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RESUMO 

RAIA, Fernando S. Remoção de H2S por absorção química com solução contendo 
íons de ferro.  2015. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 
2015. 

A grande quantidade de dejetos gerados na produção agroindustrial pode servir de 
matéria prima para a geração de biogás, proveniente da digestão anaeróbia dos 
resíduos. Pode-se ressaltar uma diversificação da matriz energética brasileira quando 
comparado aos anos anteriores. O século XXI está se tornando o da era dos gases, 
com destaque para o biogás, mudando nosso modelo atual de crescimento para um 
modelo descentralizado. Investir em biogás significa estar ligado ao futuro. Porém, por 
mais que o biogás tenha um elevado poder calorífico, proveniente do metano (CH4), 
o sulfeto de hidrogênio (H2S) torna-se um impasse para o seu uso, pois para 
concentrações variando até 3%, causa sérios problemas aos materiais (corrosão) e 
também aos seres vivos. Por isso é necessário um processo de purificação do biogás. 
Assim, este trabalho visa avaliar a eficiência na remoção do H2S, por meio de uma 
solução contendo íons de ferro (Fe2+ e Fe3+). Para se preparar esta solução utilizou-
se a metodologia da eletrólise, onde é necessária uma certa condutividade elétrica 
para que o processo ocorra. Dessa forma, foram analisados os sais nitrito de sódio 
(NaNO2), nitrato de sódio (NaNO3), cloreto de sódio (NaCl) e fosfato de sódio dibásico 
(Na2HPO4) para que a eletrólise ocorresse. Os ensaios foram conduzidos em um 
módulo, em escala de bancada, alimentado com biogás proveniente do frigorífico. As 
análises da composição do biogás, antes e após a purificação, foram realizadas em 
um Cromatógrafo a Gás com Detector de Condutividade Térmica (CG-DCT). Os 
resultados mostraram que a solução de íons de ferro, preparada com o sal Na2HPO4, 
foi a mais indicada para ser utilizada no módulo. Observou-se, pelos testes, que pode 
ter ocorrido uma efetiva remoção do H2S ou ainda ter ocorrido uma diluição do biogás 
no volume vazio do módulo, não sendo possível se obter um valor quantitativo para 
sua remoção.  

Palavras-chave: Biogás. Sulfeto de hidrogênio. Sistema de purificação. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

RAIA, Fernando S. Removal of H2S by chemical absorption with a solution 
containing iron ions. 2015. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em 
Engenharia Ambiental) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Medianeira, 
2015.  

The large amount of waste generated in the agro-industrial production can serve as 
raw material for the generation of biogas from the anaerobic digestion of waste. Can 
emphasize the diversification of the Brazilian energy matrix when compared to 
previous years. The twenty-first century is becoming the era of gases, especially 
biogas, changing our current growth model to a decentralized model. Investing in 
biogas means being connected to the future. But however that biogas has a high 
calorific value, from methane (CH4), hydrogen sulfide (H2S) becomes a halt to their 
use, because at concentrations ranging up to 3%, causes serious problems to the 
materials (corrosion) and also to living beings. So we need a biogas purification 
process. Thus, this study aims to evaluate the efficiency in the removal of H2S by 
means of a solution containing iron ions (Fe2+ and Fe3+). To prepare this solution we 
used the methodology of electrolysis, in which a certain electrical conductivity is 
required for the process to occur. Thus, the sodium salts were analyzed nitrite 
(NaNO2), sodium nitrate (NaNO3), sodium chloride (NaCl) and sodium phosphate 
dibasic (Na2HPO4) for electrolysis to occur. The tests were conducted in a module, 
bench scale, fueled with biogas from the refrigerator. The biogas composition analyzes 
before and after purification, were performed on a Gas Chromatograph with Thermal 
Conductivity Detector (GC-TCD). The results showed that the solution of iron ions, 
prepared with Na2HPO4 salt was the most suitable for use in the module. It was 
observed by tests that may have been an effective removal of H2S occurred or a 
dilution of biogas in the void volume of the module, it is not possible to obtain a 
quantitative value for its removal. 

