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POSSA, Rosangela Dala – Influência do tratamento do carvão da pirólise do lodo de esgoto na 

purificação do biogás, simulando os gases obtidos do processo de fermentação de dejetos suínos. 

 

Orientador: Prof. Dr. João Fernandes de Sousa (PPGEQ-UFRN) 

 

Resumo: O biogás é uma valiosa fonte de energia renovável, pois é composto principalmente por 

metano (60-80%), dióxido de carbono (20-40%), e traços de amônia e gás sulfídrico. Sendo o 

metano o principal componente de interesse, fazendo-se necessário a remoção dos outros 

elementos. O presente trabalho tem por finalidade, estudar o processo de purificação do metano 

através de adsorção física utilizando um carvão ativado, obtido no processo de pirólise do lodo de 

esgoto, tratado com HCl e KOH, visando sua aplicabilidade, em reator de leito fixo. Inicialmente 

foram realizados experimentos de adsorção de sulfeto de hidrogênio (H2S), Amônia (NH3) e 

dióxido de carbono (CO2) comercial e por último, uma mistura de todos esses gases incluindo o 

CH4, simulando o biogás, oriundo do processo de fermentação de dejetos suínos. Neste trabalho 

foram realizados os tratamentos (ativação física e química) e as caracterizações (BET, DRX, 

FRX, MEV e FTIR) do carvão obtido do lodo de esgoto, sendo que, a ativação física foi realizada 

em 700ºC/2 horas/N2 e a química, variando a natureza da solução de ativação (KOH 3M e HCl 

7,5M). O estudo dinâmico de adsorção em leito fixo ocorreu na temperatura de 25ºC, P=1 atm, 

vazão de alimentação da fase gasosa=50 mL/min e massa de adsorvente de 18,4g (para adsorção 

de gases individuais) e 6,0 g (mistura de gases), respectivamente. Os resultados mostraram que o 

tratamento químico do carvão influenciou significativamente na adsorção dos gases. Na adsorção 

do H2S e CO2, o melhor resultado foi para o carvão tratado com o HCl 7,5 M, o qual apresentou 

maior área superficial específica (248 m2/g), maiores tempo de ruptura (400 min para H2S e 175,5 

min para o CO2), saturação (1020 min para o H2S e 484,5 min para o CO2) e, maior capacidade de 

adsorção 670,33 mg de H2S/gads e 218.385 mg CO2/gads, respectivamente. Os carvões foram 

seletivos para o NH3, e não apresentaram nenhuma afinidade pelo CH4. Nas condições 

operatórias, o percentual de adsorção de H2S ficou em torno de 61,4 % e 75% para o CO2 

utilizando o CAHCl  como agente ativante. Para a mistura gasosa obteve-se um percentual de 

adsorção de 71,8% para o H2S e 55% para o CO2.   O modelo dinâmico do processo de adsorção 

proposto foi satisfatório, através do qual foi estimada a difusividade axial no leito, a difusividade 

efetiva intrapartícula e o coeficiente externo de transferência de massa, para o H2S e CO2 

individuais e em mistura envolvendo o NH3 e CH4.  

 

Palavras-chave: Purificação do biogás; Carvão do lodo de esgoto; Capacidade de adsorção; Curva de 

ruptura; Leito fixo; Modelo de adsorção. 



 

 

 

POSSA, Rosangela Dala - Influence of the treatment of the char from the pyrolysis of the sewage 

sludge on the purification of biogas gas mixture that is similar to the gases obtained from the 

fermentation of swine manure. 

 

Doctoral supervisor: Dr. João Fernandes de Sousa (PPGEQ-UFRN) 

 

Abstract: Biogas is a valuable source of renewable energy because it is composed mainly of 

methane (60-80%), carbon dioxide (20-40%), and traces of ammonia and hydrogen sulfide. The 

main application of biogas is the use of methane as fuel for electric motors and generators. In 

order to increase the calorific value of biogas to the same level as that of methane, the other gases 

have to be removed. One of the most common processes used to purify biogas is adsorption using 

activated carbons. The objective of this work was to the study the adsorption of carbon dioxide, 

ammonia, and hydrogen from a mixture with the same composition as that of the biogas from the 

fermentation of swine manure. The adsorbent used was the char from the pyrolysis of sewage 

sludge at 500 °C. The chars underwent physical ativation (at 700 °C, for 2 hours, under N2), 

chemical activation using HCl (7.5 M) or KOH (3.0 M), and were characterized for composition 

and textural properties via XRD, XRF, BET, and SEM. The experiments were carried out in a 

fixed-bed column (adsorber) at 25 °C and 1 atm. The gas flow rate was 50 mL/min, and the mass 

of char were 18.4 or 6.0 g. The results showed that the chemical activation significantly enhanced 

the adsorption. Regarding the adsorption of H2S and CO2, the best result was for the char treated 

with HCl. The char had high specific area (248 m2/g), high breakthrough time (400 min for H2S, 

and 175.5 min for CO2), high saturation time (1020 min for H2S, and 484.5 for CO2), and high 

adsorption capacities (670,33 mg H2S/gads e 218.385 mg H2S/gads). The chars were selective for 

NH3 and had no affinity for CH4. The percentages of adsorption were 61,4% for H2S and 75% for 

CO2 using CAHCl. For the gas mixture, the percentages of adsorption were 71,8% for H2S and 

55% for CO2. The dynamic adsorption was modeled by a system of differential equations 

describing mass balances for gas and particle phases. The equations were solved numerically 

against experimental data (molar fraction) in order to obtain estimates for parameters such as axial 

diffusivity, effective intraparticle diffusivity, and external mass transfer coefficient for H2S and 

CO2 as well as others present in the mixture involving NH3 and CH4. 

 

Keywords: Biogás purification; sewage sludge pyrolysis char; adsorption capacity; breakthrough 

curve; fixed-bed column; adsorption model. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e a energia atômica: 

A VONTADE!” 

 

Albert Einstein
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1. INTRODUÇÃO 
 

A demanda global por energia cresce a cada dia, e a maior parte desta demanda é 

atendida por combustíveis fósseis, os quais possuem uma reserva limitada e sua queima gera 

grande impacto ambiental. Visando a redução da poluição ambiental, os 7 países mais ricos 

do mundo se reuniram em maio de 2017, em Davos na Suíça, para discutirem e firmarem 

compromissos de investimentos na área de energias renováveis a fim de reduzir as emissões 

de gases do efeito estufa (40-70%) até o ano de 2050.  Eventos relacionados às condições 

climáticas estão acontecendo e estão previstos para os próximos anos, com pesquisadores do 

mundo inteiro com o intuito de encontrar fontes alternativas para a produção de energia.  

Dentre as principais fontes de energias renováveis está o biogás, produzido em 

biodigestores anaeróbicos a partir da degradação biológica de compostos e/ou resíduos 

orgânicos. O biogás é uma fonte alternativa de energia que pode substituir ou mesmo reduzir 

o uso dos combustíveis fósseis, minimizando a emissão de gases de efeito estufa. Atualmente 

o biogás é utilizado na geração de calor e eletricidade, injeção em redes de gás natural, como 

combustível e na obtenção de créditos de carbono (Liangcheng et al.; 2014).   

O biogás obtido da digestão anaeróbica de dejetos de suínos é uma atraente fonte de 

energia devido ao seu elevado teor de metano, aproximadamente 60% a 80% (Ciotola, R.J; 

Martin, 2011). No entanto, a presença de outros componentes, como CO2, H2S e NH3 reduz 

seu potencial calorífico e causam a corrosão de equipamentos utilizados no seu 

aproveitamento (Molino, et al., 2013), fazendo-se necessário a remoção dos mesmos. Nas 

condições normais de temperatura e pressão, o biogás tratado possui poder calorífico de 

aproximadamente 33.980 kJ.m
-3

, já o biogás com 65% de metano, tem poder calorífico de 

aproximadamente 22.353 kJ.m
-3 

(Possa, 2013). 

De acordo com o Anuário da suinocultura industrial (Talamini e Filho, 2018), o Brasil 

é o 4º maior produtor de carne suína no mundo, representado por 3,6 milhões de toneladas. 

Considerando cada suíno com uma média de 70 kg, têm-se 51.428 cabeças de suínos. Cada 

animal gera em média 2,5 kg de esterco por dia, o volume de efluentes gerados nessa 

atividade é em torno de 92 milhões de Kg de dejetos/dia. Um kg de dejetos é capaz de 

produzir 0,075m³ de biogás, neste caso se todos os dejetos gerados fossem tratados em 

biodigestores anaeróbicos, tem-se uma produção de 6,9 milhões de m³ de biogás por dia. 

Segundo (Plugge, 2017) o biogás produz 5,5 – 7 kWh de energia por m³ de biogás, o qual está 

diretamente ligado ao teor de metano presente no mesmo. 
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A purificação do metano tem por objetivo aumentar a vida útil desses equipamentos e 

melhorar seu desempenho energético do biogás. Vários são os mecanismos básicos que estão 

envolvidos para proporcionar a separação seletiva de componentes gasosos, sendo um dos 

métodos mais comuns para separação de gases, a adsorção.  

Este termo tem sido utilizado para descrever o fenômeno no qual moléculas que estão 

presentes na fase fluida são atraídas para a zona interfacial do sólido devido à existência de 

forças atrativas não compensadas na superfície do mesmo. Desta forma, a adsorção está 

intimamente ligada à tensão superficial das soluções/misturas e a intensidade deste fenômeno 

depende da temperatura, da concentração da substância adsorvida (o adsorvato), da natureza e 

estado de agregação do sólido (o adsorvente) e do fluido em contato com o adsorvente (o 

adsortivo) (Figueiredo, J. L; Ribeiro, 1987). 

Sendo este um processo de separação e purificação, a adsorção tem sido objeto de 

interesse de pesquisadores desde o início do século XX, apresentando importância 

tecnológica, biológica, além de aplicações práticas na indústria, principalmente na área 

ambiental, tornando-se uma ferramenta útil em vários setores. 

A principal característica dos adsorventes é a superfície específica, que mostra a 

superfície total da partícula por unidade de massa. Quanto maior a superfície, melhor será a 

capacidade de a partícula adsorver moléculas. Além disso, o pH da superfície, a distribuição 

do tamanho e volume dos poros bem como os grupos funcionais que constituem os 

adsorventes são de extrema importância uma vez que pode proporcionar características 

importantes no que diz respeito a sua capacidade de adsorção. Os adsorventes comumente 

encontrados na literatura são: carvão ativado (elevada área superficial específica, destacada 

microporosidade, fácil disponibilidade e baixo custo), zeólitas e membranas de materiais 

orgânicos e inorgânicos, tais como polímeros, cerâmicos, carbeto de silício, aço inox, dentre 

outros.  

O carvão ativado foi um dos primeiros adsorventes utilizados em processos de 

purificação de gases. O mesmo pode ser obtido a partir da decomposição térmica de materiais 

carbonáceos seguido da ativação utilizando vapor ou dióxido de carbono à alta temperatura 

(entre 700°C e 1100°C). A ativação é muito importante, pois determina o tamanho dos poros 

e a área específica (Ruhven, 1984). 

O carvão ativado pode ser modificado através da impregnação de agentes químicos de 

natureza ácida (HCl, H3PO4, HNO3, H2SO4) e básica (NaOH, KOH, Fe(OH)3, Na2CO3), o 

qual na presença de água promove reações químicas melhorando o desempenho do adsorvente 



Tese de Doutorado  Capítulo 1 – Introdução 

 

14 

Rosangela Dala Possa 

 

na captura do H2S. A introdução desses elementos conduz a mudança do pH da superfície dos 

adsorventes modificando a sua capacidade de adsorção. Em geral, a capacidade de adsorção 

dos materiais impregnados é maior que aqueles não impregnados, em decorrência do 

favorecimento tanto da adsorção física como da química. Por outro lado, a impregnação 

desses agentes pode acarretar o entupimento dos poros reduzindo assim a área específica, o 

tamanho e volume dos mesmos. Segundo Bagreve et al., (2005) um pH menor do que 5 reduz 

a capacidade de adsorção do material. Maior que esse valor, e menor que 7, mesmo em 

presença de umidade (Abatzoglou e Boivin, 2008), a adsorção física na superfície torna-se 

significativa. Em pH próximo da neutralidade não são promovidas as reações de neutralização 

entre o adsorvente e o H2S (Adib et al., 2000), e em meio ácido é observado a formação de 

H2SO4 levando a redução da atividade do adsorvente.  

Um resíduo que atualmente está sendo estudado, devido seu grande volume é o lodo 

de esgoto, gerado em estações de tratamento, e descartado em aterros sanitários. Este resíduo 

pode ser pirolisado na forma de pó e transformado em bio-óleo, biogás e biocarvão. O carvão 

pode ser empregado em substituição ao carvão vegetal, ou aplicado como adsorvente de 

líquidos e gases, entre outras possibilidades, proporcionando assim elevado valor agregado a 

este resíduo.  

Desde 2008 até o presente, o Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis, localizado 

no Núcleo de Tecnologia Industrial - NTI vem desenvolvendo pesquisas que tratam a pirólise 

de diferentes pós de biomassas (serragem, capim elefante, lodo de esgoto doméstico, àveloz, 

casca de coco seco), visando à produção de bio-óleo. Essas pesquisas foram iniciadas com um 

projeto encomendado e financiado pela Petrobrás. 

No processo, a produção de carvão (subproduto da pirólise), tem atingido um 

rendimento de até 49%, dependendo do tipo de biomassa. Esse resíduo não tem tido destino, 

embora se saiba que o mesmo pode ser utilizado, na forma de blocos, em substituição ao 

carvão vegetal, como fonte de aquecimento, em pizzarias, churrascarias, padarias, etc. No 

Laboratório de Biomassa, esse resíduo (rico em óxidos de ferro, níquel, zinco, alumina, sílica, 

cálcio, entre outros.) tem sido tratado física e quimicamente, e, portanto, utilizado como 

catalisador, suporte catalítico e adsorvente, em diferentes tipos de pesquisas, no âmbito de 

Mestrado (Avelar, 2013; Nascimento 2015; Oliveira, 2015, Medeiros, 2015); e Doutorado 

(fontes, 2011, Alexandrino, 2017; Pedroza, 2011) do PPGEQ.  

Utilizando o carvão da pirólise do lodo de esgoto como adsorvente Nascimento (2015) 

utilizou o carvão da pirólise do lodo de esgoto no processo de adsorção do CO2. Desta forma, 
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houve a necessidade de ampliar e desenvolver pesquisas no âmbito científico, no sentido de 

explorar e aprofundar estudos do uso desse carvão como adsorvente, principalmente 

utilizando misturas de gases originados de biogás, em particular, do processo fermentativo de 

dejetos suínos, visando à purificação do metano e suas aplicações nas áreas de energias 

renováveis.  

Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo, avaliar a influência do 

tratamento do carvão ativado (obtido da pirólise do lodo de esgoto), com um agente químico 

ácido (HCl 7,5M) e um básico (KOH 3M), aplicando os mesmos na purificação do metano, 

em reator de leito fixo, avaliando a dinâmica de adsorção dos gases individuais H2S, NH3 e 

CO2, bem como estes presentes em uma mistura gasosa comercial, simulando o biogás 

produzido pela digestão anaeróbica de dejetos suínos.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 A revisão da literatura contemplou os seguintes assuntos: o uso do biogás como fonte 

energética alternativa, a característica do biogás oriundo da digestão anaeróbica de dejetos de 

suínos, alternativas para a purificação do metano presente no biogás, identificando os 

principais métodos aplicados, optando por meios sustentáveis. Na sequência estudaram-se os 

adsorventes que serão aplicados no sistema de adsorção, a dinâmica de adsorção em leito fixo 

e seus modelos matemáticos. Essas informações/conhecimentos serviram de base para 

realização do trabalho.  

 

2.1. Biogás 

 

Segundo (Molino et al., 2013) o biogás é considerado uma valiosa fonte de energia 

renovável, pois pode ser transformado em energia útil (calor, eletricidade, combustível, 

créditos de carbono) e pode contribuir para reduzir as emissões de gases causadores do efeito 

de estufa. O biogás é formado a partir da digestão anaeróbica de resíduos orgânicos, onde 

atuam uma complexa combinação de microrganismos anaeróbicos (Silva et al., 2016). 

Segundo (Antonelli et al., 2016b) o processo de digestão ocorre em três etapas, conforme 

apresentadas na Figura 2.1.  

 

Figura 2. 1 – Etapas de produção do Biogás. 

Fonte: (Antonelli et al., 2016b). 
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 A produção do biogás é influenciada por diversos fatores, como a composição do 

resíduo, impermeabilização ao ar, temperatura e pH. Os principais nutrientes que servem 

como substrato para os microrganismos são o carbono (C) e o nitrogênio (N), onde se deve 

manter uma relação C/N entre 20:1 e 30:1. Estes parâmetros são encontrados em dejetos de 

animais e humanos, favorecendo então a digestão anaeróbica e a produção de biogás. A 

decomposição da matéria orgânica, quando acontece na presença de oxigênio, produz 

principalmente CO2, e na ausência de oxigênio a maior produção é de CH4. Já a temperatura 

no interior do biodigestor deve atender as necessidades das bactérias atuantes, no caso as 

mesófilas se desenvolvem entre 32ºC e 37ºC, já as termófilas, entre 50ºC e 60ºC. Quanto ao 

pH, as bactérias metanogênicas são mais sensíveis a sua variação. Considera-se o ideal entre 

6,5 e 7,6 (Costa, 2011).  

A quantidade de biogás gerada por kg de matéria orgânica varia de acordo com a 

composição do resíduo. Na Tabela 2.1 estão apresentados os valores de produção de biogás 

em m
3 

por kg de dejetos de algumas espécies.  

 

Tabela 2. 1 - Potencial de produção de biogás a partir de dejetos. 

Espécie m
3
 de biogás/ kg de esterco 

Poedeiras 0,1 

Frangos de corte 0,09 

Suínos 0,075 

Humanos 0,070 

Caprinos 0,065 

Bovinos de corte 0,04 

Bovinos de leite 0,049 

Codornas 0,049 

Fonte: (Costa, 2011; Guo et al., 2007). 

 

O biogás é composto, principalmente, por metano (CH4 – 60-80%), dióxido de 

carbono (CO2 – 20-40%), gás amônia (NH3 – 0-1.000 ppm) e sulfeto de hidrogênio (H2S – 0-

10.000 ppm). Sendo que o único gás de valor econômico e que pode ser usado como 

combustível produzido em um biodigestor anaeróbio é o metano.  

