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RESUMO 

O gás natural (GN) é uma fonte de energia limpa encontrada no subsolo de rochas 

porosas, associado ou não ao petróleo. Sua composição básica inclui metano, etano, 

propano e outros componentes, como dióxido de carbono, nitrogênio, ácido sulfídrico e 

água. H2S é um dos poluentes naturais do gás natural. É considerado crítico no que se 

refere à corrosão. Sua presença depende da origem, bem como do processo usado no 

tratamento do gás. Ele pode acarretar problemas nas tubulações e aplicações finais do 

GN. A Agência Nacional de Petróleo estabelece que a concentração máxima de H2S no 

gás natural, de origem nacional ou importado, comercializado no Brasil contenha no 

máximo 10 – 15 mg/m3. Nas Unidades de Processamento do Gás Natutal, diferentes 

métodos são usados na remoção de H2S, por exemplo, em torres de adsorção recheadas 

com carvão ativo, zeólitas e Sulfatreat (sólido, seco, granular e baseado em óxido de 

ferro). Neste trabalho, resinas de troca-iônica foram usadas como material adsorvente. As 

resinas foram caracterizadas por análise termogravimétrica, espectroscopia de 

infravermelho e microscopia eletrônica de varredura. Os ensaios de adsorção foram 

realizados em um sistema acoplado a um cromatógrafo a gás. O H2S presente na saída 

do sistema foi monitorado por um detector fotométrico de chama pulsante. As análises de 

microscopia eletrônica demonstraram que a topografia e morfologia das resinas 

favorecem o processo de adsorção. Características como comportamento macro, 

partículas de tamanhos variados, geometrias esféricas, sem a visualização de poros na 

superfície, foram encontrados. Os espectros de infravermelho apresentaram as principais 

freqüências de vibração associadas aos grupos funcionais das aminas e matrizes 

poliméricas. Quando comparadas ao sulfatreat, sob as mesmas condições experimentais, 

as resinas demonstraram semelhante desempenho em tempos de retenção e capacidade 

de adsorção, tornando-se competitiva para o processo de dessulfurização do gás natural. 
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ABSTRACT 

The natural gas (NG) is a clean energy source and found in the underground of porous 

rocks, associated or not to oil. Its basic composition includes methane, ethane, propane 

and other components, like carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulphide and water. H2S is 

one of the natural pollutants of the natural gas. It is considered critical   concerning 

corrosion. Its presence depends on origin, as well as of the process used in the gas 

treatment. It can cause problems in the tubing materials and final applications of the NG. 

The Agência Nacional do Petróleo sets out that the maximum concentration of H2S in the 

natural gas, originally national or imported, commercialized in Brazil must contain 10 -15 

mg/cm3.  In the Processing Units of Natural Gas, there are used different methods in the 

removal of H2S, for instance, adsorption towers filled with activated coal, zeolites and 

sulfatreat (solid, dry, granular and based on iron oxide). In this work, ion exchange resins 

were used as adsorbing materials. The resins were characterized by thermo gravimetric 

analysis, infrared spectroscopy and sweeping electronic microscopy. The adsorption tests 

were performed in a system linked to a gas-powered chromatograph. The present H2S in 

the exit of this system was monitored by a photometrical detector of pulsing flame. The 

electronic microscopy analyzes showed that the topography and morphology of the resins 

favor the adsorption process. Some characteristics were found such as, macro behavior, 

particles of variable sizes, spherical geometries, without the visualization of any pores in 

the surface. The infrared specters presented the main frequencies of vibration associated 

to the functional group of the amines and polymeric matrixes. When the resins are 

compared with sulfatreat, under the same experimental conditions, they showed a similar 

performance in retention times and adsorption capacities, making them competitive ones 

for the desulphurization process of the natural gas. 

 

Key- words: natural gas, hydrogen sulphide, ion exchange resins. 
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1- INTRODUÇÃO 

Os combustíveis gasosos apresentam em sua composição enxofre como um dos 

principais contaminantes, seja na forma de gás sulfídrico (H2S) ou outras impurezas como 

matéria particulada, dióxido de carbono (CO2), mercaptanas (R-SH) e outros sulfetos 

orgânicos tais como RS, RS2, R2S (onde R é um grupo aril ou alquil).  O enxofre lançado 

na atmosfera, através da combustão de combustíveis gasosos, apresenta-se na forma 

oxidada de SO2. O SO2 pode ser oxidado a SO3, sendo este último altamente solúvel em 

água, formando assim a chuva ácida. Em se tratando de gás natural, um dos 

contaminantes considerado crítico no que se refere à corrosão é o sulfeto de hidrogênio 

(H2S). Sua presença depende da origem, bem como do próprio processo empregado no 

tratamento do gás e pode provocar problemas nas tubulações e nas aplicações finais do 

gás natural. A Agência Nacional do Petróleo (ANP) em sua portaria nº 104, de 08 de julho 

de 2002, estabelece que o teor de H2S do gás natural de origem nacional ou importado, 

comercializado no país contenha no máximo 10 - 15 mg/m3. As operações de 

dessulfurização são normalmente realizadas por absorção, onde se usam aminas como 

solventes ou através de lavagens causticas, apresentando a desvantagem de necessitar 

de intensas quantidades de energia e reagentes, além dos elevados custos de 

investimentos nestas plantas de processamento de gás. Outros processos requerem 

licença, pagamento de taxas e royalties para operação. Outros, como o atual processo de 

remoção de sulfurosos adotados pela UPGN (Unidade de Processamento de Gás Natural) 

de Guamaré, que usa sólidos porosos (Sulfatreat), estão relacionados a sérios problemas 

ambientais, uma vez que não são processos regenerativos e o acúmulo e descarte dos 

adsorventes torna-se inevitável. Dentro desse contexto foi desenvolvido um trabalho que 

visa o uso de materiais alternativos com o objetivo de tornar a dessulfurização um 

processo menos oneroso e que cause menos impacto ao meio ambiente.  
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2- ASPECTOS TEÓRICOS 

2.1- Gás natural 

Segundo a lei 9.478 de 06 de agosto de 1997, o gás natural ou gás é “todo 

hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas normais, 

extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, incluindo gases 

úmidos, secos, residuais e gases raros” (ANP, 2005). 

O gás natural é um combustível fóssil – fortemente atrativo do ponto de vista 

ecológico – que se encontra na natureza, normalmente em reservatórios profundos no 

subsolo, associado ou não ao petróleo. Tal como o petróleo, ele resulta da degradação da 

matéria orgânica de forma anaeróbica, matéria orgânica esta oriunda de quantidades 

extraordinárias de microorganismos que, nos tempos pré-históricos, se acumulavam nas 

águas litorâneas dos mares. Por efeito de movimentos de acomodação da crosta 

terrestre, essa matéria orgânica foi soterrada a grandes profundidades e, por isso, sua 

degradação se deu, normalmente, sem contato com o ar, a altas temperaturas e sob 

fortes pressões. 

Quando há predominância do petróleo, quem define as condições de exploração da 

jazida é a produção do petróleo e, então, o gás natural associado será um subproduto da 

produção do primeiro. Se não houver demanda, resta a Petrobras queimar parte do gás – 

apesar dos investimentos que a companhia vem realizando na área. A própria Petrobras 

consome parte da produção nas regiões produtoras e nas refinarias, e re-injeta nos 

reservatórios outra parcela. Isto também evita a criação de uma atmosfera rica em gases 

combustíveis no entorno das instalações de produção. Quando o gás é dominante, ou 

seja, não-associado, o seu aproveitamento econômico é condição essencial ao 

desenvolvimento da produção (Santos et al, 2000). 

2.1.1- Composição 

O gás natural é constituído, fundamentalmente, por hidrocarbonetos (compostos 

químicos formados, exclusivamente, por átomos de carbono e de hidrogênio). Outras 

substâncias também fazem parte da constituição, como impurezas, em face da existência 

de outros elementos químicos na matéria orgânica que lhes deu origem, ou devido a 

contatos com rochas onde eles se formaram ou acumularam. 



São impurezas comuns: água, compostos de enxofre (gás sulfídrico e outros 

sulfurados), dióxido de carbono, nitrogênio e metais diversos. Tais impurezas precisam 

ser eliminadas ou reduzidas para permitir o uso do gás natural dentro de padrões 

estabelecidos através da Agência Nacional do Petróleo (ANP). A tabela 01 apresenta 

especificações típicas para o gás natural. 

Tabela 01- Especificação do gás Natural comercializado no país (1) (Portaria ANP, 2002): 

LIMITE (2) (3) 
MÉTODO 

CARACTERÍSTICA UNIDADE 
Norte Nordeste

Sul, 
Sudeste, 
Centro-
Oeste 

ASTM ISO 

Poder calorífico 
superior(4) 

kJ/ m³ 
 

kWh/m³ 

34.000 a 38.400
 

9,47 a 10,67 

35.000 a 42.000 
 

9,72 a 11,67 
D 3588 6976

Índice de Wobbe 
(5) kJ/m³ 40.500 a 45.000 46.500 a 52.500 - 6976

Metano, mín. % vol. 68,0 86,0 D 1945 6974
Etano, máx. % vol. 12,0 10,0   

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

% vol. 1,5   

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

máx. 
% vol. 18,0 5,0 4,0   

Nitrogênio % vol. 
Anotar 2,0  

 

Enxofre Total, máx. mg/m3 70 D 5504 6326-2
6326-5

Gás Sulfídrico (H2S), 
máx.(6) 

mg/m3 10,0 15,0 10,0 D 5504 6326-2
6326-5

Ponto de orvalho de 
água a 1atm, máx. 

ºC -39 -39 -45 D 5454 - 

 
 

 

 

 

Observações: 

 



(1) O gás natural deve estar tecnicamente isento, ou seja, não deve haver traços visíveis 

de partículas sólidas e partículas líquidas. 

(2) Limites especificados são valores referidos a 293,15 K (20 ºC) e 101,325 kPa (1 atm) 

em base seca, exceto ponto de orvalho. 

(3) Os limites para a região Norte se destinam às diversas aplicações exceto veicular e 

para esse uso específico devem ser atendidos os limites equivalentes à região Nordeste. 

 

(4) O poder calorífico de referência de substância pura empregado neste Regulamento 

Técnico encontra-se sob condições de temperatura e pressão equivalentes a 293,15 K, 

101,325 kPa, respectivamente em base seca. 

 

(5) O índice de Wobbe é calculado empregando o Poder Calorífico Superior em base 

seca. Quando o método ASTM D 3588 for aplicado para a obtenção do Poder Calorífico 

Superior, o índice de Wobbe deverá ser determinado pela fórmula constante do 

Regulamento Técnico. 

 

(6) O gás odorizado não deve apresentar teor de enxofre total superior a 70 mg/m³. 

As principais especificações do gás natural a ser comercializado no Brasil foram 

inicialmente ditadas pela resolução nº 17/87 emitida pelo antigo Conselho Nacional do 

Petróleo, em 01/12/87.  A portaria nº 41, de 15 de Abril de 1998, da Agência Nacional do 

Petróleo, revogou essa resolução e aprovou o Regulamento Técnico da ANP nº 001/98, 

que estabelece as normas atualmente vigentes para a especificação do gás natural, de 

origem interna ou externa, a ser comercializado no país. Esse Regulamento Técnico 

aplica-se, igualmente, às fases de produção, de transporte e de distribuição de gás 

natural. O regulamento também estabelece que o gás natural deve estar sempre livre de 

poeira, água condensada, odores indesejáveis, gomas, elementos aromáticos, metanol ou 

outros elementos sólidos ou líquidos que possam interferir com a operação dos sistemas 

de transporte e distribuição ou com a utilização dos consumidores. Enfim, o regulamento 

define os métodos de ensaio que devem ser utilizados para verificação dessas 

especificações. 

Essas especificações classificam o gás natural em A, M ou B, segundo o poder 

calorífico superior (PCS em kcal/m3) do gás, sendo que esses três diferentes 



combustíveis terão utilizações finais diversas. Quanto maior for a quantidade de 

elementos mais pesados (butano e superiores) na composição do gás, maior será o seu 

PCS e, portanto, a sua densidade energética. Observa-se que gases não associados têm 

uma concentração menor de elementos mais pesados, apresentando, portanto, densidade 

e poder calorífico (densidade energética) menores do que gases associados. Por outro 

lado, quando o gás natural é processado em uma UPGN, retira-se a maior parte de seus 

componentes mais pesados, reduzindo-se assim o seu poder calorífico. Uma maior 

presença de elementos mais pesados no gás dá a ele um maior valor para uso 

energético. Além do mais, faz com que esse gás seja mais apropriado para ser utilizado 

em plantas petroquímicas ou gás-químicas, na síntese de outros materiais. 