Keywords: Biogas. Hydrogen sulfide. Purification system. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com as questões ambientais tem aumentado nos últimos anos 

e algumas fontes de energias renováveis estão sendo colocadas em prática, como é 

o caso do uso de biodigestores, com destaque para a produção de biogás. 

Como na região oeste do Paraná destaca-se a produção agroindustrial, a 

grande quantidade de dejetos gerados, entre eles os de frigoríficos de suínos, podem 

representar um sério problema ambiental. Porém, essa grande quantidade de dejetos 

pode servir de matéria prima para a geração de biogás, proveniente da digestão 

anaeróbia dos resíduos nos biodigestores, onde além de gerar biogás também há uma 

agregação do valor mediante a estabilização dos dejetos, gerando assim um 

fertilizante orgânico. 

O biogás, por apresentar uma maior porcentagem de metano, pode ser 

queimado diretamente para produzir calor ou pode ser aproveitado para a geração de 

energia elétrica, mediante um motogerador. Porém, para que o biogás possa ser 

utilizado com todo o seu potencial é necessário a sua purificação, retirando dele o 

sulfeto de hidrogênio. Gás esse, dependendo de sua concentração e/ou tipo de 

exposição do trabalhador (agudo ou crônico), pode causar sérios riscos à saúde, bem 

como para alguns equipamentos industriais (tubulações, motogeradores, entre outros) 

ao qual pode ocasionar corrosões e custos adicionais desmotivadores para a 

utilização deste gás. 

É importante notar que o biogás origina dois resultados significativos: um 

direto, como energia elétrica, térmica, automotiva aplicada para autoconsumo ou 

venda de excedentes; e um indireto, ao reduzir as emissões de gases de efeito estufa 

e, com isso, minorar o aquecimento global. Cabe lembrar que o metano lançado na 

atmosfera é 21 vezes mais agressivo do que o dióxido de carbono, principal agente 

do aquecimento do planeta (BLEY, 2015). 

De acordo com Magalhães (2004), a grande participação das fontes não 

renováveis (combustíveis fósseis) na oferta mundial de energia coloca a sociedade 

diante de um desafio: a busca por fontes alternativas. Isso não pode demorar a 

ocorrer, sob o risco de o mundo, literalmente, entrar em colapso, pelo menos se for 

mantida a atual matriz energética, na qual o petróleo tem uma importância vital. Por 

isso é importante investir em fontes alternativas de energias, como é o caso do biogás. 
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Verifica-se, por meio da Figura 1, que as fontes não renováveis, como petróleo 

e derivados, predominantes até os anos 2000, vão diminuir para dar uso às fontes não 

renováveis, em especial para o gás natural. Cabe ressaltar também, uma visível 

tendência de diversificação da matriz energética brasileira, como se verifica na Figura 

1, onde a lenha e carvão vegetal e petróleo e seus derivados, que antes, 

correspondiam a 78% da matriz energética em 1970, caiu para 58% nos anos 2000, 

dando assim espaço para uma nova fonte energética para os anos seguintes, em 

especial, o gás natural, sendo esta então, a abertura de uma nova era energética 

dominada pelos gases. Segundo Bley (2015), à medida que se aproximar da era dos 

gases e do hidrogênio, a humanidade encontrará um modelo de crescimento 

descentralizado, desenvolvido a partir de tecnologias e logística inteligentes e 

altamente eficiente no aproveitamento energético. 

Dessa forma, investir no biogás como um meio alternativo de fonte energética, 

será essencial para quem quiser ter um novo meio de investimento e se destacar no 

cenário econômico. 

 

Figura 1 - Matriz energética mundial 
Fonte: TOLMASQUIM et al. (2009) 
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Reconhecer a importância dos gases e, de forma especial, a do biogás – e a 

necessidade de construir a logística necessária e específica para aproveitá-los – 

significa ligar-se ao futuro. Significa contatar a economia com uma nova era marcada 

pela eficiência energética e pela sustentabilidade. Segundo o mercado internacional 

e seus especialistas, em termos de transportes, passar do diesel para a mobilidade a 

gás, tem importância histórica equivalente à passagem da mobilidade a vela para a 

mobilidade a vapor. Uma real ruptura paradigmática que se aproxima (BLEY, 2015). 