O metano é um gás natural inflamável, inodoro e de queima limpa. Para o seu uso 

como combustível deve-se estabelecer uma relação entre o biogás e o ar. Segundo Menezes 

(2017), a falta de oxigênio provoca a queima incompleta, e o excesso de ar na câmara de 

combustão provoca a combustão completa. Entretanto, o excesso de ar diminui a temperatura 

na câmara de combustão e provoca a diminuição do rendimento térmico do motor. 
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O CO2 não é combustível, nem alimenta a combustão, é 1,4 vezes mais pesado que o 

ar, e pode interagir com bases fortes, especialmente em altas temperaturas. Segundo o 

Observatório do clima (2016), o CO2, é considerado um dos principais causadores do efeito 

estufa, por ser o gás mais emitido (aproximadamente 77%) pelas atividades humanas. 

Somente o Brasil emitiu em 2016, 2,278 bilhões de toneladas brutas de gás carbônico 

equivalente.  

De acordo com (Filho et al., 2018) a remoção do CO2 e dos outros componentes do 

biogás, é de extrema importância, pois estes comprometem a capacidade calorífica do metano 

e afetam diretamente na corrosão das tubulações dos sistemas de transporte e armazenamento, 

na presença de umidade. 

Dependendo da utilização do biogás é necessário que o mesmo receba diferentes tipos 

de tratamentos, a fim de alcançar as características necessárias. Na Tabela 2.2 são 

apresentadas algumas possíveis aplicações do biogás e os requisitos para seu uso. 

 

Tabela 2. 2 – Aplicações do biogás e requisitos para uso. 

Tecnologias Características necessárias 

Aquecimento (caldeiras) 
H2S < 1.000 ppm 

Remoção do vapor d’água 

Motores de combustão interna 
H2S < 100 ppm 

Remoção do vapor d’água 

Fogão de cozinha 
H2S < 10 ppm 

Remoção do vapor d’água 

Uso como gás natural 

H2S < 10 ppm 

CH4 > 86% 

CO2 < 4% 

H2O < 0,00005 ppm 

Fonte: Adaptado de (Menezes, 2017). 

Segundo (Menezes, 2017) o gás sulfídrico é o componente que mais causa danos aos 

equipamentos, pois os materiais utilizados nos sistemas de transporte e geração de energia são 

constituídos de ligas metálicas, nas quais a corrosão causada por ele é considerada severa. A 
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corrosão é iniciada quando a concentração do gás é maior que 50 ppm, fazendo-se necessário 

a sua remoção. 

Amigun et al., (2008) apresentaram os principais problemas encontrados na 

comercialização do biogás, quais sejam: baixo conteúdo energético por unidade de volume; 

dificuldade de se liquefazer; a quantidade de produção não é constante em um mesmo local e; 

a comercialização é limitada por não ser portátil. Para ampliar sua comercialização é 

necessário aumentar o potencial calorífico do biogás, por meio da remoção de componentes 

não combustíveis como o CO2.  Também é necessária a remoção dos componentes corrosivos 

(H2S e NH3), para possibilitar o envase e transporte do mesmo. 

Segundo Li et al. (2011), a purificação do biogás possibilita seu uso em diversos 

sistemas, como combustível para a geração de calor e eletricidade. Os autores ressaltam que o 

biogás purificado evita a emissão de gases causadores do efeito estufa, provenientes de fontes 

não renováveis, e quando utilizado como combustível veicular emite menos nitrogênio, 

hidrocarbonetos, óxido e monóxido de carbono do que outros combustíveis como a gasolina 

ou diesel. 

De acordo com a Portaria ANP nº 104 de 2002, para comercializar o gás natural em 

território nacional, o mesmo deve atender aos padrões apresentados na Tabela 2.2. Sendo 

assim, o biogás, após tratamento, se atingir os parâmetros exigidos, pode ser comercializado 

como tal.  

 

2.2. Tecnologias para purificação do Biometano  

 

Vários são os mecanismos básicos que estão envolvidos para proporcionar a separação 

seletiva de componentes gasosos. Estes podem incluir processos físicos, químicos e 

biológicos, sendo que os mais empregados são os processos físicos e químicos, por meio da 

absorção, separação em membranas seletivas, e a adsorção em superfícies sólidas.   

O processo a ser empregado na purificação do biogás deve ser definido a partir da 

concentração com componentes a serem capturados, da vazão mássica, das possibilidades de 

descarte dos resíduos gerados, do custo e da aplicação do produto final. 
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2.2.1. Absorção  

O princípio da absorção baseia-se na transferência de um componente de uma mistura 

gasosa para um líquido absorvente, onde o gás entra em contato com um líquido no qual seja 

solúvel. Geralmente, em um processo de absorção ocorre uma reação química entre o gás 

absorvido e o solvente (Campbell, 2012).  

A lavagem do biogás é utilizada para remover CO2 e H2S, uma vez que estes gases são 

mais solúveis em água do que o metano. A absorção com reação química tem vasta aplicação 

industrial, principalmente, para a remoção de gases ácidos, misturas inertes e hidrocarbonetos 

em correntes de ar. Quando utilizada, a reação química aumenta a taxa de absorção e a 

eficiência de transferência de massa, devido ao incremento da solubilidade decorrente da 

presença dos reagentes (Guedes, 2012). 

De acordo com Colturato (2015) quanto menor o valor da constante de Henry a uma 

dada pressão, maior será a solubilidade do gás no líquido. A solubilidade em água dos 

compostos analisados (CH4, H2S e o CO2) reduz com o aumento da temperatura, devido ao 

fato da dissolução de gases em líquidos ser, geralmente, exotérmica. O CH4 é o menos solúvel 

em água em comparação com o H2S e o CO2, permitindo a separação destes compostos por 

diferença de solubilidade. 

Tippayawong e Thanompongchart (2010) avaliaram a remoção simultânea de CO2 e 

H2S do biogás em soluções aquosas em uma coluna empacotada. Utilizaram hidróxido de 

sódio, hidróxido de cálcio e monoetanolamina (MEA). Obtiveram resultados semelhantes 

para as três soluções, indicando estas como eficazes na reação com o CO2 e o H2S, porém 

verificaram que a absorção diminui rapidamente com o tempo, sendo necessária sua 

substituição ou regeneração. 

(Lenzi et al., 2015) estudaram o processo para remoção de H2S e CO2 de biogás em 

coluna de absorção com reação química em solução de Fe/EDTA de concentração 0,0281 

mol/L. O gás sintético era composto por 2,2% de H2S e 14% de CO2. A vazão de solução 

utilizada foi de 1200 mL/min e a vazão de gás de 250 mL/min. Neste experimento foi possível 

obter uma remoção de 86% do H2S e 48-76% de CO2. 

Amaral (2009) avaliou a remoção de CO2 e H2S do gás natural, utilizou um modulo 

comercial de fibra oca e hidróxido de sódio (NaOH) como absorvente. Neste sistema, 

conseguiu uma remoção de 73% de CO2 e 66% de H2S da corrente gasosa. 
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A remoção do H2S é conhecida como dessulfurização e pode ser realizada em duas 

etapas. Na primeira é possível reduzir a concentração de aproximadamente 3000 ppm para 

200 ppm. Na segunda etapa a purificação é mais profunda, reduzindo-se a concentração para 

<10 ppm. Normalmente utilizam-se processos combinados, absorção na primeira etapa e 

adsorção na segunda, porém pode ser utilizado um adsorvente com alta seletividade para o 

H2S e capacidade de regeneração, e assim utilizar apenas um processo. A escolha de um 

processo ou mais, depende principalmente da concentração inicial do gás e da sua aplicação 

após a purificação (Menezes, 2017). 

 

2.2.2. Separação por membranas 

 

O processo de separação por membrana (PSM) teve início na década de 70. De acordo 

com Weibel et al. (2006), os processos utilizando membranas são aplicados em várias 

atividades industriais. A classificação ocorre de acordo com a força motriz utilizada no 

processo. Podem-se utilizar os gradientes de pressão, concentração, elétrica ou pressão parcial 

como força motriz do sistema. Em membranas caracteriza-se de permeado o material que 

permeia e o concentrado é chamado de fração retirada. 

“Membrana pode ser definida como uma barreira que separa duas fases e 

que restringe total ou parcialmente o transporte dos componentes presentes 

nas fases” (Weibel et al., 2006). 

Os processos de separação por membranas são usados em diversas aplicações como: 

produção de água potável a partir da água do mar, filtração de efluentes para recuperação de 

compostos valiosos, para concentrar, purificar ou fracionar soluções sensíveis à temperatura 

(RUFFORD et al., 2012). 

Hedayat et al. (2011), estudaram a absorção simultânea de H2S e CO2 em uma mistura 

semelhante ao gás natural. Utilizaram como absorventes misturas de MEA/MDEA e 

DEA/MDEA. Os módulos de contato utilizados foram de membrana de fibra oca polisulfona 

(PSF) e fluoreto de polivinilideno (PVDF). O gás com 2400 ppm de H2S e 6% de CO2 em 

equilíbrio com CH4. Os autores constataram que na membrana PVDF surgiu uma camada 

espessa que reduziu o contato do absorvente com os poros da membrana. Também foi 

observado que a presença do CO2 na corrente gasosa reduz a capacidade de adsorção do H2S, 

no entanto, quanto maior a concentração de CO2 na corrente, maior sua eficiência de remoção. 

O aumento da pressão afetou significativamente a eficiência na remoção de ambos os gases, a 
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temperatura favoreceu o H2S, devido ao aumento da seletividade. A mistura que apresentou 

elevada eficiência de remoção foi MEA/MDEA. 

Outros autores estudaram o ciclo combinado de gaseificação integrada (IGCC) para a 

produção de energia elétrica. Neste sistema apresentado por Vakharia et al. (2015), o gás de 

síntese é direcionado para a turbina a gás após a remoção do CO2 e H2S. Utilizando membrana 

polimérica seletiva, contendo aminas e operando em pressões de 2 - 15bar e 107ºC. 

Obtiveram uma remoção de 90% do CO2 e 99% de recuperação do H2S. 

Scholes et al. (2015), estudaram a influência da umidade em uma corrente gasosa 

contendo CH4 e CO2. Utilizaram membranas poliméricas, pois são resistentes à sorção 

competitiva, tornando-se atraentes, pois não se faz necessário um pré-tratamento do gás 

úmido. Foram estudados os polímeros perfluorados Teflon AF1600 e Hyflon AD60, devido às 

suas forte hidrofobicidade e propriedades pouco usuais do solvente. Observaram que a 

seletividade dos gases pelas membranas é afetada pela quantidade de água presente no gás. 

Quanto maior a concentração de umidade, menor a permeabilidade do CO2 e CH4 na 

membrana, identificando que a água bloqueia os caminhos para a permeação dos mesmos. A 

permeabilidade à água aumentou exponencialmente para o Teflon AD1600 com o aumento da 

temperatura, por outro lado, o Hyflon AD60 exibiu uma permeabilidade mínima à água em 

aproximadamente 55°C.  

 

2.2.3. Adsorção 

 

De acordo com Filho et al. (2018), a adsorção destaca-se nos processos de purificação, 

por apresentar a vantagem de regulação da seletividade, adequando os adsorventes para o tipo 

e forma que o processo necessita, diferenciando-se de outras técnicas. 

Adsorção é uma operação de transferência de massa do tipo sólido fluido na qual se 

explora a habilidade de certos sólidos, em concentrar na sua superfície determinadas 

substâncias existentes em soluções líquidas ou gasosas, o que permite separá-las dos demais 

componentes da mistura (Gomide, 1988). Este fenômeno depende muito do sólido que será 

usado como adsorvente. O fenômeno de adsorção distingue-se por duas classes de interação 

entre as moléculas do meio fluido e as do sólido, baseando-se na natureza das forças que as 

unem, sendo denominadas de adsorção física ou química. 
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2.2.3.1. Adsorção Física 

 

A adsorção física é também conhecida como fisissorção. Neste tipo de adsorção a 

interação entre as moléculas do meio e do sólido é fraca, com ligações do tipo 

intermoleculares, baseadas em forças de Van der Wals e/ou de interações eletrostáticas, como 

as de dipolo (Ruthven, 1984). O calor envolvido nesta adsorção está na ordem máxima de 

10Kcal/mol, na ordem da condensação/vaporização. A adsorção ocorre em toda a superfície 

adsorvente, ou seja, não localizada. Segundo (Nascimento et al., 2014b) na fisissorção pode 

haver várias camadas de moléculas adsorvidas, também é conhecida por ser rápida e 

reversível, porém, pode ser lenta dependendo da característica do meio poroso. Ressalta-se 

que, como não ocorre formação de outros produtos, a natureza química do adsorvato é 

mantida. 

 

2.2.3.2. Adsorção Química 

 

A adsorção química, quimissorção ou adsorção ativa ocorre quando há uma interação 

química entre a molécula do meio e a do sólido. Neste caso, as forças de ligação são de 

natureza covalente ou iônica. Ocorre uma ligação química entre a molécula do meio e a do 

sólido, o que altera a estrutura eletrônica da molécula quimissorvida, tornando-a 

extremamente reativa (Fogler, 2002). As temperaturas deste processo são altas, porém é 

necessário que a reação seja conduzida numa faixa de temperatura na qual a quimissorção dos 

reagentes é apreciável. Este tipo de adsorção pode ser irreversível. 

 

2.2.3.3. Parâmetros que influenciam o processo de adsorção 

 

Alguns fatores têm influência direta sobre o processo de adsorção entre eles estão a 

área superficial, volume de poro, natureza do adsorvente, concentração do gás, temperatura e 

pressão de operação e pH do meio (Cooney, 1999).  

A área superficial caracteriza a intensidade da adsorção, visto que quanto maior a área 

superficial específica, maior a capacidade de adsorção do sólido. Quanto menor a partícula, a 

resistência à difusão é menor e a face interna da partícula não é disponibilizada para a 

adsorção (Nascimento et al., 2014). Além da área superficial especifica o volume, tamanho e 

distribuição de poros são importantes, pois cada molécula a ser adsorvida tem um tamanho 
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específico, sendo este um parâmetro utilizado na seleção do material adsorvente (Domingues, 

2005). De acordo com Canabrava et al. (2005) um grande volume de microporos, altas áreas 

superficiais e diâmetros médios de poros entre 8 e 15 Å individualmente tendem a favorecer o 

aumento da eficiência do adsorvente na adsorção do CH4. 

A natureza físico-química do adsorvente é fator determinante, pois a capacidade e a 

taxa de adsorção dependem também dos grupos funcionais presentes na superfície do 

adsorvente e da natureza do material precursor. Já a concentração do gás influencia na rápida 

saturação do leito adsorvente e maior eficiência de remoção, de acordo com (HEDAYAT; 

SOLTANIEH; MOUSAVI, 2011). 

 De acordo com Marin et al. (2015), a temperatura é um dos parâmetros que mais 

influenciam nas relações de equilíbrio, esta afeta a agitação das moléculas e interfere na 

atração e repulsão entre adsorvato e adsorvente. Ainda segundo os mesmos autores, o pH 

pode afetar o processo de adsorção por meio da dissociação de grupos funcionais presentes 

nos sítios ativos do adsorvente.  

Segundo Madeira (2008) sob pressão os gases são atraídos por superfícies sólidas ou 

adsorventes. Quanto mais alta a pressão, mais gás é adsorvido, se a pressão for reduzida, o gás 

é liberado ou dessorvido. Esta propriedade é utilizada na separação de gases em misturas 

gasosas, pois diferentes gases são atraídos por diferentes superfícies sólidas. 

 

2.2.4. Adsorventes 

 

A captura do dióxido de carbono por processos de adsorção é principalmente baseada 

na preferência de adsorção desse gás em um meio poroso. Neste processo é muito importante 

a seleção do adsorvente adequado. Destacam-se as zeólitas naturais, carvões ativados e 

materiais impregnados com aminas que possuem sítios com basicidade de Lewis (Moura et al. 

(2018). 

A adsorção é um fenômeno comum de todas as superfícies (como a adsorção de 

moléculas de um gás pelas paredes do tubo em que este está escoando formando o 

característico perfil de velocidades). Mas no caso da operação unitária, precisa-se melhorar 

essa superfície, para que uma pequena massa de material possa realizar uma adsorção 

significativa. Esse tipo de material é o adsorvente (Nascimento  et al., 2014).  
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A principal característica dos adsorventes é a chamada superfície específica, que 

mostra a superfície total da partícula por unidade de massa dessas. Quanto maior essa 

superfície, melhor será a capacidade da partícula adsorver moléculas (Linhares et al., 2016).  

Para se obter adsorventes com estas características é comum submeter os mesmos a 

processos de ativação física, química e impregnação de substâncias química de interesse, a 

fim de modificar o meio. 

A ativação química consiste na ação de substâncias desidratantes como ácido fosfórico 

(H3PO4) ou cloreto de zinco (ZnCl2) e posterior carbonização na faixa de temperatura de 

400ºC a 800ºC. Na sequência faz-se a remoção dos reagentes químicos com ácidos e 

neutralização, liberando os poros disponíveis na estrutura do sólido.  

Os agentes ativantes químicos são compostos que aumentam a área superficial dos 

sólidos através das reações que ocorrem na superfície do material.  Existem vários 

agentes ativantes que são empregados atualmente, dentre eles podemos citar o hidróxido de 

Potássio (KOH), carbonato de potássio (K2CO3), hidróxido de sódio (NaOH), ácido fosfórico 

(H3PO4), cloreto de zinco (ZnCl2), ácido clorídrico (HCl), entre outros. 

De acordo com (LOPES et al., 2013), a formação de microporos está relacionada ao 

agente ativante, e segundo os autores Lin e Teng (2002), materiais que apresentam 

microporos são mais indicados para a adsorção gasosa, enquanto os mesoporos e macroporos 

são mais indicados para adsorção em fase líquida. 

A ativação física consiste em submeter o carvão com algum gás inerte, nas 

temperaturas de 600ºC a 1000ºC (Morais, 2014).  

Os adsorventes comumente encontrados na literatura, aplicados a adsorção de gases 

são: Carvão ativado e zeólitas. Na sequência são apresentados os tratamentos realizados 

nestes adsorventes e as características encontradas em cada processo de ativação. 

