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SILVA FILHO, Luiz Ferreira - Avaliação e Modelagem da Absorção de H2S do Gás Natural 

em Coluna de Leito Estagnado. Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Área de concentração: Engenharia 

Química. Natal/RN, Brasil, 2013. 
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 

Coorientador: Prof. Dr. Afonso Avelino Dantas Neto 

RESUMO: O gás natural, embora seja composto basicamente de hidrocarbonetos leves, apresenta 

também em sua composição gases contaminantes como o CO2 (Dióxido de carbono) e o H2S 

(Sulfeto de hidrogênio). O H2S, que comumente ocorre nas atividades de exploração e produção 

de óleo e gás, danifica as tubulações de transporte do petróleo e do próprio gás natural. Por isso, a 

eliminação do sulfeto de hidrogênio levará a significativa redução dos custos de operação e a uma 

melhor qualidade do óleo destinado as refinarias, resultando assim num beneficio econômico, 

ambiental e social. Tudo isso demonstra a necessidade de desenvolvimento e aprimoramento de 

sequestrantes que removam o sulfeto de hidrogênio da indústria de petróleo. Atualmente existem 

vários processos para o tratamento do gás natural, utilizados pela indústria petrolífera para 

remoção do H2S, no entanto, eles produzem derivados de aminas que danificam as torres de 

destilação, formando precipitados insolúveis que provocam entupimento dos dutos e originam 

resíduos de grande impacto ambiental. Por isso, a obtenção de um sistema estável em meio 

reacional inorgânico ou orgânico capaz de remover o sulfeto de hidrogênio sem formar 

subprodutos que afetem a qualidade e o custo do processamento, transporte e distribuição do gás 

natural é de grande importância. Para estudar, avaliar e modelar a transferência de massa e a 

cinética da remoção do sulfeto de hidrogênio (H2S) montou-se uma coluna de absorção contendo 

anéis de raschig, por onde o gás natural contaminado com H2S atravessava uma solução aquosa 

de compostos inorgânicos estagnada, sendo por esta absorvida. A essa coluna foi acoplado a um 

sistema de detecção de H2S com interface com o computador. Os dados e Equações do modelo 

foram resolvidos pelo método de mínimos quadrados modificado de Levemberg-Marquardt. 

Neste estudo além da água foram utilizadas as soluções de hidróxido de sódio, permanganato de 

potássio, sulfato de cobre, cloreto férrico, cloreto de zinco, cromato de potássio, sulfato de 

manganês, a baixas concentrações, na ordem de 10 ppm, com o objetivo é avaliar a interferência 

entre parâmetros físicos e químicos da absorção, ou mesmo buscar um melhor coeficiente de 

transferência de massa como é o caso dos reatores de mistura e colunas de absorção operando em 

contra corrente. Nesse contexto a avaliação da remoção do H2S surge como um procedimento 

valioso para o tratamento do gás natural e destino dos subprodutos do processo. Os estudos das 

curvas de absorção obtidos permitiram determinar a etapa controladora da transferência de massa 

dos processos envolvidos, os coeficientes volumétricos de transferência de massa e as 



  
 

concentrações de equilíbrio, assim como, efetuar um estudo cinético. Os resultados mostraram 

que a cinética de remoção do H2S é maior para o NaOH, mas como o estudo foi realizado em 

baixas concentrações de reagente pode-se verificar o efeito das reações secundárias nos outros 

reagentes, principalmente no caso do KMnO4, que mostra seu sub produto, MnO2, também atua 

na absorção do H2S. O CuSO4 e o FeCl3 também apresentaram  boa eficiência de remoção. 

 

Palavras-Chave: Absorção química; Sulfeto de hidrogênio; Gás natural; Transferência de massa.
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Engenharia Química. 

Orientador: Prof. Dr. Eduardo Lins de Barros Neto 

Coorientador: Prof. Dr. Afonso Avelino Dantas Neto 

ABSTRACT: Natural gas, although basically composed by light hydrocarbons, also presents 

contaminant gases in its composition, such as CO2 (carbon dioxide) and H2S (hydrogen 

sulfide). The H2S, which commonly occurs in oil and gas exploration and production 

activities, causes damages in oil and natural gas pipelines. Consequently, the removal of 

hydrogen sulfide gas will result in an important reduction in operating costs. Also, it is 

essential to consider the better quality of the oil to be processed in the refinery, thus resulting 

in benefits in economic, environmental and social areas. All this facts demonstrate the need 

for the development and improvement in hydrogen sulfide scavengers. Currently, the oil 

industry uses several processes for hydrogen sulfide removal from natural gas. However, 

these processes produce amine derivatives which can cause damage in distillation towers, can 

cause clogging of pipelines by formation of insoluble precipitates, and also produce residues 

with great environmental impact. Therefore, it is of great importance the obtaining of a stable 

system, in inorganic or organic reaction media, able to remove hydrogen sulfide without 

formation of by-products that can affect the quality and cost of natural gas processing, 

transport, and distribution steps. Seeking the study, evaluation and modeling of mass transfer 

and kinetics of hydrogen removal, in this study it was used an absorption column packed with 

Raschig rings, where the natural gas, with H2S as contaminant, passed through an aqueous 

solution of inorganic compounds as stagnant liquid, being this contaminant gas absorbed by 

the liquid phase. This absorption column was coupled with a H2S detection system, with 

interface with a computer. The data and the model equations were solved by the least squares 

method, modified by Levemberg-Marquardt. In this study, in addition to the water, it were 

used the following solutions: sodium hydroxide, potassium permanganate, ferric chloride, 

copper sulfate, zinc chloride, potassium chromate, and manganese sulfate, all at low 

concentrations (≈10 ppm). These solutions were used looking for the evaluation of the 

interference between absorption physical and chemical parameters, or even to get a better 

mass transfer coefficient, as in mixing reactors and absorption columns operating in counter-

flow. In this context, the evaluation of H2S removal arises as a valuable procedure for the 



 

treatment of natural gas and destination of process by-products. The study of the obtained 

absorption curves makes possible to determine the mass transfer predominant stage in the 

involved processes, the mass transfer volumetric coefficients, and the equilibrium 

concentrations. It was also performed a kinetic study. The obtained results showed that the 

H2S removal kinetics is greater for NaOH. Considering that the study was performed at low 

concentrations of chemical reagents, it was possible to check the effect of secondary reactions 

in the other chemicals, especially in the case of KMnO4, which shows that your by-product, 

MnO2, acts in H2S absorption process. In addition, CuSO4 and FeCl3 also demonstrated to 

have good efficiency in H2S removal. 

Keywords: chemical absorption; desulphurisation; natural gas; mass transfer. 
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Introdução 

Luiz Ferreira da Silva Filho, Setembro/2013                                                                                       2 
 

1. Introdução 

As atividades humanas originadas da revolução industrial, principalmente as que se 

desenvolveram a partir da segunda metade do século passado, provocaram sérias alterações 

nos ciclos biogeoquímicos. As contribuições para estas mudanças atmosféricas, nos recursos 

hídricos e vegetais, são, em geral, provocadas pelo despejo de sedimentos domésticos e 

industriais, pelo consumo intenso de recursos naturais e pelo tipo de matriz energética 

adotada. 

Na matriz energética mundial os combustíveis fósseis respondem por cerca de 80% da 

demanda, sendo 36% de petróleo, 23% de carvão e 21% de gás natural, o que os torna os 

maiores contribuintes na degradação da biodiversidade. 

Os dados da Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia 

(MME) do Brasil demonstram que entre os países industrializados o Brasil é aquele que 

apresenta o maior uso de energias renováveis, em torno de 45%, contra 13,5% da média 

mundial. No entanto, os combustíveis fósseis respondem por aproximadamente 55% da 

demanda energética brasileira, sendo aproximadamente 39% de petróleo e 10% de gás 

natural.  

O petróleo surge a partir do processo de decomposição de matéria orgânica. Essa 

massa de detritos orgânicos se transforma em compostos químicos sob a ação da temperatura 

e da pressão das camadas, além da ação das bactérias, passando a matéria orgânica do estado 

semissólido, chamado de querogênio, para líquido ou gasoso, formando assim o óleo e o gás 

natural. 

No processo de exploração e produção do petróleo se verifica a presença de óleo, 

água, areia e outras substâncias. Devido à formação do petróleo ocorrer entre os grãos da 

rocha, entre pequenas fendas com intercomunicação, ou mesmo cavidades também 

interligadas, há também a formação gasosa, onde é possível verificar o Gás Natural. 

O Gás Natural presente nesta formação gasosa é composto basicamente de 

hidrocarbonetos leves, contudo em sua composição existem também gases contaminantes 

como CO2 (Dióxido de carbono) e H2S (Sulfeto de hidrogênio). Estes gases têm ocorrência 

relativamente comum nas atividades que compõem a exploração e produção (E&P) de óleo e 

gás. Nos campos onde a presença de CO2 e H2S é detectada, seu tratamento torna-se 
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indispensável para evitar problemas operacionais, de segurança e de equipamentos e 

instalações. 

Os processos existentes atualmente utilizados pela indústria para a remoção destes 

contaminantes produzem derivados de aminas que prejudicam as torre de destilação, 

precipitados insolúveis, que provocam entupimento dos dutos, ou então que produzem 

resíduos pirofóricos de grande impacto ambiental. 

Devido às consequências deste problema, surge a necessidade do desenvolvimento de 

tecnologias que permitam melhorar a eficácia de tratamento dos gases contaminantes, 

viabilizando a redução dos custos de operação e uma melhor qualidade do óleo e/ou gás. Para 

tanto, não se deve pensar somente em utilizar um purificador de melhor qualidade ou mais 

barato, mas, sobretudo em estudar e desenvolver um processo que venha remover esses gases 

(em particular do H2S) com maior eficácia, das correntes de gás natural, assim como propor 

modelos baseados na transferência de massa e na cinética da reação, que ocorre durante a 

absorção, para que se tenha um controle realmente eficiente do processo como um todo. 

O objetivo deste trabalho é o estudo e a modelagem de um sistema de absorção com 

leito estagnado em meio reacional inorgânico capaz de remover o sulfeto de hidrogênio do 

gás natural sintético, desenvolvendo equações que venham a facilitar o estudo deste tipo de 

processo, pouco utilizado, mas de grande importância na avaliação dos parâmetros de 

transferência de massa e cinética. Isto pelo fato de que grande parte dos estudos atuais 

buscarem reatores de mistura ideal e colunas de absorção em contracorrente, utilizando 

concentrações elevadas dos reagentes o que dificulta o estudo dos limites existentes entre a 

transferência de massa física e reacional. 

Essa tese esta composta de cinco capítulos, sendo o primeiro uma introdução, que é 

seguida dos aspectos teóricos que faz uma abordagem sobre o gás natural, o sulfeto de 

hidrogênio, a transferência de massa, os mecanismos e a cinética de absorção e a modelagem, 

além do estado da arte em que se encontram as pesquisas da área. O capítulo 3 apresenta um 

os materiais e métodos aplicados nos experimentos realizados, que é seguido pelo capítulo 4 

resultados e discussão, onde são abordados os resultados referentes à absorção física, aos 

aspectos da absorção química e os resultados da modelagem da cinética. Por fim, são 

apresentadas, no capítulo 5 as conclusões. 
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2. Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

 

Neste capítulo é apresentado um resumo dos estudos presentes na literatura sobre os 

aspectos gerais do gás natural, sulfeto de hidrogênio, transferência de massa, absorção, 

cinética e da modelagem para a uma coluna de absorção. 

 

 

2.1 Gás Natural 

 

2.1.1 Definições 

 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos cuja composição abrange desde o 

metano até o hexano. Encontra-se na forma livre ou associado ao óleo em reservatórios 

naturais, contendo pequenas quantidades de diluentes e contaminantes (Thomas, 2002). 

 

2.1.2 Origem 

 

A origem do gás natural confunde-se com a própria evolução da terra, formada a cerca 

de 4,5 bilhões de anos, visto que o metano, principal hidrocarboneto constituinte do gás 

natural, surgiu na terra há 3,2 bilhões de anos (Poulallion, 1986). 

Uma teoria bastante divulgada é a do Dr. Thomas Gold, baseada na premissa da 

existência do metano, no interior da terra, onde não pode ser encontrado o elemento químico 

carbono sob outra forma que não seja a de hidrocarboneto (Poulallion, 1986). Esta teoria é 

reforçada pelos seguintes fatos: 

• Existência de mil vezes mais metano no Mar Vermelho do que em outros mares; 

• Semelhança entre zonas de vulcões e campos de petróleo do Alaska, México, 

Venezuela e Indonésia; 

• Transmissão de manifestações na superfície da terra de sismos ocorridos a grandes 

profundidades, somente explicáveis pela existência de gás em profundidade; 
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• Terremotos acompanhados de chamas no solo ou bolhas no mar e maremotos 

explicáveis pela erupção de uma grande quantidade de gás no fundo do oceano. 

Outra teoria diz que a formação dos hidrocarbonetos resulta do acúmulo de calor sobre 

matérias orgânicas soterradas em grandes profundidades, desde o tempo pré-histórico, devido 

ao processo de acomodação da crosta terrestre. Esta é a teoria da origem orgânica dos 

hidrocarbonetos, amplamente divulgada e aceita no meio científico. 

Segundo a teoria orgânica, na época em que a terra era formada por um só continente, 

começou a ser penetrada pelo mar, sendo posteriormente fragmentada. Nos braços formados 

pelo mar, e posteriormente na própria terra (em pântanos, lagos e lagoas), ocorreu o depósito 

de matéria orgânica proveniente de animais e plantas marinhos. Este ambiente, 

suficientemente redutivo para assegurar a preservação da matéria orgânica até sua integração 

em sedimentos, sofreu inicialmente ação das bactérias e, submetido a diversos processos de 

transformações, à proporção que alcançava maiores profundidades no subsolo, foi 

convertendo matéria orgânica em hidrocarbonetos tais como o óleo, o carvão e o gás natural 

entre outros (Poulallion, 1986). 

 

2.1.3 Classificação do gás natural 

 

O gás natural é um combustível fóssil encontrado em rochas porosas no subsolo, 

podendo estar associado ou não ao petróleo. 

Gás associado é aquele que, no reservatório, está dissolvido no óleo ou sob a forma de 

capa de gás. Neste caso, a produção de gás é determinada basicamente pela produção de óleo. 

Gás não associado é aquele que, no reservatório, está livre ou em presença de quantidades 

muito pequenas de óleo. Nesse caso só se justifica comercialmente produzir o gás (Thomas, 

2002). 

 

2.1.4 Composição do gás natural 

 

O gás natural é composto basicamente por metano, etano, propano, e em proporções 

menores, de outros hidrocarbonetos de peso molecular maior. No entanto, sua composição 

pode variar bastante, de campo para campo, devido a basicamente quatro fatores: 

• Tipo de matéria orgânica que lhe deu origem; 

• Processos naturais a que foi submetido; 
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• Pelo fato de estar ele associado ou não ao óleo;  

• Por ter sido ou não processado em unidades industriais. 

Geralmente, apresenta baixos teores de contaminantes como o nitrogênio, dióxido de 

carbono, água e compostos de enxofre. A Tabela 2.1 apresenta composições típicas para o gás 

natural, em (% v/v), na forma como é produzido associado ou não associado, e após 

processamento numa Unidade de processamento de gás Natural (UPGN). 

 

Tabela 2.1 Composições típicas de gás natural 

Elementos Associado1 Não Associado2 Processado 
Metano 81,57 87,12 88,56 
Etano 9,17 6,35 9,17 

Propano 5,13 2,91 0,42 
I – Butano 0,94 0,52 - 
N – Butano 1,45 0,87 - 
I – Propano 0,26 0,25 - 
N – Propano 0,30 0,23 - 

Hexano 0,15 0,18 - 
Heptano e Superiores 0,12 0,20 - 

Nitrogênio 0,52 1,13 1,20 
Dióxido de Carbono 0,39 0,24 0,65 

Densidade 0,71 0,66 0,61 
Riqueza (% Mol ≥ Propano) 8,32 5,16 0,42 

Poder Cal. Superior (Kcal/m3) 9916 9249 8621 
Poder Cal. Superior (Kcal/m3) 10,941 10223 9549 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo – ANP. 2008 

 

2.1.5 Propriedades e Características do Gás Natural 

 

O gás natural é inodoro, incolor, inflamável e asfixiante quando aspirado em altas 

concentrações. Geralmente, para facilitar a identificação de vazamentos, compostos à base de 

enxofre são adicionados ao gás em concentrações suficientes para lhe dar um cheiro marcante, 

mas sem lhe atribuir características corrosivas, num processo conhecido como odorização.  

O gás natural, quando comparado a combustíveis líquidos, não precisa ser atomizado 

para queimar, o que implica numa combustão limpa, com reduzida emissão de poluentes e 

melhor rendimento térmico. Com relação à emissão de dióxido de carbono o gás natural é 

cerca de 20 a 23% menos poluente que o óleo combustível e até 50% menos que combustíveis 

sólidos como carvão. 
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Apresenta densidade relativa inferior a 1,0 sendo, portanto, mais leve que o ar, 

consequentemente se dissipa rapidamente pela atmosfera em caso de vazamento. 

Tem baixa temperatura crítica e ponto de ebulição (-162ºC), o que dificulta o seu 

armazenamento na forma líquida, necessitando de grandes pressões para seu armazenamento. 

O gás natural comercializado no Brasil é regulado pela Resolução ANP N° 16, de 17 

de junho de 2008 – DOU 18.6.2008, emitida pela Agência Nacional do Petróleo, cujas 

especificações são demonstradas na Tabela 2.2.  

 

Tabela 2.2 Especificação do Gás Natural 

CARACTERÍSTICA UNIDADE LIMITES (2) (3) MÉTODO 
  Norte Nordeste Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste 
ASTM D ISO 

Poder calorífico 
superior(4) 

kJ/ m³ 34.000 a 
38.400 

35.000 a 
42.000 

35.000 a 
43.000 

3588 6976 

kWh/m³ 9,47 a 
10,67 

9,72 a 
11,67 

9,72 a 11,67 

Índice de Wobbe(5) kJ/m³ 40.500 a 
45.000 

46.500 a 
52.500 

46.500 a 
52.500 

- 6976 

Metano, mim. % vol. 68,0 86,0 86,0 D1945 6974 
Etano, máx. % vol. 12,0 10,0 10,0   

Propano, Max. % vol. 3,0 3,0 3,0   
Butano e mais pesados, 

máx. 
% vol. 1,5 1,5 1,5   

Oxigênio, máx. % vol. 0,8 0,5 0,5   
Inertes (N2 + CO2), 

máx. 
% vol. 18,0 5,0 4,0   

Nitrogênio % vol. Anotar 2,0 2,0   
Enxofre Total, máx. mg/m3 70 70 70 5504 6326-2 

6326-5 
Sulfeto de hidrogênio 

(H2S), máx.(6) 
mg/m3 10,0 15,0 10,0 5504 6326-2 

6326-5 
Ponto de orvalho de 
água a 1atm, máx. 

ºC -39 -39 -45 5454 _ 

Fonte: Agência Nacional do Petróleo – ANP, Regulamento Técnico ANP N.º 2/2008 

 
 
 
 

2.1.6 Produção do gás natural 

 

Segundo Mokhatab et al 2006, os chineses têm fama de terem sido os primeiros a 

utilizarem o gás natural comercialmente, cerca 2.400 anos atrás, no entanto, a primeira 

exploração racional de gás natural (GN) foi realizada pelos japoneses no Século VII. Na 
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Europa só foi comercializado a partir de 1790, embora tenha sido descoberto em 1659 na Grã-

Bretanha. 