Contudo, ao se aumentar o PCS do gás, reduze-se o seu poder detonador, fazendo 

com que ele seja menos apropriado para outras utilizações tais como o uso veicular. Em 

motores para automóveis leves, pode-se admitir um gás mais pesado, pois existem 

possibilidades tecnológicas para controlar os problemas de detonação. Porém, em 

motores pesados, para ônibus e caminhões, é necessário um maior rigor na composição 

do gás e na quantidade mínima de metano presente. Verifica-se, portanto, que gases não 

associados e/ou processados em UPGNs são mais adequados para uso veicular (Silveira, 

2004). 

2.1.2- Crescimento 

Se o consumo de gás continuar crescendo num ritmo de 13% ao ano, em 2010 o 

país estará consumindo 107,5 milhões de m³ por dia. A previsão é da Associação 

Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado – Abegás. A Petrobrás prevê 

um crescimento menos vigoroso: 11% ao ano, o que significa que, em 2010 o país estaria 

consumindo 99,3 milhões de m³/dia – sem incluir o consumo da própria Petrobrás. 

Nos últimos dois anos o consumo de gás natural vem apresentando taxas médias 

de crescimento acima de 19%. Para os próximos anos, os estudos prevêem um 

crescimento menos acelerado, mas ainda robusto. 

Atualmente o país demanda 42 milhões de m³ de gás natural por dia – 

aproximadamente 10 milhões de m³ destinados à geração termelétrica. Em 2010, se 

todas as usinas termelétricas estiverem funcionando a 100% da capacidade, consumirão 



46 milhões de m³ diários. Outros 50 milhões de m³ serão demandados por consumo não-

termelétrico. 

Crescimento significativo na oferta interna deverá ocorrer com a entrada em 

produção de campos de gás não-associado. O desafio é aumentar a oferta interna dos 

atuais 26 milhões de m³/dia para quase 70 milhões de m³/dia. 

No Rio Grande do Norte, a entrada em operação de uma Unidade de 

Processamento de Gás Natural irá disponibilizar, mais 1,5 milhão m³ diários. Nos campos 

de gás associado da Bacia de Campos, a Petrobrás comemora os resultados do 

Programa de Otimização do Aproveitamento de Gás: em 2007, 90% de todo o gás natural 

extraído deverá ser aproveitado – há quatro anos, o aproveitamento não passava de 65% 

(Petro & Química, 2005). 

A figura 01 demonstra toda a estrutura brasileira para produção, processamento e 

distribuição do gás. 

 

 



Figura 01- Infra-estrutura para movimentação do gás (ANP, 2006). 

2.1.3- Meio ambiente 

Se o gás natural vem adquirindo importância estratégica no mundo inteiro, é em 

razão, principalmente, de sua abundância e vantagens ambientais. A queima de 

combustíveis fósseis gera impacto significativo no meio ambiente. Estima-se que o uso de 

energia fóssil é responsável por 57% do total das emissões de gases, mas o gás natural 

provoca uma redução nas emissões de CO2 de 20% a 23% menos que o óleo 

combustível e 40% a 50% menos que os combustíveis sólidos, como o carvão. A 

utilização desse combustível em equipamentos adaptados e adequados para a queima de 

gás também elimina a emissão de óxido de enxofre, fuligem e materiais particulados, 

enquanto as emissões de CO e NOx podem ser relativamente bem controladas. 

 

2.1.4- Segurança 

O gás natural, sob todas as formas, é a energia mais segura. Os índices de mortes 

e acidentes associados a este combustível são os mais baixos quando comparados a 

outras formas de energia. Os processos de limpeza do gás são simples e sem 

complexidade e não se aplica alta tensão ou correntes elétricas. 

As principais características físico-químicas que conferem segurança ao gás natural são: 

1- Densidade relativa inferior a 1,0 - Isto significa que o gás natural é mais leve que o ar. 

Assim, sempre que alguma quantidade de gás natural for colocada livre no meio ambiente 

esta subirá e ocupará as camadas superiores da atmosfera. Em ambientes internos o gás 

natural não provoca acúmulos nas regiões inferiores, sendo suficiente para garantir sua 

dissipação à existência de orifícios superiores de ventilação e evacuação; 

2- Não toxidade - O gás natural não é quimicamente tóxico. Sua ingestão ou inalação 

acidental não provoca danos à saúde. Substâncias como o monóxido de carbono(CO), 

presente nos gases manufaturados e escapamentos de automóveis e o cloro(Cl), utilizado 

largamente na industria, possuem a propriedade de se combinar com a hemoglobina do 

sangue animal e ocupar o lugar do oxigênio. É a hemoglobina que transporta o oxigênio 

do pulmão para o resto do corpo. Se esta é ocupada por outras substâncias, o oxigênio 



não alcança o corpo e provoca falência dos sistemas. As substâncias componentes do 

gás natural são inertes no corpo humano, não causando intoxicação; 

3- Alto imite inferior de inflamabilidade - Isto significa que para atingir as condições de 

auto-sustentação da combustão se faz necessário uma quantidade significativa de gás 

natural em relação à quantidade total de ar em um ambiente. Assim, na ocorrência de um 

escapamento de gás natural em um ambiente interior, as probabilidades de manutenção 

da combustão após a iniciação por uma fonte externa (brasa de cigarro, por exemplo) são 

muito reduzidas. Isto porque o gás é leve e logo se dissipa. Assim, verifica-se que a 

promoção de uma mistura ar-gás natural nas condições adequadas à combustão auto-

sustentada é difícil de ocorrer aleatoriamente e depende da intervenção humana para se 

realizar; 

4- Não explosividade - A diferença técnica entre combustão e explosão não é clara, 

porém, podemos admitir que a diferença entre os dois processos está na velocidade com 

que a mistura combustível é queimada, conseqüentemente no tempo que dura e na 

intensidade com que a energia é liberada. A explosão é um processo de combustão de 

intensidade tal que a pressão gerada pela expansão dos gases é superior à resistência da 

estrutura que o comporta. Assim, considerando que o gás natural não se acumula em 

ambientes internos, que as condições de inflamabilidade não são facilmente atingidas e 

que nestas condições a velocidade de propagação da combustão do gás natural é a 

menor entre os gases combustíveis, a ocorrência de explosões por escapamento de gás é 

praticamente nula. 

Não se podem desconsiderar os processos de detonação, que ocorrem em 

ambientes fechados, a altas pressões, a partir de uma onda de choque provocada. Estes 

processos podem ocorrer em vasos de armazenagem ou tubulações de transporte. Como 

se trata de uma combustão, apenas em condições especiais, só pode ocorrer se a 

quantidade adequada de comburente estiver presente. Porém, tratando-se de gás natural 

que é sempre transportado e armazenado puro, sem contato com o ar, a ocorrência de 

processos explosivos só é possível nas manobras de partida e parada dos sistemas 

quando o ar está presente nas tubulações e vasos. A aplicação de um gás inerte, como o 

nitrogênio, para realizar a purga do ar é suficiente para eliminar os riscos (Gasnet, 2006). 

 



2.1.5- Economia 

No aspecto econômico, o gás natural além de ser mais barato que outros 

combustíveis, ainda causa economia na manutenção dos equipamentos, pois é um 

combustível seco e por isso não dilui o óleo lubrificante no motor. Sua queima não produz 

depósitos de carbono nas partes internas, o que aumenta a vida útil do motor e o intervalo 

de troca de óleo. É em geral uma energia mais barata porque é um combustível sem 

mercados cativos, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda. Suas 

características físico-químicas privilegiam o desenvolvimento tecnológico e o favorecem 

ao alcance de maiores eficiências. 

 

2.1.6- Usos 

A versatilidade é uma das grandes vantagens do gás natural. A sua amplitude de 

usos o faz um competidor potencial de quase todos os demais combustíveis alternativos. 

No momento, o gás natural enfrenta o carvão, o óleo combustível, a hidroeletricidade ou a 

energia nuclear, na geração de eletricidade. Enfrenta o óleo diesel e o GLP em aplicações 

residenciais, comerciais e industriais. 

Utilizado como matéria-prima nas indústrias siderúrgica, química, petroquímica e 

de fertilizantes, o gás natural fornece calor, gera eletricidade e força motriz. 

Na área de transportes tem a capacidade de substituir o óleo diesel, a gasolina e o 

álcool, participando assim, direta e indiretamente da vida de toda a população. Porém, ao 

mesmo tempo, não existe uma aplicação para o gás natural na qual ele seja indispensável 

e para o qual não haja concorrentes. 

Trata-se, na verdade, de um combustível que terá que enfrentar em todos os 

segmentos de mercado com enormes forças concorrenciais de outros energéticos 

substitutos. 

2.1.7- Tratamento Inicial 

Tanto o gás natural não associado extraído, quanto à corrente gasosa recuperada 

do petróleo, em seu tratamento inicial, constituem-se no que se costuma chamar “gás 



natural úmido”, já que contêm em suspensão pequenas quantidades de hidrocarbonetos – 

que são líquidos nas condições atmosféricas de pressão e temperatura – dispersas na 

massa gasosa. 

O gás natural úmido é composto predominantemente de metano (CH4), etano 

(C2H6) e, em menores proporções, propano (C3H8) e outros hidrocarbonetos de maior 

peso molecular, além dos contaminantes: nitrogênio (N2), dióxido de carbono (CO2), água 

e compostos de enxofre. 

O tratamento inicial também chamado de secagem, normalmente é realizado junto 

à jazida em UPGN, resultando de um lado gás natural seco e de outro, líquidos do gás 

natural (LGN). Durante o processo de secagem nas UPGN´s, são também removidos 

contaminantes ou reduzidos seus teores, para atender ás especificações demandadas 

pelo mercado. 

Uma vez definidas as quantidades máximas de CO2 e H2S e de enxofre total 

presentes no gás natural - pois esses elementos têm ação corrosiva na presença de água 

além de causarem impactos negativos sérios ao meio ambiente - estabelece-se a 

quantidade máxima de substâncias inertes presentes no gás, pois elas falseiam o teor de 

metano em termos de porcentagem volumétrica, distorcendo as demais especificações 

referentes ao metano. 

A presença de água deve ser limitada e estabelecida através do ponto de orvalho 

da água, para evitar problemas operacionais tais como congelamento ou entupimento das 

instalações. Enfim, a presença de oxigênio e hidrogênio é limitada, mas não é 

normalmente crítica, pois o gás natural sai do poço com quantidades bastante reduzidas 

desses componentes (Silveira, 2004). 

A figura 02 demonstra a capacidade e o volume de gás processado em milhões de 

metros cúbicos por dia nas UPGN´s. 



 

Figura 02 - Volume de gás e capacidade nominal de processamento (ANP, 2006) 

2.2- A ocorrência de enxofre 

Compostos de enxofre ocorrem em quase todas as matérias-primas usadas para a 

produção de energia, isto é, em gás natural, óleos crus e carvão. No que concerne ao gás 

natural, encontra-se em sua composição gás sulfídrico e compostos orgânicos de enxofre.  

O teor de gás sulfídrico encontrado em diferentes reservatórios de gás é função da idade 

e da composição da rocha presente no mesmo. A presença de rochas contendo CaSO4 

ou FeS, nestes reservatórios, causam incremento na quantidade de gás sulfídrico em gás 

natural.  A quantidade de H2S em gás natural varia de traços a 50 % em volume.  Em 

geral é menor que 1 % em volume. 

Em óleos crus o enxofre ocorre na forma de compostos orgânicos, onde se podem 

citar as mercaptanas, sulfetos e tiofenos. 

A quantidade de enxofre encontrado em óleos crus varia de algumas centenas de 

ppm a 7 % em peso. O enxofre encontrado em carvão ocorre tanto na forma orgânica 

quanto na forma inorgânica.  O enxofre inorgânico apresenta-se principalmente na forma 

de sulfatos e piritas.  A quantidade de enxofre mineral é negligenciável e normalmente 

não excede 0,2 % (Souza, 2001). 

2.3- Ácido sulfídrico 



O H2S, também conhecido como gás sulfídrico, sulfeto de hidrogênio, hidrogênio 

sulfurado, ácido hidro-sulfúrico ou sulfeto de diidrogênio é um gás incolor, mais denso do 

que o ar, com odor desagradável de ovos podres. 

