversível, acompanhadas de alto calor de adsorção (MENEZES, 2017).  

A adsorção envolve em geral três etapas de transferência de massa 

sucessivas, demonstradas na Figura 1: (i) difusão do adsorvato gasoso até a 

superfície sólida do adsorvente através do filme estagnado sobre a partícula 

(camada limite); (ii) migração do adsorvato através dos poros do adsorvente 

(difusão intrapartícula); e (iii) adesão do adsorvato a superfície porosa do 

adsorvente sólido (ALMEIDA, 2016). As etapas de transporte anteriores à 

difusão no filme (Etapa i) tem caráter convectivo e, portanto, são muito rápidas 

não impactando sobre a cinética global do processo de adsorção.  

FIGURA 1- ESQUEMA REPRESENTATIVO DAS ETAPAS DE ADSORÇÃO 

 

FONTE: ALMEIDA (2016). 

A porosidade é um dos principais fatores no desempenho da adsorção, 

pois são os poros que determinam a capacidade de adsorção de determinadas 

moléculas.  Baseando-se nesta propriedade, a International Union of Pure and 

Applied Chemistry (IUPAC) estabelece uma classificação quanto à forma e ao 

tamanho dos poros (THOMMES et al., 2015). Sendo estas:  

• Microporos: tamanho inferior a 20 Å; 
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• Mesoporos: tamanho entre 20 e 500 Å; 

• Macroporos: tamanho superior a 500 Å. 

Os materiais adsorventes que apresentam microporos são mais indicados 

para a adsorção gasosa (LIN; TENG, 2002). Para Canabrava et al. (2005), o 

volume elevado de microporos e diâmetros entre 8 e 15 Å fornecem um aumento 

na adsorção de CH4.  

As características dos adsorventes incluem a área específica, tamanho 

dos poros, densidade, grupos funcionais presentes na superfície e 

hidrofobicidade do material. Por outro lado, a natureza do adsorvato depende da 

polaridade, tamanho da molécula, solubilidade e acidez ou basicidade. As 

condições operacionais incluem, principalmente, temperatura, pressão, pH e 

natureza do solvente (COONEY, 1999; RUTHVEN, 1984). 

Em princípio, a maioria dos materiais porosos podem ser usados como 

adsorventes para purificação e separação de gases, principalmente os 

microporosos. 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 (SOUZA, 2002). 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 específica (MENEZES, 

2017). 

A utilização de materiais adsorventes vem sendo empregada na 

purificação de combustíveis gasosos, como biogás e gás natural, visando os 

controles rígidos na purificação. Com isso vem-se estudando vários materiais 

adsorventes com o objetivo de identificar materiais com alta capacidade de 

adsorção, regeneração e seletividade (MORAES, 2017).  

Um dos materiais mais utilizados para adsorção é o carvão ativado, que 

se trata de um material carbonáceo, de elevada porosidade e área específica, e 

essas características lhe oferecem a propriedade de alta adsorção 

(FERNANDES, 2010). Além disso, a estrutura e composição química impactam 

diretamente no comportamento dos materiais na adsorção de H2S (PETIT; 
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SEREDYCH; GONDOSZ, 2009). Também são estudados outros materiais para 

utilização como adsorventes, por apresentarem características desejáveis para 

essa aplicação, estes podem ser, peneiras moleculares, argilas, zeólitas e 

resíduos tratados.  

 A temperatura é um parâmetro importante para a adsorção. Segundo 

Nascimento et al. (2020), os efeitos da temperatura estão relacionados com a 

taxa de difusão das moléculas do adsorvato em toda a camada limite externa e 

interna nos poros do adsorvente, equilíbrio de adsorção para determinado 

adsorvato e a velocidade de adsorção.   

O descarte de materiais adsorventes pode gerar grandes problemas 

ambientais devido ao contaminante adsorvido, assim, uma grande dificuldade da 

utilização de adsorventes é a capacidade de regeneração para a reutilização 

sem haver a geração de mais poluentes. A regeneração pode ser térmica, por 

ultrassom, micro-ondas, eletroquímica, microbiológica, por fluido supercrítico, 

com uso de solventes e regeneração química. Apontando que a regeneração 

térmica é a técnica mais utilizada e bem difundida (SILVA, 2019; ZANELLA; 

TESSARO; FÉRIS, 2014).  

No processo de regeneração o composto adsorvido na superfície do 

sólido, pode não ser dessorvido totalmente, mas sem sofrer uma transformação 

química na superfície do adsorvente. A natureza do adsorvato e sua capacidade 

de interagir com o adsorvente são fatores cruciais que controlam a aplicação das 

técnicas de regeneração (ZANELLA; TESSARO; FÉRIS, 2014). 

 

2.3.1 Adsorção com carvão ativado 

 

Os carvões ativados são materiais porosos a base de carbono que 

apresentam uma estrutura grafítica, decorrente do processo de carbonização e 

ativação ou pirólise na ausência de oxigênio em temperaturas compreendidas 

entre 500 a 800 °C e a ativação ocorre na faixa de 700 a 1100 °C (POSSA, 2018; 

VALENCIA, 2007). A ativação é o processo mais importante, pois determina o 
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tamanho dos poros, área específica e grupos funcionais presentes na superfície 

(MATIELLO, 2017). 

A aplicação do carvão ativado se baseia nas propriedades texturais e em 

sua natureza química. Dentre as características do material destaca-se, o grande 

volume de poros, a elevada área específica, alta estabilidade térmica, baixa 

atividade catalítica e grupos funcionais ácidos ou básicos (ALMEIDA, 2016; 

FERNANDES, 2010). 