 

2.2.4.1. Carvão Ativado  

  

O carvão ativado foi um dos primeiros adsorventes utilizados. Normalmente é feito a 

partir da decomposição térmica de materiais carbonáceos seguido da ativação utilizando vapor 

ou dióxido de carbono à alta temperatura (entre 700°C e 1100°C). A ativação é muito 

importante, pois é ela que vai determinar o tamanho dos poros e a área específica, podendo 

ultrapassar valores de 1000 m
2
.g

-1
 para esta última. Esse adsorvente é basicamente 

hidrofóbico e altamente organofílico (isso por causa de sua superfície não polar). Muito 
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utilizado para purificação de água, na recuperação de vapores de gasolina em automóveis, e 

na adsorção de gases poluentes (Ruthven, 1984). 

Plaza et al. (2009), utilizaram como base a casca de amêndoa (1-3 mm), o resíduo foi 

triturado, e carbonizado em reator de Quartzo horizontal, com vazão de azoto a 50 cm³.min
-1

 e 

taxa de aquecimento de 15ºC min
-1

 até atingir 600ºC, após atingir esta temperatura 

permaneceu na mesma por 30 minutos. O carvão obtido foi ativado fisicamente com dióxido 

de carbono e gás amônia. Como resultado, identificou-se a maior área especifica do carvão 

(822 m².g
-
1), ativando a amostra com CO2 durante 3 horas. 

Srinivasakannan et al. (2012), utilizaram o carvão da pirolise da palma. Realizaram a 

ativação física sob fluxo de CO2, em temperatura de 971ºC durante 56 minutos e obtiveram 

como resultado um carvão com área superficial de 660 – 980 m³/g. 

Lopes et al. (2013), produziram carvão ativado a partir da espiga de milho. Estas 

foram trituradas, secas em estufa à 100ºC e pirolisadas em temperaturas de 450ºC e 550ºC 

com passagem de Nitrogênio durante 1 hora. O agente ativante utilizado foi o Cloreto de 

zinco (ZnCl2) na proporção de 1:0,5 m/m. Após a pirólise, os carvões foram lavados com HCl 

6M e depois lavados com água para a lixiviação do Zn presente na estrutura dos carvões, até 

pH=4. As áreas superficiais obtidas foram de 1602 m
2
/g na temperatura de 450ºC e 1300 m

2
/g 

para 550ºC. 

Mendonça et al. (2013), prepararam carvão da pirolise da serragem e cana de açúcar. 

Foi realizado a ativação física sob fluxo de CO2 variando nas temperaturas (500, 600 e 

750ºC), seguido de ativação química com KOH aumentando a concentração do KOH 

(1:1,1:2,1:3), sob fluxo de N2, 500ºC por 2 h. Obtiveram materiais porosos com área 

superficiais de 1 – 2490 m³/g. 

Machnikowski et al. (2014), trabalharam com coque sintetizado em laboratório, 

realizaram a ativação química com KOH calcinando o material, na temperatura de 800 ºC por 

1 h, variando a concentração de KOH (1:2,1:3,1:4), seguido de fluxo de gás inerte 500 

mL/min. Como resultado, as amostras apresentaram área superficial na faixa de 1200-1800 

m³/g. 

Garcia (2014), utilizou o lodo de esgoto obtido do tratamento de efluentes de um 

abatedouro de aves, localizado no município de Tietê, SP. O lodo foi seco em estufa a 105ºC e 

peneirados em malha de 2mm. O mesmo apresentou área superficial especifica de 0,0050 

m
2
.g

-1
. Este adsorvente foi empregado na adsorção de H2S. Ou seja, uma área específica 

muito baixa mostrando a necessidade em se realizar um tratamento físico e químico desse 
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material. 

Heidari et al. (2014), preparam carvão ativado a partir da madeira Eucaliptos (E. 

camaldulensis). A melhor amostra foi impregnada com KOH 3,5 razão em peso, carbonizada 

a 900ºC durante 1 hora e rampa de aquecimento 4º/min. A adsorção foi realizada utilizando 1 

grama de adsorvente e CO2 com pureza de 99,99%, esta amostra apresentou capacidade 

máxima de adsorção igual a 180,44 mg de CO2/g de adsorvente.  

Nascimento (2015), utilizou carvão da serragem da madeira pré-lavado com 

diclorometano, ativado quimicamente com KOH 2M e fisicamente à 500ºC por 2 horas em 

fluxo de Nitrogênio 1L/h. Na adsorção utilizou 0,3 gramas de adsorvente e CO2 na 

concentração de 4%, balanço com argônio, vazão (65 mL/min), pressão (0 a 5 bar) e 

temperatura (25ºC) . Obteve como resultado qm = 176,04 mg de CO2/g de adsorvente. 

REIS et al. (2015), coletaram lodo de esgoto na ETE (Estação de Tratamento de 

Esgoto) de Navegantes, Porto Alegre, utilizando-o na forma bruta e tratado com uma solução 

de cloreto de zinco, água e, secagem em temperatura ambiente durante 24 horas. Após seco 

foi aquecido até 800ºC com rampa de aquecimento de 10ºC por minuto sob fluxo de 

Nitrogênio (25 mL.min
-1

) por 60 minutos. Após resfriamento, o mesmo foi ativado com HCL 

1Mol.L
-1

. Os resultados de área superficial específicas obtidas para o carvão bruto foi de 21,8 

m
2
.g

-1
 e de 612 m

2
.g

-1
 para o carvão tratado.  

 Shahkarami et al. (2015) estudaram diferentes métodos de ativação para a adsorção de 

CO2. O carvão foi obtido da pirolise rápida de madeira branca e ativado com vapor, CO2 e 

KOH. O experimento foi realizado em leito fixo, pressão atmosférica, temperaturas variando 

de 25 a 65ºC, e concentração do gás de 10 a 30 %mol e balanço com He. Os autores 

concluíram que a melhor ativação foi à realizada com KOH, melhor capacidade de adsorção 

na temperatura de 25ºC e concentração de CO2 de 30%, onde se obteve uma capacidade de 

adsorção de 78 mg de CO2/g de adsorvente. 

Linhares et al. (2016), utilizaram casca de acácia negra (partículas menores de 5mm), 

secaram em estufa a 105ºC por 24 horas. Foram impregnadas com ácido fosfórico 28% em 

massa, durante 12 horas de agitação constante, em seguida secas em estufa na temperatura de 

70ºC. As mesmas seguiram para a pirólise onde foram aquecidas até 500ºC com taxa de 

aquecimento de 10ºC.min
-1

, durante 2 horas e atmosfera de N2 com vazão constante de 200 

mL.min
-1

. Para essa amostra obtiveram área superficial específica de 905 m
2
/g e na amostra 

ativada sem a impregnação do ácido e taxa de aquecimento 5ºC/min, obtiveram 12,35 m
2
/g. 
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2.2.4.2.Zeólita  

  

As zeólitas são aluminosilicatos hidratados com uma estrutura cristalina de geometria 

precisa e poros de tamanho uniforme, formando canais de dimensões moleculares, com 

propriedades singulares de adsorção e troca iônica seletiva (Ruthven, 1984). 

Chen et al. (2010), prepararam Zeólita 13X usando bentonita como a matéria-prima 

por fusão alcalina, seguido de um tratamento hidrotérmico, sem a adição de qualquer sílica 

extra ou fontes de alumina. O desempenho de captura de CO2 da zeólita preparada, foi 

examinado sob condições estáticas e de fluxo. A zeólita preparada (13X) apresentou elevada 

área superfiial (688 m² g
-1

), e exibiu elevada capacidade de captura de CO2 (211 mg g
-1

). 

Além disso, o material revelou uma cinética de adsorção rápida e estável. 

Kamarudin e Alias (2013), avaliaram o desempenho de adsorção da Zeólita MCM - 41 

impregnada com amina, para a remoção de CO2. A Zeólita sintetizada foi impregnada com 

MEA (monoetanolamina) em quatro concentrações distintas (10%, 20%, 25% e 50%). 

Concluiram neste trabalho que a Zeólita MCM-41 possui elevado potencial de adsorção do 

CO2, e que a Zeólita impregnada com 25% de MEA, tem elevada remoção de dióxido de 

carbono, mesmo após os 10 ciclos de funcionamento. 

Filho et al. (2018), sintetizaram zeólita 4A na forma de pellets e aplicaram na adsorção 

de CO2 e CH4 puros, em uma mistura de 50% de CO2/50% CH4 e na adsorção do biogás 

gerado em uma estação de tratamento de esgotos. Concluíram que a zeólita 4A apresentou 

maior afinidade para o CO2 e que mesmo em condições reais, o emprego deste material na 

forma de Pellets é uma alternativa viável para a economia do biogás. 

 

2.2.5. Isotermas do processo de adsorção 

 

As isotermas são representadas por modelos matemáticos, através de equações que 

relacionam a concentração de adsorvato na fase sólida em função da pressão ou volume 

adsorvido.  

O modelo de Langmuir considera que existem sítios de adsorção com a mesma 

energia, onde as moléculas são adsorvidas individualmente, e estas interagem entre sí, 

formando uma monocamada que preenche toda a superfície do sólido. Segundo Nascimento 

(2014), as moléculas adsorvidas estão em equilíbrio dinâmico com as moléculas na fase 

gasosa. 
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No modelo em batelada, a determinação experimental das isotermas é o primeiro passo 

no estudo de um novo sistema adsorvato/adsorvente, pois a compreensão do equilíbrio de 

adsorção é fundamental para o entendimento de todo o processo.  

Segundo a IUPAC (1985), existem seis tipos de isotermas para processo em batelada, 

conforme Figura 2.1. 

 

Figura 2. 2 - Classificação das isotermas de adsorção segundo a IUPAC. 

Fonte: Ruthven, 1984. 

 

 

A isoterma do tipo I representa a adsorção em monocamada de materiais 

microporosos. A do tipo II mostra como seria a adsorção sobre um material não poroso. 

Quando as moléculas do meio têm uma força coesiva muito forte, isotermas do tipo III e V 

são esperadas para materiais não porosos e porosos, respectivamente. A isoterma do tipo IV 

indica que a adsorção foi puramente física e apresenta uma isoterma com histerese, onde a 

curva de adsorção e dessorção não coincidem, sendo a dessorção mais rápida. Já a isoterma do 

tipo VI, mostra uma adsorção com formação de multicamada (IUPAC, 1985).  

   

2.2.6. Dinâmica de adsorção em leito fixo 

 

De acordo com Dantas (2009), são quatros as etapas que ocorrem em um processo de 

adsorção dinâmica: O transporte no seio do fluido, transporte por difusão através da camada 

limite (difusão externa), transporte através dos poros (difusão interna) e adsorção. Os 

mecanismos de difusão são controlados por um conjunto de resistências oferecidas à 

transferência de massa dentro do adsorvente. 
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Segundo o mesmo autor, o contato adsorvato-adsorvente estabelece a formação de um 

filme fluido ao redor da partícula, ocasionando desta forma, uma resistência à transferência de 

massa. Este filme é regido pelas condições hidrodinâmicas do sistema. 

A adsorção em coluna de leito fixo tem sido amplamente aplicada em muitas áreas de 

separação e purificação. Ao lidar com um sistema multicomponente, o desempenho de um 

leito fixo é avaliado através da análise das curvas de concentração versus tempo. Essas 

curvas, chamadas de “breakthrough” ou de ruptura, têm sido consideradas a base mais 

comum para a avaliação do comportamento de adsorventes (NASCIMENTO et al., 2014b). 

Um dos elementos mais importantes associados ao projeto de uma coluna de adsorção de leito 

fixo é predizer quando a coluna alcançará o ponto de saturação.  

A descrição da taxa de transferência de massa para o adsorvente pode ser obtida 

através das curvas de ruptura. Estas são obtidas passando o fluido que contém o adsorbato 

através da coluna empacotada com adsorvente, monitorando a concentração de saída. Uma 

curva de ruptura típica é dada como a razão entre a concentração do afluente (Cs) pela 

concentração de alimenteação (C0) versus o tempo. A Figura 2.2 apresenta uma típica curva 

de ruptura em coluna de leito fixo.  

 

Figura 2. 3 - Curva de ruptura para leito fixo. 

Fonte: Luz, 2012 
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Inicialmente, a maior parte da transferência de massa ocorre próxima à entrada do 

leito, onde o fluido entra em contato com o adsorvente. Caso a fase sólida esteja livre de 

adsorbato no início da operação, a concentração do mesmo na fase fluida decai 

exponencialmente com a distância para um determinado instante de tempo. Depois de 

decorrido um intervalo de tempo, o adsorvente próximo à entrada torna-se saturado e a maior 

parte da transferência de massa ocorre dentro do leito. O formato da curva de ruptura ao longo 

do eixo do tempo depende da capacidade de adsorção da coluna, da concentração de 

alimentação e da vazão de alimentação (Borba et al., 2006).  

Segundo Nascimento et al. (2014), o tempo e a forma da curva de ruptura determinam 

a dinâmica da adsorção, normalmente o ponto de ruptura é escolhido como sendo 5% da 

concentração do adsorvato, este valor é determinado na resolução Conama 430/2011 

(BRASIL, 2011), como sendo a concentração máxima de um determinado poluente em 

determinado efluente. O ponto de equilíbrio é determinado quando este atinge 90% de sua 

concentração inicial. 

O volume total adsorvido (Vads) é determinado a partir da integração da área da fração 

molar adsorvida versus tempo total de adsorção, multiplicado pela vazão volumétrica 

(mL/min), conforme a Equação (2.1): 

 

        ∫    
  

   

   

 
       (mL) 

 

(2.1) 

Em que: 

  = vazão volumétrica (mL/min); 

  = tempo (min). 

O volume total de adsorvato alimentado (Val) é encontrado pela multiplicação da 

vazão volumétrica (mL/min) pelo tempo total ocorrido da adsorção (min).  

 

              (2.2) 

 

A porcentagem de adsorvato removido na coluna é calculada pela razão entre o 

volume total adsorvido e o volume total alimentado, segundo a Equação (2.3): 
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∫  
   

 
  

  
   

   

      
     

(2.3) 

 

 Xiao et al. (2008), calculou a capacidade de adsorção qm (Eq. 2.4), após ponto de 

ruptura, integrando a área acima da curva, para uma dada concentração de entrada de H2S, 

com massa e fluxo definidos. 

 

   
     

       
∫ (  

  

  
)

   

 

   (2.4) 

 

Usando adsorvente do tipo caulim sem ativação química, Abdullah et al. (2017), 

encontraram no ponto de ruptura, para uma concentração inicial de H2S igual a 50 ppm, uma 

capacidade de adsorção da ordem de 56x10
-3

 mg de H2S/g de adsorvente (tempo de ruptura de 

11 min). Ressalta-se que o caulim apresentou um percentual de SiO2 (70,08 %), de Al2O3 ( 

21,41%) e de Fe2O3 (0,55 %). Além do mais, outros óxidos de naturezas diferentes e com 

maiores percentuais (MgO, 4,74 % e K2O 2,72 %), em relação as amostras do presente 

trabalho podem ter influência na capacidade de adsorção.  

 Castrilon et al. (2016), utilizaram carvão ativado comercial, produzido pela empresa 

Donau Carbon GmbH (Germany), denominado Desorex K43-Fe (impregnado com Fe2O3 - 

5,04 de Fe (%massa)), apresentando área superficial BET igual a 952 m²/g, adsorvato na 

concentração de 1000 ppm e vazão de 200mL/min, massa igual a 10 gramas no qual 

encontraram uma capacidade de adsorção do H2S no ponto de ruptura, de 27,88mg/g. O 

experimento foi realizado sob condições de pressão atmosférica, temperatura de 30ºC e 

pH=7.2. 

Menezes (2017), estudou o mesmo material (Desorex K43-Fe (impregnado com 

Fe2O3), temperatura de 25ºC, pressão atmosférica, pH=7,2, concentração inicial do H2S igual 

a 200ppm, massa de 0,69g e vazão de alimentação 100 mL/min. Nestas condições a 

capacidade de adsorção foi de 2,38 mg/g. 

Garcia (2014), trabalhou com lodo seco para captura de H2S (100 – 500 ppm), pH = 

6,81 – 6,86, temperatura entre 32
o
C e 34,6

o
C e vazão de gás da ordem de 2,2 – 4,03 L/min, 

cuja capacidade máxima de adsorção para 500 ppm foi de 3,3x10
-5

 – 2,54x10
-3

 mg de H2S/g 

de lodo.  
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Ros et al. (2006), citado por Garcia (2014), trabalharam com amostras de lodo seco 

como adsorvente de H2S provenientes de três estações diferentes de tratamentos de 

adsorventes. Uma das amostras apresentou menor porosidade e, portanto, menor fração de 

carbono na constituição. Com as amostras secas e úmidas o valor da capacidade de adsorção 

desses materiais foi em torno de 0 e 18 mg de H2S/g de adsorvente.  Quando esses materiais 

foram ativados em atmosfera inerte a capacidade de adsorção aumentou para 23 – 62 mg de 

H2S/g de adsorvente (lodo seco) e 39 – 131 mg/g adsorvente (lodo úmido). Ou seja, o 

tratamento térmico propiciou um aumento da porosidade favorecendo um aumento da 

capacidade de adsorção.  

Lee e Park (2013), utilizaram fibras de carbono ativadas comerciais (ACFs), 

modificadas com KOH em temperatura de 900ºC, variando as concentrações de 1 a 4 de razão 

em peso de KOH/ACF. Com este tratamento conseguiram melhorar o volume de poros do 

material e a área superficial específica. Na adsorção utilizaram 0,5 gramas de amostra e CO2 

com pureza de 99,999% e vazão de 0,001 a 1 bar. A melhor capacidade de adsorção foi obtida 

pela amostra ACFK-3 onde qm = 250 mg de CO2/g de adsorvente. 

Zhou et al. (2012) utilizaram ACFs comercial (Carbon Fiber Com Ltda), lavaram as 

amostras 3 vezes em água destilada e secaram em estufa a 373K. Foi utilizado CO2, com 

pureza de 99,99%, massa do adsorvente = 0,5g, vazão de 400 mL/min e temperatura de 

adsorção = 50ºC. Na adsorção obteve-se uma quantidade máxima de adsorção igual a 220 mg 

de CO2/ g de adsorvente. 