No início do século XIX, a indústria do gás natural nasce nos Estados Unidos da 

América, no Estado de Nova Iorque, na pequena cidade de Fredonia, com a primeira 

exploração de GN em grande escala em 1821. Em 1870 é construído o primeiro gasoduto em 

troncos de pinhos ocos medindo 40 quilômetros, na cidade de Fredonia. No ano de 1872 é 

construída a primeira rede metálica, com 10 quilômetros de comprimento, na Pensilvânia para 

alimentação das primeiras casas com gás natural; na ocasião, enquanto se procura petróleo em 

todos os Estados Unidos, descobrem-se importantes jazidas de gás natural. No fim do mesmo 

século já eram comercializados mais de sete bilhões de metros cúbicos de gás natural por ano 

nos EUA. Na década de trinta, sessenta e cinco bilhões de metros cúbicos são comercializados 

nos EUA, representando oitenta e oito por cento de toda produção mundial. Isso foi possível 

devido à descoberta de grandes campos de gás natural, bem como às melhorias na tecnologia 

de dutos, que permitiram a utilização de pressões que viabilizaram o transporte de grandes 

volumes de gás a enormes distâncias, reduzindo o custo do transporte (Kidnay, 2006). 

A partir dos anos sessenta a indústria do gás começa a ser verdadeiramente a indústria 

do gás natural com as extrações realizadas na Europa Ocidental, na antiga URSS e na África 

do Norte dando-lhe uma dimensão mundial. Hoje em dia, o Gás Natural representa mais de 

20% da energia consumida no Mundo (Kidnay, 2006). 

No Brasil, a utilização do gás natural ocorreu a partir de 1942, com descoberta dos 

campos de Aratu e Itaparica (BA). Em 1962 iniciou-se a instalação da planta de gás natural 

em Catu, para obtenção do líquido de gás natural, e outra unidade na refinaria de Mataripe, 

com a mesma finalidade. Em 1975, caracterizou-se pela consolidação do polo petroquímico 

de Camaçari (BA) e pela descoberta de jazidas na plataforma continental de Sergipe. Com a 

descoberta, em 2008, de um gigantesco reservatório de gás associado ao petróleo, localizado 

nas bacias de Santos, Campos e Espírito Santo, abaixo da camada de sal, o Brasil  pode 

transformar-se em um dos maiores produtores e exportadores de gás natural, além de petróleo 

e seus derivados. 

O Polo Industrial de Guamaré no Estado do Rio Grande do Norte, a cerca de 180 km 

de Natal e a 8 km da cidade de Guamaré, faz parte da Unidade de Negócio de Exploração e 

Produção do Rio Grande do Norte e Ceará, a UN-RNCE, e foi construído pela PETROBRÁS 

para beneficiar o óleo e o gás natural de campos marítimos e terrestres da Bacia Potiguar. Nas 

modernas instalações da unidade, são desenvolvidas as atividades de tratamento e 

processamento do petróleo e gás natural que serão transformados em produtos de consumo 
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para o mercado. A necessidade de se construir uma Unidade Industrial de Processamento 

(futuro Polo Industrial de Guamaré) surgiu devido ao grande potencial de produção do campo 

de Ubarana, iniciado em 1973. Em 1983 teve início o funcionamento do Polo Industrial de 

Guamaré. Em 1985 foi Construído a primeira UPGN (Unidade de Processamento de Gás 

Natural), e em 1986 o terminal de armazenamento e transferência. No ano de 1992 a 

Construção de uma estação de tratamento de óleo e de uma estação de tratamento de 

efluentes. Em 1997 o processo de produção de gás industrial e gás de cozinha obteve a 

Certificação ISO 9002 e em 1998 a Certificação ISO 9002 foi para o processo de produção de 

petróleo. Em 1999 teve início a operação da unidade de diesel e em 2001 a operação da nova 

unidade de diesel e da instalação da segunda UPGN. No ano de 2002 deu-se início da 

instalação da unidade de QAV – Querosene de Aviação. Em 2005 iniciou-se a operação da 

unidade de QAV e início da operação da unidade experimental de Biodiesel. Em 2006 a 

operação da UPGN III (Refinaria Clara Camarão) foi iniciada. 

 

2.1.7 Aplicações do gás natural 

 

O gás natural como matéria prima ou insumo é utilizado em quatro conjuntos 

principais de processos:  

• Alimentação direta (combustão e potência) → como combustível para atendimento 

direto residencial, comercial ou industrial, para geração de potência em termoelétricas 

e transporte. 

• Siderurgia → como redutor siderúrgico no processamento de minérios.  

• Produção de combustíveis sintéticos → usado como matéria prima básica de processos 

de produção de combustíveis sintéticos como gasolina, nafta, óleos lubrificantes, 

parafinas. 

• Produção de gasoquímicos → produção de petroquímicos a partir do gás natural, tais 

como, eteno, propeno, buteno, polímeros (polietileno e polipropileno), matéria prima 

na fabricação de fibras sintéticas, borrachas sintéticas, plásticos, revestimentos, 

química automotiva, produtos nitrogenados, detergentes. 
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2.2 Sulfeto de Hidrogênio 

 

2.2.1 Definição 

 

Sulfeto de hidrogênio ou sulfeto de hidrogênio é um gás incolor, mais pesado que o ar, 

com odor de ovos podres (Wieckowska, 1995). É solúvel em água e etanol. É também muito 

venenoso. 

Em solução aquosa é chamado de ácido sulfídrico, sendo um ácido fraco, pois se 

ioniza pouco. 

Outros compostos sulfurados que geram odores desagradáveis tais como sulfeto de 

dimetila e mercaptanas (compostos orgânicos que contêm o grupo – SH). O nome 

mercaptanas do latim mercurius captans, deriva da capacidade que o grupo - SH tem de ligar-

se fortemente com o mercúrio, também denominados de Tióis ou grupo sulfidrila. 

 

2.2.2 Origem 

 

O sulfeto de hidrogênio tem origem: 

• Na natureza → proveniente dos campos de petróleo e gás natural, das águas 

subterrâneas, das zonas pantanosas, do mar, das jazidas de sal, de carvão, de minérios 

sulfetados e na emissão de vulcões, ou seja, é originário de processos geológicos baseados em 

diversos mecanismos físico-químicos ou microbiológicos. 

• Nos seguimentos industriais → em processos de produção e refino de petróleo, 

sistemas de esgoto, indústria de papel, numa variedade de processos industriais, em locais 

onde haja estagnação de água com quantidades variadas de matéria orgânica/nutrientes e em 

ambientes contaminados com bactérias, como por exemplo, tanques de slop (tanque de 

armazenamento de resíduos oleosos), tanques com água produzida parada por muitos dias, 

anel de incêndio com água estagnada que não foi clorada e parada por alguns meses. 

Segundo Beauchamp et al., em 1984, a principal fonte de sulfeto de hidrogênio ocorre 

durante a purificação do gás natural e dos produtos gasosos de uma refinaria de petróleo, onde 

o H2S é recuperado como uma substância originária desses gases. 

Dentre os mecanismos descritos na literatura para geração do H2S nos campos de 

petróleo e gás natural destacam-se o mecanismo bacteriano, o termoquímico associado à 
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oxidação de hidrocarbonetos e o termoquímico relativo ao craqueamento térmico de matéria 

orgânica rica em compostos orgânicos sulfetados. 

Os mecanismos de geração de H2S necessitam de uma fonte de enxofre, tais como:  

• Sulfato solúvel (SO4
-2) em sedimentos marinhos, sulfato de cálcio (CaSO4) ou sulfato 

de bário (BaSO4), como na dolomitização, redução de sulfato (evaporitos) e geração 

de ácido: 

 

2 CaSO4 + Mg2+ + 2CH4 → CaMg (CO3)2 + Ca2+ + 2 H2S + 2 H+ (1)  

(Gipsita)    (dolomita)  

 

• Um mediador como as bactérias ou as elevadas temperaturas de sub-superfície, e,  

• Um agente catalisador cuja presença implicará na velocidade da reação de oxirredução 

(Mainier & Rodriguez, 1994). 

 

A água do mar, que apresenta diversos grupos de bactérias (entre elas as bactérias 

redutoras de sulfato - BRS) e nutrientes, quando mantida em condições de estagnação por 

longo tempo é a fonte principal de enxofre que forma sulfetos sedimentares a baixa 

temperatura. O processo de geração de H2S deve-se a ação de bactérias anaeróbicas que usam 

sulfato ao invés de O2 para metabolizar compostos orgânicos, como Desulfovibro 

desulfuricans. Contudo, outros parâmetros como pH, teor de matéria orgânica, salinidade 

(cloreto de sódio), temperatura e ausência de oxigênio são fundamentais no desenvolvimento 

do processo de geração de H2S, conforme mostram as reações:  

 

2 CH2O + SO4
2- → H2S + 2 HCO3 

– (2) 

SO4
2- + 2CH2O +2H+  → 2H2O + 2CO2 + H2S (3) 

 

Na presença de oxigênio, bactérias aeróbicas também podem produzir sulfeto, pela 

decomposição de matéria biológica contendo enxofre. Compostos reduzidos de enxofre como 

o sulfeto de hidrogênio (H2S), o dimetilsulfeto (CH3SCH3 ou DMS), o sulfeto de carbonila 

(COS) e o bissulfeto de carbono (CS2) são voláteis e rapidamente escapam para a atmosfera. 

A transformação destes compostos na troposfera (oxidante) exibe tendência aos estados de 

oxidação mais altos, conforme Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 Estados de oxidação de compostos reduzidos de enxofre como o sulfeto de 

hidrogênio (H2S), o dimetilsulfeto (CH3SCH3 ou DMS), o sulfeto de carbonila (COS) e o 

dissulfeto de carbono (CS2). 

Estado de oxidação Espécies 

+6 H2SO4 

+4 SO2 

+2 SO 

+1 HSO 

0 S 

-1 HS 

-2 H2S, COS, CS2 

 

Os mais importantes gases que contém enxofre e estão presentes na atmosfera são 

dimetilsulfeto, sulfeto de carbonila, sulfeto de hidrogênio, bissulfeto de carbono e dióxido de 

enxofre. 

A decomposição térmica de moléculas de sulfetos e bissulfetos orgânicos de alto peso 

molecular inseridas nas rochas matrizes, também denominada de redução de sulfato 

termoquímico (TSR), podem gerar H2S conforme mostram as reações a seguir: 

 

H3C -{[CH2]n}- S- H3C → CXHY + H2S
 (4) 

H3C-{[CH2]n}- S-S-H3C → CXHY +H2S (5) 

 

Essa redução termoquímica de sulfato leva a uma maior quantidade de H2S. Este 

fenômeno envolve a oxidação de hidrocarbonetos e a redução de sulfato e produz como 

subprodutos, o ácido sulfídrico, dióxido de carbono, minerais de carbonato e alto peso 

molecular tio-compostos orgânicos. Três processos naturais são estabelecidos para explicar a 

geração de H2S em reservatórios: redução bacteriana de sulfato, craqueamento térmico e 

redução termoquímica de sulfato (TSR). Os mecanismos de reação da TSR, bem como sua 

cinética, ainda não são totalmente compreendidos. 

O petróleo contém, em média, 0,65% em peso de enxofre, S, sendo o terceiro 

elemento mais abundante, faixa de 0,02 a 4,00% (Thomas, 2002). Compostos que contém 

enxofre são talvez os mais importantes constituintes do petróleo após os hidrocarbonetos. 

Suas maiores concentrações estão nos resíduos e em outras frações pesadas do petróleo. Os 
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mais comuns são as mercaptanas (R1 - SH), sulfetos (R1 - S - R2), bissulfetos (R1 - S - S - 

R2), polissulfetos (R1 - Sn - R2), tiofenois, benzotiofenois, e seus derivados de radicais 

alquila. A remoção deste heteroatomo é parte vital do processamento que tenta transformar o 

óleo cru em produtos finais de alta qualidade, devido aos seus efeitos nocivos. Em geral, 

quanto maior a densidade do petróleo, maior o teor de enxofre. 

Quantidades de enxofre, em sua forma elementar, são comumente encontradas em 

óleos crus e reagem sem a presença de catalisador a temperaturas relativamente baixas, 

enquanto que átomos ligados a compostos orgânicos normalmente requerem catalisadores em 

suas reações e que só ocorrem a altas temperaturas. 

A presença de compostos sulfurados em produtos finais do petróleo, tal como a 

gasolina, costumam causar corrosão nos motores; mercaptanas causam corrosão em ligas que 

contém cobre e altera a cor de alguns combustíveis líquidos; sulfetos, bissulfetos e os ácidos 

provenientes da combinação de seus óxidos com a água também são corrosivos, além dos 

óxidos venenosos que são expelidos no ar quando da queima do combustível. Experiências 

demonstraram que altos teores de sulfurados em óleos lubrificantes diminui a resistência do 

óleo contra a oxidação e ainda aumenta a formação de depósitos de materiais sólidos. Os 

petróleos podem trazer em si até 35% em peso de enxofre, enquanto que a legislação 

ambiental da união europeia dita que para combustíveis o teor não deve ultrapassar a 0,05 %. 

No caso de ônibus e carros em áreas urbanas os limites são de 0,601 e 0,03 % em peso de 

enxofre respectivamente.  

Nos segmentos industriais a origem do H2S, em geral, deve-se a processos de remoção 

química e/ou de lavagens de gases ácidos, de sistemas de tratamento de efluentes, de 

fermentações, de decapagens ácidas, etc. As reações apresentadas a seguir representam alguns 

processos de geração de H2S em diversos segmentos industriais: 

 

a) FeS + 2 HCl → FeCl2 + H2S 

b) CaS + 2 HCl → CaCl2 + H2S 

c) CuS + H2SO4 → CuSO4 + H2S 

d) 4Na2SO3 + 2 H2O (vapor) → 3 Na2SO4 + 2NaOH + H2S 

e) CH4 + 4 S (vapor) → CS2 + 2 H2S 

 

A formação de enxofre e do sulfeto de hidrogênio expelida por um vulcão pode ser 

explicada pela decomposição térmica e/ou pela vaporização em altas temperaturas de minerais 

sulfetados (FeS2, CuS, NiS, CuFeS2, etc.) conforme mostram as reações, a seguir: 
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FeS2 (alta temperatura) → FeS + S (6) 

FeS2 + H2O (alta temperatura) → FeO + H2S + S (7) 

 

Porém, a sua ocorrência em estações de tratamento de esgoto é a que mais tem 

apresentado problemas a sociedade de um modo geral, tanto pelo odor como por seu potencial 

destrutivo quando em contato com as estruturas de concreto ou metálicas dessas estações. O 

sulfeto de hidrogênio acontece como um subproduto do metabolismo anaeróbio de bactérias 

heterotróficas que podem usar sulfato e outras combinações de enxofre oxidadas como 

receptores de elétron terminais em fosforilação oxidativa. 

No que concerne ao gás natural, encontra-se em sua composição sulfeto de hidrogênio 

e compostos orgânicos de enxofre. O teor de sulfeto de hidrogênio encontrado em diferentes 

reservatórios de gás é função da idade e da composição da rocha no qual está presente. A 

presença de rochas contendo CaSO4 ou FeS, nestes reservatórios causa incremento na 

quantidade de sulfeto de hidrogênio no gás natural. A quantidade de H2S em gás natural varia 

de traços a 50 % em volume. Em geral é menor que 1% em volume (Souza, 2002). 

A determinação da origem do sulfeto de hidrogênio é de fundamental importância para 

a exploração dos campos de petróleo, pois se conhecendo o fato gerador, seja este biogênico 

(BSR), termoquímico (TSR) ou craqueamento da matéria orgânica, podem-se reduzir os 

danos causados pelo mesmo e evitar a formação de maiores quantidades. 

 

2.2.3 Propriedades e características 

 

O sulfeto de hidrogênio apresenta as seguintes características: 

• É incolor; 

• Mais pesado que o ar, por isso é esperadas concentrações mais elevadas nos pontos 

mais baixos, além disso, forma com este uma mistura explosiva;  

• É solúvel em água, formando as espécies químicas HS-(sulfeto ácido) e S2- (sulfeto). 

Estando na forma dissolvida e sob certas condições pode ser liberado para a atmosfera, 

sob a forma de gás. Este se for inalado, poderá causar danos à saúde dos seres vivos. 

Portanto, se o H2S está em contato com água, esta também o conterá, liberando-o para 

a atmosfera; 

• Altamente tóxico → Os efeitos de uma intoxicação com este gás são sérios, similar 

aos do monóxido de carbono, porém, mais intensos, e podem permanecer por um 

longo período de tempo causando assim danos permanentes. Este gás tóxico paralisa o 
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sistema nervoso que controla a respiração, incapacitando os pulmões de funcionar, 

provocando a asfixia;  

Os efeitos do H2S nos seres humanos, de acordo com a concentração em partes por 

milhão (ppm), demonstra a necessidade que todo pessoal envolvido no processamento 

industrial esteja suficientemente informado sobre os riscos apresentados na Tabela 2.4, bem 

como esteja adequadamente treinado para, em caso de emergência, prestar a assistência 

necessária. 

 

Tabela 2.4 Efeitos do sulfeto de hidrogênio no organismo humano 

Contração de H2S (ppm) Período de Exposição Efeitos 

0,0005 a 0,13 1 minuto Percepção do odor 

10 a 21 6 -7 horas Irritação ocular 

50 a 100 4 horas Conjuntivite 

150 a 200 2 -15 minutos Perda do olfato 

200 a 300 20 minutos Inconsciência, hipotensão, 

edema pulmonar, convulsão, 

tontura e desorientação. 

900 1 minuto Inconsciência e morte 

1800 a 3700 Alguns segundos Morte 

(Fonte: Pandey e Malhotra, 1999). 

 

• O gás possui cheiro de ovo podre em baixas concentrações e inibe o olfato em altas 

concentrações. A exposição prolongada ao H2S poderá acarretar perda da sensibilidade 

ao odor, de intensidade variável de acordo com a concentração do mesmo. Então, uma 

pessoa exposta ao H2S pode pensar que a concentração do gás está diminuindo, 

quando na realidade poderá estar aumentando. A susceptibilidade ao envenenamento 

pelo H2S varia de acordo com a concentração e o tempo das exposições a este gás; 

• Queima facilmente formando o dióxido de enxofre: 2 H2S + 3 O2 → 2 H2O + 2 SO2; 

• Durante a corrosão forma uma camada de sulfeto ferroso (FeS), fenômeno este que 

danifica superfícies internas de tanques, torres, vasos e tubulações; 

• É solúvel em certos solventes orgânicos polares, tais como: metanol, acetona, glicol, 

glicerol, gasolina, querosene, bissulfeto de carbono e petróleo bruto; 
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• É um dos gases que dão origem a chuva ácida através da formação de SO2 pela 

combustão (2 H2S + 3 O2 → 2 H2O + 2 SO2) e da produção do ácido sulfídrico 

(H2S(aq)): H2S(g) + H2O(l) → H2S(aq) + H2O(l). 

 

 

2.3 Transferência de Massa 

 

Várias operações unitárias da engenharia química são baseadas em transferência de 

massa, e embora as leis da transferência de massa difusional encontrem aplicações em 

diversas operações, as quais são classificadas separadamente pelos princípios da engenharia 

química (Absorção, stripping, adsorção, extração, destilação fracionada, entre outros), elas 

são basicamente as mesmas ou pelo menos análogas, (Coulson, 1999). 