A presença de supermicroporos (7-20 Å) e ultramicroporos (<7 Å) no 

carvão ativado são fundamentais para a retenção do H2S levando em 

consideração o diâmetro cinético da molécula de 3,6 Å (SCHEUFELE et al., 

2021). Oliveira (2019), estudou a influência de ultramicroporos e impregnação 

do carvão ativado com KOH para a adsorção de H2S, relatando que os poros 

menores são essenciais para que o mecanismo possa ocorrer, assim, quanto 

mais estreitos forem os poros, mais intensas são as interações entre o adsorvato 

e a superfície do material, relatando também que a impregnação com KOH 

apresenta um aumento na quantidade de ultramicroporos no material e melhor 

desempenho para a adsorção, já que o potássio é conhecido por promover uma 

alta retenção de H2S por quimissorção.  

São vários estudos que utilizam o carvão ativado para a adsorção de 

compostos sulfurados, destaca-se a impregnação de produtos químicos 

alcalinos em carvão ativado a fim tornar a superfície básica, o que induz ao 

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

subsequentemente, reage com os agentes alcalinos impregnados na superfície 

do carvão ativado (CHOO et al., 2013). Sendo assim, a impregnação com KOH 

se torna interessante devido a formação de grupos oxigenados no material.  

O H2S interage com os átomos de oxigênio levando a formação de 

espécies C-S e C-SH elevando a capacidade de adsorção (SCHEUFELE et al., 

2021). As reações abaixo demonstram o mecanismo de adsorção física em fase 

gasosa de H2S nos poros do carvão ativado impregnado com KOH. 

H2S (g) → H2S (ads-liq) 

H2S (ads-liq) → HS- 
(ads) + H+ 

H+ + OH- → H2O 
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HS- 
(ads) + K+ (ads) → KHS (ads) 

S2
- (ads) + 2K+ (ads) →K2S (ads) 

 

Onde o H2S (g) e H2S (ads) correspondem a fase fluida e fase adsorvida 

respectivamente e H2S (ads-liq) indica a interação entre o sulfeto de hidrogênio 

e a película de água na superfície do adsorvente.  

A impregnação do KOH promove a dissociação do H2S para íons de 

sulfeto de hidrogênio (HS-) e íons de hidrogênio (H+). Depois a reação ácido-

base e a reação química com o composto impregnado ocorrem para formar 

água, hidrossulfeto de potássio (KHS) e sulfeto de potássio (K2S) adsorvido na 

superfície do carvão (SITTHIKHANKAEW et al., 2011). Quando a umidade está 

presente, o mecanismo do processo de adsorção pode ser diferente, em que a 

combinação da distribuição do tamanho dos poros juntamente com o pH local 

(química da superfície) é preponderante (SCHEUFELE et al., 2021). 

No estudo de Balachandran (2004), que preparou compósitos de carvão 

ativado e óxido de ferro a fim de avaliar a eficiência da remoção de gases 

orgânicos, revelou elevada microporosidade no material, No entanto o aumento 

na quantidade de óxidos de ferro ocasionou o entupimento de poros e então a 

diminuição da área específica, porém isso não afetou a adsorção tendo em vista 

a interação entre o adsorvato e adsorvente.  

Portanto, os carvões ativados impregnados mostram-se como 

adsorventes promissores, usualmente apresentando grande eficiência em 

processos de purificação, além de apresentar a vantagem de serem obtidos a 

partir de diversos materiais e economicamente viáveis (MENEZES, 2017). 

Para Moraes (2017), três características devem ser atendidas pelos 

adsorventes para aderir o gás, tais como: 

• Material sólido e poroso para processo de purificação de gases;  

• Existência de óxidos alcalinos e alcalinos terrosos visando a 

melhora do processo de adsorção de compostos sulfurados; 



30 
 

• Existência das combinações de metais que podem ser 

projetados para melhorar as características específicas, tais 

como, a capacidade de adsorção do enxofre;  

A Tabela 3, traz a comparação de alguns trabalhos realizados por diversos 

autores que demonstraram a utilização do carvão ativado para adsorção de H2S 

em coluna de leito fixo. 

TABELA 3- COMPARAÇÃO ENTRE DIFERENTES UTILIZAÇÕES DO CARVÃO 
ATIVADO PARA A ADSORÇÃO DE H2S EM COLUNA DE LEITO FIXO 

Adsorvente  Condições 

experimentais  

Capacidade de 

adsorção 

Referência  

Carvão ativado com 

KOH, HCl e 

impregnado com Fe 

T=25°C 

C0H2S = 600 ppm 

Q = 50 mL min-1 

m= 18,24 g 

P= 1 atm 

300,58 mg g-1 (KOH) 

670,33 mg g-1 (HCl) 

12.583,54 mg g-1 (Fe) 

(POSSA, 2018) * 

Carvão impregnado 

com KOH, NaOH e 

Na2CO3 

T=25, 50, 75 e 150°C 

C0H2S = 200 ppm 

Q = 100 mL min-1 

m= 0,45 g 

Em T=150°C 

8,78 mg g-1 (KOH) 

7,94 mg g-1 (HCl) 

4,54 mg g-1 (Na2CO3) 

(NASCIMENTO, 

2018) 

Carvão impregnado 

com Fe2O3 e NaOH 

T= 25, 50, 75 e 150°C 

C0H2S= 100 ppm 

Q = 100 mL min-1 

m = 0,6 g 

Em T = 50°C 

2,69 mg g-1 (Fe2O3) 

10,2 mg g-1 (NaOH) 

(MENEZES, 2017) 

Carvão ativado  T=45°C 

C0H2S = 1000 ppm 

Q = 1800 mL min-1 

m= 18,4 g 

P= 2 bar 

8,54 mg g-1 (SCHEUFELE et al., 

2021) 

Carvão ativado 

impregnado com 

KOH e KI 

T=30-550°C 

C0H2S = 3000 ppm 

Q = 100 mL min-1 

m= 1,0 g 

Em T=30°C 

65 mg g-1 (KOH) 

24 mg g-1 (KI) 

(SITTHIKHANKAEW 

et al., 2011) 

Carvão ativado 

impregnado com 

NaOH, KOH e K2CO3 

T=30-70°C 

C0H2S = 3000 ppm 

Q = 450 mL min-1 

m= 2,0 g 

Em T=30°C 

20,3 mg g-1 (K2CO3) 

10,9 mg g-1 (NaOH) 

18,24 mg g-1 (KOH) 

(CHOO et al., 2013) 

 

*análise por fotocolorimetría com método azul de metileno 
C0 = concentração inicial de H2S 
Q= Vazão de gás  
T= temperatura  
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P=Pressão  
M=massa de adsorvente 

FONTE: A autora (2021). 