O H2S pode ser usado na produção de diversos sulfetos inorgânicos, ácido 

sulfúrico, compostos orgânicos sulfurosos, enxofre elementar, entre outros. O gás 

sulfídrico é um gás altamente tóxico e irritante que atua sobre o sistema nervoso, os olhos 

e as vias respiratórias. A intoxicação pela substância pode ser aguda, sub-aguda e 

crônica, dependendo da concentração do gás no ar, da duração, da freqüência da 

exposição e da suscetibilidade individua. 

A portaria 104/02 da ANP preconiza: “Alguns compostos de enxofre na presença 

de água ocasionam a corrosão de aços e ligas de alumínio. O gás sulfídrico (H2S) é o 

componente mais crítico no que se refere à corrosão e será tratado separadamente. Sua 

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

do gás e pode acarretar problemas nas tubulações e nas aplicações finais do gás natural. 

O gás sulfídrico na presença de oxigênio pode causar corrosão sob tensão, 

especialmente em cobre, podendo ser nocivo aos sistemas de transporte e utilização do 

gás natural”. 

O tratamento do gás, ou condicionamento, visando apenas à remoção de 

compostos de enxofre denomina-se dessulfurização. 

O gás natural é incolor e inodoro, e por questões de segurança o composto terc-

butil-mercaptana, (CH3)3C–SH é adicionado ao gás natural juntamente com sulfeto de 

dimetil, CH3–S–CH3, nos botijões, para produzir um odor característico em caso de 

vazamento (ANP, 2005). 

2.4- Processos de dessulfurização 

Em especial, os processos de tratamento de gás natural têm por finalidade eliminar 

as impurezas presentes em sua composição, que podem comprometer a qualidade final 

do produto. Dentre estas se destacam os compostos de enxofre e nitrogênio que 

conferem ao gás natural características indesejáveis, tais como corrosividade, acidez, 

odor desagradável, formação de compostos poluentes, alteração de cor, entre outros. 



Dentre os processos convencionais usados para remover estas impurezas, destacam-

se: 

a) Tratamento Caústico; 

b) Tratamento Merox; 

c) Tratamento Bender; 

d) Tratamento DEA/MEA; 

e) Iron Sponge; 

f) Sulfinol; 

g) Flexsorb; 

h) Sulfatreat. 

2.4.1- Tratamento Caústico 

O tratamento caústico consiste em uma lavagem do gás natural, utilizando uma 

solução aquosa de NaOH ou KOH. Com este tratamento, eliminamos os compostos 

ácidos de enxofre, tais como o H2S e mercaptanas de baixos pesos moleculares (R-SH, 

onde R é um grupo aril ou alquil). A solução de lavagem apresenta concentração na faixa 

de 15 % a 20 % de hidróxido e circula continuamente, até que uma concentração mínima 

(1 % a 2 %) seja alcançada, ocasião esta em que a solução exausta é descartada e 

substituída por uma nova solução concentrada (20 %). 

O número de estágios do processo é função do teor de enxofre na composição do 

gás natural. Algumas vezes utiliza-se um estágio final de lavagem aquosa, visando evitar 

um possível arraste da solução cáustica pelo produto. As reações que ocorrem no 

processo são as seguintes: 

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O  

NaOH + R-SH → NaSR + H2O  

                    NaOH + R-COOH → R-COONa + H2O  

Todos os sais formados são solúveis na solução cáustica, logo a corrente de 

hidrocarbonetos fica isenta dos compostos sulfurosos ou dentro de limites pré-

estabelecidos. 



Na figura 03 se ilustra o processo que consiste nas seguintes etapas: inicialmente 

injeta-se no gás, contendo compostos de enxofre, à solução caustica.  A transferência de 

massa é favorecida pelo turbilhonamento ocasionado por uma válvula misturadora.  Esta 

mistura separa-se em um vaso decantador devido à diferença de densidades entre as 

fases.  A fração de gás emerge no topo do vaso e no fundo temos a solução exausta 

(Maddox e Morgan, 1998). 

 

 

Figura 03- Esquema do tratamento caustico 

Devido à sua baixa eficiência e por razões econômicas (elevado consumo de 

solução caustica), este é pouco usado. 

 
 

2.4.2- Tratamento Merox 

O tratamento Merox, também conhecido como tratamento cáustico regenerativo, 

baseia-se na extração cáustica de mercaptanas, seguida da sua oxidação a dissulfetos. A 

vantagem desse processo é a regeneração do hidróxido de sódio consumido, reduzindo 

substancialmente o custo operacional. A oxidação ocorre em presença de um catalisador 

organometálico (ftalocioanina de cobalto), dissolvido na solução de soda cáustica. 

O tratamento Merox pode ser realizado com o catalisador em leito fixo, quando se 

necessita de tratar cargas com elevado teor de poluentes (querosene e diesel), ou com o 

catalisador em solução, que é o mais adequado para a remoção de compostos sulfurosos. 



Nas equações abaixo se descreve as reações que ocorrem no processo Merox (Maddox e 

Morgan, 1998). 

R-SH + NaOH → NaSR + H2O  

4NaSR + 2H2O + O2 → 4NaOH + 2RSSR  

2.4.3- Tratamento Bender 

O tratamento Bender é um processo de “adoçamento” patenteado pela empresa 

Petreco e tem como objetivo transformar os compostos sulfurosos corrosivos 

(mercaptanas) em outras formas pouco agressivas (dissulfetos). É um processo onde se 

combinam lavagens cáusticas e reações com enxofre com ações de campos elétricos de 

elevada voltagem. Este tipo de tratamento é pouco utilizado e tende à obsolescência 

(Maddox e Morgan, 1998). 

2.4.4- Tratamento DEA 

O tratamento DEA (dietanolamina) é um processo específico para remoção de H2S 

de frações gasosas de petróleo, ou seja, do gás natural e do gás liquefeito. Este 

tratamento também remove o CO2, que eventualmente está presente na corrente gasosa. 

O processo baseia-se na possibilidade da combinação de etanolamina (mono, di ou tri), a 

temperaturas próximas da temperatura ambiente, com H2S e/ou CO2, gerando produtos 

estáveis (Maddox e Morgan, 1998). Na figura 04 se mostra o fluxograma deste processo. 

 

Figura 04- Fluxograma do tratamento DEA 



Neste tratamento, remove-se o H2S presente no gás natural, deixando-o dentro das 

especificações pré-estabelecidas. O processo usa etanolaminas (mono, di ou tri) a 

temperaturas próximas da ambiente. O H2S e/ou CO2 combina-se com a solução de DEA 

formando produtos estáveis. Estes produtos são aquecidos e ocorre uma decomposição, 

eliminando H2S e/ou CO2, com isso a solução de DEA é então regenerada.  O H2S 

eliminado pode ser enviado a uma unidade de recuperação de enxofre, onde se produz o 

enxofre elementar. 

O GLP ácido penetra próximo ao fundo da torre de extração, enquanto pelo topo é 

injetada a solução de DEA.  A diferença de densidades proporciona um escoamento em 

contracorrente e para facilitar a absorção do H2S presente na corrente gasosa, a torre 

deve ser recheada. 

A reação que ocorre é a seguinte: 

[ ]

o35 C
2 2 2 2 2

+ -
2 2 2 2 2

HO - H C - H C - HN - H C - H C - OH + H S

HO - H C - H C - H N - H C - H C - OH HS

⎯⎯⎯→
 

 

O gás tratado sai pelo topo da torre, seguindo para o tratamento Merox, já a 

solução de DEA rica em H2S deixa o fundo da coluna de extração e é bombeada para a 

torre de regeneração.  O H2S é liberado segundo a equação: 

[ ] o125 C
2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

HO H C H C H N H C H C OH HS
HO H C H C HN H C H C OH H S

+ −− − − − − − ⎯⎯⎯→

− − − − − − +
 

 

 

O calor necessário para esta reação é fornecido por um refervedor localizado 

próximo ao fundo da coluna regeneradora.  A solução de DEA regenerada sai pelo fundo 

da torre e depois de resfriada volta ao processo. 

As grandes vantagens desse tratamento são a regeneração da DEA empregada no 

processo e a recuperação do enxofre. A solução de DEA exausta é aquecida, ocorrendo à 

liberação dos produtos sulfurosos estáveis, regenerando assim a solução de DEA, que é 

novamente utilizada em outro ciclo (Maddox e Morgan, 1998). 



2.4.5- Processo Iron Sponge 

O processo Iron Sponge, licenciado para a empresa Connelly-GPM. É um dos 

processos mais antigos para a remoção de H2S.   

A corrente a ser tratada deve está isenta de CO2, pois este pode interferir na eficiência 

da remoção através de reações paralelas. Este processo originou-se na Europa há mais 

de um século e ainda hoje é usado para o tratamento de gás natural.  O processo não é 

regenerativo e ocorre em bateladas cíclicas.  O gás ácido percola um filtro separador para 

remover possíveis bolhas de líquido presente no gás natural.  Em seguida a corrente de 

gás entra pelo topo de uma coluna empacotada com esponja de ferro.  Geralmente usam-

se dois leitos, onde enquanto um está em operação, outro está sendo limpo e 

empacotado para a batelada seguinte. 

As esponjas consistem em raspas de madeira impregnadas com uma forma hidratada 

de óxido de ferro.  Estas raspas servem de suporte para a fase ativa de óxido de ferro em 

pó. O sulfeto de hidrogênio é removido pela reação com o óxido de ferro para formar o 

sulfeto de ferro.  Durante a percolação do leito, o gás deve estar úmido, pois a reação 

ocorre em meio úmido. Quando o gás está seco ou quando apresenta temperaturas 

superiores a 48° C, uma solução cáustica é borrifada no topo da torre para manter a 

mistura nas condições desejadas de umidade e alcalinidade durante a operação. As 

reações que ocorrem são as seguintes: 

 

2 3 2 2 3 2Fe O 3H S Fe S 3H O+ → +   

2 3 3 2Fe O 6RSH 2Fe(RS) 3H O+ → +   

Regulamentações mais recentes têm sido mais restritivas com os métodos usados 

para acondicionamento das esponjas de ferro usadas.  Existe o perigo potencial de 

exposição do gás e também possível combustão espontânea deste material quando 

exposto ao ar (Maddox e Morgan, 1998). Na figura 05 se apresenta o processo Iron 

Sponge. 



 

Figura 05- Fluxograma do processo Iron Sponge 

2.4.6- O processo Sulfinol 

O processo Sulfinol é licenciado pela Shell existindo dois tipos: 

1. Sulfinol-D, onde se usa uma mistura de sulfolana, água e DIPA (diisopropilamina); 

2. Sulfinol-M, onde se usa uma mistura de sulfolana, água e MDEA 

(metildietanolamina). 

 

Figura 06- Estrutura da sulfolana 

Os processos Sulfinol-D e Sulfinol-M, contêm um solvente físico (sulfolana) e um 

solvente químico, DIPA (diisopropilamina) e MDEA (metildietanolamina), 

respectivamente.  Uma vez que o processo Sulfinol usa mecanismos químicos e físicos 

para a absorção do componente que torna o gás ácido, as relações de equilíbrio são 

muito complexas.  Os projetos destas unidades são feitos com auxílio de programas 

computacionais através da modificação de dados oriundos de plantas em operação 

(Maddox e Morgan, 1998). Na figura 07 temos o fluxograma deste processo. 

 



 

Figura 07- Fluxograma do processo Sulfinol 

 

2.4.7- O Processo Flexorb 

O processo Flexsorb da Exxon usa uma série de solventes para o tratamento de 

gases ácidos.  Destacam-se os solventes Flexsorb SE, Flexsorb PS e Flexorb HP.  Estes 

solventes são moléculas que exibem diversos graus de impedimentos estéricos. 

Geralmente as aminas lideram estas aplicações, sendo que algumas são utilizadas para a 

absorção de CO2 e outras apresentam melhor seletividade para o H2S (Maddox e Morgan, 

1998).  Na figura 08 se apresenta o fluxograma do processo Flexorb. 

 

Figura 08- Fluxograma do processo Flexorb 

2.4.8- Processo Sulfatreat 



O processo Sulftreat, licenciado atualmente pela Sulfatreat Company é um 

processo em bateladas, para a remoção seletiva de sulfeto de hidrogênio (H2S) e 

mercaptanas (RSH) presentes em gás natural.  É um processo seco, que não usa líquidos 

e pode ser usado em todas as plantas de processamento de gás natural onde aplicações 

em bateladas são convenientes. 