 

2.3.1 Equação diferencial para transferência de massa 

 

Welty et al, 2007, apresenta a aplicação da lei de conservação das massas a um 

volume de controle, ∆x∆y∆z , através do qual flui uma mistura contendo o componente A, 

pode-se obter o balanço de massa da espécie A partindo da Equação: 

 

 taxa líquida do fluxo  taxa gerada ou consumida taxa líquida de A 

   de massa de A no    de A no interior do    acumulada no 

  volume de controle    volume de controle volume de c

   
   

− =   
   
    ontrole

 
 
 
 
 

 (8) 

 

A taxa de líquida do fluxo de massa de A no elemento de volume (saída-entrada) é 

dada por: 

 

Na direção x: 

A,x x+∆x A,x xρv y∆z ρv y∆z∆ − ∆  (9) 

Na direção y: 

A,y y+∆y A,y yρv x∆z ρv x∆z∆ − ∆  (10) 

 

Na direção z: 
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A,z z+∆z A,z zρv x∆y ρv x∆y∆ − ∆  (11) 

 

A taxa de aumento de massa no interior do elemento de volume é dada por:  

 

ρ
∆x∆y∆z

∂

∂
A

t
 (12) 

 

Se A é produzido no interior do volume de controle através de uma reação química, a 

uma taxa rA: 

 

∆x∆y∆zAr  (13) 

 

Substituindo cada termo na expressão 

 

A,x x+∆x A,x x A,y y+∆y A,y y

A,z z+∆z A,z z

ρv y∆z ρv y∆z ρv x∆z ρv x∆z

ρ
ρv x∆y ρv x∆y ∆x∆y∆z = ∆x∆y∆zA

Ar
t

∆ − ∆ + ∆ − ∆

∂
+ ∆ − ∆ −

∂

 (14) 

 

Dividindo a Equação 14, por ∆x∆y∆z  e tomando limite quando ∆x , ∆y e ∆ z tendem 

a zero, e então usando as definições de derivadas parciais, obtém-se a Equação da 

continuidade para o componente A: 

 

A,x A,y A,z

ρ
ρ ρ ρ r =

x y z
A

A
t

∂∂ ∂ ∂
+ + −

∂ ∂ ∂ ∂
v v v  (15) 

 

Essa Equação pode ser escrita de forma mais concisa em notação vetorial:  

 

A

A

ρ
ρ r =

ρ
r =

A
A

A
A

t

ou

t

∂
∇ −

∂

∂
∇ −

∂

v

n

 (16) 
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Pode-se seguir o mesmo desenvolvimento para a obtenção da Equação diferencial em 

termos de unidades molares, para o componente A: 

 

A

C
R = A

A
t

∂
∇⋅ −

∂
N  (17) 

 

2.4 Absorção 

 

2.4.1 Definição 

 

A absorção de gás é uma operação unitária na qual ocorre a transferência de um ou 

mais componentes presente no gás para o líquido absorvente, através de uma fase de fronteira, 

Treybal, 1980. 

A absorção quando aplicado aos processos de purificação de gás pode ser dividida nas 

seguintes categorias, com base na natureza da interação entre absorvido e absorvente: 

• Física 

• Química  

• Híbrida 

Na absorção física o componente a ser absorvido é mais solúvel no líquido absorvente 

do que os outros componentes da corrente de gás, mas não reage quimicamente com o 

absorvente. A concentração de equilíbrio do absorvido na fase líquida é fortemente 

dependente da pressão parcial na fase gasosa. O processo de absorção química ocorre em duas 

etapas: absorção física seguida por reação química. E na purificação híbrida utilizam-se 

conjuntamente os efeitos dos absorventes físicos e químicos, Treybal, 1980. 

 

2.4.2 Mecanismo de absorção  

 

Quando duas fases são colocadas em contato elas eventualmente alcançarão o 

equilíbrio. Numa mistura de gases, a dada temperatura e concentração, o grau com que um 

componente é absorvido é determinado por sua pressão parcial. No instante em que a pressão 

parcial deste componente na fase liquida for igual à pressão parcial do mesmo na fase gasosa 

ter-se-á atingindo o equilíbrio líquido-gás (Coulson, 1999). 

A teoria aceita no estudo da transferência de massa é a teoria dos dois filmes que 

supõe a existência de um filme estagnante na interface. Neste modelo, um componente da fase 
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gasosa é transferido, para a fase líquida, através da interface comum. Na interface, não há 

resistência à transferência de massa e os conceitos de equilíbrio são aplicados com base na Lei 

de Henry, para baixas concentrações, representados pela Equação (Coulson, 2002). 

Ai Aip =HC  (18) 

Onde H é a constante de Henry, pAi é a pressão parcial e CAi é a concentração do soluto na 

fase líquida. 

A teoria dos dois filmes envolve três etapas. Na primeira etapa ocorre a transferência 

de massa do meio (bulk) de uma fase para a superfície interfacial. Em seguida, a massa é 

transferida através da interface para a segunda fase. E finalmente, ocorre a transferência para 

o meio (bulk) da segunda fase. 

A teoria das duas resistências inicialmente sugerida por Whitman em 1923 possuía 

duas suposições principais: 

• A taxa de transferência de massa entre as duas fases é controlada pela taxa de difusão 

através das fases sobre cada lado da interface; 

• Nenhuma resistência é oferecida na transferência do componente difundindo na 

interface. 

A Figura 2.1 representa o esquema da transferência de massa da teoria dos dois filmes. 

 

Figura 2.1 Perfil de concentração de absorção de um componente A segundo a teoria de dois 

filmes. PAG e PAi, pressão parcial no gás e na interface, CAi, concentração na interface, NA, 

fluxo do soluto. 

Fonte: Welty et al, 2007. 

 

Seio do gás Filme gasoso Seio do líquido Filme líquido 

Interface gás-líquido 
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A Figura 2.1 mostra que o fluxo depende ‘do gradiente da pressão parcial no gás e do 

gradiente de concentração no líquido. O processo de absorção pode ser considerado como a 

difusão de um gás A solúvel em um líquido. As moléculas do gás A se difundem através do 

filme gasoso e do filme líquido até atingir o seio do líquido. 

Para um processo de absorção unicamente físico observa-se que o fator governante é 

limitado apenas pela transferência de massa, que depende da difusividade nas fases gasosa e 

líquida, da geometria e do reator usado para a absorção. Contudo, quando ocorre reação 

química , além dos fatores limitantes a transferência de massa outros fatores como o reagente 

químico e sua quantidade funcionam como limitadores cinéticos e funcionam como fatores 

governantes da absorção. 

 

2.4.3 Taxa de absorção 

 

 A taxa de absorção de um soluto de uma fase gasosa para uma fase líquida 

corresponde à quantidade de material transferido entre as fases por unidade de tempo, em uma 

direção e podem ser descritas pelas Equações (19) e (20), 

A G AG AiN = k (P  - P )  (19) 

 

e 

 

A L Ai ALN = k (C  - C )  (20) 

 

Onde, kG e kL são, respectivamente, os coeficientes de transferência de massa convectivos na 

fase gasosa e na fase líquida. 

 

 As taxas globais de transferência de massa no líquido e no gás também podem ser 

expressas, respectivamente, pelas Equações (21) e (22), 

 

A L Ae ALN = K (C  - C )  (21) 

 

A G AG AeN = K (P  - P )  (22) 
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Onde, KG e KL são, respectivamente, o coeficiente global de transferência de massa 

convectivo relativo à fase gasosa e a líquida, que inclui a resistência de difusão em ambas as 

fases. 

 

Em condições de estado estacionário do processo de absorção, a taxa de transferência 

de massa do material através do filme gasoso será a mesma que no filme liquido, e a Equação 

geral de transferência de massa de um componente A pode ser escrita na forma como mostra a 

Equação (23), 

 

A G AG Ai L Ai ALN = k (P  - P ) = k (C  - C )  (23) 

 

Nessa condição as taxas globais de transferência de massa no líquido e no gás também podem 

ser expressas pela combinação das Equações (19) a (23), chegando à Equação (24) que 

relaciona as condições de equilíbrio e de operação entre as fases gasosa e líquida, e os 

coeficientes globais de transferência de massa. 

 

A L Ae AL G AG AeN  = K (C  - C ) = K (P  - P )  (24) 

 

2.4.4 Cinética da absorção 

 

A cinética química estuda as velocidades das reações quimicas. A velocidade de uma 

reação homogênea é definida como a mudança no número de mol (n) de um reagente ou 

produto por unidade de tempo e de volume da mistura, ou seja, a razão entre a variação da 

concentração (C) de um reagente ou produto pelo intervalo de tempo para que ocorra essa 

mudança. 

Considerando a reação química: 

 

aA + bB cC + dD→  

 

a velocidade média de desaparecimento de A é dada por 

 

1 A A
A

dn dC

V dt dt
= − = −r  (25) 
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assim como a velocidade média de formação de C é dada por 

 

1 C C
C

dn dC

V dt dt
= =r  (26) 

 

Nota-se que a velocidade média é negativa para os reagentes e positiva para os 

produtos. Isto se deve ao fato dos reagentes serem consumidos, decrescendo com o tempo, 

enquanto que os produtos são formados no decorrer da reação. Além disso, o valor numérico 

da velocidade média varia dependendo de qual reagente e/ou produto é utilizado para calculá-

la. 

Como a taxa de variação dos moles de qualquer espécie envolvida em uma reação 

química estão relacionadas pela estequiometria, 

 

1 1 1 1CA B Ddndn dn dn

a dt b dt c dt d dt
− = − = =  (27) 

 

para apresentar uma velocidade média única de uma reação sem precisar especificar a espécie 

basta expressar a taxa de reação por meio do grau de avanço da reação, ξ (que indica quanto 

de um reagente se transformou ou de um produto se formou), Equação (28) ou (29). 

 

ξυ1 1i i
i

dn d

V dt V dt
= =r  (28) 

 

ou 

 

1 ξ 1

υ υ

i i

i i

dCd

V dt dt
= =

R
 (29) 

 

Onde, i é o coeficiente estequiométrico da espécie i na reação. 

 

Considerando o processo de absorção química onde somente exista a reação entre 

soluto e o reagente da solução, e que somente o soluto é solúvel no líquido, o reagente do 

líquido não é solúvel no gás, pode-se dizer que o soluto move-se dentro da fase líquida e 

somente reage nesta fase. Tal reação é dita bi molecular S(g) + R(l) → P(l) e homogênea (ocorre 

somente em uma fase). 
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Como a velocidade da reação esta relacionada à concentração dos reagentes e a 

temperatura, a Equação da taxa de reação para um processo de absorção com simultânea 

reação química pode ser expresso pela Equação (30), 

 

m n
c H2S reag.R = k C CA  (30) 

 

Onde m, n são as ordens individuais da concentração dos componentes da reação (que são 

determinados experimentalmente) e kc é constante cinética da reação. A constante cinética da 

reação é independente da concentração dos reagentes, sendo função da temperatura, como se 

pode observar pela Equação de Arrhenius, 

 

a-E RT
ck = Ae  (31) 

 

Onde A, Ea e R são respectivamente fator pré-exponencial, energia de ativação e constante 

dos gases. 

 

2.5 Modelagem 

 

No presente trabalho o soluto estudado é o sulfeto de hidrogênio (H2S) que está 

presente numa corrente de gás natural sintético e é absorvido por um líquido, inicialmente a 

água, e depois por soluções de compostos inorgânicos. 

O grau com que o sulfeto de hidrogênio é absorvido é determinado por sua pressão 

parcial. No instante em que a pressão parcial deste componente na fase liquida for igual a sua 

pressão parcial na fase gasosa ter-se-á atingindo o equilíbrio líquido-gás. 

No caso de uma absorção física, sem ocorrência de reação química, com fluxo 

unidimensional, os balanços de massa na fase líquida e gasosa, baseado na Equação 

diferencial para transferência de massa, são dados pela Equação (32): 

 

A
A A

dC
R =

dt
−N  (32) 

 

Mas como no caso da absorção física, não ocorre reação química, logo RH2S = 0, então se tem 

a Equação (33), 
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2

2

H S
H S

dC
=

dt
N  (33) 

 

da Equação (24) pode-se obter a Equação (34) 

 

( )
2 2 2

*
H S,L L H S,L H S,L= K a C - CN  (34) 

 

Substituindo a Equação (34) na Equação (33) 

 

( ) 2

2 2

H S,L*
L H S,L H S,L

dC
K a C - C

dt
=  (35) 

 

rearranjando, se tem uma Equação diferencial linear de primeira ordem, Equação (36). 

 

2

2 2

H S,L *
L H S,L L H S,L

dC
+K aC = K aC

dt
 (36) 

 

que representa uma Equação diferencial ordinária de primeira ordem: 

 

( ) ( )
dy

p t y q t
dt

 + = 
 

 (37) 

 

de solução geral:  

 

( )

( )

1
( ) ( )

p t dt

p t dt
y t e q t dt C

e

 ∫= + 
∫  ∫  (38) 

 

Que aplicando à resolução da Equação (36) pode-se obter a relação entre a concentração do 

H2S na fase líquida durante o processo de absorção como função do tempo, e o coeficiente 

global volumétrico de transferência de massa. 

 

L

2 2 H S,L 22

–K a t* * 0
H S,L H S,L H S,LC = C – (C – C )e ⋅  (39) 
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Onde, CH2S,L é a concentração do H2S no meio líquido no tempo t, C*
H2S,L é a concentração de 

saturação do H2S no meio líquido (concentração de equilíbrio), 
2

0
H S,LC  concentração inicial do 

H2S meio líquido e KLa é o coeficiente global volumétrico de transferência de massa na fase 

líquida. Todas as concentrações na fase líquida são dadas em mg/L, o tempo em segundos, s, 

e o coeficiente de transferência de massa global volumétrico no meio líquido em s-1. 

A Equação (39) fornece a concentração do H2S na fase líquida a cada instante de 

tempo t durante uma absorção física do H2S. 

  

 

No caso da fase gasosa o balanço de massa do H2S na corrente gasosa fornece a 

seguinte expressão, 

 

2 2 2 de H S que entra  de H S que sai  de H S que é 

na coluna de absorção  - da coluna de absorção transfererida para 

pelo fluxo do gasoso pelo fluxo do gasoso fase líquida

taxa taxa taxa    
    

=    
   
   





 
 

 

 

Que pode ser equacionado através da Equação (40). 

 

( ) 2

H S,G 2 2 22

H S,G0 *
H S,G G H S,G H S,G G G

dC
QC - QC = K a C - C  V V

dt
=  (40) 

 

onde, 

2H S,GC  → concentração do H2S na fase gasosa no tempo t, em mg/m3; 

2

*
H S,GC  → concentração de saturação do H2S no meio gasoso (concentração de equilíbrio), em 

mg/m3; 

H S,G2

0C  → concentração inicial do H2S na fase gasosa, em mg/m3; 

KGa → coeficiente global volumétrico de transferência de massa na fase gasosa, em s-1; 

V → volume de gás em m3. 

 

Assim como no estudo da fase líquida a transferência de massa na fase gasosa pode ser 

equacionada pela obtenção do balanço de massa Equação (41), 
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( ) 2

2 2

H S,G*
G H S,G H S,G G G

dC
K a C - C  V V

dt
=  (41) 

 

e que pode chegar à Equação diferencial (42), podendo ser resolvida,  

 

2

2 2

H S,G *
G H S,G G H S,G

dC
K aC K aC

dt
− = −  (42) 

 

Que pode ser resolvida como na fase líquida, através da solução geral da Equação diferencial 

ordinária de primeira ordem, para obter-se uma Equação que represente a relação entre a 

concentração do H2S na fase gasosa como função do tempo, e o coeficiente global 

volumétrico de transferência de massa, Equação (43), 

 

2

2 2

,

, ,

H S G

G

H S G H S G

dC
K adt

C C∗
=

−
 (43) 

 

No entanto, muitos processos de absorção industrial ocorrem com reações químicas, 

principalmente na fase líquida entre o solvente e o soluto. A reação de um soluto absorvido 

com um reagente na fase líquida tem como principais consequências (Treybal, 1980): 

• a formação de um novo composto que reduz a pressão parcial do soluto, tendo como 

consequência o aumento da força motriz entre as fases e o aumento da taxa de 

absorção; 

• aumento dos coeficientes de transferência de massa da fase líquida, expresso pelo fator 

de aumento “E” que contribui para o aumento das taxas de absorção. 

No caso de remoção de H2S a partir de um fluxo de gás, a solução absorvente pode 

conter reagentes dissolvidos. Quando o componente absorvido do gás reage no líquido, é 

possível que a taxa de absorção do componente gasoso seja reforçada pela reação química. A 

compreensão de como a taxa de reação influência a absorção do gás é, portanto, um ponto 

essencial no projeto de um reator. Portanto, nesse caso, a equação global de taxa deve levar 

em conta a taxa de transferência de massa e a taxa da reação. Desta forma pode-se avaliar o 

fluxo mássico como uma função da concentração do H2S no reator (coluna) a partir da 

Equação (17) aplicada em uma direção, obtendo-se a Equação (44). 
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2

2 2

H S
H S H S

dC
R =

dt
−N  (44) 

 

A reação química que ocorre durante um processo de absorção pode ser reversível ou 

irreversível e em cadeia, podendo ter início no corpo do líquido ou na interface. Isto depende 

da quantidade de absorvente disponível para reagir com o componente de difusão. A reação 

química é responsável pelo aumento da transferência de massa interfacial em virtude de 

acelerar a redução da concentração local do soluto (sulfeto de hidrogênio), implicando assim 

em um aumento do gradiente de concentração do mesmo e consequentemente do fluxo. 

 Durante uma absorção, independente de haver ou não reação química, a massa 

transferida pela fase gasosa por unidade de tempo deve ser a mesma recebida pela fase líquida 

por unidade de tempo. No entanto, como a reação química aumenta a transferência de massa 

interfacial em virtude de acelerar a redução da concentração local do soluto (sulfeto de 

hidrogênio), um termo, denominado fator de aumento “E”, é acrescido, logo se obtém a 

Equação (45), 

 

( ) ( )
2 2 2 2

* *
G H S,G H S,G G L H S,L H S,L LK a C - C K aE C - CV V=  (45) 

 

e como o balanço de massa na fase líquida com reação química é função da quantidade de 

massa transferida da fase gasosa para a líquida, tem-se; 

 

( ) ( )
H S,G 2 2 22

0 *
H S,G L H S,L H S,LQ C - C K aE C - C LV=  (46) 

 

 Rearranjando a Equação (46), pode-se determinar a concentração do H2S na solução 

como função da concentração do H2S na fase gasosa a qualquer momento, pela Equação (47), 

 

( ) ( )2 2 H S,G 22

* 0
H S,L H S,L H S,G

L

Q
C C C - C

K a E LV
= −  (47) 

 

 A partir da Equação (46) pode-se obter a massa transferida da fase gasosa para líquida 

em dada variação de tempo ∆t, partindo do princípio da conservação das massas, 
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 absorvida  transferida 

 pela fase líquida    da fase gasosa

massa massa   
=   

   
 (48) 

 

2 2, , . GásH S L H S transfm m=  (49) 

 

Como,  

∆

∆

V
Q

t
=  (50) 

 

e 

 

2

2

H S, Transf. Gás

H S,G

m
∆

∆C
V =  (51) 

 

obtém-se, pela substituição das Equações (50) e (51) na Equação (49), a Equação (52), 

 

2 2, . Gás H S,G∆C ∆tH S transfm Q=  (52) 

 

onde 
2H S,G∆C corresponde à diferença da concentração do H2S na fase gasosa que entra e que 

sai a cada intervalo de tempo ∆t , chegando-se a Equação (53), 

 

2 H S,G 22

0
, H S,G(C - C )∆tH S Lm Q=  (53) 

 

 

2.6 Estado da Arte  

 

Existem vários métodos que podem ser utilizados para remover componentes ácidos, 

tais como H2S e CO2, e outras impurezas do fluxo de hidrocarboneto. Os processos que têm 

sido desenvolvidos para realizar o tratamento do gás natural podem variar de uma simples 

lavagem, até operações complexas. Em muitos casos, a complexidade dos processos surge a 

partir da necessidade de recuperação da impureza ou da reutilização dos materiais utilizados 

para removê-las. 
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A aplicação de um determinado processo é difícil de definir, pois vários fatores devem 

ser considerados:  

• Tipos e concentrações de contaminantes no gás; 

• O grau de contaminante a ser removido; 

• A seletividade exigida para remoção do gás ácido; 

• A temperatura, pressão, volume e composição do gás a ser processado; 

• A relação entre o dióxido de carbono e o sulfureto de hidrogênio no gás; 

• A conveniência do processo de recuperação de enxofre devido a questões econômicas 

ou ambientais. 

 

Os mais importantes processos e seus agrupamentos aceitos para remoção do H2S 

foram propostos por Kohl e Nielsen (1997), sendo: a absorção, adsorção, permeação em 

membrana e conversão. 

Devido a essa diversidade de métodos de remoção de H2S de correntes gasosas é que 

esta etapa do trabalho está dividida nas quatro partes propostas por Kohl e Nielsen (1997). 