Heidari et al. (2014), preparam carvão ativado a partir da madeira Eucaliptos (E. 

camaldulensis). A melhor amostra foi impregnada com KOH 3,5 razão em peso, carbonizada 

a 900ºC durante 1 hora e taxa de aquecimento 4ºC/min. A adsorção foi realizada utilizando 1 

grama de adsorvente e CO2 com pureza de 99,99%, esta amostra apresentou capacidade 

máxima de adsorção igual a 180,44 mg de CO2/g de adsorvente.  

Nascimento (2015), utilizou carvão da serragem da madeira pré-lavado com 

diclorometano, ativado quimicamente com KOH 2M e fisicamente à 500ºC por 2 horas em 

fluxo de Nitrogênio 1L/min. Na adsorção utilizou 0,3 gramas de adsorvente e CO2 na 

concentração de 4%, balanço com argônio, vazão (65 mL/min), pressão (0 a 5 bar) e 

temperatura (25ºC). Obteve como resultado qm = 176,04 mg de CO2/g de adsorvente. 

 Ortiz et al. (2014), utilizaram carvão ativado com NaOH (CAA) e lodos de esgoto 

seco de 3 diferentes estações de tratamento. Utilizaram na adsorção uma mistura gasosa 

composta por 60% de CH4, 200 ppm de H2S e CO2 como balanço. Temperatura de 20ºC e 
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vazão de gás 1,1L/min, altura da coluna 100 mm e diâmetro de 30 mm. Obtiveram como 

resultado qm = 12,75 mg/g para o CAA. 

 

2.3. Modelagem para purificação do Biometano 

 

Os modelos matemáticos são de suma importância no projeto de colunas de leito fixo. 

São usados com a finalidade de diminuir os custos de um projeto, pois os mesmos podem ser 

validados através apenas da obtenção de dados experimentais em escala laboratorial. Os 

modelos matemáticos geralmente diferem entre si pela escolha da taxa de adsorção. 

Dependendo da complexidade dos modelos, estes podem ter solução analítica ou numérica 

(Ruthven, 1984).  

 

2.3.1 Modelos Matemáticos 

 

Um modelo matemático completo consiste de Equações Diferenciais Parciais (EDPs) 

em função do tempo, juntamente com as taxas de transporte e das equações de equilíbrio. Para 

avaliar o fenômeno da adsorção gasosa em uma coluna de leito fixo através da modelagem, 

faz-se necessário estimar o coeficiente de dispersão axial e a taxa da transferência de massa. 

Segundo Ruthven (1984) quando um fluido atravessa um leito empacotado existe a tendência 

de ocorrer uma mistura axial. Essa mistura é indesejável em processos de adsorção, pois ela 

pode reduzir a eficiência do mesmo. Geralmente, nos modelos que representam a dinâmica de 

uma coluna de leito fixo, os efeitos de todos os mecanismos que contribuem para a mistura 

axial estão concentrados em um único parâmetro, o coeficiente de dispersão axial (DL), o qual 

pode ser estimado pela Equação (2.5) formulada por Ruthven (1984): 

 

  

      
  

  

 
 (

  

      
)   

 

 
   (cm²/min) (2.5) 

 

Em que    é a velocidade intersticial da fase fluida na coluna (cm/min),    é a 

difusidade molecular do soluto na fase fluida (cm²/min), ε é porosidade do leito e    é o 

diâmetro do poro (cm). 

A transferência de massa em processos de adsorção ocorre da fase fluida para a fase 

estacionária (adsorvente). A fase fluida em contato com as partículas do adsorvente forma um 

filme gasoso externo em volta das partículas. Esse filme, juntamente com a estrutura dos 
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poros, oferece duas resistências à transferência de massa: a resistência difusional interna e a 

resistência no filme gasoso externo. 

Dependendo do sistema e de suas condições, apenas uma ou mais de uma resistência 

podem controlar a transferência de massa (Ruthven,1984). 

Em uma coluna de leito fixo, a distribuição do adsorvato da fase fluida para a fase 

estacionária é obtida através do balanço de massa realizado em torno da coluna. Considerando 

o volume de controle do leito z    assumindo que a velocidade superficial e o coeficiente de 

dispersão axial são constantes ao longo da coluna z encontra-se uma equação diferencial de 

segunda ordem: 

  

  
     

  

  
     

 

 
  
  

  
      

   

   
                            (2.6) 

O primeiro termo representa o acúmulo do componente na fase fluida, o segundo 

termo representa a transferência de massa na coluna devido aos efeitos convectivos, o terceiro 

termo representa o acúmulo do componente na fase sólida e o quarto termo representa a 

transferência de massa devido aos efeitos de dispersão axial (Borba, 2006). 

O modelo que descreve a adsorção em leito fixo para fase gasosa, de acordo com Ruthven 

(1984), é apresentado pela Equação (2.7): 

 

    
   

   
 

      

  
 

  

  
 (

   

 
)  

  

  
   (2.7) 

 

Em que    é o coeficiente de dispersão axial (dm²/min), v é a velocidade intersticial 

axial (dm/min) , ε é a porosidade do leito e C é a concentração do componente na fase gasosa 

(mol/L), o qual pode ser encontrado a apartir da Equação (2.8): 

   
 

    
                                             (2.8) 

 

Em que P é a pressão total (bar), Tg é a temperatura da fase gasosa (K) e R é a 

constante universal dos gases (L.bar/mol.K).  

Em reatores de leitos fixos, a transferência de massa do gás para o sólido pode ser 

representada pela expressão do modelo LDF (Linear Driving Force – força motriz linear).  

Esse modelo admite que a transferência de  massa tem comportamento linear ao longo do 

leito, considerando um valor médio de adsorvato adsorvido  no sólido. O mesmo apresenta 
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melhor aproximação quando se tem forte influência da  transferência de massa intraparticular. 

Quando a  difusão intraparticular controla a cinética de  adsorção, as curvas de saturação 

mostram grande  evolução no início do processo, mas o equilíbrio é atingido com baixa 

velocidade de  adsorção (Soares, 2003). 

Lessa (2012) desenvolveu um estudo experimental sobre adsorção de CO2 em um 

reator de leito fixo, utilizando como adsorvente a zeólita 13X comercial. O modelo 

matemático proposto foi descrito a partir de equações diferencias parciais (EDPs) que 

representam o balanço de massa elaborado por Ruthven (1984) conforme a Equação (2.9): 

 

   

          

  
    

    

          

   

  
        

        

   
  

 

 

          

  
  (2.9) 

 

Em que    é a porosidade na partícula            é a concentração na fase partícula em 

função do r, z e t (gmol/dm³);   é o raio do leito (dm);   é a altura do leito (dm);   é o tempo de 

adsorção (min),    é a densidade da partícula (g/dm³) e    é a difusividade efetiva no poro 

(dm²/seg). Os parâmetros    e   são oriundos da equação de Langmuir. O método das linhas 

foi utilizado para resolução numérica do modelo, fazendo a discretização dos termos 

derivativos por diferenças finitas centrais.  O mesmo se ajustou satisfatoriamente aos dados 

experimentais e os parâmetros obtidos foram: coeficiente externo de transferência de massa 

(0,45 dm/min), difusividade efetiva no interior da partícula (0,0884 dm
2
/min) e coeficiente de 

dispersão axial (0,0165 dm
2
/min). 

Dantas (2009) estudou a separação de dióxido de carbono por adsorção a partir de 

misturas sintéticas do tipo gás de exaustão. Os adsorventes utilizados foram a zeólita e o 

carvão ativado. O modelo proposto para descrever a dinâmica de adsorção de dióxido de 

carbono em leito fixo foi derivado do balanço de massa realizado para cada componente. A 

Equação (2.10) descreve o balanço de massa utilizado, conforme Ruthven (1984). 

 

 
   

  
 

      

  
    

    

   
                (2.10) 

 

Em que ε é a porosidade do leito,    é a concentração do componente i no fluxo gasoso 

(mol/cm³),    é o coeficiente de dispersão axial (cm²/min), u é a velocidade superficial 

(cm/min) e   é a densidade da partícula (g/cm³). 
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O balanço de massa descreveu adequadamente as curvas de ruptura obtidas por Dantas 

(2009). Ele concluiu que para os carvões ativados o coeficiente global de transferência de 

massa considerou a resistência nos micros e macroporos e a resistência externa no filme. 

Enquanto que para a zeólita 13X, a resistência à transferência de massa foi descrita pela 

difusão molecular nos macroporos. Esta diferença entre os dois tipos de sólidos adsorventes é 

atribuída a diferenças estruturais. Os carvões possuem uma maior área superficial atribuída as 

mais altas áreas de microporos, acarretando maiores capacidade de adsorção total. 

  

 2.3.2 Transporte Externo de Transferência de Massa 

 

 Chiang (2000), estudou a difusão de sulfeto de hidrogênio e metil mercaptano sobre 

carvão ativado alcalino microporoso. Utilizou a Equação 2.11 para representar o fluxo de 

massa sendo transferido da corrente gasosa para o sólido adsorvente. 

 

                  (2.11) 

 

Onde NA é o fluxo de massa das espécies transferidos a partir do fluxo de gás para a superfície 

do adsorvente, kf é o coeficiente de transferência de massa na película externa, ap a área da 

superfície externa do adsorvente, є os espaços vazios entre os adsorventes, 𝞺p a densidade do 

adsorvente, C a concentração das espécies transferidas na corrente gasosa e Cs a concentração 

das espécies transferidas na superfície do adsorvente. 

 O coeficiente de transferência de massa no filme externo (kf) foi correlacionado pela 

equação de Ranz-Marshall, conforme Equação 2.12. 

 

                              (2.12) 

 

Onde Dm é a difusividade molecular, rp o raio do adsorvente, Re o número de Reynolds 

(Re=2rpVs f/µ), Sh o número de Schimidt (Sc=µ/Dm f), Sh o número de Sherwood 

(Sh=(2kfrp)/Dm), µa é a viscosidade da corrente de gás, Vs a velocidade da corrente de gás e  f 

é a densidade da corrente de gás. 

Outra equação proposta para estimar o coeficiente de transferência de massa no filme 

kf, consistem em utilizar a correlação de Wilson e Geankoplis, Equação 2.13. 
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(2.13) 

  

2.3.3 Transporte interno no interior do poro 

 

Na difusão interna para microporos, aplicou a lei de Fick (Eq. 2.14). 

 

           (2.14) 

 

Onde N é o fluxo de massa das espécies transferidas, De a difusividade efetiva, C a 

concentração e r a distância normal à superfície externa. 

 A difusão de microporos (Chiang (2000) foi derivada da seguinte forma (2.15) 

 

  

  
 

 

  

 

  
(    

  

  
) 

(2.15) 

 

Definem-se as condições iniciais e limite e aplica-se a Equação 2.16. 

    
 

   
∫       

 

 
 

 

(2.16) 

Onde q é a quantidade adsorvida por unidade de volume de adsorvente, q a quantidade 

media adsorvida.  

 Xiao et al. (2008), fizeram um estudo experimental e simulação da adsorção de sulfeto 

de hidrogênio em carvão ativado impregnado sob condições anaeróbias. Neste construíram 

curvas de ruptura para mostrar o comportamento do gás no sólido. A isoterma de Langmuir 

foi utilizada (Eq. 2.17) para representar a relação de q (concentração na fase sólida) e Cp 

(concentração na fase porosa) no intervalo de tempo estudado.  

 

  
      

      
 

(2.17) 

Onde qm é a capacidade de adsorção (mg/g) e KL (m³/mg) está relacionada com a energia de 

ativação. 

 

 2.3.4 Transferência de massa através do leito 
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O coeficiente de dispersão axial DL pode ser estimado pela correlação Wakao-FunazKri (eq. 

2.18). 

 

    

  
            

 

(2.18) 

O número de Reynolds, Re, e o número de Schmidt, Sc, são definidos conforme Equações 

2.19 e 2.20. 

    
    

 
 

(2.19) 

    
 

   
 (2.20) 

 

Lessa (2012) realizou a adsorção do CO2 em zeólita 13X, utilizando uma mistura 

gasosa composta por CO2 (4%), CO (1,11%), CH4 (0,233%), H2 (1,2%) e Ar (93,31%). A 

adsorção ocorreu em 40ºC, vazão de gás (50 mL/min). O modelo matemático utilizado foi o 

mesmo deste trabalho, nestas condições obtiveram-se os seguintes valores: ks = 0,45 dm/min; 

De = 0,0884 dm
2
/min e DL = 0,0165 dm

2
/min. 

Segundo Luz (2012), a difusividade efetiva está relacionada com a interação entre o 

adsorvato e os sítios ativos no interior do poro na superfície do adsorvente. Xiao, et al. 

(2008), utilizaram como adsorvente do H2S (200-1000 ppm), carvão ativado comercial e 

carvão ativado comercial impregnado com Na2CO3 (temperatura de 30
o
C e vazão de gás de 

120 mL/min) e encontraram para ambos os adsorventes, valores da difusividade, com a 

mesma ordem de grandeza (1,26x10
-2

 - 9,6x10
-3

 dm
2
/min ), que os encontrados no presente 

trabalho. 

Nascimento (2014), encontrou para a difusividade efetiva valores de 2,22 x 10
-3

 

(carvão do lodo) a 3,53 x 10
-3

 dm
2
/min (carvão da madeira). Provavelmente, a concentração 

menor utilizada por esse autor para o KOH (2M) sendo menor que a utilizada no presente 

trabalho (3M) tenha influenciado as propriedades físicas do adsorvente. A área superficial 

específica encontrada por Nascimento foi de 144 m
2
/g, o volume total de poros foi de 0,196 

cm
3
/g e tamanho médio dos poros da ordem de 54,4 Å, contra 122 m

2
/g, 0,075 cm

3
/g e 24,6 

Å, encontrados no presente trabalho. 
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A capacidade de adsorção de H2S, NH3 e CO2 foi avaliada separadamente bem como 

em uma mistura comercial, incluindo o CH4, utilizando dois tipos de adsorventes, o carvão 

obtido da pirólise do lodo de esgoto doméstico, na temperatura de 500ºC (Pedroza, 2011). Os 

materiais foram submetidos a tratamentos físicos e físico-químicos, e o carvão comercial para 

fins de comparação. Esses materiais possuem em suas estruturas óxidos metálicos de 

diferentes naturezas os quais, juntamente com as ativações física e química, podem 

proporcionar aos mesmos, capacidade de adsorver determinados gases em sua estrutura. O 

objetivo desse trabalho foi purificar o metano, de uma mistura gasosa comercial que simula o 

biogás obtido da fermentação anaeróbica de dejetos de suínos. A Figura 3.1 apresenta o 

fluxograma das etapas realizadas. 

A metodologia foi dividida em (03) etapas: 

 Tratamento e caracterização dos adsorventes; 

 Análise do processo dinâmico, em leito fixo, de adsorção individual dos gases 

comerciais H2S, CO2, NH3 e CH4, seguido da adsorção desses gases em uma mistura 

preparada;  

 Modelagem do processo dinâmico de adsorção. 

 

Figura 3. 1 - Fluxograma das etapas realizadas. 
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3.1 Carvão Pirolítico 

 

O carvão utilizado neste trabalho foi obtido em uma planta pirolítica, localizada no 

Laboratório de Biomassa e Biocombustíveis, do Departamento de Engenharia Química – 

Núcleo de Tecnologia Industrial – NTI, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

constituída de um reator de cilindro rotativo, para produção de bio-óleo, na temperatura de 

500
o
C, utilizando como matéria prima o lodo de esgoto doméstico (ETE Palmas-TO) na 

forma de pó com 10% de umidade, esse carvão foi caracterizado por Pedroza (2011). A 

capacidade de adsorção desse carvão foi comparada à do carvão ativado comercial P.A, da 

marca Dinâmica (dp = 77,24 m), impurezas 0,03% de óxido de ferro, cloretos 0,1%, sulfatos 

0,01%, óxido de zinco 0,001% e óxido de Pb 0,005%). 

 

3.2 Preparo dos adsorventes 

 

3.2.1 Carvão da pirólise  

 

3.2.1.1 Processo de Lavagem  

 

Após o processo da pirólise da biomassa, frações do bio-óleo (aerossóis) permanecem 

impregnadas no carvão (subproduto), sendo necessário, visando sua aplicação, uma pré-

lavagem utilizando diclorometano (pureza 99,5%), solvente de rápida ação de dissolução para 

substâncias orgânicas apolares. 

Na etapa de pré-lavagem pesou-se 10g de carvão bruto (dp = 33,18 m) em um bécker 

adicionando-se 50 mL de diclorometano. A mistura foi submetida à agitação magnética por 

30 minutos à temperatura ambiente, e em seguida, filtrada a vácuo. Este procedimento foi 

realizado em triplicata. Na sequência, o carvão foi lavado com 100 mL de etanol (C2H5OH) e 

deixado sob agitação magnética por 30 minutos, na temperatura de 60ºC. Essa etapa foi 

realizada com o intuito de remover o diclorometano do carvão seguida da evaporação do 

álcool.  Ao final, o material foi lavado com água destilada, a fração líquida da mistura residual 

foi filtrada a vácuo e sendo o processo repetido até que o pH do filtrado se aproximar da 

neutralidade. Após as lavagens o carvão foi seco em estufa à 100ºC por 24 horas e 

denominado carvão pirolítico lavado com diclorometano (CLdicl.). 

 



Tese de Doutorado  Capítulo 3 – Materiais e métodos 

44 

Rosangela Dala Possa 

 

3.2.1.2 Tratamento físico e químico  

 

A fim de avaliar e comparar a capacidade de adsorção do carvão do lodo de esgoto 

frente aos gases estudados foram preparadas três amostras, sem e com tratamentos químicos 

diferentes. A amostra “1” foi obtida a partir da ativação física durante 2 horas em forno à 

700ºC com passagem de nitrogênio com vazão de 1 L.min
-1

 denominado (CAFis). Para as 

amostras “2” e “3”, o carvão pré-lavado foi tratado quimicamente com hidróxido de potássio 

3M (CAKOH) e com ácido clorídrico 7,5M (CAHCl), respectivamente. Estas concentrações 

foram escolhidas baseadas na literatura, onde é indicado que quanto maior a concentração do 

agente ativante, maior e eficiência na abertura de poros. A concentração do KOH foi utilizada 

a fim de comparar com os experimentos realizados por Nascimento, 2014. Para isto foram 

misturados 10 gramas de carvão a 50 mL da solução de KOH ou HCl, seguido de agitação 

durante 2 horas, filtração a vácuo e secagem em estufa a 100ºC durante 24 horas. 