É descrito por alguns autores que as propriedades texturais, como área 

específica e poros diminui com a impregnação de óxidos ou agentes alcalinos, 

porém a adsorção dos gases é compensada pela afinidade do adsorvato com o 

adsorvente modificado, bem como a ativação química melhora essas 

propriedades (BALACHANDRAN, 2004; MENEZES, 2017; POSSA, 2018; 

SITTHIKHANKAEW et al., 2011). Nascimento (2018), demonstra que o carvão 

tratado com KOH apresentou maior queda na área específica determinada pelo 

método BET, porém teve a maior área na faixa de poros menor que 4 Å (método 

NLDFT) e maior percentual de microporos comparado a outros tratamentos.   

Também é relatado que a impregnação e o aumento na temperatura 

favorecem a quimissorção, ocorrendo principalmente na superfície externa do 

material enquanto a fisissorção ocorre na superfície interna dos poros 

(MENEZES, 2017). Sabendo da relação de proporcionalidade entre temperatura 

e difusividade, pode-se inferir que o simples aumento da temperatura pode 

favorecer o rompimento de barreiras cinéticas possivelmente existentes em 

níveis de energia mais baixos fazendo com que mais moléculas possam acessar 

poros antes não acessados (YAN et al., 2002). 

Diante do exposto se torna interessante o estudo sobre a impregnação de 

agentes alcalinos no carvão ativado comercial, a fim de elevar a área específica, 

quantidade de poros e grupos funcionais oxigenados na superfície do 

adsorvente, buscando potencializar a retenção do H2S. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 PREPARO DOS ADSORVENTES  

 

O carvão ativado utilizado neste trabalho foi o carvão ativado comercial 

(CA), proveniente de casca de coco babaçu conforme Figura 2, do mesmo lote 

de produção do carvão utilizado no trabalho de Scheufele et al. (2021). 

FIGURA 2 - CARVÃO ATIVADO COMERCIAL 

 

FONTE: A autora (2021). 

 O material foi padronizado em uma granulometria de 2,0 a 1,0 mm e 

então submetido a impregnação com KOH.  

Para a impregnação do carvão ativado, adaptou-se a metodologia 

apresentada por Balachandran (2004), onde realizou a impregnação do carvão 

ativado com FeSO4, esta metodologia foi utilizada a fim de avaliar a importância 

dos componentes desta impregnação e visa a adaptação do método. 

De início foram adicionados aproximadamente 30 g de carvão ativado em 

270 mL de água destilada, mantendo sob agitação e aquecimento até 80 °C. 

Após aquecimento, adicionou-se, lentamente e com agitação constante, 130 mL 

de uma solução alcalina de KOH e KNO3 onde as razões foram variadas 

conforme Tabela 4, a fim de verificar qual a razão e a concentração exercem 

melhor influência na adsorção de H2S. A suspensão de carvão ativado e solução 

alcalina permaneceram a 80 °C por 1 hora com agitação e, em seguida, mantidas 

em repouso por aproximadamente 24 horas (Figura 3). Os compósitos foram 
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filtrados e lavados com água destilada para remover as partículas finas e secas 

em estufa à 105 ºC por 24 horas. 

FIGURA 3- SUSPENSÃO DE CARVÃO ATIVADO EM SOLUÇÃO ALCALINA 

 

FONTE: A autora (2021). 

A nomenclatura atribuída aos materiais foi com base na razão de 

KOH:KNO3 presente na amostra que estão apresentados na Tabela 4, 

juntamente com a razão utilizada e a concentração de cada reagente.  

TABELA 4- NOMENCLATURA ATRIBUÍDA AOS AMOSTRAS  

Amostra Razão KOH:KNO3 Concentração 

KOH (mol L-1) 

Concentração 

KNO3 (mol L-1) 

CA 0 0 0 

CA_7:0 7:0 0,312 0 

CA_7:1 7:1 0,312 0,026 

CA_6:2 6:2  0,267 0,049 

CA_5:3 5:3 0,223 0,074 

FONTE: A autora (2021). 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 

 

O carvão ativado foi caracterizado pelas técnicas de: Microscopia 

eletrônica de varredura (MEV), Espectroscopia eletrônica de energia dispersiva 

(EDS), Fisissorção de N2, Espectroscopia no infravermelho com transformada 
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de Fourier (FTIR). Estas caracterizações são necessárias a fim de avaliar as 

propriedades texturais, morfologia, porosidade, propriedades qualitativas e semi-

quantitativas da amostra. 

 

3.2.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia Eletrônica 

de Energia Dispersiva (EDS) 

 

Através da Microscopia Eletrônica de Varredura é possível verificação da 

morfologia das partículas do material e com a Análise de Espectroscopia de 

Raios X por Energia Dispersiva (EDS) acoplado ao MEV é possível a análise 

semiquantitativa dos elementos presentes na amostra. 

As análises foram realizadas na Central de Microscopia Eletrônica da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor Palotina, utilizando o 

microscópio eletrônico de varredura FEI Quanta 440 e o equipamento Penta FET 

Precision OXFORD INSTRUMENTS para as análises de EDS. As amostras 

foram previamente secas em estufa por 24 horas a 100 ºC, foram analisadas 

espalhando-as sobre o porta amostras contendo uma fita de carbono dupla face 

e, posteriormente, foram secas e metalizadas com uma fina camada de ouro na 

superfície (sputtering). As micrografias foram obtidas em diversas ampliações 

em módulo BSE (scattering) utilizando detector de elétrons retro espalhados. 

Foram realizadas três EDS por amostra a fim de resultar em uma média.  