O processo Sulfatreat é um dos mais recentes desenvolvidos onde se usa óxido de 

ferro impregnado em um material sólido poroso.  As colunas são recheadas com este 

material e faz-se com que o gás a ser tratado percole as mesmas. Diferentemente do 

processo Iron Sponge, o suporte usado no Sulfatreat não é pirofóbico. Este material 

apresenta uma maior capacidade de remoção em base volumétrica ou mássica quando 

comparado como o Iron Sponge.  Geralmente o processo Sulfatreat tem uma menor 

perda de carga e não tende ao transbordamento (Sulfatreat, 2005).  Na figura 09 temos o 

fluxograma do processo. 

 

 

Figura 09- Fluxograma do processo SLFT 

 

2.5- Detector PFPD 

O princípio de funcionamento do PFPD baseia-se na limitação do fluxo de ar e 

hidrogênio no interior de uma câmara de combustão, fazendo com que uma chama 

contínua não possa existir.  O PFPD usa uma chama de ar/hidrogênio.  A chama rica em 



hidrogênio favorece uma variedade de reações químicas na fase gasosa, como produtos 

moleculares que emitem luz.  Dentre os produtos mais importantes resultantes da 

combustão destacam-se as espécies moleculares excitadas CH*, C* e OH*.  A luz oriunda 

destes produtos de combustão é chamada de emissão de fundo. A figura 10 demonstra 

os estágios de operação do PFPD. 

 

Figura 10- Estágios de operação do PFPD 

2.5.1- As etapas de operação do PFPD 

 Preenchimento da câmara: Uma mistura de ar e hidrogênio entra na câmara de 

combustão através de dois pontos. Parte do corrente do gás combustível mistura-se 

com o efluente da coluna e move-se através de um tubo combustor de quartzo. Uma 

segunda parte da corrente de gás escoa para fora do tubo combustor de quartzo e 

entra na câmara de ignição; 

 Ignição: A câmara de ignição contém um fio ignitor previamente aquecido. Quando a 

mistura de gás combustível alcança o fio aquecido ocorre à ignição da mistura; 

 

 Propagação: À frente da chama propaga-se para baixo, dentro da câmara de 

combustão.  No fundo da câmara de combustão, a chama extingue-se. Durante a fase 

de propagação, as moléculas presentes na amostra são quebradas em outras mais 

simples e/ou átomos e; 



 Emissão: Durante e após a propagação da chama, os átomos sofrem nova reação para 

formar espécies eletronicamente excitadas, onde luz é emitida.  A emissão de fundo da 

chama dura pelo menos 0,3 milisegundos.  Espécies com fósforo e enxofre presentes 

em sua composição emitem durante um tempo maior que o anterior. Esta diferença nos 

tempos de emissão faz com que a detecção e a seletividade do PFPD sejam elevadas. 

 

2.5.2- Perfis de emissão do PFPD 

A figura 11 apresenta os perfis de emissão de hidrocarbonetos e compostos 

sulfurosos em função do tempo, onde se tem no eixo das abscissas o tempo de emissão 

(ms) e no eixo das ordenadas a intensidade da emissão.  Pode-se perceber claramente 

que enquanto as emissões de OH* e CH* se propagam entre 2 a 4 milisegundos, tempo 

idêntico ao que a chama propaga-se dentro do combustor, a emissão do S2* atinge o 

máximo após 5 a 6 milisegundos após a cessar a emissão de OH* e CH*. Esta separação 

de tempos, permite monitorar emissões de enxofre da ordem de 1 pg S/s (picograma de 

enxofre por segundo) (Varian-PFPD, 1999). 

 

Figura 11- Perfis de emissão de hidrocarbonetos e enxofre 

 

2.6- Resinas de troca-iônica 

As resinas de troca-iônica constituem formidável ferramenta na química moderna. Estas: 



 Devido a grande variedade existente, permitem numerosas combinações possíveis, 

tornando-se aplicáveis nas mais diversas situações especiais de uso; 

 Podem ser produzidas em larga escala com preços competitivos a outros materiais que 

desempenham a mesma função; 

 Podem ser regeneradas em colunas (não necessitando removê-las) e podem ser 

reutilizadas em muitos ciclos de produção. Em determinados casos, resinas catiônicas, 

resistem a 1500 ciclos enquanto as aniônicas resistem em média a 500-1000 ciclos; 

 Permitem que alguns parâmetros operacionais possam ser ajustados para minimizar 

custos e maximizar performance, tais como: passagem-simples, passagem dupla, 

contra-corrente e fluxo-cruzado de regeneração e capacidade de troca iônica e; 

 Pela possibilidade de regeneração, tornam-se adsorventes associados a processos 

que respeitam o meio ambiente (Novasep, 2005). 

Desde 1934, materiais com sílica em sua composição, conhecidos por zeólitas, foram 

avaliados como adsorventes de troca iônica para purificação de água (Mantell, 1951). Em 

1935, Adams e Holmes produziram a primeira resina de troca iônica sintética por 

aquecimento de vários fenóis com formaldeído e mostraram que estes materiais poderiam 

ser usados como substitutos para as zeólitas. Em 1939, as empresas Resins Products e 

Chemical Company começaram a investigar a síntese e produção de resinas de troca 

iônica baseados na patente original de Adams e Holmes. A síntese de Adams e Holmes 

baseia-se na reação de poli-condensação com eliminação de água. 

 

 



 

O produto obtido foi sulfonado, normalmente usando-se ácido fenol-sulfônico que é 

diretamente condensado. Estas seriam resinas catiônicas. 

 

Para obter resinas aniônicas Adams e Holmes condensaram m-fenilenodiamina 

com formaldeído. 

 

Em 1944 D'Alelio preparou uma resina que ainda hoje é a mais usada por co-

polimerização de estireno com divinilbenzeno (DVB) e posterior sulfonação com ácido 

sulfúrico. 

 

 

A preparação de ligações entre as cadeias formando um copolímero espacial 

(cross-linking) é controlada pela quantidade de divinilbenzeno; quanto maior as 

DVB 

Estireno 



porcentagens deste, menores serão os "buracos" na estrutura do copolímero. Esta resina 

sintetizada no final de 1945 chamava-se Dowex-50, sendo a primeira resina produzida 

comercialmente. Encontra-se usualmente na forma de esferas. A primeira resina aniônica 

fortemente básica (trocadora em pH elevado) foi a Ambiente IRA-400 introduzida em 1948 

(Kunin, 1958). 

A utilização de resinas poliméricas macroporosas se iniciou em 1962, quando 

Kunin e colaboradores relataram uma nova técnica de polimerização. Essa técnica dava 

origem a resinas de troca iônica com propriedades totalmente diferentes das resinas 

convencionais (tipo gel) até então produzidas. Esses materiais apresentavam uma 

porosidade permanente similar à da sílica. A técnica descrita envolvia a copolimerização 

em suspensão de estireno com divinilbenzeno em presença de um composto diluente 

capaz de solubilizar os monômeros e com baixa capacidade para inchar o copolímero 

resultante. As resinas macroporosas obtidas possuíam uma estrutura porosa não-gel 

(macroporosa), que não colapsava após a secagem como acontecia com a resina do tipo 

gel, e possuíam atividade catalítica, quando funcionalizadas, superior à de resinas 

convencionais tipo gel. 

Kun e Kunin (1964) definiram a estrutura macroporosa como sendo constituída de 

uma porosidade não-gel (porosidade permanente) em adição à porosidade gel. A resina 

gel se apresenta como uma fase polimérica contínua, enquanto que a macroporosa 

apresenta canais entre os aglomerados de microesferas distribuídos, aleatoriamente, na 

estrutura da resina. Dusek (1965) atribuiu a formação de estruturas não homogêneas 

durante a reticulação em alguns sistemas diluente-polímero à ocorrência de um processo 

de separação de fases, governado, predominantemente, por fatores termodinâmicos. 

Kun e Kunin (1968) propuseram um mecanismo de formação da estrutura 

macroporosa durante a polimerização em suspensão baseado em um processo com três 

estágios, no qual cada gota de fase orgânica (monômeros, diluente e iniciador) se 

comporta como uma polimerização em lama individual. Durante os primeiros estágios da 

polimerização, é formado um polímero constituído de cadeias lineares contendo grupos 

vinila pendentes. Com o decorrer da reação, são formados microgéis reticulados 

intramolecularmente e cadeias lineares de alto peso molecular solúveis na mistura 

monômero-diluente. A temperatura da reação e a concentração do agente de reticulação 

e do diluente determinam quando a separação de fases ocorrerá, originando uma fase 



rica em copolímero e outra rica em diluente. Os monômeros se encontram distribuídos 

entre essas duas fases. O copolímero precipita da fase rica em sua espécie na forma de 

esferas, devido à menor energia que esta forma apresenta, separando-se como uma 

massa de microesferas. A um certo grau de conversão ocorre a macrogelação, originando 

pérolas do tipo gel formadas pela aglomeração de microgéis. A macrogelação é o primeiro 

estágio na formação da estrutura macroporosa. No segundo estágio, ocorre a ligação das 

microesferas pela polimerização dos monômeros residuais que as solvatam. É neste 

estágio que a estrutura macroporosa se forma. 

No terceiro estágio, há a remoção do diluente por destilação, o que pode levar a 

um aumento da velocidade de polimerização. A remoção do diluente pode ocorrer em dois 

estágios diferentes: ao final ou durante a reação de polimerização, gerando assim 

diferentes tipos de estrutura porosa. Caso o diluente permaneça no gel durante toda a 

síntese e seja removido somente ao final da reação, ocorre a formação de uma rede 

polimérica expandida que colapsa com a saída do solvente, formando uma estrutura 

vítrea não porosa. A remoção do diluente durante a reação de polimerização pode 

acontecer antes ou após a etapa de macrogelação. 

No primeiro caso, há formação de uma dispersão do polímero na fase líquida, 

enquanto que no segundo caso ocorre a dispersão do líquido na fase polimérica. Em 

ambos os casos obtêm-se uma rede heterogênea constituída de polímero e solvente. 

Com a remoção do solvente, são criados espaços na rede denominados poros, cujo 

tamanho varia de 10 Å a 1 µm (Okay, 1999). 

Muitos estudos têm sido feitos com o objetivo de correlacionar condições de 

síntese com estrutura porosa (Coutinho, 1994). Os fatores determinantes na formação da 

porosidade são os que afetam diretamente a extensão da separação de fases. Entre 

esses estão a concentração do agente de reticulação, relação entre a quantidade de 

diluente e de monômero (grau de diluição) e a afinidade do polímero pelo solvente, ou 

seja, o poder solvatante do diluente. A combinação desses fatores torna possível a 

obtenção de estruturas com a porosidade desejada para um determinado fim. 

Sederel e De Jong (1973) relataram três métodos para a obtenção de estruturas 

porosas, de acordo com o tipo de diluente utilizado: 



1) Pela adição de um diluente solvatante, produzindo copolímeros com volumes de poros 

relativamente baixos (< 0,8 mL/g), área específica considerável (50-500 m2/g) e diâmetros 

médios de poro pequenos; 

2) Pela adição de um diluente não-solvatante, produzindo copolímeros com volumes de 

poros altos (0,6-2,0 mL/g), área específica na faixa de 10 a 100 m2/g e diâmetros médios 

de poro relativamente altos e; 

3) Pela adição de um polímero linear, obtendo-se volumes de poros acima de 0,5 mL/g, 

área específica na faixa de 0 a 10 m2/g e altos diâmetros médios de poro. 

O mecanismo de formação dos poros quando se utiliza um polímero linear como 

agente porogênico foi estudado por Cheng et al (1992). Neste caso, o tamanho dos poros 

é função do grau de emaranhamento do polímero linear durante a reação. Quanto mais 

expandidas estiverem as cadeias do polímero, maiores serão os poros formados. Em 

todos os casos, a porosidade final, que é determinada quando a rede polimérica está no 

estado gel, é função da estabilidade dos poros após a remoção do agente porogênico, 

seja ele um diluente solvatante, não solvantante ou um polímero linear. 

A estabilidade dos poros está intimamente ligada ao grau de homogeneidade na 

distribuição de ligações cruzadas pela rede polimérica. Dentre os vários tipos de 

copolímeros reticulados por divinilbenzeno, os que apresentam estrutura macroporosa 

são de maior interesse em processos de separação de metais ou biomoléculas, como 

suportes para catalisadores, para imobilização de enzimas e outros usos (Cheng et al, 

1992 e Huxham, 1991). Desde o início dos estudos relacionados à técnica de obtenção de 

copolímeros macroporosos, as determinações da área específica e da distribuição de 

tamanhos de poros vem sendo dois dos principais parâmetros de acompanhamento e 

avaliação das estruturas formadas. 