Posteriormente as amostras foram ativadas fisicamente durante 2 horas em forno à 500ºC com 

passagem de nitrogênio com vazão de 1 L.min
-1

. Em seguida, a amostra ativada quimicamente 

com KOH foi lavada com 50 mL de ácido clorídrico 3M com a finalidade de neutralizar a 

base, e por fim ambas (CAHCl e CAKOH) foram lavadas com água destilada até se obter um 

filtrado com pH em torno de 6,5. Finalmente, foram secas em estufa à 100ºC durante 24 

horas. O processo está representado na Figura 3.2. 

 

Figura 3. 2 – Processo de ativação física e química do carvão. 
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Fonte: Próprio autor, 2018. 

3.2.1.3 Emprego do carvão da pirólise  

 

Na sequência, as amostras preparadas foram utilizadas na adsorção dos seguintes gases 

individuais: H2S e CO2 (com CAFis); H2S, CO2, NH3, CH4 (com CAKOH e CAHCl). O estudo 

da adsorção do H2S e CO2 presente na mistura gasosa com NH3 e CH4 foi realizada apenas 

com a amostra CAHCl, pelo fato da mesma ter apresentado melhores resultados que os demais 

materiais.  

 

3.2.2 Carvão Comercial  

  

 Esse adsorvente (dp = 77,24 m) foi impregnado com nitrato de ferro (CCFe), em um 

Becker sob agitação e, utilizado na adsorção do H2S. O processo de impregnação seguiu a 

seguinte metodologia: Pesou-se 5 gramas de carvão ativado comercial previamente seco em 

estufa à 120ºC por 12 horas, adicionou-se uma solução de nitrato de Ferro, contendo 30% de 

Óxido de Ferro III, equivalente a proporção do metal contido no carvão do lodo de esgoto, 

seguido de homogeneização e aquecimento (T = 100
o
C) para evaporar o excesso de solvente 

da suspensão. Finalmente, o sólido obtido foi submetido a aquecimento em estufa na 

temperatura de 100
º
C durante 12 horas.  

 

3.3 Caracterização dos adsorventes  

 

A caracterização dos adsorventes foi realizada por meio de Fluorescência de raios X 

(FRX), Difração de raios X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Análise de 

adsorção de N2 líquido (método BET), análise granulométrica (AG) e Espectroscopia com 

Transformada de Fourier na região do Infravermelho (FTIR). As três primeiras análises para 

caracterização foram realizadas no Laboratório de Caracterização Estrutural dos Materiais 

(Departamento de Engenharia dos Materiais). 

A partir destas análises foi possível avaliar a estrutura dos mesmos antes e depois dos 

tratamentos neles realizados.  
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3.3.1. Fluorescência de raios X  

 

Objetiva-se com esta técnica identificar a quantidade em porcentagem dos elementos 

presentes na amostra, auxiliando na definição da aplicação do material. Foi realizada em 

equipamento da marca SHIMADZU e modelo EDX-720/800HS, atmosfera de ar sintético.  

 

3.3.2. Difração de raios X  

 

Fez-se esta análise com o intuito de identificar linhas de difração correspondentes aos 

espaçamentos interplanares dos materiais, onde se podem obter informações sobre a estrutura 

do material, como fases cristalinas e parâmetros de rede. Utilizou-se um difratômetro da 

marca SHIMADZU, modelo XRD-7000, a partir da radiação Cu Kα (1,54Å), varredura 

angular de 2Ɵ realizada nas regiões de 5º a 120º com velocidade de varredura a 1,20º/min. 

Para identificação das fases, utilizou-se o software X’Pert HighScore Plus.  

 

3.3.3. Análise de adsorção de N2 líquido  

 

Para determinação da área específica, o volume e o tamanho dos poros, dos carvões 

ativados, utilizou-se o método Brunawer-Emmett-Teller (B.E.T). Com este método é possível 

obter isotermas de adsorção/dessorção de N2, quando uma amostra é submetida a variações na 

pressão e temperatura de trabalho com nitrogênio líquido. Para esta análise, utilizou-se um 

equipamento da marca Micrometrics Inc. modelo ASAP 2000, localizado no NUPEG-UFRN. 

 

 

3.3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura  

 

Analise realizada em microscópio eletrônico de varredura da marca HITACHI, modelo 

Tabletop Microscope TM-3000. Esta permite caracterizar a morfologia do material, a fim de 

identificar se o mesmo apresenta estrutura cristalina ou amorfa.  
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3.3.5. Análise Granulométrica  

 

Realizada com o intuito de identificar as dimensões das partículas. Avaliada em 

aparelho MICROTRAC, modelo S3500. A análise foi realizada no Laboratório de Materiais 

Cerâmicos e Metais Especiais – LMCME-UFRN. 

 

3.3.6. Espectroscopia com Transformada de Fourier na região do Infravermelho  

 

Esta técnica é utilizada na identificação e/ou determinação de características químicas, 

mais especificamente nos grupos funcionais e de ligações presentes na amostra. Utilizou-se 

um Espectrômetro de Infravermelho por Transformada de Fourrier, modelo: FT-IR VERTEX 

70, fabricado pela BRUKER. Obtiveram-se os espectros nas condições: Número de scans 

(16), Faixa (400-4000 cm
-1

) e resolução (4 cm
-1

). A análise foi realizada no Laboratório de 

Materiais Multifuncionais e Experimentação Numérica – ECT UFRN. 

 

3.4 Dispositivo Experimental  

 

A Figura 3.3 apresenta o aparato experimental utilizado para avaliar a capacidade de 

adsorção utilizando o carvão da pirólise do lodo e carvão comercial, na captura de H2S, NH3 e 

CO2. O dispositivo experimental é composto por: cilindro de gases (1), medidor de vazão (2), 

reator de leito fixo (3), coletor do gás (4), cromatógrafo gasoso (5) e fotocolorímetro (6).  

 

Figura 3. 3 - Aparato experimental utilizado na adsorção dinâmica dos gases. 

Fonte: Próprio autor, 2018. 

 



Tese de Doutorado  Capítulo 3 – Materiais e métodos 

48 

Rosangela Dala Possa 

 

O reator de leito fixo fabricado em aço inoxidável possui 20 cm de comprimento e 2,5 

cm de diâmetro interno. A base superior e inferior do mesmo é composta por telas de inox 

para sustentar o adsorvente e prevenir o arraste das partículas decorrentes da alimentação do 

gás. O medidor de vazão utilizado foi do tipo Intelligent Digital Flow meter da Varian 

Analytical Instruments. Para coleta e análise dos gases H2S e NH3 foi utilizado um kit portátil 

analisador de Biogás, modelo KBA0137 desenvolvido pela Embrapa e Alfakit kit. O coletor 

de gás utilizado foi um bag plástico com capacidade de armazenamento de 500 mL e, um 

fotocolorímetro foi utilizado na quantificação desses gases. Este kit utiliza metodologias 

colorimétricas de análises para análise de H2S e NH3 e realiza a determinação de CO2 e CH4 

pela adaptação do método de Orsat (diferença de volume). Porém, no presente trabalho, foi 

utilizado para análise do CH4 e CO2 um cromatógrafo gasoso da marca Varian modelo CP-

3800.  

 

3.4.1. Composição dos gases utilizados  

 

Inicialmente fez-se a adsorção dinâmica em leito fixo com gases individuais (balanço 

com N2) todos fornecidos pela empresa Linde Gases Industriais, e por fim com a mistura de 

gases (balanço com He). Suas composições estão apresentadas na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3. 1- Características dos gases utilizados na adsorção dinâmica. 

Gás 

Concentração dos 

gases individuais 

(ppm) 

% dos 

gases 

individuais 

Concentração dos 

gases na mistura 

(ppm) 

% dos gases 

na mistura 

Gás sulfídrico (H2S) 600 0,06 177,8 0,01778 

Amônia (NH3) 45 0,0045 13,8 0,00138 

Dióxido de carbono (CO2) 352.000 35,2 305.000 30,5 

Metano (CH4) 696.000 69,6 595.000 59,5 

Fonte: Próprio autor. 

 

3.4.2 Estudo do processo de adsorção com gases individuais e na mistura 

 

O estudo do processo dinâmico de adsorção dos gases comerciais individuais e dos 

gases na mistura, utilizando os materiais adsorventes, consistiu em construir as curvas de 
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ruptura avaliando a concentração desses gases na saída do reator, em intervalos de 15 

minutos, utilizando o kit portátil e a cromatografia em fase gasosa. 

 

Os experimentos de adsorção dos gases foram realizados em leito fixo nas seguintes 

condições operatórias, conforme apresentadas Tabela 3.2. 

 

Tabela 3. 2 - Condições de operação para o processo de adsorção 

Parâmetros de operação Gases Individuais Mistura de gases 

Tipo de Adsorvente CAFis; CAKOH; CAHCl e CCFe CAHCl 

Massa de adsorvente (g) 18,24 6,0 

Comprimento do leito (cm) 8,7 2,9 

Vazão de alimentação da fase gasosa (mL/min) 50,0 50,0 

Temperatura (
o
C) 25 25 

Pressão (atm) 1,0 1,0 

Razão mássica H2S (ppmH2S)/gAdsorvente 32,89 29,63 

Razão mássica CO2 (ppmCO2)/gAdsorvente 19.298 50.833 

Fonte: Próprio autor. 

 

A massa de 18,24g adotada no trabalho foi à máxima suportada no reator de leito fixo. 

Antes de iniciar os ensaios, os adsorventes foram submetidos à temperatura de 100ºC por 2 

horas, para remover moléculas de água e, após o resfriamento natural foram adicionados ao 

reator, seguido de purga com N2 durante 10 min. Em seguida, iniciou-se a alimentação dos 

gases na base inferior do reator (fluxo ascendente), e a partir desse momento foi iniciada a 

detecção do gás na saída da coluna utilizando os métodos analíticos citados. Para cada ensaio 

foi utilizada uma nova amostra de adsorvente. 

O processo de adsorção dinâmica foi finalizado quando o valor da concentração do 

adsorvato na saída do reator (indicada na análise) se igualou a concentração de alimentação, 

indicando a saturação total do leito adsorvente. 

A diferença entre o valor da concentração inicial dos gases e a de saída avaliada no 

instante “t” resultou na quantidade de gás adsorvida pelo leito, que permitiu construir a curva 

de ruptura que relaciona concentração versus tempo de adsorção (capítulo 4). 

Alguns valores dos parâmetros de operação foram mantidos com o intuito de comparar 

os resultados obtidos com aqueles encontrados por Nascimento (2015), a qual utilizou o 

mesmo carvão pirolítico aplicado à adsorção de CO2. 
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No estudo da adsorção utilizando a mistura dos gases fez-se necessário reduzir a massa 

de adsorvente para 6 gramas, em razão da pouca disponibilidade do gás, elevado preço de 

fabricação dessa mistura, além de manter aproximadamente constante a razão mássica H2S 

(ppmH2S)/gAdsorvente, em relação à razão referente aos gases individuais. Esses experimentos foram 

realizados em duplicata. 

A análise de CH4 e CO2 presente na mistura de gases preparado foi realizada com o 

leito fixo acoplado ao cromatógrafo. Cuidados foram tomados no sentido de finalizar as 

análises desses gases até a detecção do H2S na saída do reator (analisado com o 

fotocolorímetro) visando evitar a entrada desse gás no cromatógrafo. A análise do H2S foi 

finalizada após o tempo de saída do CH4 e CO2 e, no momento em que a concentração do H2S 

no equilíbrio se igualou a sua concentração inicial na mistura. 

 

3.4.3. Análise de H2S e NH3  

 

As análises do H2S foram realizadas utilizando o kit portátil com as soluções de pré-

tratamento, reagentes: Sulfeto 1 e 2, e NH3 utilizando Amônia Indotest 1, 2 e 3. A 

determinação do gás sulfídrico foi realizada utilizando o método “azul de metileno” seguido 

de leitura em fotocolorímetro e a determinação da amônia foi realizada utilizando o método 

“azul de indofenol”. Os procedimentos utilizados estão disponíveis no roteiro especificado no 

manual do aparelho. Estes mesmos métodos foram utilizados por (Catapan et al., 2011; 

Zilotti, 2012; (Antonelli et al., 2016a).  

3.4.4. Análise de CH4 e CO2  

 

As análises do CH4 e do CO2 foram realizadas no cromatográfo utilizando uma coluna 

do tipo peneira molecular 5A de 60 a 80 mesh, com dimensões de 10mm x 2,0mm SS. Para 

visualização dos picos, estabeleceram-se as seguintes condições ideais: 

Coluna utilizada: TCD empacotada; 

Gás de arraste: Nitrogênio; 

Temperatura da coluna: 50ºC; 

Temperatura da válvula de injeção: 50ºC; 

Fluxo na coluna: 1mL.min
-1;

 

Pressão da válvula de injeção: 25 psi; 

Fluxo total na válvula de injeção: 30mL.min
-1

; 
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Tempo para cada corrida: 240 min.  

 

3.5 Tratamento dos resultados do processo de adsorção dinâmica. 

 

Para o tratamento dos resultados foi calculado o comprimento da Zona de 

Transferência - ZTM (Equação 3.1), a porcentagem de adsorção (Equação 2.3), a capacidade 

de adsorção no ponto de ruptura (Eq. 3.4) e a capacidade máxima de adsorção permitida para 

o adsorvente e a proposição do modelo dinâmico em leito fixo. 

 

3.5.1 Zona de Transferência de Massa e capacidade de adsorção  

 

3.5.1.1 Zona de Transferência de Massa - ZTM 

 

A ZTM representa o gradiente de concentração do adsorvato que varia de zero (5% do 

valor da concentração de alimentação, ou seja, onde a concentração do adsorvato começa a 

ser detectada na saída) até a concentração de equilíbrio (95% da concentração de alimentação, 

ou seja, onde a concentração de saída apresenta o mesmo valor da concentração de entrada).  

O tempo para início da formação da ZTM depende de vários fatores como a resistência 

no filme gasoso que rodeia o sólido, natureza e composição do adsorvente, temperatura e 

vazão do gás. Quanto menor essa Zona ou a inexistência da mesma, maior a purificação do 

gás presente em uma mistura gasosa. Segundo Guo et al. (2007), esta é a parte do leito onde 

promove maior transferência de massa, sendo na entrada, a região de maior concentração.  

O comprimento da zona de transferência no leito ZTML  (pode ser estimado pela 

Equação 3.1 (Guo et al., 2007): 

 

          (3.1) 

Na equação acima,  corresponde ao tempo (min) onde a concentração do gás 

corresponde a 5% e 95%, respectivamente, da concentração de alimentação. O comprimento 

do leito adsorvente (L) foi obtido medindo a altura do leito preenchido com o carvão, e/ou 

pode ser calculado pela Equação 3.2: 

          (3.2)  
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3.5.1.2 Capacidade de adsorção no ponto de ruptura 

 

A capacidade de adsorção Rq  no ponto de ruptura (C/Co = 0,05) pode ser definida pela 

equação 3.3, na qual Co representa a concentração inicial do adsorvato (mg/L); tR o tempo na 

ruptura (min); Q é a velocidade de fluxo da fase gasosa (L/min) e mAds a massa de adsorvente 

(g) (CHOO et al., 2013):   

   
Ads

Ro

m

QtC

Rq         (3.3) 

 

3.5.1.3 Capacidade de adsorção na zona ZTM 

 

A capacidade de adsorção do adsorvente (mg de H2S/g de adsorvente), após o ponto de 

ruptura, pode ser calculada pela equação 3.4 (Xiao et al., 2008). 

         (3.4)  

 

Onde: teq o tempo para atingir a concentração de equilíbrio (min) e  
eq

o

t
t

C

C
dt

0
)1( , representa a 

área acima da curva de ruptura e PM é o peso molecular do gás (mg/mol).  

 

3.5.2 Modelo de Adsorção  

 

O modelo de adsorção utilizado para descrever a dinâmica dos gases foi desenvolvido 

para o H2S e CO2 comercial utilizando os adsorventes CAFis, CAKOH e CAHCl, bem como para 

esses gases presentes na mistura e portanto, constituída de outros gases como o CH4 e NH3, 

utilizando como adsorvente apenas o CAHCl.  

Para o modelo desenvolvido visando descrever a dinâmica dos gases H2S e CO2 foi 

aplicando um balanço de massa na fase gasosa e sólida com o intuito de determinar por 

otimização à difusividade axial do leito (DL), a difusividade efetiva intrapartícula (De) e o 

coeficiente externo de transferência de massa (ks) no filme gasoso que rodeia a partícula. A 

estimativa da difusividade axial do leito permite avaliar o comportamento do modelo de 

escoamento (fluxo pistão ou mistura) indicando a forma de distribuição do fluxo no leito. Já o 

coeficiente externo de transferência de massa indica a velocidade com que ocorre a 

transferência de massa através do filme, diagnosticando se o fluxo de gás em direção à 
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partícula é ou não suficiente para vencer a resistência e, a difusividade intrapartícula avalia a 

resistência oferecida ao gás no interior do poro.  

O modelo utilizado para descrever a dinâmica do gás em leito fixo (Raghavan e 

Ruthven, 1983) foi obtido a partir dos balanços de massa nas fases constituintes do processo, 

tendo em vistas as seguintes suposições: 

1- O processo opera em condições isotérmicas; 

2- O modelo de fluxo é descrito pelo modelo plug flow com dispersão axial; 

3- A velocidade de transferência de massa é linear ao longo da coluna; 

4- As partículas adsorventes são homogêneas em tamanho e densidade 

5- A fase gasosa comporta-se como uma mistura ideal; 

6- A concentração do gás na direção radial é desprezível; 

7- A porosidade e o fator de tortuosidade da partícula são considerados constantes 

durante o processo de adsorção; 

8- Nenhuma reação química ocorre na superfície do adsorvente; 

9- A transferência de massa ocorre tanto no filme em torno da partícula (caracterizado 

pelo coeficiente de transferência de massa) bem como intrapartícula (caracterizado 

pela difusividade efetiva). 