 

 

Absorção 

 

É um processo de purificação do gás que envolve a transferência de um componente 

presente na fase gasosa (absorbato) para a fase líquida (absorvente), através de uma fase de 

fronteira. 

Luck Chen et al , em 2001, utilizaram soluções de hidróxido de sódio/hipoclorito de 

sódio em um purificador de gás empacotado. O hidróxido de sódio foi utilizado como 

reagente ativo e o hipoclorito de sódio para criar uma reação irreversível que evite o acúmulo 

do sulfeto de hidrogênio na solução e/ou que o mesmo seja liberado para a atmosfera. O 

processo obteve uma elevada eficiência removendo 99,2% de H2S. 

S. Ebrahim, em 2002, utilizou um reator células, com e sem uma interface plana, 

agitado operando em bateladas para estudar a absorção reativa de H2S em soluções aquosas 

Fe2(SO4)3. A temperatura variou de 25ºC a 65ºC e as concentrações das soluções aquosas 

Fe2(SO4)3 variaram de 0,025 a 0,8 kmol/m3. Os valores correspondentes de pH inicial 

variaram de 2 a 0,8. A pressão parcial de H2S foi variada entre 0 e 200 mbar. A taxa de 

absorção de H2S foi medida registrando a queda de pressão em função do tempo durante cada 

experiência de absorção. Nesse sistema, o H2S absorvido reagiu rapidamente com o sulfato 
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férrico (íons férrico – Fe+3) de forma irreversível e oxidado a enxofre elementar. A reação é 

de primeira ordem em ambas às concentrações totais de ferro (férrico) e H2S. A energia de 

ativação para a reação foi calculada em 22 kJ/mol. 

Lopes, 2003, realizou um estudo de remoção do H2S do gás natural utilizando uma 

coluna de absorção recheada com anéis de Raschig. O material absorvente foi uma 

microemulsão composta por uma amina. Todo o processo de dessulfurização foi 

acompanhado mediante um cromatógrafo a gás com um detector PFPD. A microemulsão 

apresentou uma capacidade de absorção significativa, comparada aos demais processos de 

remoção de H2S. 

Maat et al, em 2005, estudaram teoricamente e experimentalmente a dessulfurizarão 

de correntes de gás usando soluções aquosas sulfato de ferro (II) (FeSO4), sulfato de zinco 

(ZnSO4) e sulfato de cobre (CuSO4), como líquido de lavagem. A dessulfurização foi 

realizada por uma reação de precipitação que ocorre quando os íons sulfeto e íons de metal 

são colocados em contato uns com os outros. Um estudo termodinâmico foi usado para 

determinar uma faixa de operação teórica, com relação ao pH da solução absorvedora, em que 

a solução de sulfato de metal pode reagir com o sulfeto de hidrogênio (H2S), mas não com 

dióxido de carbono (CO2) a partir do gás ou íons hidróxido da solução absorvedora. Quando a 

absorção é feita nesta faixa o processo proposto é capaz de remover H2S do fluxo de gás sem 

absorção de CO2 ou a formação de hidróxidos metálicos. O pH da faixa operacional aumenta 

na seguinte ordem de metais; ferro, zinco e cobre. A verificação experimental mostrou que o 

processo proposto de fato remove eficientemente H2S quando uma solução aquosa de FeSO4, 

ZnSO4 ou CuSO4 é utilizada como absorvente. No entanto, para uma dessulfurização eficiente 

uma faixa operacional experimental com relação ao pH usando solução de FeSO4 e ZnSO4 foi 

maior do que o indicado pela termodinâmica. Segundo o autor, a razão para isso deve-se 

provavelmente ser atribuída a uma taxa de precipitação reduzida com a diminuição do pH. 

Quando uma solução CuSO4 é usada como líquido de lavagem a solução pode remover com 

eficiência o H2S na faixa de pH estudada (tão baixo como pH = 1,4). Os resultados 

experimentais indicaram que a absorção de H2S em uma solução de CuSO4, nas condições 

testadas, tem como limitante ao processo de transferência de massa a fase gasosa. Um sistema 

em escala piloto de num reator de leito fixo com solução de CuSO4. Também foi avaliado e 

mostrado que a reação de precipitação de sulfatos de metal com H2S pode ser usada com 

sucesso em um processo de dessulfurização (seletiva), e que pode ser uma alternativa atraente 

para os métodos de dessulfurização usados atualmente. 
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Zhang, Junfeng; Tong, Zhiquan, em 2006, desenvolveram um sistema Fe/Cu para a 

oxidação do H2S a enxofre, a baixa temperatura. A eficiência de remoção de H2S chegou a 

cerca de 100% e a seletividade de enxofre por catalisador Fe/Cu foi excelente. Nenhuma 

matéria-prima foi consumida exceto o O2 (em gases de combustão ou ar) e o processo não 

apresentou poluição secundária, assim como nenhum problema de degradação, pois a 

capacidade dos equipamentos utilizados é potencialmente grande e sua estrutura é simples. Os 

experimentos foram realizados em um processo de duas etapas, sendo a primeira a absorção 

uma coluna de lavagem de 300 milímetros com quatro pratos onde ocorre absorção com 

reação química com solução de íons férrico e cúprico e a segunda num sistema de 

regeneração. A remoção de H2S, a produção de enxofre elementar e a regeneração de íons de 

ferro e de cobre puderam ser executadas ao mesmo tempo. 

Zhang, Junfeng; Tong, Zhiquan, em 2006, desenvolveram uma nova tecnologia de 

remoção de H2S utilizando solução de cloreto cúprico. Íons cúpricos removeram H2S na 

forma de depósitos de CuS. O CuS produzido foi então oxidado pelo íon cúprico em excesso 

em outro reator, ao mesmo tempo íons cúprico que tinham sido consumidos foram 

recuperados por oxidação com CuC1 e o oxigênio do ar, reciclando a solução absorvente. A 

eficiência de remoção de H2S ficou próximo de 100%. Comparadas com outros métodos de 

oxidação úmida, não há consumo de matéria-prima, exceto O2 do ar, o processo não 

apresentou poluição secundária e nem problema de degradação e de escala, e o absorvente 

mostrou-se muito estável e confiável. 

Jian-Gang Lu et al, 2006, fizeram um estudo sobre a absorção seletiva de H2S a partir 

de uma corrente de gases em uma solução aquosa de aminas, metildietanolamina (MDEA) e 

2-tertiarybutylamino-2etoxietanol(TBEE), em uma coluna recheada, à pressão atmosférica e 

um fluxo constante de líquido. O estudo demonstrou que a eficiência de remoção do H2S 

diminui com o aumento de H2S na solução. A mistura aquosa de MDEA e TBEE foi mais 

facilmente regenerada que a solução aquosa de MDEA. O aumento na temperatura de 

absorção diminuiu a eficiência de remoção e a seletividade pelo H2S. 

Tobias Proll et al, 2007, desenvolveram e validaram um modelo matemático simples 

para comportamento dinâmico de um absorvedor numa planta piloto com empacotamento 

aleatório. A fim de avaliar o modelo de transferência de massa, os experimentos de absorção 

foram realizados utilizando água pura e uma solução aquosa de K2CO3 como solventes. Os 

experimentos do sistema CO2/água foram realizados a pressão de 5 bar, com temperatura 

variando entre 290 e 333K. Resultados da simulação mostraram-se em acordo com o modelo 

experimental. 
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Maat, H. T. et al, 2007, estudaram a dessulfurização de correntes de gás usando 

soluções aquosas de sulfato de cobre (CuSO4) como líquido de lavagem, teórica e 

experimentalmente. Experimentos foram realizados em um reator gás-líquido mecanicamente 

agitados. Este reator foi utilizado na absorção de CO2 com água. Os experimentos de absorção 

de H2S foram conduzidos a uma temperatura de 293 K e concentrações de CuSO4 entre 0,01 e 

0,1M. Esses experimentos mostraram que a solução aquosa de sulfato de cobre remove 

eficientemente o sulfeto de hidrogênio (H2S) mesmo a concentrações muito baixas de cobre. 

Os resultados experimentais indicam que a absorção de H2S pela solução de CuSO4 pode ser 

considerado um processo em que da transferência de massa é limitada pela fase gasosa. 

Nóbrega, em 2007, estudou a desidratação do gás natural utilizando microemulsão 

como absorvente em uma coluna de absorção recheada. Os resultados obtidos mostraram que a 

desidratação por microemulsão é um processo que apresenta grande potencial de aplicação no 

processo de tratamento do gás natural. 

Em 2008, Hamid Reza Godini e Dariush Mowla fizeram um estudo da seletividade da 

absorção do CO2 e H2S, provenientes de misturas gasosas, em soluções aquosas de 

Monoetanolaminas (MEA). Estes estudos foram realizados em reatores de leito fixos, e 

demonstraram que o H2S tem prioridade de absorção pelas soluções de Monoetanolaminas em 

relação ao CO2, principalmente em difíceis condições de operação. 

Keshavarz, P., em 2008, apresentou um modelo matemático, em estado estacionário, 

para uma membrana de fibra micro porosa operando em condições úmida ou parcialmente 

úmidas, a fim de analisar a absorção simultânea de dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio 

em uma solução aquosa de dietanolamina (DEA). Os processos de difusão-reação para ambos 

os gases ácidos foram modelados com base no pressuposto de que todas as reações são 

reversíveis no seio do líquido, bem como nas partes em contato nos poros da membrana 

úmida. Os resultados indicaram que o processo é eficaz na remoção de ambos os gases, no 

entanto, a recuperação do H2S é muito mais elevada do que a do CO2. Membranas operando 

em condições úmidas diminui a eficiência de remoção de ambos os gases. 

Frare, L.M. et al, 2009, desenvolveram experimentos para investigar a remoção de 

H2S de correntes de biogás por meio de absorção e reação química com uma solução 0,4M de 

Fe+3/EDTA. O gás foi borbulhado através da solução catalítica de Fe/EDTA, resultando na 

formação de partículas de enxofre. Diversas relações de taxas de fluxo foram testadas, 

objetivando a mais eficiente remoção de sulfeto de hidrogênio a partir do biogás. Para relação 

L/G superior a 0,46 obtiveram a remoção completa do H2S. A forma férrica, Fe+3/EDTA, 

oxidada foi regenerada a partir Fe+2/EDTA através da redução do oxigênio molecular O2. 
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Karimi, A. et al, 2009, usaram o conceito de reator airlift para a remoção de sulfeto de 

hidrogênio de gases ácidos usando uma solução de quelato ferro. Equações de velocidade para 

reações de absorção e regeneração foram determinadas e, finalmente, um programa, 

'Autosweet', foi desenvolvido para o projeto e simulação do reator. Os perfis de concentração 

de duas fases no estado estacionário e volume do reator nas seções de absorção e de 

regeneração puderam ser calculados com base no modelo implementado neste estudo. Com 

base no modelo um protótipo de um reator de 1m3 foi projetado e construído no Instituto de 

Pesquisa NIOC da Indústria do Petróleo. 

Mohebi, S. et al, 2009, aplicou um sistema híbrido de membrana de fibra porosa e 

solução de amina para separação de CO2 e H2S a partir CO2/H2S/CH4. O modelo foi 

desenvolvido para descrever a absorção de CO2 e H2S a partir CO2/H2S/CH4 em uma solução 

de amina aquosa através de uma membrana de fibra porosa. O CO2 e o H2S reagem com a 

solução de amina (DEA). O Mecanismo e as Equações de reação para as três fases: gás, 

líquida e membrana, são necessários para a modelagem do sistema. O software MATLAB foi 

usado para a simulação. Os resultados mostraram que as concentrações de CO2 e de H2S 

diminuem no início da fibra. A fase líquida é controladora do processo. Além disso, o 

aumento da pressão teve efeito positivo sobre a separação. 

Rami Faiz e M. Al-Marzouqi, em 2009, desenvolveram um modelo matemático para 

abranger também as reações reversíveis de todas as espécies envolvidas na absorção química 

de H2S utilizando solução aquosa de carbonato em membrana de fibra porosa. O efeito da 

concentração de gás inicial foi estudado sobre a absorção física e química mostrando-se 

constante para a absorção física e diminuindo para a química. O modelo demonstrou que à 

medida que a concentração inicial do carbonato aumentava a taxa de absorção do H2S 

aumentava também. Contudo, elevadas concentrações de carbonato, diminuiu a solubilidade 

de H2S, promovendo uma redução significativa de sua absorção. Quando a concentração do 

bicarbonato aumenta, a taxa de absorção do H2S diminui devido ao aumento da reação 

reversível. A absorção de H2S aumentou com o aumento da velocidade do líquido, tanto para 

a absorção física quanto para química. 

Rami Faiz e M. Al-Marzouqi, em 2009, desenvolveram um modelo matemático 

bidimensional para o transporte simultâneo de dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio 

através da membrana de fibra porosa (HFM) usando monoetanolamina (MEA) como solvente 

químico. O modelo proposto considerou condições úmida e parcialmente úmidas, onde a 

mistura de gás e o solvente preenchem os poros da membrana para o arranjo contracorrente do 

fluxo de gás-líquido. O percentual de remoção do CO2 aumentou com o aumento da 
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velocidade do gás, com o aumento da velocidade do líquido e com o aumento na concentração 

do MEA. Com baixas concentrações de MEA obteve-se completa remoção de CO2. 

Rami Faiz e M. Al-Marzouqib, em 2010, desenvolveram um modelo matemático para 

a absorção simultânea de CO2 e H2S do gás natural utilizando uma solução aquosa de 

carbonato em membrana de fibra porosa, considerando simultaneamente as taxas de reações 

reversíveis e de equilíbrio. O modelo mostrou que a taxa absorção diminui para altas 

concentrações de carbonato na solução e com o aumento da concentração do bicarbonato. Isto 

devido às reações reversíveis e aquela devido à diminuição da solubilidade. A completa 

remoção do CO2 e H2S do gás natural é conseguida através do uso de dois módulos de 

membranas em série, onde o primeiro removeu em sua totalidade o H2S e pequenas 

quantidades de CO2. Enquanto, o segundo módulo removeu o restante de CO2 proveniente do 

primeiro módulo. 

 

Adsorção 

 

É um processo pelo qual moléculas componentes de uma fase gasosa (o adsorvido ou 

adsorbato) aderem a uma superfície sólida (o adsorvente) como resultado de forças existentes 

nesta superfície. O grau de adsorção depende da temperatura, da pressão e da área da 

superfície (razão pela qual os adsorventes são geralmente materiais com uma grande 

superfície por unidade de peso). 

Sena Yasyerli et al, 2002, estudaram a remoção do H2S do gás natural pela adsorção 

com uma zeólito natural, a clinoptilolita. O estudo da adsorção do H2S foi feito em um 

sistema de leito fixo, com temperatura variando entre 100 e 600ºC, a pressão atmosférica. A 

capacidade de adsorção do H2S pela clinoptilolita foi próxima de 0,03 de g S/g de 

clinoptilolita a 600ºC. A clinoptilolita mostrou-se mais fácil regeneração que os adsorventes 

de óxido metal e boa eficiência para remoção de H2S para temperaturas inferiores a 600°C. 

Qifei Wu et al, 2003, estudaram o uso de UO2 poli cristalino como suporte catalítico, a 

100 e 300 K, para adsorção e dessorção de H2S, usando espectroscopia de foto elétrons de 

raios-X (XPS), espalhamento de íons de baixa energia (LEIS), e temperatura de dessorção 

programada (TPD). Os resultados indicaram que o H2S dissocia-se inicialmente na superfície 

de baixa cobertura, através de reação em sítios com defeito e com vacância do oxigênio. A 

temperatura de 100K, o H2S molecular pode ser adsorvido em uma cobertura de 

aproximadamente 1 mL na superfície do poli cristalino. Após o recozimento, o H2S molecular 

é dessorvido a cerca de 140 K. A aproximadamente 250 K ocorrem a reações de 
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recombinação de fragmentos de H2S (por exemplo, SH), levando a dessorção de mais 

moléculas H2S. Também descobriram que enxofre atômico é dessorvido na superfície a cerca 

de 580K. As espécies S adsorvidas na superfície poli cristalina de UO2 são classificadas como 

moleculares, H2S, SH, e S atômico; a maior parte das vezes H2S molecular é associada com 

sítios da superfície U, espécies S associadas com sítios O. 

Li Zhou et al, 2004, usaram grãos sólidos (sílica gel) revestidos por uma camada de 

líquido (N-metil-2-pirrolidona), aumentando a adsorção do H2S em operações com várias 

pressões. 

Eun-Ku Lee et al, 2005, investigaram a influência dos precursores de ferro sobre a 

estrutura e atividade de catalisadores Fe/MgO para a oxidação catalítica úmida do H2S a 

enxofre elementar. Eles usaram catalisadores de óxido de ferro suportado em MgO. Três 

catalisadores Fe/MgO foram preparados por um método de impregnação de suspensão. Três 

tipos de precursores de sal de ferro foram utilizados: o nitrato de ferro ((Fe (NO3)3) H2O), o 

sulfato de ferro (Fe2SO4·7H2O) e o cloreto de ferro (FeCl2). O MgO em pó foi disperso em 

soluções aquosas destes precursores de ferro. A concentração de precursores de ferro em 

solução foi controlada para obter o desejado teor de ferro em MgO. As amostras de óxido, 

após calcinação a 460ºC, foram designados como Fe(N) /MgO, Fe(S) /MgO e Fe (Cl) /MgO, 

respectivamente. O catalisador Fe(N) /MgO mostrou a maior capacidade de remoção de H2S 

na oxidação úmida do H2S, pois há maior número de sítios ativos do catalisador. 

Melo et al, em 2006, estudaram a remoção do H2S do gás natural usando zeólitos 5A e 

13X, e Zinox 380. Os Zeólitos 13X apresentaram melhor adsorção de H2S que Zinox a 25ºC. 

Fortes indícios de adsorção física também foram observados para ambos os materiais 

adsorventes testados. 

Xiaohui Wang et al, 2008, usaram mesoporos de sílica SBA-15 com nano partículas 

de ZnO, a baixas temperaturas, para adsorção de H2S em correntes de gás. Os materiais 

preparados mostraram uma capacidade superior para remover H2S até partes por bilhão (ppb) 

de fluxo de gás a baixa temperatura (298 K), e a maior capacidade de adsorção de H2S, 436 

mg S/g de adsorvente, foi observado para a SBA-15 com 3,04% em peso de carga de zinco. O 

melhoramento da capacidade de remoção de H2S foi atribuído à integração da elevada área de 

superfície do material mesoporoso e as propriedades de dessulfurização promissoras de nano 

partículas de ZnO. 

Seol-Hee Lim et al, 2008, desenvolveram um novo tipo de adsorvente de 

dessulfurização através da combinação da reatividade catalítica da magnetita para as espécies 

de enxofre e os grandes volume de poros superficial de sílica mesoporosa. Este composto 



Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

Luiz Ferreira da Silva Filho, Setembro/2013                                                                                       37 

mostrou alta capacidade de remoção de metilmercaptanas na presença de metano, enquanto 

sílica mesoporosa ou magnetita sozinha tinha pouca capacidade. A adsorção de enxofre deste 

composto mostra a capacidade 20 vezes maior do que a sílica mesoporosa devido ao efeito 

sinérgico de afinidade molecular forte da magnetita para o composto de enxofre e grande 

superfície de área/volume de poros da sílica mesoporosa. 

Kateryna V. Stepova et al, 2008, modificaram bentonitas ricas em carbonato por 

cloretos de ferro e cobre, a fim de sintetizar adsorventes eficazes e baratos para a 

neutralização de H2S em gases de escape a baixa concentração. A bentonita modificada foi 

analisada usando espectroscopia de absorção atômica (AAS), difração de raios X(XRD), 

microscopia eletrônica de varredura (MEV), espectroscopia de infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) e análise de área superficial BET. Além disso, bentonita e 

bentonita modificada foram testadas como adsorventes de sulfeto de hidrogênio. O material 

contendo ferro apresentou uma melhora significativa na capacidade de remoção de H2S. No 

entanto, o maior tempo de ação efetiva (antes de H2S aparecer na saída da coluna) foi obtido 

para a bentonita modificada com hidróxido de cobre, que abre uma perspectiva para aplicação 

de bentonitas modificadas com cobre como agente de pós - tratamento de gases de escape 

contendo H2S. Os resultados indicaram que na superfície das amostras modificadas, o sulfeto 

de hidrogênio reage com hidróxido de metal formando sulfetos. 