Em 1962, quando Kunin et al, relataram a nova técnica de polimerização pela qual 

se obtinham resinas de troca iônica com porosidade permanente, os materiais já foram 

caracterizados quanto à área específica e diâmetro médio de poro pela técnica de 

adsorção de nitrogênio, sendo, desta forma, diferenciados dos materiais não porosos até 

então sintetizados. 



Vários estudos subseqüentes que se propunham estudar o mecanismo de 

formação da estrutura porosa utilizavam as técnicas de adsorção de nitrogênio e 

porosimetria por intrusão de mercúrio para determinação da porosidade como uma 

ferramenta para caracterizar o material nos diferentes estágios da reação (Kun e Kunin, 

1964-1968; Sederel, 1973; Huxham, 1991; Howard et al, 1991; Jacobelli et al, 1979). 

Após a elucidação do mecanismo pelo qual a estrutura porosa era formada, muitos 

esforços foram dedicados ao estudo da influência das condições de síntese sobre a 

porosidade final dos copolímeros à base de divinilbenzeno. 

Estudos sobre a natureza do diluente, o grau de diluição e o teor de agente 

reticulador foram feitos embasados também em determinações de propriedades porosas 

dos materiais (Howard et al, 1981; Jacobelli et al, 1979; Wieczorek et al, 1984; Djahièche 

et al, 1994; Wójcik et al, 1983; Poinescu et al, 1984, 1988 e 1996; Okay et al, 1985-1988). 

 

A partir daí, passou-se a utilizar tais conhecimentos para se obter materiais com 

características porosas definidas para uma dada aplicação (Poinescu et al, 1996; 

Christensen et al, 1996; Moustafa et al, 1999). 

Tabela 02- Comparativo nas propriedades para resinas gel e macroporosa: 

 Gel Macroporosa 
Quebra ++ + 

Capacidade de troca ++ + 
Eficiência de regeneração ++ + 

Velocidade de reação + ++ 
Resistência à contaminação orgânica + ++ 

 

2.6.1- Resina fortemente básica poliacrílica 

Purolite A-850 é uma resina de troca aniônica, sob a forma de gel, fortemente 

básica, com matriz acrílica e possui quaternário de amônia como grupo funcional [R-N-

(CH3)3 OH-]. 

A matriz acrílica assegura excelente remoção de matéria orgânica. Esta resina é 

regenerada, de maneira muito eficiente, com níveis mais baixos de soda cáustica do que 



é requerido para resinas poliestirênicas e ainda com a mesma capacidade de remover 

ácidos mais fracos incluindo ácido carbônico e sílica. Seu uso em combinação com uma 

resina poliestirênica (por exemplo, em um leito misto posicionado depois da unidade 

aniônica) pode resultar freqüentemente na remoção de um espectro mais amplo de 

composições orgânicas que qualquer tipo de resina aniônica isoladamente (Purolite, 

2005). 

Estas resinas possuem: 

 Alta capacidade operacional; 

 Alta eficiência de regeneração; 

 Baixa estabilidade térmica acima 40°C; 

 Alta resistência à contaminação orgânica e; 

 Fácil regeneração quando os adsorbatos são compostos orgânicos. 

 

Figura 12- Monômero das resinas poliacrílicas 



 

Figura 13- Estrutura de típica resina aniônica poliacrílica fortemente básica 

 

2.6.2- Resina fracamente básica poliacrílica 

A purolite A-847 é a única resina de base fraca com uma matrix estrutural de 

poliacrílico com divinilbenzeno e funcionalizada com uma amina terciária (TMA = 

trimetilamina). As suas propriedades especiais estão associadas ao baixo consumo de 

reagentes para sua regeneração e um aumento da sua capacidade operacional acima de 

10% (em relação a resinas similares) depois de regenerada (Purolite, 2005). 

Estas resinas possuem: 

 Alta capacidade operacional; 

 Baixa basicidade; 

 Baixo uso de regenerante; 

 Alta afinidade com ácidos minerais fortes (Cl-, SO4
-2, NO3

-); 

 Não removem ânions fracos (CO3
2-, HCO3

-, SiO2) e; 

 Alta resistência à contaminação orgânica. 



 

 

Figura 14- Estrutura típica de resina poliacrílica – polimetilacrilato 

 

 

 

Tabela 03- Algumas diferenças nas propriedades das resinas aniônicas: 

 Capacidade 
operacional 

Eficiência na 
regeneração 

Temperatura 
máxima de 

trabalho (°C) 

Resistência à 
contaminação 

orgânica 
A-4001 ++ ++ 60° + 
A-5001 + + 60° ++ 
A-8501 +++ +++ 40° ++++ 
A-1002 +++++ +++++ 60° ++++ 
A-8472 ++++++ ++++++ 40° ++++++ 

1 – Fortemente básica; 2 – Fracamente básica. 

A diferença de basicidade observada nas resinas está diretamente relacionada aos 

grupos funcionais que as compõem.  Segundo a teoria de Lewis, base é uma espécie 



química que possui um ou mais pares eletrônicos não-ligantes, ou seja, é capaz de 

coordenar pares eletrônicos. A "força" de uma base relaciona-se com sua capacidade de 

coordenar elétrons. Logo, quanto maior a disponibilidade eletrônica em uma espécie 

química, maior será seu caráter básico. 

 

 

Figura 15- Efeito elétron indutivo em aminas 

No primeiro caso (a) o grupo Y é elétron-atraente. O efeito indutivo é -I e, portanto, deixa 

o grupo amino com déficit eletrônico, o que leva a uma diminuição do seu caráter básico 

(A-847). 

No segundo caso (b) o grupo Y é elétron-repelente. O efeito indutivo é +I e, portanto, 

deixa o grupo amino com superávit eletrônico, o que leva a um aumento do seu caráter 

básico (A-850). 

2.6.3- Resina poliestirênica 

A resina MN-202 é um macronet® - É uma resina adsorvente baseada em 

poliestireno, sem grupos funcionais, sob a forma de grânulos esféricos. Ela possui uma 

distinta estrutura macro e microporosa com uma alta área específica (Purolite, 2005). 

Macronets® são similares fisicamente às resinas da troca iônica. Parecem esferas 

de troca iônica, pois são manufaturados de maneira semelhante. Estes apresentam micro 

e macro porosidade e, são usados principalmente na remoção de compostos orgânicos. 

São facilmente regenerados usando-se uma variedade de agentes como soda caústica, 

ácidos, metanol, etanol e álcool isopropílico, dependendo é claro, do composto orgânico 

em particular. Esta facilidade na capacidade de regeneração se torna uma grande 

vantagem destes compostos em relação ao carvão ativado, pois, o carvão ao invés de ser 



regenerado, é preferencialmente substituído, isto torna oneroso o processo e causa 

diversos problemas ambientais associados ao acúmulo de adsorventes descartados 

(water and wastewater, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16- Reação de polimerização para formação de resina poliestirênica 

 

Figura 17- Estrutura de típica de resina poliestirênica 

 



2.7- Isotermas de adsorção 

Isotermas de adsorção são equações matemáticas usadas para descrever, em 

termos quantitativos, a adsorção de solutos por sólidos, a temperaturas constantes. Uma 

isoterma de adsorção mostra a quantidade de um determinado soluto adsorvida por uma 

superfície adsorvente, em função da concentração de equilíbrio do soluto. A técnica 

usada para gerar os dados de adsorção é, a princípio, bastante simples, pois uma 

quantidade conhecida do soluto é adicionada ao sistema contendo uma quantidade 

conhecida de adsorvente. Admite-se que a diferença entre a quantidade adicionada e a 

remanescente na solução encontra-se adsorvida na superfície adsorvente (Teixeira, 

2001). 

Giles e colaboradores (1960) dividiram as isotermas de adsorção em quatro 

principais classes, de acordo com sua inclinação inicial e, cada classe, por sua vez, em 

vários subgrupos, baseados na forma das partes superiores da curva. As quatro classes 

foram nomeadas de isotermas do tipo S (Spherical), L (Langmuir), H (High affinity) e C 

(Constant partition), apresentadas na figura 18. 

 

 

Figura 18- Classificação das isotermas de adsorção segundo Giles 

 

Isotermas do tipo S 



Este tipo de isoterma tem inclinação linear e convexa em relação a abcissa. A 

adsorção inicial é baixa e aumenta à medida que o número de moléculas adsorvidas 

aumenta. Isto significa que houve uma associação entre moléculas adsortivas chamadas 

de adsorção cooperativa. 

Isotermas do tipo L 

A forma L possui inclinação não linear e côncava em relação a abcissa. Nesse 

caso, há uma diminuição da disponibilidade dos sítios de adsorção quando a 

concentração da solução aumenta. 

Isotermas do tipo H 

Trata-se de um caso especial de curva do tipo L e é observada quando a superfície 

do adsorvente possui alta afinidade pelo soluto adsorvido. 

 

 

Isotermas do tipo C 

Corresponde a uma partição constante do soluto entre a solução e o adsorvente, 

dando à curva um aspecto linear. As condições que favorecem as curvas do tipo C são 

substratos porosos flexíveis e regiões de diferentes graus de solubilidade para o soluto. 

As isotermas do tipo C e L são freqüentemente muito próximas, podendo ser, em muitos 

casos, consideradas do mesmo tipo. 

O formato da isoterma é função do tipo de porosidade do sólido. Várias são as 

formas de isotermas conhecidas até hoje, porém, todas são variações de seis tipos 

principais. Os cinco primeiros tipos foram primeiramente sugeridos por Brunauer em 1938, 

sendo o sexto tipo proposto mais tarde (Gregg et al, 1982). A figura 19 mostra os seis 

tipos de isotermas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 19- Isotermas de adsorção segundo IUPAC 

A isoterma do tipo I é característica de sólidos com microporosidade. As isotermas 

do tipo II e IV são típicas de sólidos não porosos e de sólidos com poros razoavelmente 

grandes, respectivamente. As isotermas do tipo III e V são características de sistemas 

onde as moléculas do adsorvato apresentam maior interação entre si do que com o 

sólido. Estes dois últimos tipos não são de interesse para a análise da estrutura porosa. A 

isoterma do tipo VI é obtida através da adsorção do gás por um sólido não poroso de 

superfície quase uniforme, o que representa um caso muito raro entre os materiais mais 

comuns (Webb e Orr, 1997). 

Pode-se perceber que o tipo de isoterma é função do efeito do tamanho do poro 

sobre o fenômeno de adsorção. De acordo com as curvas conhecidas, foi estabelecida 

uma classificação dos poros em função de seu diâmetro (tabela 04), já que este é seu 

principal parâmetro dimensional (Gregg et al, 1982). 

Tabela 04- Classificação dos poros segundo seu diâmetro: 

Classificação Diâmetro (Å) 

Microporo φ < 20 

Mesoporo 20 < φ < 500 

Macroporo φ > 500 

Nas isotermas dos tipos IV e V, são observados dois ramos distintos. O inferior 

mostra a quantidade de gás adsorvida com o aumento da pressão relativa, enquanto que 

Tipo III 

Tipo I Tipo II 

Tipo IV 

Tipo VI Tipo V 
 



o ramo superior representa a quantidade de gás dessorvida no processo inverso. Esses 

dois tipos de isotermas são característicos de sólidos mesoporosos e macroporosos, nos 

quais o processo de evaporação é diferente do processo de condensação. Quando a 

condensação se dá dentro dos poros, onde as forças de atração são maiores devido à 

proximidade entre as moléculas, esta pode ocorrer a pressões menores do que em 

sólidos não porosos. A evaporação, porém, é dificultada pelo formato do poro. Os 

diferentes caminhos caracterizam uma histerese entre os processos de adsorção e 

dessorção. A isoterma do tipo IV nada mais é do que a isoterma do tipo II com o 

fenômeno de histerese, que será mais pronunciado quanto maior for à dispersão de 

tamanhos de poro. A ausência de histerese não significa a ausência de porosidade, já que 

alguns formatos de poro podem levar a processos iguais de adsorção e dessorção (Webb 

e Orr, 1997). 

Para sólidos microporosos, a isoterma do tipo I mostra um ramo quase vertical na 

primeira região da curva. Isto se deve à grande facilidade de adsorção em poros com 

diâmetros menores que 20 Å. Após o preenchimento dos microporos, que acontece em 

ordem crescente de tamanho, praticamente não há outras regiões onde a adsorção seja 

significativa. A curva, portanto mostra uma região quase constante que volta a crescer 

quando o fenômeno de condensação começa a ocorrer. 