 

3.2.2 Fisissorção de Nitrogênio N2  

 

Para as análises de N2 a área específica foi obtida por meio do método de 

Brunauer-Emmett-Teller (BET) enquanto que o diâmetro e volume de poros foi 

obtido por meio de análises de Barret-Joyner-Halenda (BJH).  

As amostras foram analisadas em aparelho da marca Quantachrome, 

modelo Nova 2000e, disponível no Laboratório de Materiais e Energias 
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Renováveis (LABMATER) da Universidade Federal do Paraná (UFPR) – Setor 

Palotina.  

Para a análise, as amostras foram submetidas a um pré-tratamento a 

vácuo em temperatura de 150 °C por 3 horas para retirada da umidade e 

possíveis espécies adsorvidas da superfície do material. Para o cálculo da área 

por BET foram utilizados dados obtidos a P/Po abaixo ou igual a 0,3. 

 

3.2.3 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Realizou-se a análise de FTIR na Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná – Campus Toledo em aparelho Perkin Elmer, modelo Spectrum 65, 32 

scans disponível no Laboratório Multiusuário (LABCA). 

Os espectros na região de raios infravermelhos foram obtidos na faixa do 

infravermelho médio compreendida entre 600 e 4000 cm-1, com uma resolução 

de 1 cm-1 e 64 acumulações por amostra, utilizando o modo com pastilhas de 

KBr. As leituras foram realizadas a partir das amostras previamente secas em 

estufa a 110 °C.  

 

3.3 UNIDADE EXPERIMENTAL  

  

Para a realização dos ensaios de adsorção, utilizou-se a unidade 

experimental multipropósito do Laboratório de Materiais e Energias Renováveis- 

LABMATER (UFPR- Setor Palotina). Pode-se observar os componentes da 

unidade na Figura 4. 
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FIGURA 4- UNIDADE EXPERIMENTAL MULTIPROPÓSITO 

 

FONTE: A autora (2021). 

Conforme Figura 4, se observa nos pontos (1) Leito fixo de adsorção; (2) 

Resistência elétrica e termopar – Sensor de temperatura; (3) Manômetro – 

Sensor de Pressão; (4) Válvula agulha (pontos de coleta para a análise da 

composição em Cromatografia Gasosa); (5) Engate do cilindro de gás e válvula 

de controle de vazão (entrada do Biogás). A unidade permite a avaliação do teor 

de H2S das amostras de Biogás in natura, o controle de temperatura, pressão, 

vazão de gás no sistema, tempo de equilíbrio dos materiais empregados, altura 

e empacotamento do leito. 

O leito fixo de adsorção é composto por uma coluna tubular a qual 

consiste em um leito de teflon com 2,5 cm de diâmetro interno, revestido por aço 

inox, e 48,5 cm de altura total, a coluna possui controle de temperatura por meio 

de uma resistência que a envolve dentro de um forno. 

 

3.4 CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS ENSAIOS DE ADSORÇÃO  

 

Os experimentos de adsorção consistiram na realização de curvas de 

ruptura e saturação, para o levantamento de dados cinéticos de adsorção, nas 

1 

2 

3 

4 

5 
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quais quantificou-se a concentração de H2S na saída do leito, o qual foi 

empacotado com uma massa definida de material adsorvente, em função do 

tempo (𝐶(𝑡)|𝑧=𝐿). Em todos os ensaios de adsorção as condições operacionais 

foram fixas. Utilizou-se uma vazão volumétrica de 1,8 L min-1 (30 mL s-1) em fluxo 

ascendente, com temperatura de 45 °C, pressão de 2 bar e padrão de H2S de 

1000 ppm com balanço de N2. Condições estas embasadas no trabalho de 

Scheufele et al. (2021), que realizaram a modelagem matemática da remoção 

de H2S do biogás com carvão ativado granular em coluna de leito fixo de baixa 

pressão, buscando apoiar projetos de adsorção em escala e demonstrando 

ótima cinética de adsorção nas condições operacionais utilizadas.  

A curva de ruptura consiste no comportamento da adsorção sobre o 

adsorvente numa coluna de leito fixo preenchida com adsorvente de 

granulometria desejada, inicialmente livre de contaminantes. 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 (MENEZES, 2017).  

Com base no carvão que apresentou melhor desempenho dentre os 

demais carvões ensaiados (maior tempo de ruptura), foi selecionado uma 

amostra para a realização do ensaio de saturação completa, com a finalidade de 

conhecer o comportamento de equilíbrio de concentração entre as fases gasosa 

e sólida, bem como determinar a máxima capacidade de adsorção do material e 

comparar os efeitos da impregnação com o carvão que não recebeu o 

tratamento.  

Uma vez determinada a curva de ruptura e saturação completa, pode-se 

calcular a capacidade de retenção da H2S e eficiência do leito de adsorção de 

acordo com a equação adaptada de Choo et al. (2013), em que Qb é a 

capacidade de adsorção na ruptura (mg g-1), Qe é a capacidade de adsorção na 

condição de saturação completa (mg g-1) e 𝜂 é a eficiência do leito de adsorção.  

𝑄𝑏 =
𝐶0𝑄

𝑚𝑎𝑑𝑠
∫ (1 −

𝐶

𝐶0
)

𝑡𝑏

0

𝑑𝑡 

𝑄𝑒 =
𝐶0𝑄

𝑚𝑎𝑑𝑠
∫ (1 −

𝐶

𝐶0
)

𝑡𝑡

0

𝑑𝑡 
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𝜂 =
𝑞𝑏
𝑞𝑒

 

Em que, C0 é a concentração de H2S de alimentação (2,557 mg L-1), tb e 

tt é o tempo de ruptura e saturação (min) (considerou-se o tempo de ruptura em 

que se atingiu a concentração de 10 ppmmol, sendo este, o limite de H2S 

estabelecida pela ANP Resolução n° 8/2015), Q é a vazão volumétrica de 

alimentação (1,8 L min-1) e Mads é a massa de adsorvente (g).  