 

Permeação  

 

As membranas são barreiras à base de finos polímeros que permitem passagem 

preferencial de certas substâncias sobre outras. A separação do gás através de membranas 

baseia-se no princípio de que gases se dissolvem e se difundem através da membrana. Certos 

gases como H2S e CO2, irão permear através de uma membrana a um ritmo mais rápido do 

que hidrocarbonetos devido a uma diferença na solubilidade e na capacidade difusão desses 

gases através da membrana. 

Chatterjee, G. et al, 1997, apresentaram estudos com dois poli (éter uretanos), 

designados PU1 e PU3, e dois poli (uretano uréias éter), denominados PU2 e PU4. Foram 

sintetizados e usados na forma de membranas "densas” (homogêneas) para a separação 

seletiva de H2S de misturas ternárias com CO2 e CH4. A seletividade H2S/CH4, em geral, 

aumenta acentuadamente quando poli (óxido de etileno) (PEO) está presente como o 

componente poliéster de poliuretanos. A permeabilidade destas membranas a duas misturas 

ternárias de CH4, CO2 e H2S foi medida a 35ºC, e por uma membrana PU4 também a 20 ºC, 
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na faixa de pressão de 4 a 13,6 atm. As membranas feitas a partir do poli (uretano ureia éter) 

PU4 mostraram-se como um material muito promissor para separação de H2S a partir de 

misturas com o CH4 e CO2, tendo uma seletividade H2S/CH4 próxima a 100%, a 20 ºC, bem 

como uma alta permeabilidade para H2S. 

Sang-Hak et al, 2006, utilizaram membranas líquidas de poli (fluoreto de vinilideno) 

(PVDF) para remoção de gases ácidos, como H2S e CO2, do gás natural. Neste estudo, as 

membranas líquidas foram preparadas para incorporar líquidos iônicos de poli (fluoreto de 

vinilideno) a temperatura ambiente através da técnica de separação de fase. A técnica que 

permite preparar as membranas líquidas consiste principalmente de dois processos: a 

separação de fases a baixa temperatura e o processo de têmpera a alta temperatura. As 

membranas tiveram excelente estabilidade a severas condições operacionais. Também os 

comportamentos de permeação de gases ácidos (H2S, CO2) e CH4 através das membranas 

foram investigados para verificar a utilidade das membranas para remover gases ácidos do 

petróleo e do gás natural. As membranas de líquidos exibiram altíssimos coeficientes de 

permeabilidade de H2S e CO2 e seletividades para H2S/CH4 e CO2/CH4. 

You-In Park, em 2009, usando um líquido iônico a temperatura ambiente (RTILs) e 

polímero, desenvolveu um novo suporte para membranas líquidas iônicas SILMs, para a 

separação de gases ácidos do gás natural bruto. Preparadas através de um processo de 

separação de fases em vários estágios e combinada a separação de fases de baixa temperatura 

(LTPS) e a separação de fases de alta temperatura (HTPS). O CO2, H2S e CH4 foram 

utilizados para permear toda a nova SILMs em várias condições de operação. O coeficiente de 

permeabilidade dos gases aumentou drasticamente com o aumento do RTIL na membrana, 

especialmente para os gases ácidos com uma afinidade com RTIL. No entanto, quando o 

RTIL foi aumentado na membrana, a seletividade diminuiu como resultado da plastificação de 

moléculas RTIL na fase PVDF como membrana matriz. A temperatura elevada, o coeficiente 

de permeabilidade dos gases permeados aumentou, enquanto a seletividade diminuiu devido 

ao aumento da mobilidade na membrana. Além disso, a nova SILMs demonstrou desempenho 

de alta permeação para gases ácidos, mantendo a estabilidade mecânica na alta pressão. 

 

Conversão para outro composto químico 
 

Nas últimas décadas outros processos para remoção do H2S foram descritos, sempre 

visando evitar o contato deste nocivo gás com os seres humanos e com o ambiente que o cerca 
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(seja o solo, a água ou o ar). Segue por ordem crescente de ano de estudo os principais 

estudos: 

Janssen, A. J. H. et al, 1999, estudaram um processo para a remoção do sulfeto de 

hidrogênio de águas e gases residuais, usando bactérias aeróbias do tipo Thiobacillus, as quais 

oxidam os gases ácidos presentes nas águas e gases de produção transformando-os em enxofre 

coloidal. O ácido sulfídrico é oxidado em partículas de enxofre que estão na faixa de 

submicron. As propriedades coloidais dessas partículas de enxofre são comparadas com os de 

um padrão LaMer Sulphur sol. As partículas de enxofre biologicamente produzidas são 

compostas de um núcleo de enxofre elementar coberto por uma camada de polímeros naturais 

carregadas, presumivelmente de proteínas. A camada de polímero processa as partículas 

hidrofílicas. A estabilidade coloidal pode ser atribuída principalmente à repulsão estérica. 

Moon Young Shin et al, 2001, investigaram o uso de catalisadores seletivos, 

VOx/SiO2, para as reações de oxidação de H2S a enxofre elementar. A oxidação seletiva de 

H2S foi investigada por catalisadores VOx/SiO2 (contendo de 1 – 100 % v/v), utilizando um 

reator de leito recheado na faixa de temperatura de 200 a 350ºC. Quando uma relação 

estequiométrica de O2/H2S é usada na alimentação, elevada conversão de H2S e alta 

seletividade de enxofre (>90%) pode ser obtida em várias cargas, se a velocidade espacial é 

mantida abaixo de 4000h-1 e a temperatura de reação acima de 270 ºC. Na presença de 30% de 

água na alimentação ocorre a diminuição de cerca de 10 - 30% da produção de enxofre. A 

conversão de H2S e a seletividade de enxofre excedem aos valores de equilíbrio. Testes de 

reação e caracterização utilizando XRD, XPS e XANES revelaram que durante a reação, os 

catalisadores V2O5 são reduzidos a VO2 e/ou V2O3, resultando em mudanças na área de 

superfície e no tamanho dos poros. A seletividade de enxofre pode ser mantida elevada 

(>90%) apenas com essa condição de redução severa. Catalisador oxidado (com relação: O/V 

>2,26) exibe a oxidação completa de H2S para SO2 (zero seletividade de enxofre). Como a 

reação se processa através de mecanismo redox a alta velocidade espacial e baixos 

carregamentos de V, a baixas temperaturas de reação (<250 ºC), resultam na diminuição 

eventual da conversão com o tempo de operação, devido ao esgotamento de oxigênio lábil na 

superfície. 

Andrew S. Ball et al, 2007, demonstraram o potencial da oxidação bacteriana como 

um método de purificação de gases ácidos, utilizando uma cultura continua de Chlorobium 

Limicola para remoção sulfeto de hidrogênio. Alta eficiência de oxidação de ambos os 

sulfetos solúvel e gasoso foram alcançados, com eficiência para este último superior a 95%. 

Sulfeto adicionado como solução aquosa de sulfeto de sódio foi convertido a enxofre e sulfato 
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com remoção quase total no prazo de 24h. Sulfeto gasoso foi oxidado a uma eficiência de 

95%. Com um sistema de recuperação de enxofre para evitar o acúmulo de enxofre, foi 

mantida uma eficiência de 70%. 

Özgul Gerçel et al, 2008, removeram sulfeto de hidrogênio de gases ácidos, à 

temperatura ambiente, através de um reator eletroquímico, usando uma solução alcalina de 

sulfato de sódio como eletrólito, cujo leito catódico foi formado pela expansão de uma malha 

de platina envolvida cilindricamente com porosidade uniforme de 0,57. A haste de aço 

inoxidável, localizado no centro do reator, foi o contra eletrodo e foi separado do 

compartimento catódico por uma membrana aniônica para evitar a oxidação do H2S. A 

absorção eletroquímica de sulfeto de hidrogênio e configuração do eletrodo foi investigada 

com variação nos parâmetros da concentração de H2S inicial, temperatura, vazão do gás, 

componentes da mistura de gás e densidade corrente. No geral, os resultados indicaram que a 

remoção de H2S aumenta com o aumento da temperatura e da densidade de corrente, e 

diminui com o aumento da concentração inicial de H2S e da vazão do gás. 

Guijun Ma et al, 2008, fizeram um trabalho demonstrando a possibilidade de 

conversão de H2S em hidrogênio e enxofre, usando reação fotocatalítica sob irradiação de luz 

visível, com etanolaminas como solvente de H2S a temperatura ambiente. O foto catalisador 

Pt/CdS mostrou alta atividade na produção de hidrogênio sob irradiação de luz visível para 

todos os três solventes etanolamina (monoetanolamina - MEA - H2NCH2CH2OH; 

dietanolamina – DEA - HN (CH2CH2OH)2 e trietanolamina – TEA N(CH2CH2OH)3), com 

maior atividade observada para DEA. 

Juan J. Goncalves e Rakesh Govind, em 2008, trataram correntes de ar poluído por 

H2S, em um reator biotrickling recheado com hematita, apresentando uma remoção quase 

completa do poluente a partir da inicialização do sistema (acima de 80%, chegando a 98%). 

Ramesh Chandra Sahu et al, 2011, utilizaram um subproduto cáustico da indústria de 

alumina, a lama vermelha, para remover H2S sob a forma de FeS2, FeS, sulfato de cálcio, 

enxofre, bissulfeto de sódio além de outros sulfetos minerais, a temperatura ambiente. Esses 

produtos derivados da reação também reagem com o H2S aumentando assim a sua remoção. O 

uso de resíduos industriais, como um recurso para resolver o problema de outros resíduos 

fornece benefício econômico. Desta forma, o uso da lama vermelha para remoção do H2S é 

uma das opções promissoras para a redução da poluição do ar industrial. 

Embora existam inúmeros processos de remoção de H2S do gás natural, a chave para 

escolha do processo está na concentração de sulfeto de hidrogênio no gás de alimentação. 

Contudo devem-se levar em conta outros fatores tais como: uma análise mais detalhada do 



Aspectos Teóricos e Estado da Arte 

Luiz Ferreira da Silva Filho, Setembro/2013                                                                                       41 

gás alimentado, temperatura e pressão operacional, seletividade exigida para remoção do H2S, 

regulamentos ambientais vigentes, especificações de vendas, entre outros. A Figura 2.2 

mostra, em geral, quando estes processos devem ser usados. 

 

 

Figura 2.2. Guia para seleção do processo de remoção de enxofre do gás 

Fonte: (Tennyson e Schaff, 1997) 

 

A seleção de um processo de remoção de H2S depende de vários fatores tais como: a 

composição e a variedade da corrente gasosa, do custo de energia envolvido no tratamento, do 

teor de H2S presente, da natureza dos contaminantes e da quantidade absoluta de H2S que 

pode ser efetivamente removida. Entretanto, do ponto de vista comercial os diversos 

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

cálcio, disponíveis no mercado industrial só são considerados vantajosos quando a 

recuperação é econômica (Song e Salvagnine, 2001). Por isso, é comum o lançamento 

contínuo de baixos teores de H2S diretamente na atmosfera, que acabam retornando ao 

ambiente sob a forma de SO2, oxidado pelo ozônio presente na atmosfera (H2S + O3 → SO2 + 

H2O). 
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O presente trabalho propõe a inclusão de uma metodologia a ser utilizada no estudo da 

remoção de componentes ácidos das correntes de gás natural, transformando um sistema de 

absorção em leito estagnado num processo com abordagem em contínuo, através da qual a 

avaliação de dados experimentais obtidos a partir do absorvente físico, a água, e de 

absorventes químicos inorgânicos, a baixas concentrações, possa proporcionar a modelagem 

de equações que venham a facilitar o estudo deste tipo de processo, usando como ferramentas 

a transferência de massa e a matemática aplicadas a engenharia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 3 

Materiais e Métodos 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Materiais e Métodos 

 
Luiz Ferreira da Silva Filho, Setembro/2013            44 

3. Materiais e Métodos 

 

Como mencionado anteriormente, este trabalho objetiva estudar e modelar o processo 

de absorção do sulfeto de hidrogênio, contido numa corrente de gás natural, em uma coluna 

de absorção em leito estagnado, através de soluções aquosas inorgânicas. Para tanto, foram 

realizados ensaios experimentais em uma coluna de absorção recheada com anéis de raschig, 

onde o processo de transferência de massa do H2S contido no gás de alimentação para a fase 

líquida e a cinética entre o H2S e os compostos inorgânicos é analisada. 

Neste capítulo são apresentados os materiais e métodos, bem como os equipamentos 

utilizados para o desenvolvimento do trabalho. 

 

 

3.1 Reagentes 

 

Para realização dos experimentos foram utilizados 9 m3 de gas natural contaminado 

com sulfeto de hidrogênio, confinados em dois cilindros de gás mistura padrão primário da 

Linde Gases Ltda., com os seguintes componentes e respectivas composições: 

• 52,00 µmol/mol de sulfeto de hidrogênio com incerteza absoluta de ±2,5; 

• 2,00% mol/mol de n Butano (C4H10) com incerteza absoluta de ±0,02; 

• 2,99% mol/mol de Propano (C3H8) com incerteza absoluta de ±0,03; 

• 10,00% mol/mol de Etano (C2H6) com incerteza absoluta de ±0,1; 

• Metano (CH4) como balanço. 

Usado como gás de alimentação, o gas natural contaminado com sulfeto de hidrogênio 

foi removido por soluções aquosas de compostos inorgânicos. 

 

Além da água, foram utilizadas como líquidos absorvedores soluções aquosas diluídas 

de: 

a) Hidróxido de sódio (NaOH) da MERCK com 99% de pureza; 

b) Permanganato de potássio (KMnO4) da MERCK com 99% de pureza; 
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c) Sulfato de cobre penta hidratado (CuSO4·5H2O) MERCK com 98% de pureza; 

d) Cloreto férrico hexa hidratado (FeCl3·6H2O) da MERCK com 98% de pureza; 

e) Cromato de potássio (K2CrO4) da MERCK com 98% de pureza; 

f) Sulfato de manganês hidratado (MnSO4·H2O) da MERCK com 97% de pureza; 

g) Cloreto de zinco (ZnCl2) da MERCK com 98% de pureza; 

 

3.2 Materiais  

 

Os materiais utilizados neste trabalho foram: 

a) Empacotamento da coluna (anéis de Raschig) → com a finalidade de aumentar a 

superfície de contato entre as fases gás – líquido, aumentar o tempo de retenção e 

evitar um caminho preferencial por parte do gás injetado; 

b) Tubos, válvulas e conexões em geral; 

c) Válvula reguladora de pressão de simples estágio específica para H2S (Modelo 322 – 

CONCOA) → instalada entre o cilindro de alimentação do gás e a coluna de absorção 

para controlar a pressão do gás; 

d)  Vidrarias em geral → como pipetas, buretas, becker, erlenmeyer, balão volumétrico, 

entre outras, usadas na preparação e análise das soluções absorvedoras. 

 

3.3 Equipamentos  

 

Para mensurar a quantidade de sulfeto de hidrogênio na saída da coluna foi utilizado o 

analisador de gases GL 8000, da Eurotron,→ composto de duas unidades (Figura 3.1): 

• Unidade de controle principal de análise de gases (MCU) → composto de 

bomba de aspiração e peristáltica, sensores de gases e toda parte eletrônica. 

• Unidade de controle remoto (RCU) → exibe a medida de dados, armazena as 

análises na unidade de memória, imprime e transfere dados para PC. 
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Capacitado para medição de O2, CO, CO2, NO, NO2, SO2, H2S e CXHY com sensores 

eletroquímicos. Cumpre os protocolos CTM-030 e CTM-034 da EPA (Agência de Proteção 

Ambiental); 

 

 

Figura 3.1 Analisador de gases GL 8000. 

     Fonte: Autor 

 

Uma balança analítica com precisão de 0,0001 grama (Modelo AG-200 – GEHAKA) 

usada para pesagem dos reagentes usados nas soluções absorvedoras. 

 

Agitador mecânico (Modelo 752 – Fisaton) utilizado para homogeneizar as soluções 

aquosas absorvedoras, preparada no laboratório minutos antes do início dos experimentos; 

 

Coluna de absorção em acrílico (Figura 3.2a), usado para absorção gasosa e 

consequente reação do sulfeto de hidrogênio contido no gás de alimentação. Confeccionada 

na UFRN. Esta coluna possui altura de 56 cm e diâmetros externos e internos de 59,85 mm e 

51,85 mm, respectivamente. A coluna contém uma válvula micrométrica reguladora de vazão 

em 3 vias (uma entrada e duas saídas), sendo uma saída para a coluna e outra para o 

analisador e uma válvula de três vias (uma entrada e duas saídas) sendo uma saída para o 

medidor de vazão e outra para o analisador do gás, esquema Figura 3.2b; 
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(a) (b) 

 

Figura 3.2 Coluna de absorção gasosa e esquema com acessórios. (1) coluna; (2) cilindro de 

gás; (3) analisador de gás; (4) medidor de vazão; (5) válvula reguladora de vazão; (6) válvula 

três vias; (7) tubulação. 

Fonte: Autor. 

 

Um computador, no qual foi inserido um software DBGas2004, para recepção e 

geração dos dados experimentais adquiridos do sulfeto de hidrogênio que eram coletados pelo 

analisador de gases GL 8000 na saída da coluna. 

Fluxímetro (Modelo K8 – KRÜSS), equipamento utilizado para verificar as vazões de 

entrada e saída da corrente de gás, adaptado para aferir vazões de até 8 L/min. 

Também foi utilizada uma estufa (Modelo MA 033 – MARCON) para secagem dos 

reagentes e dos anéis de Raschig. 
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3.4 Metodologia Experimental 

 

A metodologia foi dividida em três partes: 

i. Preparação das soluções absorvedoras; 

ii. Montagem do sistema de absorção; 

iii. Obtenção das curvas de absorção. 

 

3.4.1 Preparação das soluções absorvedoras 

 

As soluções utilizadas para remoção eram diluídas, pois o soluto, sulfeto de 

hidrogênio, presente na corrente gasosa que atravessava a coluna apresentava-se em dezenas 

de partes por milhão (52 ppmv), não sendo necessário o uso de soluções concentradas. Foram 

realizados os seguintes passos para preparação das soluções: 

Na balança analítica, pesou-se a massa de cada absorvente, baseado na relação 

estequiométrica existente em sua reação química com o sulfeto de hidrogênio, necessário para 

reagir com uma determinada massa do H2S (por volta de 1 mg de H2S). Em seguida, 

preparou-se um litro de cada solução utilizando água destilada purificada no miliQ. 

A escolha dos reagentes foi baseada no estado da arte. 

 

3.4.2 Montagem do sistema de absorção 

 

O sistema de absorção, Figura 3.2, é montado da seguinte maneira: 

Pela base da coluna de absorção (1) o gás natural contaminado de sulfeto de 

hidrogênio, contido em um cilindro de gás mistura padrão primário (2), é injetado.  

A vazão com que o gás entra na coluna é controlada por uma válvula reguladorala (5). 

Ao sair pelo topo da coluna, o gás passa por uma válvula de três vias (6) que tem 

como função prioritária enviá-lo para o analisador de gases GL 8000 (3), por meio de 

tubulações (7). No entanto, a válvula de três vias também é usada para desviar o fluxo para 

um medidor de vazão através ou fluxímetro (4) periodicamente.  
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3.4.3 - Ensaios experimentais 

 

O gás natural sintético contendo o sulfeto de hidrogênio a 71 mg/m3, é tomado como 

referência pois uma grande parte de correntes de gás natural produzidas na região apresentam 

valores médios nesta faixa.  