 

Figura 2 - Gráfico de Hefner III 
Fonte: BLEY, 2015 

 
Por meio do Gráfico de Hefner III (Figura 2), verifica-se uma diminuição, no 

século XXI, dos combustíveis líquidos e sólidos, para entrar na era dos gases, em 

especial o biogás, com aproveitamento do metano e no século seguinte, com 

destaque para o hidrogênio. 
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O biogás, por apresentar impurezas como o CO2, que reduz seu poder 

calorífico, e o H2S, que causa toxidade e corrosão em equipamentos, sua purificação 

é imprescindível para aumentar o percentual de metano no biogás, para que este 

possa ser usado com sua máxima eficiência. Pode-se ter o uso em indústrias, onde o 

biogás pode ser usado como substituinte de materiais para alimentar caldeiras, como 

também para a geração de energia elétrica. Ainda, pode ser aproveitado em 

propriedades rurais que apresentam meios para a formação do biogás, como é o caso 

de criadouro de suínos e vacas leiterias, por exemplo, podendo ser usado como 

energia elétrica, mediante um motogerador, como também para substituir o gás de 

cozinha. 

Desta forma, considerando as necessidades de novos meios de remoção do 

sulfeto de hidrogênio, realizou-se um estudo para a purificação do biogás com o uso 

de uma solução contendo íons de Fe3+ e Fe2+.  
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2 OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar a eficiência na remoção de sulfeto de hidrogênio (H2S), por meio de uma 

solução contendo íons de Fe2+ e Fe3+, do biogás de um abatedouro de suínos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

a) Verificar a viabilidade da eletrólise na produção de íons de ferro;  

b) Avaliar os sais nitrato de sódio (NaNO3), nitrito de sódio (NaNO2), fosfato 

de sódio dibásico (Na2HPO4) e o cloreto de sódio (NaCl) na produção de 

soluções de íons de ferro por eletrólise; 

c) Verificar as soluções que produziram íons de ferro a partir da eletrólise; 

d) Realizar ensaios de remoção de H2S de biogás de abatedouro de suínos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DE EFLUENTES DE FRIGORÍFICO DE SUÍNOS 

 

 

Segundo Pacheco (2006), em frigoríficos, assim como em vários tipos de 

indústrias, o alto consumo de água acarreta grandes volumes de efluentes. Estes 

efluentes caracterizam-se principalmente por:  

- Alta carga orgânica; 

- Alto conteúdo de gordura;  

- Flutuações de pH em função do uso de agentes de limpeza ácidos e básicos;  

- Altos conteúdos de nitrogênio, fósforo e sal;  

- Teores significativos de sais diversos de cura e, eventualmente, de 

compostos aromáticos diversos (no caso de processos de defumação de produtos de 

carne);  

- Flutuações de temperatura (uso de água quente e fria).  

Desta forma, os despejos de frigoríficos possuem altos valores de DBO5 

(Demanda Bioquímica de Oxigênio) e DQO (Demanda Química de Oxigênio), 

parâmetros utilizados para quantificar carga poluidora orgânica nos efluentes, sólidos 

em suspensão, graxas e material flotável. Fragmentos de carne, de gorduras e de 

vísceras normalmente podem ser encontrados nos efluentes. Portanto, juntamente 

com sangue, há material altamente putrescível nestes efluentes, que entram em 

decomposição poucas horas depois de sua geração. Os efluentes de graxarias, se 

existirem na unidade industrial, também apresentam altas DBO5 e DQO. O sangue 

tem a DQO mais alta de todos os efluentes líquidos gerados no processamento de 

carnes. Sangue líquido bruto tem uma DQO em torno de 400 g.L-1, uma DBO5 de 

aproximadamente 200 g.L-1 e uma concentração de nitrogênio de cerca de 30 g.L-1 

(PACHECO, 2006). 