As análises das amostras do gás padrão (antes de iniciar os experimentos 

de adsorção) e das amostras coletadas na saída do leito, foram realizadas em 

um cromatógrafo a gás Micro GC modelo C2V-200, Thermo Scientific, com um 

nano detector TCD e colunas do tipo Plot - MS5A (Molecular Sieve 5A) e do tipo 

Bond-U (divinylbenzene type U). O gás de arraste utilizado foi Hélio (99,99 %). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS ADSORVENTES 

 

4.1.1 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectroscopia Eletrônica 

de Energia Dispersiva (EDS) 

 

A caracterização por Espectroscopia Eletrônica de Energia Dispersiva 

(EDS) evidenciou os principais elementos químicos presente nos carvões 

impregnados com diferentes razões KOH/KNO3, antes e após o ensaio de 

adsorção até a ruptura, como pode ser observado na Tabela 5.  

TABELA 5- COMPOSIÇÃO ELEMENTAR SEMIQUANTITATIVA DAS AMOSTRAS 
OBTIDA PELA ANÁLISE DE EDS 

AMOSTRA C O Si K S 

CA 83,45 14,27 2,28 - - 

CA_7:0 69,83 22,44 6,26 1,47 - 

CA_7:0* 83,43 12,76 0,49 2,23 1,10 

CA_7:1 72,88 18,56 1,89 6,67 - 

CA_7:1* 85,26 8,89 - 3,08 1,77 

CA_6:2 77,57 12,75 - 9,68 - 

CA_6:2* 73,07 12,87 1,43 6,55 5,44 

CA_5:3 71,38 17,20 0,32 11,09  

CA_5:3* 75,64 12,86 1,27 8,05 2,26 

*amostra após o ensaio de adsorção até o tempo de ruptura. 

FONTE: A autora (2021). 

Na Tabela 5 se pode observar que o carvão ativado apresenta elevada 

quantidade de carbono (C), presença de oxigênio (O) que pode ser decorrente 

do processo de ativação deste material, além do silício (Si) presente em baixa 

quantidade na amostra. Já os materiais impregnados apresentaram uma 

diminuição no teor de carbono, devido a superfície estar recoberta com outros 

materiais. É importante notar que a quantidade de oxigênio na superfície elevou-

se consideravelmente principalmente na amostra impregnada somente com 

KOH (CA_7:0), nota-se também que os teores de potássio (K) aumentaram com 

o aumento da quantidade de KNO3 devido a concentração deste elemento na 
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impregnação, apresentando maior teor na amostra CA_5:3. As amostras de 

carvão analisadas após o ensaio de adsorção apresentaram teores de enxofre 

de 1,10 % no CA_7:0 e 5,44 % no CA_6:2 em sua superfície, o que pode estar 

relacionado com a interação entre o enxofre e o potássio.   

No trabalho de Cecília et al (2020), quando avaliaram catalisadores Fe2O3 

suportado em sílica oca de micro/mesoesfera para oxidação seletiva de H2S a 

enxofre elementar, apresentam resultados da análise de EDS após os ensaios 

catalíticos, em que os teores de enxofre nos materiais que tiveram maior 

concentração de Fe na superfície foram mais elevados, assim, em 2,5 % Fe teve 

3,84 % de S e em 20 % Fe teve 6,42 % de S. Acrescentando que o alto teor de 

enxofre na forma de enxofre elementar indica que essas espécies são fortemente 

adsorvidas nessas condições de reação (170 a 180 °C). Esse fato bloqueia 

progressivamente a quantidade de sítios ativos disponíveis para a reação de 

oxidação parcial seletiva do H2S, causando uma desativação gradual ao longo 

da reação.  

Na Figura 5 estão apresentadas as imagens obtidas pela análise de MEV 

com aumento de 20.000 vezes para as amostras antes do ensaio de adsorção. 

 

 

CA_7:0 CA 

FIGURA 5- ANÁLISE DE MEV PARA AS MOSTRAS NOS AUMENTOS DE 20.000 VEZES 
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FONTE: A autora (2021). 

O carvão que não recebeu o tratamento (CA) mostra pequenos poros em 

uma superfície lisa, já o efeito causado nos materiais com a impregnação 

química visto nas micrografias da Figura 5, demonstram elevada 

heterogeneidade morfológica com formatos irregulares e estrutura porosa 

decorrente do processo de impregnação, o que pode acarretar na modificação 

da densidade do material.   

CA_5:3 

CA_7:1 CA_6:2 
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Bagreev e Bandosz (2002), estudaram o desempenho da impregnação do 

carvão ativado com NaOH para a dessulfurização, os autores relataram o que a 

impregnação com NaOH promoveu o aumento no pH e na densidade aparente 

do material antes e após o ensaio de adsorção, o que acarreta na elevação da 

capacidade de adsorção por grama de adsorvente (calculado através da 

densidade). 

 

4.1.2 Fisissorção de Nitrogênio N2 

 

Na Tabela 6 é possível observar os valores de área específica, volume de 

poros e diâmetro médio de poros para os materiais analisados. Os valores foram 

obtidos a partir das metodologias de Brunauer-Emmett-Teller (BET) e Barret-

Joyner-Halenda (BJH), utilizada para análise de microporos (7 - 20 Å), 

mesoporos (20 – 500 Å) e macroporos (>500 Å). 

TABELA 6- CARACTERÍSTICAS TEXTURAIS DAS AMOSTRAS POR FISISSORÇÃO 
DE N2 (BET/DFT) 

Amostra  Área específica 

(m2
 g-1) 

Volume de poros 

(cm3 g-1) 

Diâmetro médio de 

poros (Å) 

CA 570,74 0,032 18,81 

CA_7:0 509,85 0,029 18,73 

CA_7:1 509,23 0,022 18,60 

CA_6:2 580,31 0,030 18,78 

CA_5:3 577,77 0,034 18,74 

FONTE: A autora (2021). 