A isoterma do tipo II, originada a partir da adsorção em um sólido não poroso, 

mostra um aumento rápido da quantidade de gás adsorvida para valores baixos de 

pressão relativa, que se torna mais lento para valores intermediários de P/P0. Este 

comportamento se deve à forte interação das primeiras moléculas de gás com os sítios 

mais ativos do sólido. Após o preenchimento desses sítios, o gás passa a interagir com os 

de mais baixa energia. Isso é visualizado pela menor inclinação da região central da 

isoterma. Na região final da curva ocorre um aumento rápido da quantidade de gás 

adsorvida em função da pressão relativa. Isso se deve ao início da formação de camadas 

múltiplas e posterior condensação. Informações sobre a área do sólido são extraídas a 

partir da primeira região da curva, ou seja, da região onde se tem a formação de uma 

monocamada. 

Com o objetivo de se obter informações sobre as características porosas, 

principalmente sobre a área de um sólido a partir da isoterma de adsorção, vários 



métodos foram desenvolvidos com base em modelos empíricos e teóricos (Webb e Orr, 

1997). 

 

2.8- Modelos de adsorção 

2.8.1- Langmuir 

A primeira teoria que relaciona a quantidade de gás adsorvida com a pressão de 

equilíbrio do gás foi proposta por Langmuir em 1918. Essa teoria deveria ser aplicada 

principalmente a sistemas envolvendo adsorção química, já que se limita em considerar 

apenas a formação de uma monocamada do gás. O fenômeno de adsorção é atribuído à 

colisão não-elástica entre as moléculas do gás e a superfície do sólido. Esse fato permite 

a formação da monocamada por um pequeno intervalo de tempo limitado pelo retorno do 

adsorvato à fase gasosa. Considerando que a adsorção é função apenas de forças que 

atuam a pequenas distâncias, a formação de camadas subseqüentes de gás é impedida 

pela primeira camada. Essa promove a colisão elástica de outras moléculas do gás, que 

retornam à fase gasosa (Teixeira, 2001). 

 

 

Este modelo baseia-se nas seguintes suposições: 

 As moléculas são adsorvidas em um número bem definido e localizado de sítios; 

 Cada sítio pode adsorver somente uma molécula de adsorbato; 

 Todos os sítios são energeticamente equivalentes e; 

 Não existem interações entre as moléculas adsorvidas; 

 

Considerando a troca de moléculas entre a fase adsorvida e a gasosa, temos: 

Taxa de adsorção = (1 )ak C −Θ  (1) 

Taxa de dessorção = dk Θ  (2) 

 

Dividindo a equação (1) pela (2) obtemos a equação (3) que também pode ser 

representada pela equação (4) após alguns re-arranjos. 
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Onde: 

C é a concentração do adsorbato (mg/L),  a

d

kb
k

=  é a constante de equilíbrio de adsorção, 

Θ é a fração de cobertura, q  é a quantidade adsorvida (mg/g) e qm (mol/g) é o limite de 

saturação da monocamada. A equação (4) pode ser re-arranjada de modo a fornecer a 

equação (5).  Invertendo esta equação e realizando algumas operações algébricas 

obtemos a equação (6).  Esta última equação pode ainda ser escrita como (7). 
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A equação (7) apresenta analogia com a equação de uma reta “y = mx+c”.  Logo 

plotando o gráfico de 1/q contra 1/C, teremos o valor de 1/qm (interceptação do gráfico 

com o eixo x) e o valor de b/qm será dado pela inclinação da curva. 

2.8.2- Modelo de Freundlich 

O ajuste de Freundlich para dados de equilíbrio é dado pela equação (9), onde os 

parâmetros b e n indicam respectivamente a capacidade e a intensidade da energia de 

adsorção. 



Este modelo é bastante geral e assume que o calor de adsorção varia 

exponencialmente com a fração de cobertura superficial (Buarque, 1999). Aplicando-se o 

logaritmo e suas propriedades a equação (8) se obtém a equação (9) que pode ser re-

escrita como (10). 

 

nbCq =  
(8) 

Log(q) = log(b) + log(Cn) (9) 

Log(q) = log(b) + nlog(C) (10) 

 

A equação (10) apresenta uma analogia com a equação de uma reta “y = mx+c”.  

Logo plotando um gráfico de log(q) contra log(C), obteremos os valores dos parâmetros 

do modelo. 

2.8.3- Modelo de Langmuir-Freundlich 

O modelo de Langmuir-Freundlich, apresentado na equação (11), é um modelo que 

une a equação de Langmuir com o modelo de potência de Freundlich, para tentar 

representar de uma melhor forma os dados experimentais.  Os parâmetros q e qm 

representam a quantidade adsorvida e a capacidade da monocamada respectivamente, b 

e n são constantes do modelo e C a concentração do adsorbato na superfície do sólido. 
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Percebe-se na equação (11) que quando o valor de n for igual à unidade, a 

equação passa a representar o modelo de Langmuir. 

2.8.4- Modelo de Toth 

A isoterma de Toth apresenta aplicações práticas devido ser muito simples.  O 

autor desenvolveu esta isoterma para ser aplicada em adsorventes com superfícies 

heterogêneas, onde o potencial de adsorção varia em função da cobertura.  Na equação 



12 temos a equação de Toth, onde q é a capacidade adsorvida, C é a concentração do 

adsorbato, qm, b e n são parâmetros do modelo. 
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2.9- Adsorventes para compostos sulfurosos 

Gollakota e Chriswell (1988) empregaram uma zeólita do tipo silicalita para a 

remoção de SO2 de gases combustíveis.  Os autores concluíram que a capacidade de 

adsorção da silicalita (à pressão atmosférica e 25°C) é maior que a da zeólita ZSM-5 e 

carvão ativo. 

Lu e Do (1991) aproveitaram rejeitos de carvão proveniente de um processo de 

geração de carvão de mineração (18% de material volátil, 10% de carbono, 70% de 

cinzas) e prepararam um adsorvente carbonáceo, através de uma pirólise (400° a 800°C), 

para remoção de gases poluentes, como SO2 e NOx. 

Kikkinides e Yang (1993) empregaram polímeros para a adsorção de SO2.  

Usando uma termobalança, os autores obtiveram as curvas cinéticas, assim como, as 

isotermas de adsorção para a remoção de SO2, CO2, NO e vapor d´água nas 

temperaturas de 25°C e 60°C. 

Tantet e Desai (1995) realizaram um estudo sobre a cinética e adsorção de 

SO2 e vapor de água em zeólitas do tipo mordenitas e pentasil.  Dos experimentos 

concluíram que a zeólita pentasil apresenta maior capacidade de adsorção para SO2 

do que a zeólita do tipo mordenita. 

Lu e Lau (1996) aproveitando os rejeitos de um processo de tratamento de 

efluentes (lodo), sintetizaram um adsorvente para a remoção de H2S. Este material foi 

submetido a um tratamento químico com ácido sulfúrico e cloreto de zinco a várias 

concentrações molares e em seguida foi pirolisado em atmosfera de gás inerte. 

Verificou-se que a temperatura de pirólise afeta diretamente a evolução da área e a 



estrutura de poros do material. Com relação à adsorção de H2S verificou-se que 

ocorreu um incremento com o aumento da temperatura, sugerindo que a adsorção é do 

tipo química. 

Al-Shawabkeh et al (1997) através de modificações nas propriedades texturais 

de dolomita (CaCO3.MgCO3), conseguiram incrementar a adsorção de SO2 em 

sistemas de FBC (Fluidized bed combustor). O processo de redução do SO2 baseia-se 

nas seguintes reações: 

CaCO3.MgCO3 ⎯→⎯  Ca.MgO + 2CO2 

Ca.MgO + SO2 + ½ O2 ⎯→⎯  CaSO4 + MgO 

A dolomita com incremento da temperatura, passa à forma de óxidos, os quais 

reagem com o SO2 formando o CaSO4. A inovação deste trabalho foi o aumento da 

área específica da dolomita através de um processo de calcinação-hidratação e re-

calcinação. Os autores obtiveram uma maior adsorção (em termos da conversão de 

CaO em CaSO4) da ordem de 1,3 a 1,6 vezes maior que o processo convencional 

(dolomita não tratada). 

Lin e Deng (1998) utilizaram quatro adsorventes físicos (silicalita, faujasita 

desaluminizada, polímero e carvão ativado) e um adsorvente químico (CuO/gama-

Al2O3) preparado pelo processo sol-gel, para investigar a capacidade e a cinética de 

adsorção de SO2 proveniente de uma corrente de gases. 

Kopac (1999) efetuou um estudo sobre remoção de SO2 presente em 

combustíveis. Neste estudo, foi utilizada a técnica de cromatografia de pulso não 

isobárica (non-isobaric pulse chromatography) para investigar as propriedades de 

adsorção de dióxido de enxofre sobre zeólita 13X e carvão ativado. O autor verificou uma 

grande influência da temperatura na adsorção de SO2 nos adsorventes zeólita 13X e 

carvão ativo, além de calcular os calores de adsorção: 12 kcal.mol-1 e 8,99 kcal.mol-1, 

respectivamente. 

Bandosz (1999) usou um leito fixo recheado com carvão ativado para a 

desidratação e remoção de H2S presente em gases.  A autora observou que quando o 



carvão ativado continha em sua superfície oxigênio e fósforo a adsorção de H2S era 

favorecida. 

Cal et al (2000) avaliaram vários tipos de carvões ativados para remoção de H2S 

de uma corrente simulada de gaseificação de carvão.  Estes adsorventes foram ativados 

com uma solução de cloreto de zinco, oxidados e em seguida impregnou-se alguns 

metais em sua superfície por troca iônica. Em um outro trabalho Cal et al (2000) avaliam o 

efeito da temperatura e a pressão do gás e a regeneração do adsorvente.  Verificou-se 

que uma pressão de 10 atm proporcionava melhores remoções de H2S quando 

comparado aos ensaios realizados a 1 atm. 

Chiang et al (2000) estudaram a difusão de sulfeto de hidrogênio e metil-

mercaptana em carvão ativado. 

Wakita et al (2001) realizaram um estudo sobre a remoção de sulfeto de dimetil e 

t-butilmercaptan presentes em city-gates usando diversas zeólitas, destacando-se as do 

tipo Na-Y, Na-X e H-β. 

Souza (2001) estudou a remoção de ácido sulfídrico do gás natural usando 

zeólitas 5A e 13X, além de um óxido de zinco zinox. 

Silveira (2004) e Cachina (2005) através de modificações nas estruturas da 

dolomita e paligorsquita respectivamente, tiveram bons resultados na remoção de H2S do 

gás natural. Os autores promoveram alterações físico-químicas nas superfícies das 

amostras de duas maneiras: através de calcinação em torno de 800°C e por impregnação 

de aminas (dietanolamina e diisopropilamina). 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Materiais e Métodos 



3- MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1- Resinas de troca-iônica 

As resinas MN-202, A-850 e A-847, foram obtidas da empresa Purolite (São Paulo, 

SP).  

Duas quantidades mássicas foram selecionadas com o objetivo de se estudar o 

comportamento das resinas quando submetidas ao ácido sulfídrico. Amostras contendo 

0,5 g e 1,0 g foram admitidas à coluna de adsorção. Após saturação, as amostras de 1,0 

g foram regeneradas usando-se solução 0,3 M de hidróxido de sódio (NaOH – 

micropérolas, VETEC, P. A.) para reposição de suas hidroxilas e posterior verificação de 

sua capacidade operacional. 

Tabela 05- Diferença nas propriedades das resinas estudadas: 

 Estrutura 
polimérica 

Aparência Grupo 
funcional 

Temperatura 
limite (°C) 

Limite 
de pH 

Área 
superficial 

m2/g 
MN-202 Base de poliestireno 

e divinilbenzeno 
Partículas 

esféricas escuras 
- - 0 - 14 700 

A-850 Base de acrílico e 
divinilbenzeno 

Partículas 
esféricas brancas 
e transparentes 

Amônia 
quaternária 

 

40° 

0 - 14  

- 
A-847 Base de acrílico e 

divinilbenzeno 
Partículas 

esféricas brancas 
e transparentes 

Amina 
terciária 

 

40° 

 

- 

 

- 

 

3.1.2- Caracterização das resinas 

3.1.2.1- Análise Térmica (TG) 

 Cerca de 9 mg de resina foram submetidas a uma razão de aquecimento de 

10°C.min-1 em atmosfera de nitrogênio (fluxo de 50 mL.min-1), na faixa de temperatura de 

30°a 700°C.          