 Em cada ensaio, o gás natural contendo o sulfeto de hidrogênio, oriundo da mistura 

padrão primário (com concentração de 52 ppmv de H2S ou 71 mg/m3de H2S por volume de 

gás), era introduzida na base da coluna de absorção a uma determinada vazão, a qual 

permanecia constante durante todo o experimento, sendo aferida na entrada e na saída do 

sistema pelo fluxímetro. Contudo, diferentes vazões, 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; e 4,0 L/min, foram 

usadas neste trabalho. As vazões eram ajustadas pela válvula de regulagem micrométrica de 

vazão. 

 Ao entrar na coluna o gás natural interagia com o líquido absorvente, removendo 

sulfeto de hidrogênio presente no mesmo. Foram usados como líquidos absorventes as 

soluções aquosas de hidróxido de sódio, permanganato de potássio, sulfato de cobre, cloreto 

férrico, cromato de potássio, sulfato de manganês, cloreto de zinco, além da água purificada 

pelo miliQ. 

 A saída do gás natural sintético da coluna, após o contato com a solução absorvedora, 

foi monitorada pelo analizador de sulfeto de hidrogênio que verificava a concentração de 

saída do H2S. Os dados adquiridos durante a absorção eram enviados on line a um 

computador, que os gravava a cada segundo do processo. 

 Os experimentos chergavam ao fim quando a concentração de saída do H2S, 

monitorada pelo analizador de gases, se igualava a concentração de entrada do H2S (71,075 

mg/m3) 

 

3.4.4 Tratamento dos dados experimentais 

  

Após, obtidos, os dados experimentais, foram formatados em uma planilha de cálculo 

para realização dos balanços de massa, ajuste das matrizes e resolução analítica das Equações 

diferenciais. Em seguida foram inseridas as matrizes e a Equação problema com as variáveis a 

determinar no programa Statística® que possui o método de mínimos quadrados modificado 

de Levemberg-Marquardt para resolução de uma Equação. Pelo fato de não ter sido montado 
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nenhum programa de cálculo o mesmo foi suficiente para a resolução das Equações 

problemas. 
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4. Resultados e discussões 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados dos experimentos realizados 

neste trabalho com o absorvente físico, a água, e com as soluções inorgânicas selecionadas 

para absorverem quimicamente o sulfeto de hidrogênio do gás natural. 

Em sequência a montagem do sistema de absorção para remoção de sulfeto de 

hidrogênio do gás natural, estabeleceu-se as seguintes condições de operação. 

- temperatura de 30°C 

- pH na faixa de 5,0 a 6,0. 

Antes de selecionar as substâncias absorventes foram realizadas análises do sulfeto de 

hidrogênio em um meio não reacional, a água, ou seja, uma absorção física. Neste estudo 

inicial, foram determinados os coeficientes globais volumétricos de transferência de massa na 

fase gasosa, KGa, e os coeficientes globais de transferência de massa volumétrico na fase 

líquida, KLa, para cada uma das vazões estudadas. Além disso, foi determinada a relação entre 

as vazões e os coeficientes globais volumétrico de transferência de massa para as diferentes 

fases. Determinou-se também a concentração de saturação do H2S no meio líquido 

(concentração de equilíbrio), 
2

*
H S,LC . 

 Em seguida, foram selecionados os absorventes e com esses realizados os 

experimentos com reação química. Nesta etapa foram analisadas os e estudadas a influência 

da vazão e da concentração inicial da solução absorvedora sobre a absorção do H2S do gás 

natural sintético, o perfil da concentração de H2S no seio do líquido, a relação entre a 

concentração do H2S na fase gasosa e na fase líquida. Foram também determinadas à massa 

total de H2S transferida da corrente gasosa para a fase líquida, a massa de H2S que reagiu e os 

parâmetros da cinética das reações. 

 

4.1 Estudo da absorção física do H2S usando água como absorvente. 

 

4.1.1 Determinação do coeficiente global volumétrico de transferência de 

massa na fase gasosa, KGa. 

 

 A Figura 4.1 apresenta as concentrações de saída do H2S, na corrente gasosa, em 

função do tempo, obtidas experimentalmente, pela absorção de H2S em água para diferentes 



Resultados e discussões 

Luiz Ferreira da Silva Filho; Setembro/2013                                                                                                       53 

vazões (2,5 L/min., 3,0 L/min., 3,5 L/min. e 4,0 L/min.) de alimentação do gás natural 

contaminado com o H2S (71,0757 mg/m3),  

 

 

Figura 4.1 Concentração de saída do H2S (mg/m3) na corrente gasosa em função do tempo (s) 

nas vazões de 2,5 L/min., 3,0 L/min., 3,5 L/min. e 4,0 L/min. 

 

 Analisando a Figura 4.1, observa-se que quanto maior a vazão de entrada do gás 

natural contaminado com o H2S mais rapidamente ocorre à transferência de massa do H2S da 

fase gasosa para a fase líquida e, em consequência disso, menor é o tempo para que haja a 

saturação do H2S na água. 

O estudo do coeficiente global volumétrico de transferência de massa na fase gasosa, 

KGa, utilizando água como absorvente do H2S foi baseado na Equação 54, que relaciona a 

variação da concentração do H2S na fase gasosa como função do tempo, com a força motriz 

da transferência de massa dada pela diferença entre a concentração instantânea no gás e a 

concentração de equilíbrio, a qual é relacionada com a fase líquida. 

 

,ln *
,ln( )

G

G

G G

dC
K a C C

dt
= −  (54) 
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,lnGdC

dt
 → corresponde ao gradiente da concentração do H2S na fase gasosa como função do 

tempo; 

GK a  → é o coeficiente global volumétrico de transferência de massa na fase gasosa; 

,lnGC  → é a concentração média logarítmica do H2S na fase gasosa tomando como base a 

concentração de entrada e a concentração de saída na coluna de absorção; 

*

G
C  → corresponde à concentração de equilíbrio do H2S na fase gasosa em relação à sua 

concentração na fase líquida. 

 A Equação (54) é derivada da Equação (41), que considera infinitos processos a 

contato simples em um processo único que é a absorção em leito estagnado. Neste caso o gás 

entra na coluna na sua concentração inicial e sai após transferir massa para a fase líquida. 

Nesta condição a fase líquida tem sua concentração praticamente nula, enquanto que no gás a 

concentração varia muito. 

 Este fato pode ser considerado como sendo um gradiente de concentração (força 

motriz) entre a média logarítmica das concentrações de entrada e saída do gás e a 

concentração de equilíbrio, que nesta condição pode ser considerada constante. Daí a 

justificativa da substituição da concentração do H2S no gás pela sua média logarítmica, como 

visto na Equação (54). 

 Esta consideração permite transformar um processo descontínuo, no que diz respeito à 

fase aquosa, em um processo contínuo, pois a média logarítmica varia ao longo do tempo bem 

como a concentração de equilíbrio. 

 A resolução analítica da Equação (54) só é possível convertendo a variável CGln em 

CL, pois esta última é um parâmetro que pode ser determinado pela relação do balanço de 

massa, devido à transferência do H2S da fase gasosa para a fase líquida estagnada na coluna, 

determinado pela Equação (55), 

 

Ge,i , 1Q(C )( )Gs i i i iC t t m−− − =  (55) 
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Dividindo a massa de H2S, ��, transferida para a fase líquida no intervalo de tempo �� e ����, 

pelo volume da fase líquida obtém-se a concentração de H2S na fase líquida para o intervalo 

de tempo, de acordo com a equação, 

 

( ) i
L

L

m
C t

V
=  (56) 

 

Sendo: 

, ,Ge i Gs iC e C  → correspondem às concentrações de H2S na fase gasosa na entrada e saída da 

coluna num dado instante de tempo, respectivamente; 

1i it e t −  → correspondem aos tempos instantâneos em cada uma das amostragens realizadas 

pelo equipamento de detecção de H2S; 

im  → é massa de H2S transferida para a fase líquida no intervalo de tempo 1i it e t − ; 

LV  → corresponde ao volume da fase líquida contida na coluna de absorção; 

( )LC t  → corresponde à concentração de H2S na fase aquosa como função do tempo. 

 

A partir destes dados é possível determinar as relações necessárias para a resolução da 

Equação diferencial, Equação (54), e obter os valores de KGa para cada uma das vazões 

estudadas. 

 A Equação 54 pode ser reescrita substituindo a relação de equilíbrio, *
G LC HC= ; as 

relações de operação das concentrações média logarítmica do gás e a concentração no líquido, 

ln LαC +βGC = , e, por fim a relação entre as derivadas destas duas últimas, ln LdC
α

dt
GdC

dt
= . 

Relação de equilíbrio 

No primeiro caso, relação de equilíbrio, como se trata de um sistema a baixas 

concentrações de H2S a constante de Henry pode ser determinada e utilizada, Equação 57. 

 



Resultados e discussões 

Luiz Ferreira da Silva Filho; Setembro/2013                                                                                                       56 

*
G LC HC=  (57) 

 

Onde; 

H  → corresponde à constante da lei de Henry do sistema estudado. 

 Os dados experimentais apresentados nas Figuras (4.1) e (4.6), respectivamente, a 

concentração de saída do H2S (mg/m3) na corrente gasosa em função do tempo (s) e a 

concentração do H2S na fase líquida (mg/L) em função do tempo (s), nas vazões de 2,5 

L/min., 3,0 L/min., 3,5 L/min. e 4,0 L/min, mostram que tanto as curvas da concentração de 

H2S na corrente gasosa quanto na fase líquida tendem a um valor máximo (concentração de 

saturação). No caso da fase gasosa esse valor é atingido, para todas as vazões, em 71,0757 

mg/m3 e na fase líquida 1,7441 mg/L para todas as vazões. Com isto, e de posse destes pontos, 

pode-se determinar a constante de Henry. 

 

Média logarítmica das concentrações de entrada e saída do H2S na corrente gasosa (	
,�) 

 A média logarítmica, ,lnGC , entre as concentrações do H2S no gás de entrada e saída da 

coluna, , ,Ge i Gs iC e C , respectivamente, em contato com o líquido pode ser obtida utilizando a 

Equação (58), 

 

, ,
ln,

,

,
ln

Ge i Gs i

G i

Ge i

Gs i

C C
C

C
C

−
=

 
 
 

 
(58) 

  

Os valores obtidos pela Equação (58), para média logarítmica das concentrações de 

entrada e saída do H2S na corrente gasosa (C�,��), são apresentados na Figura 4.2, para as 

diferentes vazões de entrada. 
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Figura 4.2 Concentração média logarítmica do H2S (mg/m3) na corrente gasosa em função do 

tempo (s) para diferentes vazões do gás de alimentação 

 

De posse destes dados é possível determinar a relação entre ,lnG LC e C , para cada 

vazão de entrada do gás. Essa relação é representada por uma reta de coeficiente angular “�” 

e coeficiente linear “�”, e, pode ser considerada como sendo a relação de operação entre a 

corrente gasosa e o líquido estagnado na coluna de absorção. Essa relação pode ser 

representada pela Equação (59), 

 

ln LαC +βGC =  (59) 

 

O parâmetro “�" corresponde ao coeficiente angular que se comparado à reta de 

operação do processo de absorção em contra corrente em coluna corresponde à relação L/G. 

No caso de “�” o mesmo equivale à condição inicial de injeção do gás e deve ter um valor 

próximo da concentração média logarítmica inicial. 

As curvas obtidas da relação entre média logarítmica entre as concentrações de H2S de 

entrada e saída da coluna (mg/m3) e a concentração de H2S na água (mg/L), assim como os 

valores dos coeficientes angulares e lineares para cada vazão são apresentados na Figura 4.3 e 

na Tabela 4.1, respectivamente. 
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Figura 4.3 Média logarítmica entre das concentrações de H2S de entrada e saída da coluna e a 

concentração de H2S na água 

 

Tabela 4.1 Valores dos coeficientes angulares (α) e lineares (β) para cada vazão, com os 
respectivos coeficientes de correlação R2 para cada modelo. 

 Vazão (L/min) 

Parâmetros 2,5 3,0 3,5 4,0 

α 24,7600 25,4057 34,2161 38,1172 

β 27,6004 25,2592 11,8463 4,0682 

R2 0,9900 0,9908 0,9923 0,9961 

 

Analisando a Figura 4.3, juntamente com o coeficiente de correlação R2, apresentada 

na Tabela 4.1, confirmar-se que realmente existe um comportamento linear da relação entre

,lnG LC e C  Pode-se constatar também que o coeficiente angular aumenta com a vazão, fato 

inverso ao processo de absorção em coluna em contra corrente onde o coeficiente angular da 

reta de operação é a relação L/G e quanto maior G menor a inclinação L/G. 

Relação diferencial 

 A relação diferencial entre ,lnG LC e C pode ser obtida derivando a Equação (59) em 

relação ao tempo, obtendo a Equação (60), 
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ln LdC
α

dt
GdC

dt
=  (60) 

 

 A partir da substituição das Equações (57), (59) e (60) na Equação (54), obtém-se a 

Equação 61. 

 

L
L L

dC
α (αC +β -ΗC )

dt GK a=  (61) 

 

A Equação (61) corresponde à conversão de uma Equação diferencial, contendo a 

variável não determinada ,lnGC , em outra contendo a variável LC  determinada 

experimentalmente de forma contínua no processo. Com isso é possível resolver 

analiticamente a Equação (61), obtendo-se a Equação (62), 

 

( )(α-H) α
L

β
C (1 )

α +Η
GK ate= −  (62) 

 

De posse dos dados experimentais, da Equação 62 e recorrendo ao método de mínimos 

quadrados de Levenberg-Marquardt implementado no programa Statistica® obteve-se os 

valores dos coeficientes globais volumétricos de transferência de massa na fase gasosa, �
�, 

para as vazões estudadas na absorção do H2S com água, que são apresentados na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2 Valores dos coeficientes globais volumétricos de transferência de massa na 

fase gasosa, �
�, em (s-1), para vazões de 2,5; 3,0; 3,5 e 4,0 L/min. 

 

 

 

 

 

Vazão (L/min) KGa (s-1) R2 

2,5 0,02800 0,9999 

3,0 0,04826 0,9998 

3,5 0,11665 0,9993 

4,0 0,42463 0,9982 
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Analisando a Tabela 4.2 é possível observar que os valores de KGa estão relacionados 

diretamente com o valor da vazão, ou seja, o aumento no valor da vazão implica no aumento 

do valor do KGa. O que era de se esperar, pois como a geometria não se modifica, o 

coeficiente de transferência de massa dependente apenas da condição de escoamento, ou seja, 

da velocidade de alimentação do gás na coluna, consequentemete da vazão de entrada do gás. 

Isto implica em dizer que vazão elevada leva a absorções de H2S bem mais intensas que em 

vazões baixas, o que está de acordo com a Equação de Sherwood, que mostra a dependência 

do coeficiente de transferência da absorção sob a forma de potência com o número de 

Reynolds: ( Rea bSh c Sc= ). 

Uma relação foi determinada para relacionar a dependência do coeficiente global de 

transferência de massa volumétrico e vazão de entrada do gás na coluna, através dos valores 

da Tabela 4.2, obtendo-se a Equação (63), 

 

-5 2,4031 Q
GK a = 2,83 10 e⋅  (63) 

 

A Figura 4.4 apresenta a relação entre os valores do KGa obtidos a partir dos dados 

experimentais em função da vazão e os valores obtidos através modelo fornecido pela 

Equação (63), que apresenta R2 = 0,9976. Foi possível observe que o modelo apresenta uma 

boa aproximação com relação aos valores experimentais,  
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Figura 4.4 KGa (s-1) em função da vazão(L/min) obtidos através dos dados experimentais e os 

valores obtidos através modelo fornecido pela Equação (63). 

 

 Dessa forma, substituindo a Equação (63) na Equação (54), obtém-se a seguinte 

Equação (64), 

 

( )
2

H S,G2

H S,G -5 2,4031 Q

*
G,ln

dC
2,83 10 e

C - C
dt= ⋅ ⋅  (64) 

 

Com a resolução da Equação (64), por meio de um método numérico, pode-se também 

descrever as curvas das concentrações de saída do H2S, na corrente gasosa, em função do 

tempo, para qualquer vazão nas condições de trabalho. 
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4.1.2 Determinação da concentração de saturação, C*
H2S, L, do H2S na água. 

 

A concentração de saturação do H2S no meio líquido (concentração de equilíbrio), 

C*
H2S, L foi determinada dividindo-se a massa total acumulada do H2S no meio líquido (água), 

ou seja, a massa transferida ao meio líquido até a saturação do H2S na água, pelo volume de 

água presente na coluna. 

 

2

* .
H S,LC acum

L

m

V
=  (65) 

 

A massa acumulada é obtida pela somatória das massas de H2S transferidas da fase 

gasosa para a fase líquida em cada intervalo de tempo, ∆t, calculado pela Equação (53), até 

que seja atingido o ponto de saturação. 

Pelo método apresentado na Figura 4.5, obtem-se ∆Ci = 
H S,G 22

0
H S,G(C - C ) , referente a 

uma variação de tempo, ∆ti, para uma vazão considerada, neste caso 2,5 L/min, e assim pode-

se calcular a quantidade de H2S transferida da fase gasosa para a fase líquida em cada 

intervalo de tempo ∆ti. 

 

 

Figura 4.5 Curva da concentração do H2S no gás de saída da coluna na absorção com água a 

vazão 2,5 L/min, indicando a faixa de variação de concentração de H2S, ∆Ci, na corrente 

gasosa. 
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Portanto, a massa total acumulada equivale ao produto da área entre a curva de 

absorção e a reta que representa a concentração de entrada de H2S (que é constante e igual a 

71,0757 mg de H2S/m3 de gás natural sintético injetado na coluna), representada por 

( ) ( )
2H S, G i

1

∆C ∆
n

i
i

t
=
∑  e a vazão de entrada do gás na coluna, Q, 

 

( ) ( )
2. H S, G i

1

∆C ∆
n

total transf i
i

m Q t−
=

= ∑  (66) 

 

Assim, a massa total absorvida no processo a uma vazão de 2,5 L/min corresponde a 

0,3488 mg. Como o volume do líquido na coluna corresponde a 0,2 L, então a partir da 

Equação (65) é possível obter a concentração de equilíbrio, ou seja, a saturação do H2S no 

meio, água, C*
H2S, L é a 1,744 mg/L.  

Esta concentração de equilíbrio também foi determinada para as outras vazões 

produzindo uma média com erro menor que 1%, sendo o valor igual a 1,744 mg/L. Ou seja, 

independente da vazão, o líquido à temperatura e pressão constantes, sempre irá dissolver uma 

mesma quantidade de soluto. 

 

4.1.3 Determinação do coeficiente global volumétrico de transferência de 

massa na fase líquida, KLa. 

  

Para determinação do coeficiente de transferência de massa na fase líquida, KLa, 

utilizou-se a Equação 39, 

L

2 2 H S,L 22

–K a t* * 0
H S,L H S,L H S,LC = C – (C – C )e ⋅  

Os valores de 
2H S,LC  foram obtidos pela razão entre a massa transferida ao líquido em 

um dado intervalo de tempo pelo volume do líquido na coluna. 
2

*
H S,LC , conforme seção 4.1.2, 

é igual a 1,744 mg/L. 
2

0
H S,LC  é o valor da concentração de H2S no líquido quando o processo 

de absorção é iniciado, nos experimentos deste trabalho foi sempre igual à zero. 
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De posse dos dados da variação da concentração do H2S com o tempo, e, recorrendo 

ao método de mínimos quadrados de Levenberg-Marquardt do software Statistica®, 

determinou-se então o KLa através da Equação (39) para cada vazão de trabalho. 

A Figura 4.6 apresenta a variação da concentração do H2S na fase líquida (H2O) a cada 

instante de tempo t, para os diferentes valores de vazão utilizada nos experimentos. 

 

 

Figura 4.6 Concentração do H2S na fase líquida (mg/L) em função do tempo (s), para 

diferentes vazões. 

 

Analisando a Figura 4.6 nota-se que, assim como, a transferência de massa na fase 

gasosa, a transferência de massa para fase líquida também aumenta com o aumento na vazão 

de entrada do gás, o que implica em um menor tempo para que a força motriz, propulsora da 

transferência de massa ( )
2 2

*
H S,L H S,LC - C , deixe de fazer efeito devido ser atingido o ponto de 

saturação do H2S na água, 
2 2

*
H S,L H S,LC C= . 