Analisando a Tabela 6 se pode notar que a área específica para o carvão 

sem o tratamento é de 570,74 m2 g-1, com volume de poros de 0,032 cm3 g-1 e 

diâmetro médio de poros de 18,81 Å, que são propriedades desejadas para a 

adsorção de H2S. Nos carvões que possuem maiores quantidades de KNO3 

houve o aumento na área específica sem considerável diferença no volume e 

diâmetro de poros. Já os materiais com maiores quantidades de KOH tiveram 

uma diminuição na área específica e volume de poros, sugerindo o bloqueio de 

alguns poros por moléculas de potássio. O diâmetro médio dos poros está na 

faixa de microporos (<20 Å), destacando o CA_7:0 que apresenta poros mais 
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estreitos. De modo geral, pode-se notar semelhança entre área específica, 

volume e diâmetro de poros, o que sugere que o processo de impregnação não 

promoveu grande mudança textural nas amostras.  

Resultado semelhante ao reportado por Nascimento (2018) e Oliveira 

(2019) que realizaram a impregnação com KOH em carvão ativado vegetal 

demonstrando que a impregnação não promoveu significativas mudanças nas 

propriedades texturais do material.  

A Figura 6 traz as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio (BET) 

para as amostras analisadas.  

FIGURA 6- ISOTERMAS DE ADSORÇÃO E DESSORÇÃO DE N2 
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FONTE: A autora (2021). 

Observado a Figura 6, pode-se classificar todas as isotermas como do 

tipo I(b) segundo a IUPAC, que está presente em materiais sólidos com ampla 

faixa de distribuição de tamanho de poros, incluindo microporos mais largos e 

mesoporos mais estreitos (~2,5 nm). A histerese proveniente do processo de 

condensação capilar, pode ser classificada como do tipo H4, típica de zeólitas e 
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carvões ativados e indica também a presença de micro e mesoporos no material 

(THOMMES et al., 2015). 

Na Figura 7 é possível observar o gráfico de distribuição de raio de poros 

por fisissorção de N2 obtido pelo método BJH para as amostras.  

FIGURA 7- DISTRIBUIÇÃO DE RAIO DE POROS POR FISISSORÇÃO DE N2
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FONTE: A autora (2021). 

Considerando a Figura 7 é possível notar que a predominância de poros 

abaixo de 20 Å (microporos) com distribuição monomodal, todos os materiais 

apresentam características semelhantes com o volume de poros maior na 

amostra CA_5:3 e menor para o CA_7:1 conforme os resultados apresentados 

na Tabela 6.  

 

4.1.3 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR dos carvões estão apresentados na Figura 8, onde 

se nota a similaridade entre as amostras, sendo alguns picos mais intensos, 

como no CA_7:0 e outros menos intensos. 
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FIGURA 8- FTIR PARA OS MATERIAIS ANALISADOS ANTES DOS ENSAIOS DE 
ADSORÇÃO 
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FONTE: A autora (2021). 

A Tabela 7 traz as atribuições das bandas de absorção nos espectros de 

FTIR apresentados na Figura 8.  

TABELA 7 - BANDAS DE ABSORÇÃO NOS ESPECTROS DE FTIR 

Comprimento de onda (cm-1) Atribuição 

3435 -OH (Hidroxila) 

2969, 2921 e 2854 C-H (Alcenos e anéis aromáticos) 

1760 C=O (Carbonila) 

1633 COO (Carboxilato) 

1384, 1339 e 1317 
C=C (Anéis aromáticos, fenólicos ou lignina 

da estrutura do carbono) 

1113 e 1062 Si – O (Silicato)  

953 C-O (álcoois, fenóis, ácidos, éteres ou 

ésteres) 

FONTE: Adaptado de (POSSA, 2018; SCHEUFELE et al., 2021). 

Observando a Tabela 7 e Figura 8 pode-se notar que o alongamento nos 

grupos -OH se dão com o aumento da concentração de KOH impregnado no 

material, bem como, se pode notar uma intensidade maior na ligação Si- O para 

a amostra CA_7:0 devido a maior presença de silício no material, estes 

resultados também são mostrados na análise de EDS. De modo geral, se 
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observa características alcalinas nas amostras, que é desejável para a adsorção 

de H2S.  

A Figura 9 traz o comparativo dos resultados para a análise de FTIR do 

carvão CA_7:0 antes e após o ensaio de adsorção até a ruptura. 

FIGURA 9- FTIR PARA O CARVÃO CA_7:0 ANTES E APÓS O ENSAIO DE 
ADSORÇÃO ATÉ A RUPTURA 
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*amostra após o ensaio de adsorção até o tempo de ruptura. 

FONTE: A autora (2021). 

Na Figura 9, nota-se algumas diferenças entre as amostras, onde se 

destaca a diminuição na intensidade do grupo -OH após o ensaio de adsorção, 

diminuição nos picos relacionados a bandas C-H e elevação na intensidade do 

pico próximo a 1000 -500 cm-1.  

A banda próxima a 1070 e 1122 cm-1 indicam vibrações S=O, em 1135 

cm-1 são referentes a presença de grupos S-O, já as bandas vistas em 562 e 575 

cm-1 correspondem a vibrações C-S o que confirma a incorporação do enxofre 

na estrutura do material (BENTO; CORREA; PILLIS, 2019). 

A diminuição na intensidade dos grupos hidroxila pode estar relacionado 

a dissociação do H2S em HS- e H+, onde nos íons H+ interagem com o -OH e 

levam a formação de H2O na superfície do material. A umidade na superfície do 
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adsorvente favorece a dissociação do H2S, o que resulta em alta capacidade de 

adsorção (SITTHIKHANKAEW et al., 2014). 

 De acordo com Scheufele et al. (2021), os heteroátomos exercem uma 

forte contribuição na superfície química do carbono devido a influência no pH 

médio do adsorvente, principalmente grupos oxigenados que alteram a 

seletividade do carbono em várias reações de adsorção.  