 

3.1.2.2- Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 



As análises de microscopia eletrônica de varredura foram realizadas colocando-se 

uma pequena quantidade da cada amostra em uma fita condutora dupla face de carbono, 

a qual foi fixada em um suporte metálico. O suporte contendo a amostra foi submetido a 

vácuo, sendo constantemente seguido por um fluxo de argônio para limpeza superficial da 

amostra. Ao final, depositou-se um filme fino de ouro servindo como recobrimento para 

melhorar a condutividade do feixe de elétrons da amostra. Posteriormente, a amostra foi 

colocada dentro da câmara de vácuo do microscópio eletrônico de varredura marca 

Philips, modelo ESEM XL30, onde foi analisada.  

 

3.1.2.3- Espectroscopia de infravermelho (IV) 

As análises de espectroscopia de absorção na região de infravermelho foram 

realizadas em um espectrofotômetro de infravermelho BALMER. As resinas foram 

solubilizadas em clorofórmio e seus espectros foram gerados usando-se nujol como 

referência. O intervalo espectral variou de 4000 a 500 cm-1, a resolução do espectro foi de 

4 cm-1 e o número de varreduras foi de 25. 

 

3.2- Cromatógrafo e sistema de adsorção 

O cromatógrafo VARIAN CP-3800 é constituído por três detectores, quatro colunas 

cromatográficas e um sistema de injeção do tipo por divisão (split), auxiliado por três 

válvulas rotatórias específicas. O sistema de adsorção foi acoplado ao cromatógrafo a 

gás. O monitoramento do H2S na saída do sistema foi realizado com um detector PFPD 

(Detector fotométrico de chama pulsante). A coluna de adsorção usada para a realização 

dos experimentos apresentava 10 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento. Para evitar 

a contaminação do cromatógrafo com as microesferas das resinas, as extremidades da 

coluna foram preenchidas com algodão, seguida de pequenas telas de aço inox com 

abertura de 250 µm. 

Para diminuir os efeitos causados pela corrosão, optou-se pela escolha do aço 

inoxidável 316 (marca Swagelok) como material constituinte da coluna, uma vez que 

gases com contaminantes sulfurosos apresentam propriedades corrosivas bastante 



acentuadas, que podem reagir com o material da coluna gerando novos poluentes e/ou 

compostos indesejáveis. A linha de transmissão de carga é de PTFE, material que facilita 

a limpeza caso ocorra uma possível incrustação.  A alimentação do sistema foi feita por 

um cilindro contendo gás padrão (mistura sintética CH4/H2S a 94 ppm – White Martins), 

que simula a concentração de H2S em condição de poço.  A alimentação do gás foi 

controlada através de reguladoras de pressão e a vazão de saída através de uma válvula 

micrométrica (marca Hoke). O gás natural foi admitido à coluna de adsorção com fluxo de 

30 mL min-1 e temperatura vaiando entre 23°-25°C.  

Para realizar a limpeza do leito entre uma troca e outra de resinas, este era 

submetido a um banho ultrasônico (Ultrasom USC 1400, Unique) em metanol (CH3OH - 

Reagen, P. A.) por 30 minutos. As figuras 20 e 21 demonstram todo o sistema 

operacional. 

 

 

Figura 20- Cilindro, cromatógrafo e sistema de adsorção 

 



 

Figura 21- Coluna de adsorção 

 

3.3- Modelos aplicados 

A capacidade de adsorção das resinas foi avaliada com base em curvas de ruptura. 

Estas curvas possibilitam a comparação entre os tempos de saturação das diferentes 

amostras estudadas. A partir destes dados foram definidas as isotermas, que expressam 

a capacidade de adsorção de cada amostra, baseada em modelos de adsorção 

tradicionais, tais como Langmuir, Freundlich, Langmuir-Freundlish e Toth. Os métodos 

escolhidos para fornecer os coeficientes de correção foram: Hooke-jeeves and quasi-

Newton, Simplex and quasi-Newton e Rosenblock and quasi-Newton. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
Resultados 



4- RESULTADOS 

4.1- Análise térmica 

A decomposição para as resinas poliacrílicas A-847 (figura 22) e A-850 (figura 23) 

acontece em três estágios. As diferenças no comportamento térmico das resinas estão 

certamente associadas às diferentes quantidades de divinilbenzeno e/ou à natureza dos 

grupos funcionais que as compõem.  

Para A-847 e A-850, vapor de água e traços de CO2 são liberados no primeiro 

estágio (entre 30° - 150°C). A completa liberação de gases contendo trimetilamina, CO2, 

CO e água ocorrem durante o segundo estágio (entre 180° - 380°C), relacionados à 

decomposição dos grupos funcionais constituintes da resina. Quando as resinas básicas 

são aquecidas, à degradação de Hoffmann pode destruir os grupos funcionais ativos 

completamente ou transformar grupos quaternários de amônio (base forte, A-850) em 

aminas terciárias (base fraca, A-847). Sendo assim, torna-se possível à identificação 

apenas de trimetilaminas durante esta faixa de decomposição (Matsuda, 1986). A terceira 

faixa de perdas de massa ocorre entre 380° - 480°C e relaciona-se à combustão das 

matrizes poliméricas poliacrilato e divinilbezeno. 
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Figura 22- Curva TG para resina A-847 
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Figura 23- Curva TG para resina A-850 

 
 

 

Para a resina poliestirênica (figura 24), observam-se dois estágios de 

decomposição. No primeiro (entre 30° - 100°C), cerca de 60% da massa inicial da resina é 



perdida. Este valor não é apenas relacionado à desidratação, pois é superior à 

capacidade de retenção de umidade da resina (50%). Isto acontece em parte, por que 

alguns grupos funcionais contendo carbonato começam a se decompor (Chun, 1998). 

A segunda etapa de decomposição ocorre entre 360° - 667°C e está associada à 

liberação de uma grande variedade de produtos, principalmente de compostos aromáticos 

devido a reações de depolimerização (Juang, 2002). É nesta fase que ocorre a 

degradação das matrizes poliméricas poliestireno e divinilbenzeno. 

0 100 200 300 400 500 600 700

40

50

60

70

80

90

100

M
as

sa
 %

Temperatura (°C)

 

Figura 24- Curva TG para resina MN-202 

 

 

 

 

 

4.2- Espectroscopia de infravermelho 



 Os principais grupamentos funcionais das resinas A-847 (figura 25) e A-850 (figura 

26) foram observados através de espectros de infravermelho. 

 Como as resinas possuem capacidade de retenção de água, observou-se uma 

banda larga com freqüência de vibração em torno de 3400 cm-1, referente à deformação 

axial do grupo OH-. As freqüências características das aminas substituídas foram 

detectadas entre 2930-2850 cm-1. Por se tratarem de aminas alifáticas, bandas em torno 

de 1211 cm-1, referente às deformações axiais da ligação C-N, foram encontradas. Em 

torno de 1374 cm-1, localizam-se as bandas de deformação angular para o grupo CH3 

(radicais das aminas terciárias e quaternárias) e em 1640 com-1, a freqüência se relaciona 

à ligação C=O (deformação axial) do grupo amida proveniente da matriz polimérica. 
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Figura 25- Espectro da resina A-847 
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Figura 26- Espectro da resina A-850 

 

4.3- Microscopia eletrônica de varredura 

As características morfológicas das resinas estão diretamente relacionadas às 

variáveis do processo de síntese envolvendo seus suportes poliméricos, principalmente, 

pela relação molar entre o estireno/divinilbenzeno ou acrilato/divinilbenzeno.  

A microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para avaliar a morfologia e a 

topografia dos adsorventes.  Pela avaliação da topografia fica evidenciada a tendência 

não associativa das resinas, formando partículas não aglomeradas. Uma vez que a 

adsorção está intimamente ligada à tensão superficial e a intensidade deste fenômeno 

está relacionada, entre outras coisas, ao estado de agregação do adsorvente, as resinas 

estudadas tendem a favorecer o processo de adsorção. 

 

Pode-se observar também uma estrutura micro das resinas, com partículas de 

tamanhos variados, geometrias esféricas, sem a visualização de poros na superfície. Tais 



características minimizam os efeitos resistência à transferência de massa. As 

microscopias estão demonstradas nas figuras 27 a 29. 

 

 

  
Figura 27- Microscopia para resina A-847 

 

 



Figura 28- Microscopia para resina A-850 

 

 

Figura 29- Microscopia para resina MN-202 

 

4.4- Curvas de ruptura e isotermas 

A capacidade de adsorção das resinas foi avaliada, primeiramente, em termos de 

curvas de ruptura, ou seja, concentração de H2S (ppm) na saída do sistema em função do 

tempo. A cada 6 minutos, os valores gerados nos cromatogramas eram considerados. As 

quantidades mássicas utilizadas das resinas foram 0,5 g e 1,0 g. 

A curva de ruptura para a resina A-847 (figura 30) demonstra que 0,5 g dessa 

amostra retém H2S a 94 ppm por até 130 minutos. Quando a massa é aumentada para 

1,0 g, à capacidade de adsorção da resina quase triplica chegando a permanecer 

constante por 350 minutos (figura 31). 
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Figura 30- Curva de ruptura para A-847 com 0,5 g 
 
 

 

0 100 200 300 400 500 600 700

0

20

40

60

80

100

120

140

160

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g/
m

3 )

Tempo (min.)

 

Figura 31- Curva de ruptura para A-847 com 1,0 g 



A quantidade de massa de H2S adsorvida (Mads), observada experimentalmente em 

mg/g, foi obtida através de um balanço de massa que leva em consideração os seguintes 

parâmetros: 

Q = fluxo (mL/min); 

Co = concentração inicial de H2S (ppm); 

C = concentração de H2S na saída do leito (ppm); 

Mads = quantidade adsorvida (mg/g). 

Massa do adsorbato que entra até o tempo t 

0
  

t

entra o oM Q C dt Q C t= ⋅ = ⋅ ⋅∫  
 

(13) 

Massa do adsorbato que sai até o tempo t 

0 0
  

t t

sai o
o

CM Q Cdt Q C dt
C

= = ⋅∫ ∫  
(14) 

Massa adsorvida 

saientraads MMM −=  
(15) 

Ou seja: 

0

t

ads o o
o

CM Q C t Q C dt
C

= ⋅ ⋅ − ⋅ ∫  
(16) 

Que após simplificações é expressa na forma: 

0
1  

t

ads sat o
o

CM M Q C dt
C

⎛ ⎞
= = ⋅ −⎜ ⎟

⎝ ⎠
∫  

(17) 

 

 

As isotermas relacionam os valores de capacidade de adsorção observados 

experimentalmente com os gerados pelos modelos teóricos de adsorção. 

As capacidades de adsorção para a resina A-847 em função da sua 

microporosidade, com 0,5 g e 1,0 g, foram evidenciadas pelos modelos teóricos de Lang-



Freundlish e Toth, respectivamente. Segundo a classificação da IUPAC as isotermas para 

esta resina são do tipo II. A capacidade máxima de adsorção quase duplicou passando de 

0,36 mg de H2S por grama de adsorvente (figura 32) para 0,73 mg/g (figura 33), com o 

aumento da massa de resina. 
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Figura 32- Isoterma de adsorção para A-847 com 0,5 g 
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Figura 33- Isoterma de adsorção para A-847 com 1,0 g 

 
 

 
 
 
 
Tabela 06 -Valor dos parâmetros para os modelos de adsorção. Amostra: A-847 
 

Parâmetros m = 0,5 g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 0,4328 - 35,439 432,35 
b 4,1727 0,3634 0,0103 1184,6 
n - 0,4055 0,4080 0,0679 
R 0,9700 0,9943 0,9944 0,9938 

Parâmetros m = 1,0 g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 0,8903 - 18,118 116,53 
b 3,6000 0,7328 0,0420 62,277 
n - 0,4316 0,4415 0,1 
R 0,9725 0,9944 0,9942 0,9954 

 
 

 As resinas aniônicas possuem em suas estruturas íons livres (OH-) pelos quais 

realizam as trocas-iônicas. A etapa de regeneração consiste na recuperação dessas 



hidroxilas. Dois reagentes foram selecionados para atuarem como agentes 

regeneradores: NaOH e CH3OH.  

  O NaOH é o reagente padrão usado na regeneração de resinas aniônicas. Quando 

as hidroxilas das resinas interagem com o íon H+ do ácido sulfídrico, este permanece 

fortemente retido na resina, formam-se assim, compostos intermediários (sais). Por se 

tratar de uma reação de equilíbrio (ácido-base), a passagem de um reagente de caráter 

básico “arrasta” na solução contendo o reagente regenerador o ácido e regenera 

novamente a resina.  