 

O balanço de massa da fase gasosa é representado pela equação 3.5: 

 

 (3.5) 

  

Tendo como condição inicial que a concentração da fase fluida é nula ao longo da 

coluna, na forma:  

 

(3.6) 

 

            E as condições de contorno na entrada e saída da coluna de leito fixo são: 
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Onde: b é a porosidade do leito; C é a concentração do gás na fase gasosa (g-

mol/dm
3
); CPR é a concentração do gás na partícula em função do comprimento do leito (g-

mol/dm); Ci é a concentração de alimentação (g-mol/dm³); DL é o coeficiente de difusividade 

axial no leito (dm
2
/min); v é a velocidade superficial (dm/min); ks é o coeficiente externo de 

transferência de massa; t é a coordenada tempo (min); z é a coordenada axial; L é o 

comprimento do leito (dm); e Rp é o raio da partícula (dm). 

 

O balanço de massa na fase da partícula é representado por:  

 (3.9) 

 

Sujeito a seguinte condição inicial, que afirma que a concentração na partícula é nula 

para t = 0: 

 

(3.10) 

 

As condições de contorno são descritas por: 
 

(3.11) 
 

 

(3.3) 

 

Sendo De a difusividade efetiva (dm
2
/min); r a coordenada radial da partícula (dm); p  

a porosidade da partícula; ),,( tzrC
P  a concentração do gás no interior da partícula (g-

mol/dm³) e p a densidade da partícula (g/dm³). 

  Na Equação 3.9, o termo t

tzqe



 ),(
, é obtido com a derivada do modelo de equilíbrio de 

Langmuir (concentração do H2S na partícula em equilíbrio com a fase fluida), representado 

por:  
 

 

(3.13) 

Em que m
q representa a capacidade de adsorção (g-mol/dm

3
) na zona ZTM, b é a 

capacidade de adsorção teórica na monocamada (dm
3
/g-mol). Para estimativa dos parâmetros, 

o valor de t

tzqe



 ),(
 foi utilizado de Nascimento (2015).  
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Derivando a Equação 3.13 em função de cp e substituindo na Equação 3.9, obtém-se:  

 

 (3.14) 

 

O modelo matemático formado pelo sistema de equações diferenciais parciais 

(Equações 3.10 e 3.15) foi resolvido numericamente através da abordagem do método das 

linhas, onde os termos das derivadas parciais em relação ao domínio espacial (z e r) foram 

discretizados por diferenças finitas centrais, mantendo-se as derivadas no tempo (Lessa, 

2012). Também, foram utilizadas diferenças finitas centrais nas condições de contorno 

(Equações 3.7, 3.8, 3.11 e 3.12). Como resultado, um sistema de equações diferenciais 

ordinárias (EDOs) foi obtido e resolvido computacionalmente utilizando-se o solver DASSL 

(Petzold, 1989), implementado em linguagem Fortran. 

No presente trabalho, os parâmetros difusividade axial do leito (DL), difusividade 

efetiva intrapartícula (De) e o coeficiente externo de transferência de massa (ks) foram 

estimados a partir da minimização da função objetivo de mínimos quadrados (Equação 3.15), 

utilizando-se a rotina de otimização estocástica Particle Swarm Optmization (PSO) (Kennedy 

& Eberhart, 1995). Os dados experimentais utilizados na estimação dos parâmetros foram às 

curvas de ruptura obtidas com a coluna de adsorção.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados e discutidos os resultados obtidos na caracterização 

dos materiais adsorventes e no estudo dinâmico do processo de adsorção, sendo este último 

com gases individuais comerciais e com a respectiva mistura preparada desses gases e, por 

fim a modelagem do processo de adsorção avaliando o coeficiente de transferência de massa, 

a difusão axial do gás no leito, e a difusividade efetiva no interior da partícula. 

  

4.1. Caracterização dos materiais adsorventes 

 

 Os materiais adsorventes submetidos ao processo de adsorção dinâmica foram: carvão 

originado da pirólise do lodo de esgoto doméstico, ativado com nitrogênio na temperatura de 

700ºC (CAFis), lavado com diclorometano (CLdicl), tratados quimicamente com hidróxido de 

potássio (CAKOH) e ácido clorídrico (CAHCl), respectivamente. Os resultados foram 

comparados com o carvão comercial impregnado com óxido de ferro em sua estrutura (CCFe). 

 

4.1.1. Análise de FRX 

 

A Tabela 4.1 apresenta os resultados da análise de FRX das amostras do carvão do 

lodo de esgoto in natura (Cin-nat.), lavado com diclorometano (CLdicl.), lavado com 

diclorometano e ativado fisicamente (CAFis), lavado com diclorometano e ativado com KOH 

(CAKOH), lavado com diclorometano e ativado com HCl (CAHCl) e do carvão comercial 

impregnado com ferro (CCFe). Ressalta-se que para as amostras representadas na Tabela, o 

percentual mássico relativo ao carbono e água foi determinado até a temperatura de 500
o
C por 

análise termogravimétrica (Nascimento, 2015), cujo valor foi em torno de 40%.   

De acordo com a mesma Tabela, o carvão originado da pirólise do lodo de esgoto 

apresenta elevado percentual de Fe2O3, seguido de outros principais óxidos: SiO2, Al2O3, SO3 

e CaO.  

A amostra de CCFe apresenta maior teor de ferro em relação as demais amostras pelo 

fato de ter sido impregnada com 30% de Fe2O3. 
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Tabela 4. 1 - Composição química das amostras do carvão do lodo de esgoto e comercial (% 

em massa). 

Elemento 
Amostras  

Cin-nat. (%) CLdicl. (%) CAFis. (%) CAKOH (%) CAHCl (%) CCFe(%) 

Fe2O3 45,91 26,37 23,69 23,52 19,45 21,15 

SiO2 6,96 17,43 26,36 17,19 27,31 35,28 

SO3 5,58 6,62 5,54 8,86 7,09 - 

CaO 2,86 1,23 0,36 2,49 1,15 0,91 

TiO2 1,41 1,04 3,98 1,09 3,86 0,48 

P2O5 1,27 2,42 0,35 2,34 0,79 0,48 

ZrO2 0,15 0,35 2,51 0,17 0,48 - 

ZnO 0,84 0,42 0,29 0,38 0,35 - 

Al2O3 9,1 9,34 1,83 9,21 3,97 - 

Outros* 1,14 0,78 1,41 0,76 1,56 1,72 

Outros* - K2O, Cr2O3, CuO, NiO, MnO, SrO. 

 

O ferro disponível no carvão do lodo de esgoto se encontra na forma óxido de ferro III. 

Segundo PEDROZA (2011), a presença desse metal se justifica em razão dos tratamentos 

físico-químicos que o mesmo recebeu nas estações de tratamento de efluentes.  

Em razão da redução do percentual da composição de alguns dos óxidos encontrados 

no carvão tratado com o diclorometano em comparação com o carvão bruto do lodo (Cin-natura), 

acredita-se que esses elementos provavelmente foram lixiviados durante o processo de 

lavagem. Vianna (2013) pirolisou o lodo de esgoto a 500ºC e as maiores concentrações de 

óxidos encontradas foram:  SiO2 (12,5%), Al2O3 (9,92%) e Fe2O3 (6,64%).  

Observa-se que o carvão lavado com diclorometano após a ativação físico-química 

com KOH, respectivamente, apresentou uma perda de 10,8% do Fe2O3, já o carvão ativado 

com HCl a perda foi de 26,24% do Fe2O3 comparando com o carvão somente lavado com 

diclorometano, ou seja, é uma perda considerável, havendo, portanto, necessidade em se 

tomar medidas para reduzi-la uma vez que o Fe2O3 é importante no processo de adsorção. 

Para alguns óxidos observa-se um aumento da composição em comparação com o 

valor original. Ressalta-se que, como o percentual de cada elemento é calculado em função da 

área percentual total normalizada, a perda de massa de determinados elementos conduz a um 

aumento da área para outros, promovendo assim, um maior percentual na composição desses 

elementos.  

 

4.1.2. Análise textural (B.E.T.) 

 

A variação das áreas superficial específica, volume específico total dos poros e 
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tamanho médio dos poros, dos carvões antes e após a ativação, e impregnação, estão 

apresentadas na Tabela 4.2. Os valores foram calculados a partir das isotermas de N2 a 77K. 

 

Tabela 4. 2 - Características texturais das amostras estudadas. 

Amostras 
Área Superficial 

Específica BET (m².g
-1

) 

Volume total de 

poros (cm³.g
-1

) 

Tamanho médio dos 

poros (Å) 

CLdicl. 13 0,029 45,94 

CAFis 88 0,060 27,16 

CAKOH 122 0,075 24,60 

CAHCl 248 0,185 29,94 

CC 544 0,294 21,63 

CCFe 397 0,216 22,07 

 

Observando os resultados, pode-se perceber que a área superficial e o volume de poros 

dos carvões (subproduto da pirólise do lodo de esgoto) aumentam em ambas as amostras 

submetidas à ativação química, se destacando aquela tratada com o HCl. Este resultado indica 

a eficiência dos agentes ativantes utilizados, confirmando a melhora nas características 

texturais do carvão. O carvão comercial (CC) apresenta inicialmente área superficial elevada 

comparando com o carvão do lodo de esgoto, porém após a impregnação com o nitrato de 

ferro (CCFe), observa-se uma redução de 27% da mesma, provavelmente devido ao depósito 

do material impregnado nos poros do carvão. Entretanto, esta diminuição da área, no estudo 

dinâmico da adsorção dos gases é compensada pela afinidade do adsorvato pelo adsorvente 

modificado. 

No que se refere ao tamanho médio dos poros, cada amostra de carvão apresentou 

comportamento diferente.  De uma maneira geral, de acordo com a (IUPAC, 1985) os carvões 

obtidos classificam-se como mesoporosos por apresentar volume total de poros (Vt) entre 0,02 

e 0,1 cm
3
/g (caso do CLdicl, CAFis e CAKOH com Vt = 0,06 – 0,075 cm

3
/g), e microporos com 

valores do volume de poros entre 0,15 – 0,5 cm
3
/g, caso do CAHCl, CC e CCFe  cujos valores 

obtidos de Vt variaram entre 0,185 – 0,219 cm
3
/g. 

De acordo com Lopes et al. (2013), a formação de microporos está relacionada ao 

agente ativante, e segundo os autores Lin e Teng (2002), materiais que apresentam 

microporos são mais indicados para a adsorção gasosa, enquanto os mesoporos e macroporos 

são mais indicados para adsorção em fase líquida. 

Os resultados encontrados estão de acordo com outros trabalhos da literatura, como os 

citados na revisão bibliográfica. 
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 A Figura 4.1 apresenta as isotermas de adsorção e dessorção das amostras de carvões 

utilizados.  
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Figura 4. 1- Isotermas de adsorção e dessorção. 

  

Pode-se observar que as amostras CAFis, CAKOH e CAHCl apresentam características 

que remetem ao tipo IV, onde suas curvas de adsorção e dessorção indicam que os processos 

de evaporação e condensação são diferentes. Segundo os autores Teixeira et al. (2001), a 

condensação acontece dentro dos poros, onde as forças de atração são maiores, e a evaporação 

é dificultada pelo formato do poro. Quanto mais pronunciada a histerese da curva, maior a 

dispersão dos tamanhos de poros. 
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 As isotermas do carvão comercial e do CCFe apresentaram-se como do tipo II. Esse 

resultado indica que a do tipo II está mais relacionada com os microporos, enquanto que o 

tipo IV teria mais evidências de um material mesoporoso. 

 

4.1.3 Análise de DRX 

 

A Figura 4.2 refere-se aos difratogramas de raio X dos carvões do lodo de esgoto e do 

carvão comercial impregnado com ferro. Observa-se que há presença desses picos cristalinos 

nos carvões, e essa cristalinidade é decorrente das cinzas, principal resíduo da degradação de 

material carbonáceo. As cinzas do carvão por sua vez são compostas principalmente por 

sílica, e pequenas quantidades de titânio e ferro.  

As fases cristalinas foram identificadas utilizando cartas cristalográficas disponíveis 

no software Crystallographica Search-Match, as quais estão descritas na Tabela 4.3.  
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Figura 4. 2 - Difratogramas de Raio-X dos carvões do lodo de esgoto e comercial. 

 

As fases presentes foram identificadas como sendo quartzo (SiO2) - (1), em quase sua 

totalidade, com pico principal em aproximadamente 28° (2theta) como pode ser observado 

nos difratogramas. Além do óxido de silício, as cinzas do carvão também são compostas 

geralmente por outros óxidos como o titânio (TiO2) - (2) e Magnetita (Fe2O3) - (3) comumente 

encontrado nos carvões provenientes da pirólise de biomassa. Os elementos identificados 

neste trabalho serem comparados aos resultados da análise de fluorescência de Raio X, e ser 

comparado com os resultados obtidos no estudo de Nascimento (2015) e Alexandrino (2017).  

 

Tabela 4. 3 - Padrões de referência utilizados na identificação das estruturas. 

Fases identificadas Referência ICCD 

Quartzo (SiO2) 046-1045 

Anatase (TiO2) 073-1764 

Magnetita (Fe2O3) 039-1346 

 

Comparando os difratogramas, observam-se diferenças entre as intensidades de picos 

para todas as condições de tratamentos realizadas neste trabalho. Quando há aumento na 

intensidade do pico característico do material, isto indica aumento da cristalinidade na 

estrutura (Lopes et al., 2013). O carvão ativado com ácido clorídrico foi o que apresentou 

maior variação, verificado através do aumento da intensidade do pico característico como 

pode ser observado no difratograma (e), seguido do material tratado com diclorometano (b), 

ativação física (c) e com hidróxido de potássio (d) em comparação ao carvão in-natura (a). O 

carvão comercial (f) apresenta apenas um pico com elevada intensidade, comprovando a 

presença de quartzo, indicando a maior presença de cinzas no seu precursor. 
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A composição do carvão é afetada pelas condições de operação da pirólise, tais como 

temperatura, tempo de residência, bem como a origem da biomassa. No entanto, as fases 

cristalinas encontradas no carvão do lodo de esgoto são semelhantes às fases encontradas por 

(Vianna, 2013), a qual utilizou o mesmo material originado da biomassa estudada neste 

trabalho.  

 

 

4.1.4 Análise por MEV 

 

A análise morfológica permite identificar de forma geral que os carvões estudados são 

compostos de aglomerados de partículas, com formas irregulares e diferentes tamanhos. 

Identificou-se que este comportamento é dependente da biomassa utilizada e do tipo de 

tratamento (ativação química ou física e tratamento térmico) utilizado para melhorar as 

propriedades texturais do material, conforme pode ser observado na Figura 4.3. 

 

 

(Cin-nat) aumento 500X 

 

(Cin-nat) Aumento 2000X 
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(CLdicl.) aumento 500X 

 

(CLdicl.) aumento 2000X 

 

(CAFis) aumento 500X 
 

(CAFis) aumento 2000X 

 

(CAKOH) aumento 500X 

 

(CAKOH) aumento 2000X 
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(CAHCl) aumento 500X (CAHCl) aumento 2000X 

 

(CCFe) aumento 500X 

 

(CCFe) aumento 2000X 

 

Figura 4. 3 - Micrografia eletrônica de varredura dos carvões Cin-nat.; CLdicl; CAFis; CAKOH; 

CAHCl e CCFe. 

 

4.1.5. Espectroscopia com Transformada de Fourier na região do Infravermelho 

(FTIR). 

 

Os espectros FTIR dos carvões utilizados estão apresentados na Figura 4.4. Os grupos 

funcionais detectados nas amostras tratadas do lodo de esgoto foram todas similares, não 

apresentando diferenças significativas entre as mesmas. O mesmo ocorreu com as amostras do 

carvão comercial puro e impregnado com ferro, ambos apresentam espectros muito parecidos. 
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Figura 4. 4 - Espectro FTIR dos carvões ativados do lodo de esgoto e comercial. 

 

Normalmente em carvões ativados na região de 500 a 200 cm
-1

, encontram-se os picos 

referentes aos grupos carboxílicos. Nos carvões do lodo de esgoto tratados, observa-se um 

pico discreto entre 1760 e 1650 cm
-1

, de acordo com (LOPES, 2012) o mesmo representa o 

estiramento da ligação C=O, a qual aparenta pouco mais acentuada nos carvões que 

receberam ativação química. Na região entre 1000-1250 cm
-1

 encontram-se dois grupos 

funcionais distintos, o primeiro 1250 cm
-1

, de acordo com (Pedroza, 2011), representa o efeito 

do acoplamento da deformação angular no plano da ligação O-H e a deformação C-O 

característica dos ácidos húmicos presentes no lodo de esgoto, e o segundo pico, 

aproximadamente 1000 cm
-1

 indica a formação do silicato (Si-O-Si ou Si-O-C). 

C=O C=O 

C=O C=O 

O-H O-H 

O-H O-H 

Si-O-Si ou Si-O-C 
Si-O-Si ou Si-O-C 

C-O 

C-O C-O 
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Nas amostras de carvão comercial, observa-se um pico característico em 1250 cm
-1

, 

representando as ligações O-H e C-O, conforme mencionado anteriormente. 

  

4.2. Estudo dinâmico da adsorção de gases em leito fixo. 

 

A dinâmica de adsorção pode apresentar diferenças, as quais podem ser atribuídas as 

condições operacionais, à natureza química da superfície, a porosidade da partícula, aos 

efeitos da transferência de massa e da dispersão axial do gás no leito. 

A adsorção foi realizada individualmente para cada gás (H2S, NH4, CO2 e CH4) e 

depois com a mistura desses gases. Os materiais adsorventes utilizados no processo foram: 

CAFis; CAKOH; CAHCl e CCFe. As curvas de rupturas foram construídas e plotadas em termos 

da fração molar normalizada (Cs/Co) em função do tempo. Outros resultados serão 

apresentados relacionados à capacidade de adsorção do leito no ponto de ruptura bem como a 

avaliação da capacidade máxima de adsorção do adsorvente. Também será apresentado, para 

cada adsorvente, o comprimento da zona de transferência no leito ( ZTML ). O tempo para início 

da formação da ZTM depende de vários fatores como a resistência no filme gasoso que rodeia 

o sólido, natureza e composição do adsorvente, temperatura e vazão do gás.  

O estudo dinâmico de adsorção de H2S permitiu avaliar o perfil de adsorção das 

amostras em um reator de leito fixo, o ponto de ruptura, bem como o tempo de saturação do 

leito. As curvas de ruptura e saturação nos permitem evidenciar a importância da ativação e 

funcionalização dos adsorventes. 