A Tabela 4.3 apresenta os valores os coeficientes globais volumétricos de 

transferência de massa na fase líquida, KLa, obtidos pela aplicação da Equação 39 ajustada 

pelo método de mínimos quadrados de Levemberg-Marquardt do software Statistica®. 
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Tabela 4.3 Valores dos coeficientes globais volumétricos de transferência de massa no líquido 

para diferentes vazões do gás natural sintético. 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a tabela 4.3 pode-se observar que o coeficiente global volumétrico de 

transferência de massa na fase líquida também aumenta com a vazão, o que concorda com o 

ocorrido com o coeficiente global volumétrico de transferência de massa da fase gasosa. 

Assim como no caso do estudo do KGa o KLa também apresentou uma relação 

exponencial com a vazão do gás de entrada na coluna sendo igual a 0,0014e0,6634Q, obtido com 

um coeficiente de correlação R2 igual a 0,9277. De posse desta relação substituindo na 

Equação 35 é possível obter uma relação diferencial entre a concentração do H2S no líquido 

como função do tempo e da vazão do gás de entrada, Equação (67). 

 

2

2 2

H S,L 0,6634
*
H S,L ,

dC
0,0014

(C )
Q

H S L

e dt
C

=
−

 (67) 

 

A relação entre a vazão e os coeficientes globais volumétricos de transferência de 

massa na fase gasosa e líquida é mostrada na Figura 4.7. 

 

Vazão (L/min) KLa (s-1) 

2,5 0,008229 

3,0 0,008723 

3,5 0,014064 

4,0 0,021204 
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Figura 4.7 Relação entre os valores dos coeficientes globais volumétricos de transferência de 

massa para cada vazão na absorção do H2S com água. 

 

 Analisando a Figura 4.7 observa-se que os coeficientes de transferência de massa 

volumétrico na fase gasosa são maiores que coeficientes globais volumétricos de transferência 

de massa na fase líquida, KGa > KLa, para cada vazão aplicada no trabalho. Isso implica que a 

resistência na fase líquida (1/KLa) é maior que a resistência na fase gasosa (1/KGa) para cada 

vazão e diminui à medida que a vazão aumenta, conforme mostra a tabela 4.4.  

 

Tabela 4.4 Valores dos coeficientes de transferência de massa volumétricos na fase líquida e 

gasosa e das resistências nos filmes líquido e gasoso. 

Q KLa KGa 1/KLa 1/KGa 

2,5 0,0082 0,0280 121,5214 35,7143 

3,0 0,0087 0,0483 114,6395 20,7211 

3,5 0,0141 0,1167 71,1035 8,5727 

4,0 0,0212 0,4246 47,1609 2,3550 

 

A Figura 4.8 apresenta a utilização da Equação (39) resolvida de forma analítica aplicada para 

as vazões de gás de entrada estudadas neste trabalho. 
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Figura 4.8 Relação entre as curvas da concentração do H2S na água e o modelo proposto para 

o KLa = 0,0014e0,6634Q. 

 

Analisando a Figura 4.8 pode-se constatar a boa aproximação obtida entre as curvas da 

concentração do H2S na fase líquida, observadas experimentalmente para as diferentes vazões, 

através da transferência de massa do gás para o líquido, e as determinadas pelos modelos 

propostos para cada uma das vazões pela substituição dos KLa’s obtidos pela Equação (39). 

 

 

4.2 Estudo da absorção do H2S com reação química 

  

No estudo da absorção do H2S com reação química foram avaliadas soluções aquosas 

de hidróxido de sódio (NaOH), permanganato de potássio (KMnO4), sulfato de cobre 

(CuSO4), cloreto de férrico (FeCl3), cromato de potássio (K2CrO4), sulfato de manganês 

(MnSO4), cloreto de zinco, a diferentes concentrações e vazões. 

 

 

4.2.1 Avaliação da absorção do H2S usando soluções aquosas inorgânicas 

 

As concentrações de cada um dos compostos em solução aquosa são apresentadas na 

tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 Concentração dos reagentes utilizados nas soluções absorvedoras para vazões de 

2,0 L/min e 2,5 L/min. 

Substância Concentração (mg/L) 

CuSO4 11,5896 
MnSO4 11,0556 
FeCl3 7,9084 
ZnCl2 9,9075 

K2CrO4 14,200 
 

 

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram como a concentração de saída do sulfeto de hidrogênio, 

na corrente gasosa, variam com o tempo, para as vazões de entrada de 2,0 L/min e 2,5 L/min, 

respectivamente, utilizando diferentes soluções absorventes. Nestas Figuras também são 

apresentadas a concentração de saída do sulfeto de hidrogênio na corrente gasosa, para as 

mesmas vazões, na água. 

 

 

Figura 4.9 Concentração de saída do H2S na corrente gasosa (mg/m3) variando com o tempo 

(s), para a vazão de entrada de 2,0 L/min. 
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Figura 4.10 Concentração de saída do H2S na corrente gasosa (mg/m3) variando com o tempo 

(s), para a vazão de entrada de 2,5 L/min. 

 

Analisando-se os resultados obtidos nesta etapa do trabalho, no caso da vazão 2,0 

L/min., Figura 4.9, observou-se que algumas das soluções utilizadas, solução aquosa de 

cromato de potássio e a solução aquosa de sulfato de manganês, apresentam um 

comportamento bastante similar à ao da curva de absorção do H2S com água, havendo até 

superposição das curvas. Este fato indica que estes sais não promovem a absorção química do 

H2S.  

Na sequência ao se avaliar os resultados com a vazão de 2,5 L/min, Figura 4.10, 

confirmou-se o comportamento de similaridade com o processo de absorção do H2S com água 

para estes sais, indicando que os mesmos para as condições utilizadas neste estudo não 

contam com o reforço da reação química para aumentar a taxa de absorção do H2S. 

Presumiu-se então que os reagentes utilizados nas soluções aquosas de cromato de 

potássio e sulfato de manganês para absorção do sulfeto de hidrogênio, não proporcionaram 

um aumento da força motriz entre as fases e em consequência um aumento na taxa de 

absorção do sulfeto de hidrogênio, pois apresentaram um comportamento de absorção sem 

reação química (como a absorção do H2S em água). O que se confirmou ao se determinar a 

massa total de sulfeto de hidrogênio transferida para as soluções de cromato de potássio e 

sulfato de manganês pela corrente gasosa, pois, estas foram praticamente a mesma massa 

transferida para água quando usada como absorvente do sulfeto de hidrogênio da corrente 

gasosa. 
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No caso do cromato de potássio, em 1994 e, posteriormente em 1998, Pettine, M at al, 

sugeriram a seguinte estequiometria para reação entre o cromato e o sulfeto de hidrogênio: 

 

2- +
4 2 3(s) (s) 22CrO  + 3H S + 4H   2Cr(OH)  + 3S  + 2H O→  (68) 

 

Pettine, M et al realizaram experimentos com baixa concentração de cromato (1,9 µM) 

e alta concentração de sulfeto de hidrogênio (400 – 1400 µM), com o pH variando de 7,5 – 

10,5. Neste trabalho tanto a concentração do cromato quanto concentração de sulfeto de 

hidrogênio eram pequenas, e inferiores as utilizadas por Pettine, M et al. Além disso, o pH 

ficou na faixa entre 5 e 6. Como consequência desses fatos ou a reação foi lenta a ponto de 

não ser percebida nos experimentos realizados ou ela não ocorreu. 

 

Com relação ao MnSO4, Maat et al, 2005, demonstraram que existem faixas de 

operação de pH para que ocorra a precipitação dos sulfetos metálicos, oriundos da reação 

entre um sulfato metálico e o sulfeto de hidrogênio, neste caso representado pela Equação 

(69). 

 

4 2 2 4MnSO H S MnS H SO+ → +  (69) 

 

Possivelmente, a faixa operacional do pH na qual ocorre a reação do MnSO4 com o H2S, que 

pela natureza dos dois reagentes é ácida, não foi contemplada neste trabalho, resultando numa 

absorção sem reforço químico, ou seja, simplesmente física. 

 Assim, nos estudos posteriores, não foram utilizadas as soluções de cromato de 

potássio, sulfato de manganês e cloreto de zinco, também devido a faixa de pH não ser 

contemplada neste trabalho. 

 Nas seções seguintes serão apresentados os estudos sobre a influência da vazão e da 

concentração inicial do reagente da solução absorvedora na absorção com reação química, 

assim como, o modelo proposto para determinação da concentração do H2S na fase líquida e 

os parâmetros cinéticos para as demais soluções. 
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4.2.2 Estudo da influência da vazão sobre a absorção do H2S com reação 

química. 

 

Para estudar a influência da vazão sobre a absorção do H2S com reação química foram 

realizados experimentos distintos nos quais uma mesma concentração do reagente da solução 

absorvedora foi exposta a diferentes vazões de alimentação do gás natural com H2S, conforme 

a Tabela 4.6, de maneira que se pudesse analisar qual a influência da vazão na absorção com 

reação química. 

 

Tabela 4.6 Vazões de entrada do gás na coluna de absorção para uma determinada 
concentração do reagente. 

Reagente C (mg/L) Vazões 
(L/min) 

CuSO4 18,132 2,0 e 4,0 

FeCl3 13,180 2,0 e 4,0 

NaOH 12,366 3,0; 3,5 e 4,0 

 

Conforme apresentado nas Figuras 4.11, 4.12 e 4.13, assim como na absorção física, 

no processo de absorção de H2S com reação química, quanto maior a vazão de alimentação do 

gás natural contaminado com o H2S mais rapidamente ocorrerá transferência de massa do 

componente da fase gasosa para fase líquida e, em consequência disso, menor é o tempo para 

que haja a saturação do H2S na fase líquida. 

Neste caso, de remoção de H2S contido em um fluxo de gás por meio de absorção com 

reação química, a solução absorvedora contém componentes que formam sólidos em reação 

(como o sulfato de cobre que forma o precipitado CuS quando reage com o H2S) – absorção 

apresentada na Figura 4.11), produtos químicos oxidantes (por exemplo, Fe+3 – absorção 

mostrada na Figura 4.12) e reagentes básicos (como, hidróxido de sódio – Figura 4.13). 

Portanto, quando o componente do gás (H2S) é absorvido, uma fração deste não fica 

acumulada no líquido, como acontece durante todo o processo de absorção física, porque 

reagem com estas espécies existentes nas soluções de lavagem. Essas reações reduzem a 

concentração local do H2S, contribuindo para um aumento do gradiente de concentração do 
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sulfeto de hidrogênio na fase líquida ( )
2 2

*
H S,L H S,LC - C  e consequente aumento da transferência 

de massa interfacial. Por esse motivo, quanto maior a vazão de alimentação do gás natural 

contaminado com H2S maior será a quantidade do H2S na solução, aumentando assim a sua 

disponibilidade para reagir, o que implica em um incremento na taxa de absorção do 

componente gasoso reforçada pela reação química. 

Fica evidente então que, quanto maior for a vazão de alimentação de gás contendo o 

sulfeto de hidrogênio na coluna de absorção, mais rapidamente será efetuada a reação entre o 

reagente da solução absorvedora (consumido totalmente ou em parte, dependendo da natureza 

da reação e da diferença entre a taxa de transferência e a taxa da reação) com o H2S, e, como 

efeito, a partir deste momento, um quantitativo maior de H2S será acumulado no líquido e 

mais rapidamente será atingido o ponto de saturação do H2S na solução, 
2 2

*
H S,L H S,LC C= . 

Entretanto, a massa total de H2S presente no seio do líquido (massa acumulada no líquido 

durante o processo de absorção) será a mesma para as diferentes vazões. 

 

 

Figura 4.11 Concentração de saída do H2S (mg/m3) em função do tempo (s), para diferentes 

vazões de entrada do gás natural (2,0 L/min. e 4,0 L/min.) após absorção em solução de 

sulfato de cobre 

 

Da Figura 4.11, pode-se observar que com o decorrer do tempo a variação da 

concentração do H2S no fluxo gasoso, ou seja, a diferença entre a concentração de entrada do 

H2S na coluna (
2 ,H S G entC −  = 71,0757 mg/m3) e a concentração de saída do H2S da coluna de 
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absorção (
2 ,H S G saiC − ), representada por (

2 2, ,H S G ent H S G saiC C− −− ), diminui com o passar do 

tempo, pois, a força motriz da absorção, o gradiente de concentração do sulfeto de hidrogênio 

na fase líquida ( )
2 2

*
H S,L H S,LC - C  vai perdendo força devido ao acumulo de H2S no corpo do 

líquido, até que a partir de um determinado tempo a curva apresenta-se constante, o que indica 

que a concentração de saída do H2S na corrente gasosa é igual à concentração de entrada do 

H2S (71,07576 mg/m3), ou seja, não ocorre mais nenhuma transferência de H2S para fase 

líquida, significando que o ponto de saturação do H2S (
2 2

*
H S,L H S,LC C= ) na solução foi 

atingido. Para vazão de 4,0 L/min. isso ocorreu em t=440 s, no entanto, para vazão de 2,0 

L/min., o ponto de saturação do H2S no líquido só foi atingido no tempo igual a 905 

segundos, o que é explicado pela menor quantidade de H2S que é injetada na coluna pela 

menor vazão por unidade de tempo em relação a maior vazão. 

A Figura 4.12, apresenta um comportamento semelhante ao observado no estudo 

apresentado na Figura 4.11, contudo, o fluxo de H2S para o seio do líquido, regime físico, é 

preponderante durante o processo de absorção, sendo dessa forma a absorção controlada pelo 

regime químico (taxa de reação). Isso decorre da taxa de reação do cloreto férrico com o 

sulfeto de hidrogênio reforçar a absorção com menor intensidade quando comparada com a 

influência da taxa de reação na absorção do sulfeto de hidrogênio pela solução de sulfato de 

cobre. 

 

 

Figura 4.12 Concentração de saída do H2S (mg/m3) em função do tempo (s), para diferentes 

vazões de entrada do gás natural (2 L/min. e 4 L/min.) após absorção em solução de cloreto 

férrico 
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Nota-se que o processo de absorção ocorre até que seja atingido a saturação na fase 

líquida em relação ao H2S (
2 2

*
H S,L H S,LC C= ), ou concentração de entrada e saída do sulfeto de 

hidrogênio na coluna, na fase gasosa, se iguale (
2 2

3
, , 71,0757 /H S G ent H S G saiC C mg m− −= = ).  

O tempo necessário para atingir o ponto de saturação do H2S na solução de cloreto 

férrico, para vazão de 4,0 L/min. foi de 298 segundos, enquanto, que para vazão de 2,0 L/min 

foi de 814 segundos, confirmando a influência direta da vazão no processo de absorção. 

A Figura 4.13 apresenta um comportamento diferente das curvas mostradas nas 

Figuras 4.11 e 4.12. Porém, assim como na absorção do H2S pelas soluções de CuSO4 e 

FeCl3, Figuras 4.11 e 4.12, respectivamente, nesta absorção representada pela Figura 4.14, 

também é observada a influência direta da vazão sobre a absorção com a solução de hidróxido 

de sódio 

 

 

Figura 4.13 Concentração de saída do H2S (mg/m3) em função do tempo (s), para diferentes 

vazões de entrada do gás natural (3,0 L/min., 3,5 L/min e 4,0 L/min.) após absorção em 

solução de hidróxido de sódio. 

 

A diferença no comportamento dessa absorção, Figura 4.13, absorção de sulfeto de 

hidrogênio em solução de hidróxido de sódio, com relação as das Figuras 4.11 e 4.12, 

absorção de sulfeto de hidrogênio em solução de sulfato de cobre e solução de cloreto férrico, 

respectivamente, reside no fato da taxa de reação inicial suplantar a taxa de transferência de 

H2S para o seio da solução (KLa·Creag.da solução > KGa·CH2SG) no processo de absorção do H2S 
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pela solução aquosa de hidróxido de sódio. Por conseguinte, todo ou quase todo H2S que é 

absorvido reage imediatamente com o NaOH presente na solução, até que o reagente seja 

completamente consumido ou que o regime físico (taxa de transferência de H2S para o seio da 

solução) suplante o químico (taxa de reação). Contudo, assim como nos processos de 

absorção onde o regime físico é sempre superior ao regime químico (Figuras 4.11 e 4.12), 

quanto mais rápido for o consumo do reagente uma maior quantidade de H2S será acumulada 

no líquido e, portanto, o ponto de saturação será atingido mais rapidamente. Esse 

comportamento foi confirmado no estudo da absorção de sulfeto de hidrogênio em solução de 

hidróxido de sódio, Figura 4.13, ou seja, para a maior vazão, 4,0 L/min, um consumo mais 

acelerado do NaOH, e, portanto, um menor intervalo de tempo para atingir o ponto de 

saturação do H2S. e para a menor vazão um tempo maior para o consumo do reagente e 

consequentemente um maior intervalo de tempo para atingir a saturação de H2S no líquido  

 

4.2.3 Estudo da influência da concentração inicial do reagente da solução 

absorvedora na absorção do H2S com reação química. 

 

Com a finalidade de se estudar a influência da concentração das soluções absorvedoras 

sobre o processo de absorção realisou-se experimentos nos quais essas soluções com o mesmo 

reagente, porém com diferentes concentrações, foram utilizadas para absorver o H2S do fluxo 

gasoso. A mesma vazão de alimentação do gás natural com H2S foi usada para cada 

experimento com o mesmo reagente a diferentes concentrações.  

Como aconteceu na seção anterior, o propósito em se estudar soluções a diferentes 

concentrações com a mesma vazão, mantidas as condições operacionais do sistema, é ter 

somente uma variável influenciando o processo, neste caso, a concentração inicial do reagente 

das soluões absorvedoras. Na seção anterior a vazão foi a única variável a influenciar o 

processo de absorção com reação química. 

A Tabela 4.7 apresenta as diferentes concentrações das soluções de permanganato de 

potássio e hidróxido de sódio nas respectivas vazões de estudo, 3,5 e 4,0 L/min. 
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Tabela 4.7 Concentração das soluções de permanganato de potássio e hidróxido de sódio para 

vazões de 3,5 e 4,0 L/min 

Vazão (L/min.) Reagente Concentração (mg/L) 

3,5 KMnO4 12,3662 

  18,5493 

  30,9155 

4,0 NaOH 4,6948 

  9,3897 

 KMnO4 6,1831 

  12,3662 

 

As Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 apresentam a concentração de saída do H2S em função do 

tempo, para vazões de 3,5 L/min, 4,0 L/min e 4,0 L/min, respectivamente. Os ensaios 

mostrados nas Figuras 4.14, 4.15 foram realizados com gás natural entrando na coluna de 

absorção a vazões de 3,5 e 4,0 L/min em soluções de permanganato de potássio e na Figura 

4.16 para mesmas vazões de alimentação em soluções de hidróxido de sódio, com diferentes 

concentrações. 

Observou-se que os perfis das curvas de absorção para soluções absorventes com o 

mesmo reagente a diferentes concentrações, numa mesma vazão, podem ser semelhantes 

como na remoção do H2S da corrente gasosa pela solução de permanganato de potássio, 

Figuras 4.14 e 4.15, ou bem diferentes como na remoção do H2S pela soluçãos de hidróxido 

de sódio, Figura 4.16. 
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Figura 4.14 Concentração de saída do H2S (mg/m3) em função do tempo(s), com vazão de 

alimentação de 3,5 L/min, após absorção em soluções de KMnO4, em concentrações de 

12,3662 mg/L, 18,5493 mg/L e 30,9155 mg/L 

 

 

 

Figura 4.15 Concentração de saída do H2S (mg/m3) em função do tempo(s), com vazão de 

entrada de 4,0 L/min, após absorção em soluções de KMnO4, em concentrações de 6,1831 e 

12,3662 mg/L. 