A perda de eficiência no processo de regeneração da resina A-847 é claramente 

observada quando o regenerador é o metanol. A sua capacidade de adsorção cai 

bruscamente e a saturação é iniciada logo nos primeiros minutos (figura 34). Quando a 

regeneração ocorre com NaOH (figura 35) a curva de ruptura permanece constante até 

780 minutos. Isto significa, que neste intervalo de tempo, houve uma redução de H2S de 

94 ppm a zero. Os instantes seguintes caracterizam-se por um aumento da concentração 

de H2S na saída do leito até atingir a completa saturação do adsorvente em 

aproximadamente 1100 minutos.  
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Figura 34- Curva de ruptura para A-847 com 1,0 g regenerada com metanol 
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Figura 35- Curva de ruptura para A-847 com 1,0 g regenerada com NaOH 

 

A capacidade máxima de adsorção triplicou, passando de 0,23 mg/g quando a 

resina foi regenerada com metanol, para 0,73 mg/g quando regenerada com NaOH. Os 

modelos de adsorção que melhor descrevem o comportamento da capacidade de 

adsorção em função da microporosidade para estas amostras, são Langmuir (figura 36) e 

Freundlish (figura 37).        
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Figura 36- Isoterma de adsorção para A-847 com 1,0 g regenerada com metanol 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Q
 (m

g/
g)

C (ppm)

 q (Observado)
 q (Freundlish)

 

Figura 37- Isoterma de adsorção para A-847 com 1,0 g regenerada com NaOH 

 
Tabela 07- Valor dos parâmetros para os modelos de adsorção. Amostra: A-847 



 
Parâmetros, CH3OH 

  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 
q 1,1009 - 2,5164 1732,6 
b 0,2608 0,2295 0,9198 0,0017 
n - 0,8670 0,1 0,1351 
R 0,9974 0,9972 0,9973 0,9912 

Parâmetros, NaOH 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 0,8723 - 7,9692 104,46 
b 3,7967 0,7273 0,0999 80,567 
n - 0,4258 0,4490 0,1 
R 0,9731 0,9949 0,9945 0,9940 

 

 

 

 

A curva de ruptura para resina A-850 (figuras 38 e 39) demonstra que esta não 

possui uma boa capacidade de retenção para H2S e logo nas primeiras injeções, observa-

se a passagem de concentrações em torno de 90 mg/m3 de gás para os dois valores 

mássicos (0,5 g e 1,0g). Este comportamento relaciona-se em parte a estabilidade gerada 

ao grupo funcional (quaternário) pelos seus radicais e, em parte, ao impedimento estérico 

gerado por esses grupos impedindo assim a aproximação do H2S. 
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Figura 38- Curva de ruptura para A-850 com 0,5 g 
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Figura 39- Curva de ruptura para A-850 com 1,0 g 

 



O modelo teórico que explica a capacidade de adsorção em função da estrutura 

porosa da resina A-850 é o de Lang-Freundlish. A capacidade de adsorção passou de 

0,18 mg/g (figura 40) para 0,28 mg/g (figura 41) com o aumento da massa. 
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Figura 40- Isoterma de adsorção para A-850 com 0,5 g 

 
 

 



0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

Q
 (m

g/
g)

C (ppm)

 q (Observado)
 q (Lang-Freundlish)

 
Figura 41- Isoterma de adsorção para A-850 com 1,0 g 

 
 

 

A ativação dos grupos funcionais para a resina fortemente básica A-850 com NaOH 

(regeneração),  melhorou sua capacidade operacional e esta passou a adsorver o H2S por 

até 800 minutos (figura 42). O modelo de Freundlich representou muito bem o 

comportamento da capacidade de adsorção em função da microporosidade e, a 

capacidade máxima adsorvida foi aproximadamente 0,58 mg de H2S/g de adsorvente 

(figura 43). 
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Figura 42- Curva de ruptura para A-850 com 1,0 g regenerada com NaOH 
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Figura 43- Isoterma de adsorção para A-850 com 1,0 g regenerada com NaOH 



 
Tabela 08- Valor dos parâmetros para os modelos de adsorção. Amostra: A-850  
 

Parâmetros, m = 0,5 g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 7,3361 - 01914 107,08 
b 0,0248 0,2195 52,546 0,0015 
n - 2,629 12,359 4,9241 
R 0,7100 0,9070 0,9977 0,7147 

Parâmetros, m = 1,0 g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 1991,0 - 0,2892 378,36 
b 0,0001 0,3298 36,535 7,57E-04 
n - 2,4448 10,61 4,5801 
R 0,7319 0,9188 0,9978 0,7319 

Parâmetros, NaOH 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 1,1509 - 753,21 20713 
b 1,0031 0,5826 0,0007 0,0029 
n - 0,6031 0,6034 0,0581 
R 0,9796 0,9904 0,9903 0,9895 

 

A curva de ruptura para a resina MN-202 (figura 44) demonstra que 0,5 g dessa 

amostra permite a passagem de H2S logo nos primeiros instantes com completa 

saturação em 200 minutos. Quando a massa é aumentada para um grama, à capacidade 

de retenção inicial da resina permanece ineficiente e sua completa saturação ocorre em 

cerca de 370 minutos (figura 45).  
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Figura 44- Curva de ruptura para MN-202 com 0,5 g 
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Figura 45- Curva de ruptura para MN-202 com 1,0 g 

 



A resina MN-202 não possui grupamentos funcionais em sua estrutura. Apresenta 

apenas, uma distinta estrutura macro e microporosa, com uma alta área superficial 

específica (700 m2/g) e sítios para atuarem na adsorção. As isotermas geradas são 

características para esta estrutura porosa e os modelos de adsorção que melhor 

descrevem este comportamento são Freundlish e Toth, respectivamente. A capacidade 

máxima de adsorção passou de 0,46 mg de H2S por grama de adsorvente (figura 46) para 

0,6 mg/g (figura 47), com o aumento da massa de resina. 
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Figura 46- Isoterma de adsorção para MN-202 com 0,5 g 

 
 



0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Q
 (m

g/
g)

C

 q (Observado)
 q (Toth)

 

Figura 47- Isoterma de adsorção para MN-202 com 1,0 g 

A resina MN-202 pode ser regenerada por uma grande variedade de reagentes, 

mas para manter a padronização, a regeneração ocorreu com NaOH. Depois de 

regenerado (figura 48), houve um aumento no desempenho do material e este, removeu 

completamente o H2S presente no gás natural até 680 minutos, onde principia a 

saturação. Em seguida ocorre um crescimento acentuado que vai incrementando-se 

gradativamente até ocorrer à completa saturação do leito em 950 minutos. A capacidade 

máxima adsorvida foi aproximadamente 0,55 mg de H2S/g de adsorvente (figura 49). 
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Figura 48- Curva de ruptura para MN-202 com 1,0 g regenerada com NaOH 
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Figura 49- Isoterma de adsorção para MN-202 com 1,0 g regenerada com NaOH 

 



Tabela 09- Valor dos parâmetros para os modelos de adsorção. Amostra: MN-202 
 

Parâmetros, m = 0,5 g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 1,0340 - 0,9911 208,43 
b 1,1256 0,4611 5,0529 5,4368 
n - 0,4866 0,1 0,1 
R 0,9803 0,9912 0,9911 0,9910 

Parâmetros, m = 1,0g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 3,2742 - 247,97 0,6217 
b 0,2551 0,6674 0,0015 1,1688 
n - 0,8429 0,8438 25,110 
R 0,9812 0,8429 0,9818 0,9867 

Parâmetros, NaOH 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 1,2666 - 589,81 20261 
b 0,7462 0,5456 0,0009 0,0022 
n - 0,6647 0,6650 0,0988 
R 0,9819 0,9876 0,9874 0,9866 

 

O atual adsorvente usado na remoção de H2S do gás natural pela UPGN de 

Guamaré-RN é o sulfatreat. Por isso, para fins comparativos, foram obtidas a curva de 

ruptura e isoterma de adsorção deste composto, nas mesmas condições de temperatura, 

vazão, concentração e massa. A figura 50 demonstra uma completa saturação do 

adsorvente em cerca de 800 minutos e sua isoterma (figura 51) é característica de 

adsorção em multicamadas, com uma capacidade máxima de adsorção de 0,70 mg/g. 

Souza (2001), testou a capacidade de adsorção do sulfatreat a 50°C e observou 

que a forma da isoterma sugeria adsorção em multicamadas. O modelo que melhor 

correlacionou os dados foi o de Freundlich e o material apresentou uma alta capacidade 

de adsorção: 3,2 mg H2S/g adsorvente. A curva de ruptura também sugeria adsorção em 

multicamadas sendo de 850 minutos o tempo de saturação deste material. 
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Figura 50- Curva de ruptura para Sulfatreat 
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Figura 51- Isoterma de adsorção para Sulfatreat 

 



Tabela 10- Valor dos parâmetros para os modelos de adsorção. Amostra: Sulfatreat 
 

Parâmetros, m = 1,0 g 
  Langmuir Freundlich Lang-Freund Toth 

q 3181 - 0,8220 2,7673 
b 0,0002 0,7838 0,969 0,2370 
n - 2,0870 2,2061 5,3655 
R 0,9053 0,9910 0,9910 0,9053 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO V  
Conclusões 



5- CONCLUSÕES 

5.1- Gerais 

 As resinas poliméricas A-850, A-847 e MN-202 apresentaram desempenho satisfatório 

na remoção de ácido sulfídrico do gás natural e se constituem como uma importante 

ferramenta da dessulfirização do gás. Mesmo após um ciclo de regeneração, estas 

ainda foram aplicáveis ao processo; 

 O metanol não se constitui como um bom agente regenerador para resinas de troca-

iônica, já que o processo em questão é uma reação de equilíbrio ácido-base; 

 As análises de microscopia eletrônica demonstraram que a topografia e morfologia das 

resinas favorecem o processo de adsorção. Características como comportamento 

macro, partículas de tamanhos variados, geometrias esféricas, sem a visualização de 

poros na superfície, foram encontrados; 

 Os espectros de infravermelho apresentaram as principais freqüências de vibração 

associadas aos grupos funcionais das aminas e matrizes poliméricas; 

 Os valores mássicos absolutos de 0,5 g e 1,0g, nos forneceram informações em escala 

laboratorial de como pequenas quantidades de resinas se comportam frente o ácido 

sulfídrico, com tempos de análise de até 18 horas; 

 Os modelos teóricos correlacionam muito bem o valor do equilíbrio de adsorção 

quando comparados às capacidades de adsorção obtidas experimentalmente, obtendo-

se coeficientes de correlação da ordem de 0,98 a 0,99. 

 

5.2- Específicas 
 

 Resina A-847 

• Quando comparada ao sulfatreat, sob as mesmas condições experimentais, a 

resina A-847 demonstrou semelhante desempenho em tempos de retenção e 

capacidade de adsorção, tornando-se competitiva para o processo de 

dessulfurização do gás natural; 

• Sem a influência de soda caústica, esta resina demonstrou resultados superiores 

aos demais adsorventes, apresentando tempos de saturação em torno de 700 

minutos; 



• Quando regenerada, sua capacidade operacional de retenção é melhorada e sua 

capacidade de adsorção é mantida. 

 

 Resina A-850 

 

• Esta resina demonstrou não ser tão eficiente no processo quando comparada ao 

sulfatreat, no entanto pode ser usada para a remoção de H2S presente em gás 

natural; 

• Observou-se a passagem de concentrações em torno de 90 mg/m3 logo nas 

primeiras medidas para ambos os valores mássicos. Este comportamento 

relaciona-se em parte a estabilidade gerada ao grupo funcional (quaternário) pelos 

seus radicais e, em parte, ao impedimento estérico gerado por esses grupos, 

impedindo assim a aproximação do H2S; 

• Os tempos de retenção e as capacidades de adsorção foram aumentados quando 

esta resina foi submetida à regeneração com solução 0,3 M de NaOH. Isto 

demonstra que uma ativação prévia aumentaria em muito sua atuação; 

 

 Resina MN-202 

 

• A resina MN-202 não possui grupamentos funcionais em sua estrutura. Apresenta 

apenas uma distinta estrutura macro e microporosa, com uma alta área superficial 

específica (700 m2/g) e sítios para atuarem na adsorção. Sua estrutura porosa não 

apresentou desempenho satisfatório em relação aos tempos de retenção e 

quantidades máximas de adsorção, quando comparadas ao sulfatreat; 

• Um aumento considerado no desempenho deste material foi observado após a 

regeneração. 
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