No trabalho de Shen et al. (2019), sobre a importância dos grupos 

funcionais oxigenados na adsorção de H2S em carvão ativado através da teoria 

da densidade funcional, explicam que os grupos pirona, carbonila, éster e 

carboxila são sítios ativos para a adsorção de H2S, levando a formação das 

espécies C-S, C-OH e C-SH, já os grupos hidroxila inibe a formação de grupos 

C-SH, não sendo um sítio ativo de superfície para a adsorção de H2S. 

 

4.2 ENSAIOS DE ADSORÇÃO 

 

A Figura 10 traz a curva de ruptura (C/C0 vs t) para os materiais utilizados 

nos ensaios de adsorção em condições operacionais de 45°C, 2 bar, 18 mL s-1, 

padrão de 1000 ppm de H2S e aproximadamente 18 g de carvão, condições 

adotadas conforme o trabalho de Scheufele et al. (2021).  

FIGURA 10 – CURVAS DE RUPTURA PARA OS CARVÕES IMPREGNADOS EM 

DIFERENTES RAZÕES KOH/KNO3 EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE H2S 
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FONTE: A autora (2021). 

Por meio da Figura 10 pode-se ver que o carvão ativado sem a 

impregnação (CA) demonstrou tempo de ruptura em 40 min, o CA_6:2 

apresentou ruptura em 230 min e o CA_5:3 em 280 min, já carvão impregnado 

com a razão KOH:KNO3 7:1 demonstrou um melhor desempenho na retenção 

de H2S com tempo de ruptura de 400 min (10 vezes melhor que o CA), o que é 

bastante semelhante ao material com a razão 7:0 com tempo de ruptura em 380 

min, porém se considera que o CA_7:0 ofereceu melhor resultado, tendo em 

vista que dispensa o uso de KNO3, tornando a impregnação mais simples, barata 

e evita a utilização de um reagente químico controlado (Ministério do Exército).   

O melhor desempenho destes materiais pode estar atrelado a maior 

presença de grupos funcionais oxigenados na superfície, apresentados através 

das análises FTIR e de EDS. Os resultados apresentados podem estar atrelado 

ao pH alcalino em materiais porosos, que ter efeito significativo na eficiência de 

dissociação de H2S e sua oxidação para enxofre, já que o H2S se trata de um 

gás de caráter ácido promovendo a interação ácido-base que ajuda a imobilizar 

as moléculas de H2S na superfície do adsorvente (BAGREEV; BANDOSZ, 2005). 

 Nesse sentido, apesar dos ensaios serem realizados em baixas 

temperaturas há tendência de ocorrer a quimissorção, devido a impregnação 
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química dos carvões, visto que os melhores desempenhos nos ensaios de 

adsorção foram com os materiais com as propriedades texturais inferiores. 

A partir dos ensaios de ruptura, optou-se por realizar o ensaio de 

saturação para o material que apresentou o melhor desempenho de adsorção, 

comparando com o carvão sem a impregnação. O ponto de saturação é 

alcançado quando a concentração de saída (C) é igual a concentração de 

entrada (C0) de contaminantes na coluna, ou seja, condição de completa 

saturação do leito.  

Na Figura 11, estão apresentadas as curvas de saturação completa do 

leito para o carvão ativado sem impregnação e o carvão ativado impregnado com 

a razão KOH:KNO3 de 7:0. 

FIGURA 11 - CURVAS DE SATURAÇÃO COMPLETA PARA O CARVÃO SEM 
IMPREGNAÇÃO E O CARVÃO IMPREGNADO CA_7:0 EM FUNÇÃO DA CONCENTRAÇÃO 
DE H2S 
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FONTE: A autora (2021). 

O carvão ativado sem impregnação apresentou saturação de adsorção 

em 240 min e capacidade de adsorção Qe de 60,54 mg g-1, já o carvão 

impregnado CA_7:0 demonstrou saturação em 690 min com a capacidade de 

adsorção Qe de 176,71 mg g-1(Figura 11). 
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Na Tabela 8, estão apresentados os resultados para a capacidade de 

adsorção dos materiais utilizados nos ensaios de adsorção, em que Qb 

representa a capacidade de adsorção do material na ruptura e Qe representa a 

capacidade de adsorção em condição de saturação.  

TABELA 8 - CAPACIDADE DE ADSORÇÃO DO MATERIAIS ANALISADOS 

 CA CA_7:0 CA_7:1 CA_6:2 CA_5:3 

Qb (mg g-1) 8,55 97,67 105,42 57,13 71,06 

Qe (mg g-1) 60,54 176,71 - - - 

FONTE: A autora (2021). 

O CA_7:1 apresenta a capacidade de adsorção Qb de 105,42 mg g-1 e o 

CA_7:0 de 97,67 mg g-1 sendo estes os melhores resultados (Tabela 8). Se pode 

destacar a elevada diferença entre os materiais impregnados e o carvão não 

impregnado onde mesmo para o CA_6:2 que apresentou desempenho inferior 

aos demais, a capacidade de adsorção é 6,7 vezes melhor que a matriz. Com a 

capacidade de adsorção na ruptura e saturação, se pode calcular a eficiência do 

leito, que para o CA é de 14,1 % e para o CA_7:0 é de 55,3 %, assim fica evidente 

que a eficiência no material impregnado é superior, havendo melhor 

aproveitamento do leito em relação ao CA.  

Nascimento (2018), utilizando o carvão vegetal impregnado com KOH, 

NaOH e Na2CO3 na dessulfurização em coluna de leito fixo, obteve resultado de 

tempo de ruptura de 83,7 min e capacidade de adsorção de 5,43 mg g-1 (25°C, 

200 ppmH2S, 100 mL min-1 e 0,4 g de adsorvente) para o carvão tratado com 

KOH, que apresentou resultado superior perante os demais tratamentos, cerca 

1,44 vezes melhor que o carvão original. O autor mostra que o melhor 

desempenho do carvão tratado com KOH pode estar atrelado à maior teor de 

ultramicroporos (16,1 %) e também indica que o material apresentou um pior 

resultados de área específica (881 m2 g-1) em comparação com o carvão não 

tratado (1016 m2 g-1), sugerindo então que o melhor resultado de adsorção do 

material está relacionado ao mecanismo de quimissorção. 