 

4.2.1 Tempo de ruptura e de Equilíbrio 

 

A Tabela 4.4 apresenta os resultados do tempo de ruptura e de equilíbrio para os 

ensaios realizados com os gases individuais bem como a mistura desses gases com diferentes 

tipos de adsorventes. Para as amostras tratadas com os agentes químicos (KOH e HCl), 

observa-se para os gases individuais H2S e CO2, um maior tempo de ruptura e de equilíbrio, 

sendo que o HCl, apresentou melhores resultados, mostrando a importância do tratamento do 

agente químico sob o adsorvente. Esse comportamento se justifica pelo fato desse adsorvente, 

em relação ao carvão lavado com KOH, apresentar maior área superficial, volume e tamanho 

de poro, conforme os resultados da caracterização. Observa-se ainda que tanto o tempo de 

ruptura bem como o tempo para alcançar o equilíbrio foram maiores para o adsorvente CCFe, 
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seguido do CAHCl, CAKOH e CAFis. Ressalta-se também que o volume do poro segue essa 

sequência (Vporo)CCFe > (Vporo)CAHCl > (Vporo)CAKOH > (Vporo)CAFis justificando esses resultados.  

Além disso, o carvão comercial com o ferro impregnado (CCFe), apresenta em relação a todos 

os adsorventes, maior área superficial (397 m
2
/g) e maior volume de poro (0,216 cm

3
/g) 

quando comparado as demais amostras. Destaca-se também considerando a Tabela 4.1 

(análise de FRX), um elevado teor de sílica (58,8%) para o carvão CCFe, é possível que esse 

elemento apresente elevada afinidade pelos adsorvatos contribuindo assim para um maior 

tempo de ruptura e de equilíbrio.  

 

Tabela 4. 4 - Razão do tempo equilíbrio e de ruptura no processo de adsorção dos gases 

individuais e na mistura gasosa. 

  tR (min) teq (min) teq/tR 

CAFis 
H2S 

CO2 

90 

80,5 

390 

120,5 

4,33 

1,49 

CAKOH 
H2S 

CO2 

180 

106 

420 

185 

2,33 

1,74 

CAHCl 
H2S 

CO2 

400 

220 

1020 

485 

2,55 

2,20 

CCFe H2S 7620 9000 1,18 

Mistura de gases 

CAHCl 

H2S 

CO2 

185 

65,5 

475 

294,5 

2,56 

4,49 

 

Utilizando uma mistura de gases (CH4, NH3, H2S e CO2) alimentando o leito 

adsorvente, observa-se, considerando o material CAHCl, que a presença de outros gases 

influencia no tempo de ruptura bem como no de equilíbrio, reduzindo esses valores de forma 

significativa.  

Ressalta-se que para os ensaios realizados com a mistura de gases, a razão mássica do 

CO2 (ppmCO2)/gAdsorvente é 2,6 vezes maior que a razão utilizada no experimento com o CO2 

individual. Isto faz com que o ponto de ruptura e o tempo de saturação do leito sejam 

alcançados bem mais cedo. No presente estudo considerando a razão teq/tR, o tempo de 

saturação da coluna é atingido mais rapidamente para as amostras CCFe, sendo distanciado 

para a amostra CAHCl (4,49), no experimento com mistura de gases, mostrando a influência da 

presença de outros gases no processo de adsorção.  
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4.2.2 Comprimento da Zona de Transferência no Leito. 

 

O cálculo do Comprimento da Zona de Transferência (ZTM), utilizando a equação 3.1 

foi realizado para os gases individuais H2S (utilizando os adsorventes CAFis, CAKOH, CAHCl e 

CCFe) e CO2 (com todos os adsorventes exceto o CCFe), bem como para esses presentes em 

uma mistura com CH4 e NH3. A purificação de um gás presente em uma mistura é perfeita até 

o ponto de ruptura. A partir desse ponto a purificação torna-se comprometida. Os resultados 

são apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4. 5 – Comprimento da Zona de Transferência dos gases com diferentes adsorventes. 

Adsorventes 

Gases Individuais Mistura 

H2S 

LZTM (cm) 

CO2  

LZTM (cm) 

H2S 

LZTM (cm) 

CO2 

LZTM (cm) 

CAFis 10,82 2,2 - - 

CAKOH 6,93 4,1 - - 

CAHCl 7,56 8,1 2,55 3,69 

CCFe 1,44 - - - 

 

Os resultados apresentados na Tabela 4.5 indicam, para os ensaios com H2S, que o 

tratamento com os agentes químicos KOH e HCl reduzem a zona ZTM (6,93 e 7,56 cm, 

respectivamente, contra 10,82 cm para o CAFIS) e consequentemente, a razão teq/tR é menor.  

 Observa-se que, para os ensaios realizados com a amostra CCFe (com o H2S) se 

apresenta mais eficiente em termos de menor valor da ZTM (1,44 cm), ou seja, menor 

resistência à transferência de massa, da camada gasosa, oferecida nessa região. Ou seja, o gás 

de alimentação dar sinais que não está sendo adsorvido em sua plenitude e, portanto, liberado 

imediatamente para fora do sistema. O comprimento da zona de transferência encontrado por 

Guo et al., (2007), utilizando carvão ativado originado da casca de palma ativada com H2SO4 

(SA = 1014 m
2
/g) e KOH (SA = 1148 m2/g) foi de 1,9 e 2,1 cm, respectivamente. 

Em relação aos ensaios realizados com a mistura de gases e com CAHCl, considerando 

o H2S e CO2, os valores da ZTM são menores que aqueles obtidos com os gases alimentados 

individualmente. Isto se justifica que a presença de outros gases (CO2, H2S e NH3) parece não 

contribuir para o aumento da resistência no filme, promovendo rápida dessorção dos gases de 

alimentação.  
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Em termos de saturação, na zona ZTM, para a amostra CCFe (ensaio com H2S), 

praticamente todo o gás de alimentação é liberado rapidamente pra fora do leito, ou seja, 

define-se mais rapidamente a sua operacionalidade além do leito estar pronto para ser 

regenerado. A Tabela 4.4, justifica isto, indicando que o tempo para alcançar o equilíbrio é 

muito próximo do tempo de ruptura (teq/tR = 1,18), ou seja, menor ZTM. A curva de ruptura 

para a amostra CAFIS (com H2S) apresenta maior gradiente de concentração e 

consequentemente maior resistência de transferência de massa no filme, pois o tempo para 

atingir o equilíbrio ou a saturação da coluna é 4,33 vezes o tempo de ruptura.  

 

4.2.3 Curva de Ruptura 

 

O padrão geral das curvas de ruptura (Figura 4.5 e 4.6), para os diferentes gases 

estudados foi obtido conforme o esperado para as amostras analisadas: CAFis; CAKOH; CAHCl e 

CCFe expressas em termos da fração molar normalizada (C/C0) em função do tempo, 

conforme apresentadas no Anexo 1. Representam-se abaixo as curvas de rupturas, para o H2S 

e CO2 (Figuras 4.5 e 4,6, respectivamente), com as respectivas inclinações, cujo 

comportamento está associado à resistência a transferência de massa, saturação da coluna, 

dessorção do gás de alimentação e, consequentemente, a operacionalidade da coluna. Destaca-

se maior inclinação (curva mais fechada com menor região entre os pontos de ruptura e de 

saturação) da curva para a amostra CCFe (com H2S), indicando menor resistência à 

transferência de massa oferecida pelo filme gasoso sob a superfície do adsorvente. Nesta 

situação o adsorvente já tem sido saturado não havendo, portanto, mais transferência do gás 

em direção ao adsorvente, e consequentemente nenhuma adsorção. A partir desse momento a 

concentração do gás no afluente aumenta rapidamente alcançando o seu valor de alimentação.   

Considerando a amostra CAHCl e os experimentos com o H2S e CO2 alimentados 

individualmente, as inclinações das curvas são menores (maior região entre o ponto de ruptura 

e o ponto de equilíbrio), promovendo uma região de maior resistência à transferência de 

massa acarretando menor velocidade de transferência, uma vez que o gradiente de 

concentração é mais significativo e a dessorção do gás ocorre de forma mais lenta para o 

exterior. Ressalta-se que dentre os carvões tratados do lodo, o CAHCl apresenta maior volume 

(0,185 cm
3
/g), tamanho médio de poros (29,94 Å), maior tempo de ruptura e de equilíbrio. 

Considerando a região abaixo da curva de ruptura localizada entre o ponto de ruptura e 

de equilíbrio (região da ZTM), o tratamento dado ao carvão da pirólise utilizando KOH e HCl 
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(experimentos com o H2S alimentado sozinho bem como presente na mistura), praticamente 

não influenciou o tempo para alcançar o equilíbrio. Observe que a razão teq/tR é praticamente 

o mesmo (2,33 e 2,55) para os dois tipos de tratamento.  Esse comportamento se estende ao 

ensaio realizado com o H2S presente na mistura gasosa (Figura 4.7), onde a razão teve como 

valor 2,56. Isto significa que, após o ponto de ruptura a resistência oferecida pelos demais 

gases (NH3 e CO2) no processo de adsorção é desprezível.  
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Figura 4. 5 - Adsorção dinâmica de H2S para as amostras CAFis; CAKOH; CAHCl e CCFe. 

 

Segundo Nascimento et al. (2014), quanto mais aberto (maior ZTM) é o formato da 

curva, maior é a resistência oferecida, através da camada gasosa localizada na superfície do 

leito. A curva torna-se mais fechada à medida que a resistência à transferência de massa 

diminui, ou seja, o gás atinge rapidamente a sua concentração de entrada. Quanto mais 

inclinada a curva, mais próximo é seu comportamento do ideal, e consequentemente, o 

processo de purificação do gás quando este se encontra presente em uma mistura gasosa. 

Além disso, a coluna estará pronta para regeneração.  

Conforme a Figura 4.6, para a amostra CAFis, o comportamento da curva é ideal para o 

CO2 considerando a  inclinação, porém, o valor do ponto de ruptura é baixo. 
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Figura 4. 6 - Adsorção dinâmica de CO2 das amostras CAFis; CAKOH e CAHCl. 

 

Os resultados obtidos na adsorção da mistura gasosa estão representados pelas curvas 

na Figura 4.7.  
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Figura 4. 7 - Adsorção dinâmica da mistura gasosa na amostra CAHCl. 

 

De acordo com a Figura 4.7 podemos afirmar que enquanto o CH4 não é adsorvido no 

carvão (CAHCl), o gás NH3 é totalmente adsorvido  e, portanto, não liberado, até os 500 

minutos de operação. Ressalta-se que sua concentração na mistura é baixa (45 ppm). 

Realizando o experimento apenas com o NH3 utilizando o mesmo carvão, os resultados 

mostraram que a adsorção desse gás também foi completa, não apresentando ruptura durante 

9000 minutos. 
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De acordo com Canabrava et al. (2005), o metano não é adsorvido em baixas pressões 

por materiais com área superficial menor que 1500 m²/g, caso dos adsorventes utilizados neste 

trabalho. 

Ressalta-se que sendo a lavagem do carvão do lodo de esgoto realizada até a 

neutralidade do pH, indica que todo o HCl ou KOH foi eliminado da estrutura do material, 

justificado pelo valor da concentração de saída ter alcançado o valor da concentração de 

alimentação, caracterizando assim o controle total exercido pelo processo da adsorção física, 

indicando que não houve qualquer tipo de reação entre os gases e esses agentes químicos. 

Além disso, as análises de FRX (Tabela 4.1) não identificaram nenhum elemento na estrutura 

do adsorvente relacionado aos agentes químico utilizados no tratamento do carvão. 

 

4.2.4 Capacidade e Percentual de Adsorção 

 

Para os gases individuais, H2S e CO2, bem como estes presentes, respectivamente, em 

uma mistura gasosa, constituída de CH4 e NH3, utilizando diferentes tipos de adsorventes, a 

Tabela 4.6 apresenta os valores calculados do percentual máximo de adsorção (% Máximo 

Adsorvido) estimado nas condições de operação tendo como base a razão entre a área total em 

cima da curva de ruptura (Anexo 3) e o tempo desde o inicio do processo de adsorção até o 

tempo de equilíbrio (Tabela 4.4), da capacidade de adsorção no ponto de ruptura (qR), 

calculada pela Equação 3.3, a capacidade de adsorção na zona ZTM, (qZTM) obtida  pela 

equação 3.4, e a capacidade máxima de adsorção do gás durante o processo (qmàx), calculado 

pela soma de qR e qZTM. 

A Tabela 4.6 mostra que o processo de tratamento químico do carvão (com 

consequências nos resultados das caracterizações), tem um papel importante na adsorção dos 

gases. Ou seja, % adsorvido, qR, qZTM e qmàx apresentam valores mais elevados quando o 

carvão é tratado quimicamente com KOH ou HCl. Observa-se que, para os dois gases, tanto a 

capacidade de adsorção no ponto de ruptura, na zona ZTM, como a máxima capacidade de 

adsorção são maiores para o carvão tratado com o HCl, independente da natureza do gás. O 

carvão ativado com HCl de acordo com a análise de BET, apresentou maior área superficial 

específica (248 m²/g), comparado ao carvão ativado com KOH (122 m²/g) e CAFis (88 m²/g). 
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Tabela 4. 6 – Percentual adsorvido, capacidade máxima de adsorção e no ponto de ruptura 

para os gases individuais e na mistura gasosa. 

Adsorvente 

% Máximo 

Adsorvido 
qR (mg/gAds) qZTM (mg/gAds) qmàx (mg/gAds) 

H2S CO2 H2S CO2 H2S CO2 H2S       CO2 

Gases Individuais 

CAFis 46,1 76 148,02 77.675,43 4,94 509,4 152,96 78.184,83 

CAKOH 62,5 66 296,05 102.280,7 4,53 704,6 300,58 102.985,3 

CAHCl 61,4 75 657,89 212.280,7 12,44 6.104,3 670,33 218.385,0 

CCFe 94,9  12.532,9 - 50,64 - 12.583,54  

Mistura de gases 

CAHCl 71,8 55 274,10 106.479,16 7,87 11.078,21 281,97 117.557,37 

 

Para os ensaios realizados com o H2S, considerando o percentual máximo adsorvido 

bem como a capacidade máxima de adsorção, valores maiores foram obtidos para a amostra 

CCFe (94,9% e 12.583,54 mg/gAds, respectivamente) e, dentre os carvões da pirólise, o valor 

mais elevado foi para o CAHCl (670,33mg de H2S/g de adsorvente). Esses resultados se 

justificam em razão desse material se caracterizar como sólido microporoso, portanto 

indicado, para adsorção de gases. Além disso, o CCFe apresenta maior área superficial 

específica e volume total de poros de acordo com a análise de BET. Ou seja, os resultados 

mostras que o elemento ferro adicionado à estrutura e o elevado teor de SiO2 ocasionaram 

melhor desempenho desse adsorvente. 

Observa-se na literatura (item 2.2.6, pg. 34) que diversos foram os materiais (caulim, 

carvão comercial, Desorex e lodo seco) e as condições operatórias utilizadas nos processos de 

adsorção de H2S e CO2. A concentração de H2S variou entre 50 à 1000 ppm. A capacidade de 

adsorção variou entre 3,3 x 10
-3

 (caulim) à 62 mg de H2S/g de adsorvente com o lodo de 

esgoto. No presente trabalho (Tabela 4.6), a capacidade máxima de adsorção para o H2S, com 

os diferentes materiais originados da pirólise do lodo de esgoto, atingiu valores entre 152,9 à 

12.583,54 mg de H2S/g de adsorvente. Com o H2S presente na mistura qmàx = 281,97 mg de 

H2S/g de adsorvente.  

 De acordo com a Tabela 4.4, os ensaios com o carvão da pirólise e o CO2 individual, 

resultaram em um qmax. entre 78.184,83 e 218.385,0 mg de CO2/g de adsorvente e, com CO2 

presente na mistura qmàx = 117.557,37 mg de CO2/g de adsorvente. 



Tese de Doutorado  Capítulo 4 – Resultados e discussões 

 

75 

Rosangela Dala Possa 

 

 Nascimento (2015), estudou a adsorção do gás CO2 os valores de qZTM encontrados 

na literatura estiveram entre 176 à 250 mg de CO2/g de adsorvente (carvão de serragem), na 

concentração de CO2 de 4000 ppm.  

 Vale salientar que valores diferentes da massa e comprimento do leito, da vazão e 

concentração de alimentação do gás influência significativamente a capacidade máxima de 

adsorção do adsorvente conduzindo-o a valores diferentes. No presente trabalho, para o H2S, a 

razão entre a concentração do gás/massa de leito foi mantida praticamente constante.  

Por outro lado, o desempenho do material (CAHCl) é modificado (caso do H2S) 

significativamente, (qmax. cai de 670,33 para 281,97 mg de H2S/g de adsorvente) quando uma 

mistura de gases alimenta o leito, indicando que a influência de outros elementos presentes na 

mistura modifica o comportamento do adsorvente no processo de adsorção, porém, o qmàx 

obtido ainda continua elevado. Diante desse comportamento é provável que para o H2S na 

presença de outros gases na mistura parece influenciar na polaridade desse gás junto aos 

elementos que constituem a composição do adsorvente. A capacidade de adsorção máxima 

continua elevada para o CO2 (117.557,37 mg de CO2/g de adsorvente) indicando que o 

material adsorvente obtido da pirólise do carvão do lodo, submetidos aos tratamentos de 

ativações no presente trabalho, apresenta-se como um potencial para adsorção desse gás 

presente em uma mistura. 

Convertendo a quantidade máxima adsorvida por grama de adsorvente (qmàx, mg/gAds), 

em mg/L, visando comparar com a concentração do gás de alimentação, teremos para o H2S 

(12.583,54 mg/gAds), o valor de 510,05 mg/L e para o CO2 (218.385,0 mg/gAds), o valor de 

204.273,9 mg/L. Esses valores foram encontrados multiplicando o qmáx (Tabela 4.6) pela 

massa do adsorvente utilizado no processo, em seguida, dividindo esse valor, pelo volume do 

gás introduzido na coluna (vazão do gás x tempo estequiométrico). Esse tempo corresponde, 

na curva de ruptura a C/Co = 0,5. 