 

As Figuras 4.14 e 4.15 mostram que para uma mesma vazão quanto maior a 

concentração inicial do reagente na solução maior será o tempo necessário para que se atinja o 
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ponto de saturação do H2S na solução. No entanto, para as mesmas concentrações solução de 

KMnO4 a 12,3662 mg/L, a diferentes vazões 3,5 e 4,0 L/min, confirma-se o estudado na seção 

4.2.2, ou seja, quanto maior a vazão menor será o tempo para se chegar a saturação de H2S na 

solução, 839 segundos para a vazão de 3,5 L/min e 687 segundos para a de 4,0 L/min. 

 Observa-se que tanto a Figura 4.14 quanto a Figura 4.15 não apresentam um 

comportamento contínuo de crescimento na concentração de saída do H2S na corrente gasosa, 

como aconteceu com os reagentes estudados até esta seção do trabalho. Esse comportamento 

decorre do fato de haver uma alternância no controle do processo, ora pelo regime químico, 

ora pelo regime físico. Essa alternância de regime, por sua vez, é fruto da relação entre a força 

motriz do processo (o gradiente de concentração no corpo do líquido, e consequentemente, no 

gradiente de concentração na fase gasosa) e a taxa de reação. 

Nota-se inicialmente em ambas as curvas das Figuras 4.14 e 4.15 um comportamento 

similar àqueles das Figuras 4.11 e 4.12, quando o regime físico suplanta o químico. Contudo, 

em um dado momento as curvas das Figuras 4.14 e 4.15 sofrem uma mudança, deixam de ser 

crescente e passam a ser decrescente, a partir do qual o comportamento é invertido. Observa-

se que ocorre primeiramente para a curva que representa a menor concentração inicial do 

reagente. Porém, uma nova mudança de comportamento, desta vez um ponto de inflexão, 

concorrendo para o retorno ao comportamento inicial (fluxo de transferência para o seio do 

liquido suplantando a taxa da reação) e permanecendo neste até que seja atingido o ponto de 

saturação. Novamente, a solução de menor concentração inicial do reagente reverte o domínio 

do processo, assim como, também chega à saturação do líquido em um menor tempo em 

relação às de maiores concentrações iniciais. 

A Figura 4.16, que representa o gradiente de concentração do H2S na corrente gasosa 

em relação ao tempo, ilustra melhor estas mudanças de comportamento. 

Para construção do gráfico da Figura 4.16 foi utilizado o processo de absorção na 

solução de KMnO4 a concentração de 12,3662 mg/L, na qual o gás foi introduzido a vazão de 

entrada de 3,5 L/min.  
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Figura 4.16 Variação do gradiente de concentração de H2S na corrente gasosa, na vazão de 

3,5 L/min em função do tempo, em soluções de KMnO4, em concentrações de 12,3662 mg/L. 

 

Analisando a Figura 4.16 observa-se que inicialmente o gradiente de concentração do 

H2S no fluxo gasoso, (
2 2H S, e H S,sC  - C ), diminui no decorrer do tempo, porque a taxa de 

transferência de H2S para o seio da solução suplanta a taxa de reação química (

2G H S,G L reag.da soluçãoK a·C  > K a·C ), isso significa que o regime físico é superior ao químico. A 

partir de t=186s, o gradiente de concentração do H2S no fluxo gasoso que era decrescente 

começa a subir, o que indica uma mudança na predominância do processo, ou seja, a taxa de 

reação torna-se maior que o fluxo de transferência de H2S para o seio do líquido. Contudo, à 

medida que a reação vai acontecendo, não só o H2S que entra na coluna reage, mas também 

uma boa quantidade do H2S acumulada do seio do líquido reage com o reagente presente na 

solução absorvedora. Com isso a quantidade do reagente presente na solução também 

diminui, enfraquecendo assim a força da taxa da reação, o que culmina em uma nova 

mudança na força dirigente do processo aos 422 segundos de absorção, ponto de inflexão. 

Neste ponto o fluxo de transferência de H2S passa a dominar novamente o processo e o 

gradiente de concentração do H2S no fluxo gasoso, (
2 2H S, e H S,sC  - C ), volta a diminuir, até que 

solução seja saturada de H2S, em t = 837s, e portanto, 
2 2, , 0H S G ent H S G saiC C− −− = . 

A Figura 4.17 apresenta o estudo da variação da concentração de saída do H2S 

(mg/m3) em função do tempo(s), com vazão de entrada de 4,0 L/min, após absorção em 

soluções de NaOH, em concentrações de 4,6948 e 9,3897 mg/L. Note que as curvas 
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apresentam diferentes perfis para diferentes concentrações de hidróxido de sódio, 

comportamento diferente do observado para o permanganato de potássio. 

 

 

Figura 4.17 Concentração de saída do H2S (mg/m3) em função do tempo(s), com vazão de 

entrada de 4,0 L/min, após absorção em soluções de NaOH, em concentrações de 4,6948 

mg/L e 9,3897 mg/L. 

 

A Figura 4.17, mostra que para uma mesma vazão, a solução de menor concentração 

de reagente atingiu o ponto de saturação do H2S antes da solução de maior concentração de 

reagente inicial, porém com uma diferença de tempo pequena. Esse resultado leva a uma nova 

reflexão sobre a influência da concentração inicial do reagente da solução lavadora num 

processo de absorção. 

A curva da solução de maior concentração de NaOH mostra-se inicialmente como uma 

reta paralela, o que significa que o H2S que esta sendo transferido a solução reage 

imediatamente com o NaOH até que o reagente acabe ou que a taxa de transferência de H2S 

suplante a taxa de reação, o que ocorre no tempo igual a 139 segundos. A partir deste ponto 

até que seja atingida a saturação do H2S o líquido, em t=490s, a taxa de transferência domina 

o processo. 

A curva da solução de menor concentração de NaOH, 4,6948 mg/L, apresenta um 

comportamento idêntico ao de um processo físico, ou seja, o gradiente de concentração do 

H2S, (
2 2H S, e H S,sC  - C ), diminui durante todo o processo até que seja atingido o ponto de 
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saturação, como mostra a  Figura 4.18. Embora ocorra a reação entre o NaOH da solução e o 

H2S da corrente gasosa, em nenhum momento a taxa da reação exerce predominância sobre a 

taxa de transferência de H2S para o líquido, e, portanto a concentração do H2S esta sempre 

aumentando no seio da solução e tornando a força motriz ( )
2 2

*
H S,L H S,LC - C  cada vez mais lenta.  

Nota-se através da Figura 4.18 que quando a taxa de transferência de H2S suplanta a 

taxa de reação, na solução de maior concentração, em t=139s, a diferença na concentração do 

H2S que entra e que sai da coluna de absorção, (
2 2H S, e H S,sC  - C ), é igual a 69,7089 mg/m3, 

enquanto para o mesmo instante na solução de menor concentração essa diferença é de 

20,5026 mg/m3.  

 

 

Figura 4.18 Variação do gradiente de concentração de H2S na corrente gasosa, na vazão de 

4,0 L/min em função do tempo, em soluções de NaOH, em concentrações de 4,6948 mg/L e 

9,3897 mg/L 

 

Isso mostra que a força motriz na solução de maior concentração de NaOH é pelo 

menos três vezes superior ao que na de menor concentração Por isso, a solução de maior 

concentração (9,3897 mg/L) e a de menor concentração (4,6948 mg/L) atingem a saturação, 

2 2, , 0H S G ent H S G saiC C− −− = , praticamente ao mesmo tempo, 461s e 490s. 
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4.2.4 Determinação dos parâmetros cinéticos para os processos de absorção 

com reação química. 

 

Como mencionado anteriormente, o processo de absorção é regido por dois 

parâmetros, sendo o primeiro o coeficiente de transferência de massa e o segundo a força 

motriz, que corresponde ao gradiente entre as concentrações de equilíbrio e instantânea do 

soluto em cada uma das fases. Dentre estes parâmetros somente o segundo é que varia durante 

a absorção com reação química, pois ao longo do processo parte do soluto absorvido reage 

fazendo com que o gradiente de concentração permaneça constante ou de certa forma maior 

que se comparado com a quantidade de soluto transferido para a fase líquida. 

Neste caso, como dentro da fase líquida existe tanto soluto que penetra no seio da fase 

quanto que reage, e raramente estas taxas são iguais deve haver um momento onde o consumo 

do soluto pelo reagente é menor que o transferido para a fase líquida, logo faz-se necessário 

diferenciar a massa total absorvida, da massa de sulfeto de hidrogênio presente no seio do 

líquido a cada instante. 

A determinação da concentração instantânea do soluto na fase líquida permite 

determinar a concentração do reagente também na fase líquida e, por conseguinte a taxa de 

material consumido durante a reação, logo a determinação dos parâmetros cinéticos torna-se 

factível. 

A determinação dos parâmetros cinéticos é iniciada a partir da Equação (35), que 

relaciona a taxa de massa absorvida em relação à concentração instantânea na fase líquida, 

pois o coeficiente de transferência e massa não varia da absorção química para a física. 

 

Partindo da Equação (35), 

 

( ) 2

2 2

H S,L*
L H S,L H S,L

dC
K a C - C

dt
=  

multiplicando-se os dois lados pelo volume da fase líquida, VL, 

 

( )2

2 2

H S,L *
L H S,L H S,L

dC
K a C - CL LV V

dt
=  (70) 

 

logo, 
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( )2

2 2

H S,L *
L H S,L H S,L

dm
K a C - CLV

dt
=  (71) 

 

rearranjando, obtemos a seguinte Equação 

 

2

2 2

H S,L

*
H S,L H S,L

L

dm

C C
K aL

dt

V

  
  
  = −
 
 
 

 (72) 

 

Essa Equação fornece a concentração de sulfeto de hidrogênio no seio do líquido a cada 

instante. Onde ( )
2H S,Ldm dt  representa a quantidade de H2S que foi transferida num dado 

instante de tempo para fase líquida. 

As Figuras 4.19, 4.20, 4.21 e 4.22 ilustram a diferença entre a massa total de sulfeto de 

hidrogênio transferido da fase gasosa para fase líquida (massa acumulada no seio do líquido + 

massa que reagiu) e a massa acumulada no seio do liquido, até que seja atingido o ponto de 

saturação do sulfeto de hidrogênio na solução. 

 A Figura 4.19 apresenta a diferença entre a massa total de sulfeto de hidrogênio 

transferido da fase gasosa para fase líquida durante o processo de absorção com solução de 

hidróxido de sódio. 

 

 

Figura 4.19 Massa do H2S total absorvida e a massa presente no seio da solução, durante o 

processo de absorção com reação química com solução de NaOH. 
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 O hidróxido de sódio apresenta a seguinte reação global com o sulfeto de hidrogênio: 

 

2 2 22 2NaOH H S Na S H O+ → +  (73)  

 

Contudo, durante o processo de absorção de sulfeto de hidrogênio pela solução de hidróxido 

de sódio ocorre primeiro a reação do hidróxido com o bissulfeto de sódio levando a formação 

de um composto intermediário, conforme a reação,  

 

2 2NaOH H S NaHS H O+ → +  (74) 

 

Isso ocorre em virtude da existência de praticamente o bissulfeto de hidrogênio em soluções 

aquosas, devido ao baixo valor da segunda constante de ionização, conforme mostrado por 

Martins, C. R. et al  em 2010: 

 

7
2 1,1 10H S HS H K− + −+ = ⋅� ��� ��  (75) 

 

2 141,0 10HS H S K− + − −+ = ⋅� ��� ��  (76) 

 

Numa segunda reação o composto intermediário NaHS  o hidróxido de sódio, 

2 2NaHS NaOH Na S H O+ → +  (77) 

 

A Figura 4.20 apresenta a diferença entre a massa total de sulfeto de hidrogênio 

transferido da fase gasosa para fase líquida durante o processo de absorção com solução de 

sulfato de cobre. 
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Figura 4.20 Massa do H2S total absorvida e a massa presente no seio da solução, durante o 

processo de absorção com reação química com solução de CuSO4. 

 

 Na absorção com reação química apresentada na Figura 4.20, o sulfato de cobre reage 

com o sulfeto de hidrogênio na fase líquida conforme a Equação (Maat, H. T. et al, 2007), 

 

2
4 2 4CuSO H S CuS H SO+ −+ → ↓ + +  (78) 

 

A Figura 4.21 apresenta a diferença entre a massa total de sulfeto de hidrogênio 

transferido da fase gasosa para fase líquida durante o processo de absorção com solução 

cloreto férrico. 

 

 

Figura 4.21 Massa do H2S total absorvida e a massa presente no seio da solução, durante o 

processo de absorção com reação química com solução de FeCl3. 
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Na absorção mostrada na Figura 4.21 o cloreto férrico reage com o sulfeto de 

hidrogênio na fase líquida conforme a Equação apresentada em Maat, H.T. et al, 2007, 

 

3 2
22 2 2Fe H S Fe S H+ + ++ → + +  (79) 

 

A Figura 4.22 apresenta a diferença entre a massa total de sulfeto de hidrogênio 

transferido da fase gasosa para fase líquida durante o processo de absorção com solução 

permanganato de potássio. 

 

 

 

Figura 4.22 Massa do H2S total absorvida e a massa presente no seio da solução, durante o 

processo de absorção com reação química com solução de KMnO4. 

 

 Conforme Fernando Cadena et al, em 1988, o permanganato de potássio reage com o 

sulfeto de hidrogênio, em meio ácido,  

 

4 2 2 22 3 3 2 2 2KMnO H S S H O KOH MnO+ → + + +  (80) 

 

O permanganato de potássio disputa o sulfeto de hidrogênio transferido da fase gasosa 

para a fase líquida em uma rápida reação secundária com o óxido de manganês IV, conforme 

Bo Thamdrup et al, em 1993, 
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2
2 2 2MnO H S S Mn OH+ −+ → + +  (81) 

 

 Nota-se, em todas as figuras, que o valor da massa total de sulfeto de hidrogênio 

absolvida pela solução é sempre maior que o valor da massa no seio do líquido para um 

mesmo instante de tempo. Isso decorre do fato de que uma parte do sulfeto de hidrogênio 

absorvido reage com o composto inorgânico da solução absorvedora, formando outras 

substâncias, o que é diferente da absorção física onde quando todo sulfeto de hidrogênio 

transferido à fase líquida nela fica presente. 

  

Observa-se ainda nas figuras 4.19 a 4.22, que existe um valor mássico de sulfeto de 

hidrogênio que pode ser acumulado na solução, o que ocorre ao ser atingido o ponto de 

saturação. Independente do perfil da curva, da concentração inicial do reagente, da vazão, ou 

da natureza da reação entre o sulfeto de hidrogênio e a substância presente na solução 

absorvedora, existe uma quantidade máxima que pode ser dissolvida na solução aquosa, e 

como são diluídas coincidem com a massa no ponto de saturação na água, que neste caso é 

aproximadamente 0,35 mg, que nos 200 mL de solução, correspondem a 1,744 mg/L. 

 Através dos dados experimentais de massa total de sulfeto de hidrogênio absorvida 

pela solução, massa de sulfeto de hidrogênio absorvida presente no seio do líquido e a massa 

transferida pela fase gasosa à fase líquida é possível determinar os parâmetros cinéticos das 

reações entre os componentes da solução e o sulfeto de hidrogênio. 

 O método utilizado nesta etapa do trabalho teve de ser mudado quanto à utilização do 

Statistica ®, pois a resolução deixou de ser baseada somente numa Equação final, com 

parâmetros a determinar, passando para uma representação sob a forma de Equação 

diferencial. 

 Partindo das Equações (30), (32) e (71) e do fato de que a massa que reagiu de H2S é o 

resultado da diferença entre a massa total absorvida e a massa instantânea de H2S na solução 

tem-se: 

 

2

,2

,

H S L R

H S reagiu n m
dm

kC C
dt

=  (82) 

 

Aplicando o método das diferenças finitas é possível obter a massa instantânea mi que está 

reagindo num dado instante ti, 
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( )( )
,2

1 1H S L R

n m

i i i im kC C t t m− −= − +  (83) 

 

De posse da Equação 74 e dos dados experimentais utilizou-se uma rotina de interações 

partindo dos parâmetros, k = 0,1, n = 1 e m = 1, com uma função objetivo, Equação 75, e 

obtiveram-se os coeficientes cinéticos apresentados na tabela 4.8, juntamente com os 

coeficientes de correlação. 

 

( ),exp . , .
1

.
n

i er i calc
i

FO m m
=

= −∑  (84) 

 

 Analisando a tabela 4.8 pode-se constatar que os coeficientes de correlação se 

ajustaram bem aos dados experimentais, mostrando que o método proposto se adéqua bem aos 

dados experimentais. A cinética foi avaliada considerando cinética de primeira ordem com 

relação ao H2S 

 

Tabela 4.8 Parâmetros cinéticos das soluções de cloreto férrico, hidróxido de sódio, sulfato de 

cobre e permanganato de potássio, na absorção do H2S com vazão de gás 4 Lmin e leito 

estagnado. 

Substância Concentração 

(mg/L) 

k (m.mols)-1 R2 

NaOH 9,3895 14,260 0,9771 

CuSO4 11,5895 12,225 0,9946 

KMnO4 6,187 10,076 0,9532 

FeCl3 7,9309 8,513 0,9208 

 
 

A cinética foi avaliada considerando cinética de primeira ordem com relação ao H2S 

 

 Este método difere completamente dos apresentados por Karimi et al, 2009 e Ebrahimi 

et al, 2003, que utilizaram o método integral para determinar os parâmetros cinéticos 
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considerando a ordem inicial da reação (1ª ou 2ª), com Equações pré-determinadas e 

avaliaram os coeficientes de correlação para concluir sobre a representatividade dos dados 

experimentais. 

 Pode-se ainda verificar que este método se ajusta aos dados com liberdade de 

convergência tanto das ordens quanto da constante de velocidade da reação. 

 

4.2.4 Determinação da eficiência dos processos de absorção com reação 

química. 

 

 Para determinar a eficiência nos processos de absorção com reação química foi 

utilizada a seguinte equação, 

 

2 2

2

, ,

,

100%H S entrou H S saiu

H S entrou

m m
x

m

−
η =  (85) 

 

Onde, 

2 ,H S entroum  → massa do H2S que entrou para coluna, em mg; 

2 ,H S saium  → massa do H2S que saiu da coluna, mg. 

 

 Os resultados da eficiência são apresentados na Tabela 4.9, 

 

Tabela 4.9 Eficiência dos absorventes nos processos de absorção com reação química 

Substância Rendimento (%) 

NaOH 99,55 
CuSO4 92,75 
KMnO4 91,05 
FeCl3 89,99 

 

 

Analisando a Tabela 4.9 pode-se constatar que o NaOH é o reagente como maior 

eficiência de remoção enquanto que o FeCl3 é o pior. Estes valores concordam com os valores 

das constantes cinéticas apresentadas na Tabela 4.8, e mostram que a eficiência depende 

diretamente da cinética da reação. 
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5. Conclusões 

Após a realização deste trabalho foi possível obter os seguintes entendimentos: 

 

Os coeficientes de transferência de massa podem ser determinados pelo balanço de 

massa e a Equação diferencial da transferência de massa: 

 - Fase líquida: na forma direta; 

 - Fase gasosa: aplicando a média logarítmica em CG para auxiliar numa estimativa de 

condições de operação de uma coluna de absorção com líquido estagnado, o que antes era 

geralmente aplicado em reator de mistura. 

A estimativa do coeficiente global volumétrico de transferência de massa KGa na 

absorção física, sendo considerado constante, permite predizer o CL do H2S na fase líquida 

durante a absorção com reação química permitindo estimar os parâmetros cinéticos do 

processo; 

A análise da cinética da absorção química pode ser determinada através da modelagem 

dos dados experimentais utilizando a absorção física como base para a predição da 

concentração do H2S na fase líquida e, por conseguinte as concentrações dos reagentes 

durante todo o processo. 

Os modelos desenvolvidos neste trabalho permitiu avaliar a absorção em uma coluna 

com líquido estagnado, a partir de uma relação de operação entre a concentração de entrada e 

a de saída do gás, propiciando a este tipo de processo um tratamento de dados mais 

simplificado e em condições operacionais relacionadas com um sistema em contínuo. 
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