Oliveira (2019), avaliou o efeito dos ultramicroporos e química de 

superfície no carvão impregnado com KOH, e observou que a modificação 

química com o agente alcalino elevou a quantidade de ultramicroporos no 

material, onde o material impregnado mostrou desempenho de adsorção 
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superior frente ao carvão matriz, com capacidade de adsorção de 6,36 mg g-1( 

25°C, 200 ppmH2S, 50 mL min-1, 0,4 g de adsorvente), indicando que quando o 

H2S entra em contato com a estrutura do carvão ativado, ele é atraído para os 

poros com maior energia de adsorção, isto é, para os ultramicroporos que geram 

maior interação entre o adsorvente e o adsorvato.  

Avaliando a influência do tratamento do carvão da pirólise de tratamento 

de lodo de esgoto na purificação do biogás, Possa (2018), realizou a 

impregnação do carvão com HCl e KOH. Os ensaios realizados em coluna de 

leito fixo indicaram que o tratamento químico no material influenciou 

positivamente na adsorção dos gases, onde o melhor desempenho para a 

adsorção de H2S (600 ppm) e CO2 (352.000 ppm) foi apresentado pelo carvão 

tratado com HCl com capacidade de adsorção de 670,33 mgH2S g-1 (18,24 g, 50 

mL min-1, 25°C), este material demonstrou elevado volume de poros em relação 

ao carvão tratado com KOH. O autor evidencia que os materiais foram lavados 

até atingir o pH neutro, eliminando o KOH e o HCl da estrutura do material, 

descartando a possibilidade de haver a quimissorção.  

Sitthikhankaew et al. (2014), avaliando o efeito da impregnação com KI e 

KOH sobre o carvão ativado na adsorção de H2S em diversas temperaturas, 

apresentaram resultados de desempenho melhor em temperatura ambiente para 

o carvão tratado com KOH, já em alta temperatura (550°C) ambos os materiais 

apresentaram ótimo desempenho nos ensaios de adsorção utilizando 3000 ppm 

de H2S 0,1 g de adsorvente e fluxo de 100 mL min-1. O carvão impregnado com 

KOH demonstrou área específica e volume de poros inferior, porém a 

capacidade de adsorção foi 4 vezes melhor que a do carvão matriz, sugerindo 

que não ocorre apenas a adsorção física, mas também uma adsorção química. 

Além disso os autores sugerem que a adsorção química parece mostrar efeito 

maior sobre a adsorção de H2S do que a física, enfatizando que na adsorção 

química o H2S é dissociado a HS- e H+ que interagem com a superfície do 

material formando H2O, KHS e K2S. 

Realizando uma análise em escala piloto para o melhor resultado 

apresentado que foi o carvão impregnado com a razão KOH:KNO3 7:0, ou seja, 

7 g de KOH, seriam necessários 23 kg de KOH para a preparação de 100 kg de 

carvão ativado. Dada a melhor eficiência de adsorção do material impregnado, 
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seria vantajoso o processo de impregnação para purificação do biogás já que o 

material apresentou desempenho 10 vezes melhor que o carvão sem 

impregnação utilizando apenas 18 g de adsorvente.  

Portanto, os carvões ativados impregnados mostram-se adsorventes 

promissores, apresentando grande eficiência em processos de purificação, além 

de possuírem a vantagem de serem obtidos a partir de diversos materiais.  
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5. CONCLUSÃO 

 

Buscando a remoção do H2S do biogás, neste trabalho foi realizada a 

impregnação do carvão ativado comercial utilizando os agentes químicos 

KOH/KNO3 visando potencializar seu desempenho no processo de adsorção, 

com a elevação área específica, volume de poros, diâmetro de poros e química 

de superfície. As conclusões em relação aos resultados obtidos são as 

seguintes: 

a) A unidade experimental demonstrou um bom desempenho, eficiência, 

estabilidade e fácil manuseio nos ensaios de adsorção em condições 

operacionais fixas de 45 °C, 2 bar, 30 mL s-1 e 1000 ppmH2S;  

b) A impregnação química do carvão ativado modificou sua estrutura física e 

química, lhe conferindo maior eficiência no processo de adsorção devido aos 

grupos funcionais oxigenados presentes na superfície, evidenciado pelas 

análises de EDS e FTIR; 

O método de impregnação se mostrou satisfatório e pode ser realizado 

somente com o agente alcalino KOH, resultando em um processo mais simples 

e barato, aliado a um melhor desempenho na adsorção de H2S; 

c) Nos ensaios de adsorção o carvão impregnado com a razão KOH:KNO3 7:0 

demonstrou melhor resultado com capacidade de adsorção na ruptura de 

97,67 mg g-1 e na saturação de 176,71 mg g-1, já o carvão sem impregnação 

demonstrou capacidade de adsorção na ruptura de 8,55 mg g-1 e na 

saturação de 60,54 mg g-1 sendo aproximadamente 10 vezes inferior ao 

carvão modificado;  

Assim, o carvão impregnado com KOH possui afinidade com o H2S, 

conferindo elevada capacidade de adsorção e cinética favorável em condições 

amenas de pressão e temperatura, podendo ser aplicado em escala maior, visto 

não necessitar de elevadas temperaturas ou infraestrutura complexa.  

 

 

 

 



54 
 

6. TRABALHOS FUTUROS 

 

a) Realizar curvas de ruptura com o carvão impregnado até a saturação para 

diferentes concentrações de H2S e temperatura; 

b) Avaliar o desempenho do carvão ativado impregnado com KOH para a 

adsorção de outros gases, bem como do biogás in natura; 

c) Realizar a regeneração do material, a fim de avaliar a possibilidade de ciclos 

de adsorção/dessorção; 
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