 

4.3 Perspectivas do processo de Purificação do Metano a partir de dejetos suínos 

 

Diante dos resultados obtidos acima, com gases individuais e mistura sintética dos 

mesmos, pode-se afirmar que o carvão da pirólise do lodo, tratado física e quimicamente, 

pode ser utilizado satisfatoriamente no processo de purificação do CH4 originado, juntamente 

com os gases NH3, H2S e CO2, da fermentação de dejetos suínos. É evidente que parece 

necessário realizar experimentos a título de se averiguar para a mistura CO2 + H2S, se o CO2 

influencia a adsorção do H2S ou vice-versa.  
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Entretanto, os gases oriundos da fermentação dos dejetos suínos podem sim ser 

diretamente alimentados ao leito constituído de carvão originado da pirólise do lodo de 

esgoto. É importante ressaltar que, a purificação e consequente armazenagem do metano 

devem acontecer até o ponto de ruptura e que, o leito adsorvente seja ou regenerado ou 

substituído antes dos 185 min (ponto de ruptura), uma vez que, nesse tempo, o H2S deixa de 

ser adsorvido totalmente pelo adsorvente. Sabe-se que, a presença do H2S em qualquer fase 

gasosa limita uma possível aplicação de qualquer gás, em particular do CH4, gás este que 

pode ser utilizado em motores que funcionam com gás natural, uma vez que o processo de 

corrosão pode danificar os equipamentos.   

  

4.4. Modelagem do processo dinâmico de adsorção 

 

Os dados dos parâmetros conhecidos para o modelo de adsorção encontram-se na 

Tabela 4.7. Para estimar os coeficientes do modelo dinâmico, os valores da porosidade do 

leito, a densidade da partícula a densidade do leito e a velocidade superficial da fase fluída 

foram utilizadas de Nascimento, 2014, uma vez que a mesma utilizou o mesmo carvão da 

pirólise do lodo de esgoto (aplicado à adsorção do CO2), a mesma metodologia do processo 

de ativação nas mesmas condições de operação (T, vazão do gás e tamanho do reator) 

alterando apenas a concentração do agente ativante. A porosidade da partícula foi tomada 

constante e igual a 0,5 considerando valores reportados na literatura e também pelo fato desse 

valor não afetar significativamente a resposta do modelo desenvolvido. 

 Para obtenção das curvas do modelo as equações 3.6 e 3.15 foram utilizadas. Essas 

curvas foram comparadas as curvas experimentais obtidas no estudo de adsorção dos gases 

(H2S, CO2 individuais e presentes na mistura com CH4 e NH3) em leito fixo, com os materiais 

adsorventes CAFis, CAKOH e CAHCl, sendo apresentadas nas Figuras 4.8 (para o H2S) e 4.9 

(para o CO2), onde se observa que o modelo aplicado apresentou uma resposta satisfatória em 

relação aos dados experimentais, sendo, portanto, validado. 
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Tabela 4. 7 – Valores dos parâmetros utilizados na modelagem do processo de adsorção 

dinâmica do H2S e do CO2 individuais e na mistura gasosa. 

Parâmetros 

Gás 
Co 

(mol/dm³) 

v 

(dm/min) 
L (dm) ρb (g/dm³) 

ρp 

(g/dm³) 
rp (dm) εb εp 

H2S 

Individual 
0,0176 1,6 0,86 166,65 555,5 0,00033 0,7 0,5 

CO2 

Individual 
8,0 1,6 0,86 166,65 555,5 0,00033 0,7 0,5 

CO2 na 

mistura 
6,9 1,6 0,29 166,65 555,5 0,00033 0,7 0,5 

H2S na 

mistura 
0,0052 1,6 0,29 166,65 555,5 0,00033 0,7 0,5 
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Figura 4. 8 - Adsorção do H2S. 
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Figura 4. 9 - Adsorção do CO2 

 

A Tabela 4.8 apresenta os resultados da estimação dos parâmetros do modelo, 

denominados, coeficiente de transferência massa no filme gasoso que rodeia a partícula, 

difusividade efetiva e dispersão longitudinal no leito, para os diferentes tipos de adsorventes 

utilizados na adsorção do CO2 e H2S. 

Os resultados encontrados na Tabela 4.8 para o coeficiente externo de transferência de 

massa variaram, para o H2S individual de 1x10
-4

  à 1,3 x 10
-6

 dm/min e para o CO2 individual, 

de 4,4 x 10
-5

 – 9,5 x 10
-6

 dm/min. Esses coeficientes deveriam se apresentar com a mesma 

ordem de grandeza uma vez que o mesmo é influenciado pelo diâmetro de partícula e pela 
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vazão da fase gasosa. Ressalta-se que esses parâmetros foram mantidos constantes no estudo 

da adsorção dinâmica realizado no presente trabalho. Portanto, os valores obtidos para o 

coeficiente externo de transferência de massa são baixos, em razão do baixo valor da vazão do 

gás, indicando que a transferência do gás através do filme gasoso que rodeia a partícula é 

lenta, consequentemente o leito levará mais tempo para saturar completamente (HAMEED et 

al. 2014; e NASCIMENTO, 2015). 

 

Tabela 4. 8 - Coeficientes estimados pelo modelo dinâmico na adsorção do H2S e CO2 bem 

como presentes na mistura gasosa. 

H2S Individual CAFis CAKOH CAHCl 

ks (dm/min) 6,6x10
-5

 1x10
-4

 1,3x10
-6

 

De(dm
2
/min) 2,7x10

-2
 4,4x10

-3
 1x10

-3
 

DL(dm
2
/min) 2,9x10

-6
 1x10

-3
 5,8x10

-6
 

CO2 Individual 

ks (dm/min) 4,4x10
-5

 5,9x10
-5

 9,5x10
-6

 

De(dm
2
/min) 2,8x10

-3
 1,81x10

-2
 2,4x10

-2
 

DL(dm
2
/min) 7,8x10

-6
 8,5x10

-7
 3,5x10

-7
 

H2S na Mistura 

ks (dm/min) - - 3,6x10
-6

 

De(dm
2
/min) - - 1,2x10

-2
 

DL(dm
2
/min) - - 8,6x10

-6
 

CO2 na Mistura 

ks (dm/min) - - 2,2x10
-5

 

De(dm
2
/min) - - 1,2x10

-2
 

DL(dm
2
/min) - - 2,7x10

-6
 

  

Em contrapartida, comparando os valores do coeficiente de transferência de massa 

para os ensaios realizados com o adsorvente CAHCl para adsorção do  H2S individual bem 

como este o presente na mistura gasosa comercial, observa-se que os mesmos apresentam a 

mesma ordem de grandeza (1,3 x 10
-6

 e 3,6 x 10
-6

 dm/min). Além disso, os valores de ks para 

os ensaios realizados, com o CAHCl na adsorção do H2S e CO2 individual, são levemente 

inferiores aos encontrados para o H2S e CO2 presentes na mistura. Esses resultados mostram 

que é provável que a presença do NH3 na superfície do leito, durante todo o processo, jogue 
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um papel importante na adsorção do H2S e CO2, além daquela promovida pelo adsorvente.  

Nascimento (2015), utilizou carvão ativado originado da pirólise do lodo de esgoto (tratado 

com KOH 2M), bem como da pirólise da madeira, na adsorção de CO2, na temperatura de 

25
o
C, encontrou valores de ks entre 1,52 x 10

-4
 dm/min (carvão do lodo) e 1,87 x 10

-5
 dm/min 

(carvão da madeira). De acordo com (PEVIDA et al, 2011) estes parâmetros indicam que a 

transferência de massa está acontecendo de forma muito lenta. 

Na Tabela 4.8, os valores da difusividade efetiva variaram entre 4,4 x 10
-3

 dm
2
/min 

(H2S individual com o adsorvente CAKOH) à 1,2 x 10
-2

 dm
2
/min (caso do H2S e CO2 presentes 

na mistura). Ressalta-se que a difusividade está intrinsicamente relacionada com choque 

intermolecular no interior do poro, o seu volume e a temperatura. Ou seja, no experimento 

com o H2S individual, a difusividade efetiva é maior para o CAFis (2,7 x 10
-2

 dm
2
/min) 

quando comparado ao CAHCl (1x 10
-3

 dm
2
/min) e CAKOH (4,4 x 10

-3
 dm

2
/min). Isto é 

justificado também pela sequência: (Vporo)CAFis  < (Vporo)CAKOH < (Vporo)CAHCl. Observa-se nas 

análises de B.E.T, o volume total de poro para o CAFis é menor que os demais carvões 

ativados. Poderemos ter nesse caso, uma difusão de Knudsen onde o choque do gás é 

predominante com a parede do tubo, ou mesmo, entre a parede e o centro do poro (difusão 

combinada), contribuindo com um maior valor da difusividade. 

Já em relação ao CO2 individual, a difusividade efetiva (2,8 x 10
-3

 dm
2
/min) para a 

amostra CAFis é menor em relação os demais materiais. Isto pode estar associado ao peso 

molecular do CO2 que sendo maior, a mobilidade desse gás no interior do poro é reduzida 

contribuindo para um menor valor da difusividade efetiva.  

Em relação à mistura de gases, os valores das difusividades efetiva encontrada para o 

H2S e CO2, com o material CAHCl, foram iguais e portanto, da mesma ordem de grandeza (1,2 

x 10
-2

 dm
2
/min). Assim, esses valores se apresentaram maiores que os encontrados para os 

ensaios com o H2S e CO2 alimentados individualmente. É provável que a presença de outros 

gases na mistura proporcione uma maior colisão entre os mesmos, e consequentemente, maior 

difusividade efetiva. 

A dispersão axial através do leito depende de alguns fatores como, por exemplo, o 

comprimento da coluna ou do leito, a vazão do gás de alimentação, o tamanho de partículas e 

a porosidade do leito. Valores diferentes encontrados da dispersão axial justifica-se, 

provavelmente, em razão da forma de empacotar o leito o que deve ter conduzido à 

modificação na porosidade do leito alterando o valor da dispersão axial (GUNN, 1969, 

ROEMER, 1962 e DELGADO 2006). No presente trabalho o comprimento do leito utilizado 
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no processo de adsorção dinâmica foram diferentes, ou seja, para os ensaios com gases 

individuais o comprimento foi de 8,7 cm e para a mistura gasosa 2,9 cm. As demais condições 

operatórias foram mantidas constantes para as diferentes amostras. Para os ensaios com H2S 

individual, os valores da dispersão axial através do leito se apresentaram menores para os três 

tipos de adsorventes indicando uma provável existência de tendência de um perfil de 

velocidade plano (fluxo pistão), pelo fato do comprimento do leito ser maior que o dos 

ensaios com a mistura de gases.  

Na modelagem da mistura gasosa avaliamos apenas o CO2 e o H2S, pois foram apenas 

os dois componentes que apresentaram curva de ruptura (lembrando que o NH3 é totalmente 

adsorvido no leito enquanto o CH4 não apresentou nenhuma adsorção). Os parâmetros do 

processo de adsorção de ambos estão apresentados na Tabela 4.8, e os gráficos com as curvas 

experimentais e calculadas estão representadas na Figura 4.10. 
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Figura 4. 10 - Comparação entre a curva de ruptura experimental e a do modelo proposto para 

a amostra CAHCl na adsorção do H2S e CO2. 

 

 O perfil de curva encontrado é similar às curvas obtidas na adsorção dos gases 

individuais, e o modelo utilizado apresentou-se satisfatório, validando os parâmetros 

estudados.  
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5. CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 

 

O presente trabalho estudou o tratamento físico e químico do carvão obtido da pirólise 

do lodo de esgoto, utilizando os agentes ativantes KOH e HCl, no processo de adsorção em 

leito fixo, dos gases comerciais H2S, NH4, CO2 e CH4, bem como estes presentes em uma 

mistura, avaliando o comprimento da zona ZTM, as curvas de rupturas, a capacidade de 

adsorção do adsorvente, e por fim, o modelo dinâmico, o qual permitiu estimar o coeficiente 

de transferência de massa no filme gasoso que rodeia a partícula, a difusividade efetiva no 

interior da partícula e a dispersão axial através do leito do reator. Diante dos resultados 

obtidos, as conclusões e sugestões são detalhadas a seguir. 

 

5.1 Conclusões 

 

1- Visando a purificação de um gás presente em uma mistura, o adsorvente ideal para 

o processo será aquele que apresenta as seguintes características: maior área 

especifica, capacidade máxima de adsorção, maior teor de Fe2O3 e SiO2, maior 

tempo de ruptura e promova menor ZTM; 

2- O tratamento físico e químico do carvão da pirólise do lodo é necessário uma vez 

que modificou significativamente as suas propriedades dando-lhe caraterísticas 

para ser utilizado como adsorvente potencial na adsorção de gases em mistura que 

fazem parte da composição daqueles originados do processo fermentativo de 

dejetos suínos; 

3- O carvão originado da pirólise do lodo não apresenta, nas condições operatórias 

estudadas, nenhuma afinidade pelo CH4; 

4- O emprego do HCl no tratamento químico do carvão do lodo se mostrou mais 

eficiente que aquele realizado com o KOH, uma vez que, favoreceu maior área 

superficial especifica (19 vezes maior), maior volume de poro, maior ponto de 

ruptura e maior capacidade máxima de adsorção; 

5- No tratamento físico em meio alcalino, obtivemos carvões mesoporosos, com 

volume de poros entre 0,02 e 0,1 cm
3
/g. Na ativação ácida obtivemos carvões 

microporosos com valores do volume de poros entre 0,15 – 0,5 cm
3
/g; 
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6- Os elementos óxidos (Fe2O3 e SiO2) que constituem a estrutura do carvão, bem 

como a composição dos mesmos, apresentam um papel importante na adsorção dos 

gases; 

7- O carvão ativado, oriundo da pirólise do lodo de esgoto, apresenta grande 

potencial de aplicação no processo de adsorção gasosa; 

8- No estudo da adsorção com mistura de gases, a presença da amônia (em pequenas 

concentrações) na superfície do leito praticamente não influenciou na capacidade 

de adsorção do adsorvente em capturar o H2S e CO2; 

9- O modelo de adsorção proposto no estudo dinâmico em leito fixo se ajustou 

satisfatoriamente aos pontos experimentais; 

10- Tendo em vistas os parâmetros estimados a partir do modelo proposto, pode-se 

afirmar que a transferência de massa externa no filme gasoso que rodeia a partícula 

é lenta, havendo, portanto, necessidade de aumentar o fluxo dos gases no leito; 

11- A presença dos gases na mistura modifica o tempo de ruptura dos mesmos, a 

dessorção da superfície do material adsorvente bem como a difusividade efetiva no 

interior da partícula; 

12- O processo de purificação do metano pode ser alcançado desde que esse gás seja 

armazenado, durante o processo de adsorção, antes dos 65,5 minutos (dessorção do 

CO2) de operação uma vez que, nas condições operatórias utilizadas, o H2S, CO2 e 

o NH3 permanecem adsorvidos no adsorvente; 

13- O biogás pode ser destinado ao uso de gás veicular, se armazenado antes dos 65,5 

minutos, pois nesse tempo, atende as especificações da ANP. 

 

5.2 Perspectivas para Trabalhos Futuros 

 

Diante dos resultados encontrados, e visando dar continuidade ao presente trabalho 

serão propostas as seguintes etapas para serem desenvolvidas em experimentos futuros: 

 

1- Testar o carvão comercial impregnado com ferro com outros gases além do H2S; 

2- Avaliar a capacidade de adsorção do carvão CAHCl apenas com dois elementos na 

mistura, ou seja, CO2 e H2S; 

3- Estudar mais aprofundado a influência do teor de Fe2O3 na adsorção dos gases; 
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4- Realizar experimentos com vazões maiores da fase gasosa (> 50 mL/min) e maior 

comprimento do leito; 

5- Manter o mesmo comprimento do leito ou a mesma massa de adsorvente no estudo 

da adsorção dos gases individuais e presentes na mistura; 

6- Manter constante a razão mássica CO2 (ppmCO2)/gAdsorvente, para os ensaios de 

adsorção com gases individuais bem como presentes na mistura; 

7- No processo de lavagem do carvão, dar condições para que os agentes químicos 

ativantes permaneçam em sua estrutura. Ou seja, avaliar a capacidade de adsorção 

do material em presença de reações químicas que podem acontecer com os gases 

adsorventes; 

8- Testar novos carvões da pirólise visando a viabilidade econômica do processo; 

9- Utilizar um sólido inerte, com as mesmas características do carvão utilizado, 

porém, sem a presença dos óxidos, visando averiguar o papel do Fe3O2 e SiO2 no 

processo de adsorção. Ou, utilizar um adsorvente com as mesmas características, 

porém, apenas com F3O2 ou mesmo SiO2 presente; 

10- Desenvolver um modelo com intuito de avaliar a constante de equilíbrio e de 

adsorção no processo com os gases individuais e presentes na mistura; 

11- Estudar a adsorção dos gases originados do processo de fermentação dos dejetos 

suínos. 

12-  Utilizar leitos alternativos (microporosos e mesoporosos) para a adsorção dos 

diferentes gases na mistura. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Curvas da adsorção dinâmica de H2S para as amostras CAFis; CAKOH; CAHCl e CCFe. 
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Anexo 2. Curvas da adsorção dinâmica de CO2 das amostras CAFis; CAKOH e CAHCl. 
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Anexo 3 – Áreas abaixo e acima da curva de ruptura, no tempo de equilíbrio e na diferença do 

tempo de equilíbrio e ruptura. 

 

Adsorvente 
Área abaixo da curva (teq - tr) Área máxima acima da curva (zero até teq.) 

H2S CO2 H2S CO2 

Gases individuais 

CAFis 210,14 28,33 179,86 92,17 

CAKOH 157,53 62,32 262,47 122,68 

CAHCl 393,71 121,14 626,29 363,86 

CCFe 459,19 - 8.540,81 - 

Mistura gasosa 

CAHCl 133,65 129,94 341,35 164,5 

 

A área total em cima da curva (teq.- tR) foi calculada traçando um retângulo tendo 

como base a altura C/Co de zero até 1 (eixo do Y) e o tempo de equilíbrio (eixo dos X). A área 

desse retângulo subtraída da área abaixo da curva de ruptura nos fornece a área total acima da 

curva de ruptura. 
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Anexo 4 – Kit portátil Biogás – limites de detecção. 

 

O Fotocolorímetro utilizado na quantificação dos componentes H2S e NH3 apresenta 

os seguintes limites de detecção: 

 Método do Azul de metileno - H2S: 0 – 1020 ppmV 

 Método Azul de indofenol - NH3: 0 – 1310 ppmV 

A concentração de CO2 e CH4 é medida por diferença de volume, conforme Método de 

Orsat, onde as concentrações são medidas de 0 a 100% para ambos os compostos. 

 