Segundo Tavares e Christmann (2013) em um estudo em um abatedouro de 

suínos, verificou alguns tratamentos, sendo eles preliminar (peneira estática), primário 

(decantadores), secundário (lagoas aeróbias e anaeróbias) e terciário (flotador), 

sendo que nas lagoas anaeróbias, com utilização de biodigestores, tem-se a formação 

de biogás. 
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Dentre as formas alternativas de energia renováveis, pode-se citar a de 

conversão da biomassa em energia secundária, destacando-se a biodigestão 

anaeróbia de resíduos (agroindustriais, domésticos, rurais, etc.), o que permite o seu 

aproveitamento sob a forma de biogás (metano). Sendo que a produção de metano é 

apenas uma das vantagens da biodigestão anaeróbia, entre elas podemos destacar o 

tratamento de efluentes, a redução de odores e a eliminação de patógenos 

(OLIVEIRA, 2004). 

 

 

3.2 BIODIGESTORES 

 

Um biodigestor, pode ser definido como uma câmara de fermentação, onde a 

biomassa sofre a digestão pelas bactérias anaeróbicas, produzindo gás. Trata-se de 

um recipiente fechado, construído de alvenaria, concreto ou outros materiais, onde é 

colocado o material a ser digerido (EMBRAPA, 1981). 

Os biodigestores podem apresentar problemas de eficiência influenciados por 

um manejo incorreto ou pela influência da temperatura ambiente. Esta última variável 

pode alterar a temperatura da biomassa no interior do biodigestor e, nos meses de 

inverno, reduzir a atividade dos microrganismos, já que estes apresentam uma 

temperatura ótima de crescimento por volta de 35 oC (OLIVEIRA, 2004). 

Algumas das vantagens e desvantagens dos biodigestores segundo Carreas 

(2013) são: 

Vantagens: 

 Diversidade de usos (iluminação, cozimento de alimentos, produção de energia 

eléctrica, transporte automotor e outros); 

 Produz biofertilizante rico em nitrogênio, fósforo e potássio, capaz de competir 

com os fertilizantes químicos, que são mais caros e danificam o meio ambiente; 

 Elimina os resíduos orgânicos, por exemplo, o excremento animal, 

contaminante do meio ambiente e fonte de doenças para o homem e os animais; 

 Melhora a economia. 

Desvantagens: 

 Risco de explosão, no caso de que não sejam cumpridas as normas de 

segurança para gases combustíveis; 
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 O material a ser decomposto deve apresentar características favoráveis à 

produção de biogás. 

O modelo de um biodigestor está representado na Figura 3. 

 

 

Figura 3 -  Digestor anaeróbico tubular de polietileno 
Fonte: adaptado do Programa de Capacitação em Energias Renováveis (2013) 

 

Onde:   a - tubulação de entrada; 

             b - tubulação de saída; 

             c - resíduos a serem digeridos; 

             d -  biogás armazenado; 

             e - tubulação de saída. 

 
 
3.3 BIOGÁS  

 

 

Segundo EMBRAPA (1981), o biogás é um gás incolor, altamente 

combustível, que produz chama azul-claro e queima com um mínimo de poluição. É o 

produto final da fermentação anaeróbica de dejetos animais, de resíduos vegetais e 

de lixo residencial e industrial, em condições adequadas de umidade, temperatura, 

concentração de sólidos, pH, entre outros. O biogás, por apresentar alto percentual 

de metano, pode ser usado para qualquer fim que necessite de combustível, onde é 

comumente utilizado no meio rural e na indústria, tanto para o acionamento de 

motores para a geração de energia elétrica como também na substituição de 

combustíveis, com destaque para o GLP. 
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A composição do biogás é difícil de ser definida, pois depende do material 

orgânico utilizado e do tipo de tratamento anaeróbio que sofre (CETESB, s. d.). A sua 

composição, segundo alguns autores, pode ser visualizada no Quadro 1. 

 

Componente 
Composição em porcentagem (%) 

Nogueira CETESB Magalhães 

Metano (CH4) 55 - 75 50 - 70 55 - 65 

Dióxido de Carbono (CO2) 25 - 45 25 - 50 35 - 45 

Nitrogênio (N2) 0 - 3 0 - 7 0 - 3 

Hidrogênio (H2) 0 - 2 0 - 1 0 - 1 

Sulfeto de Hidrogênio (H2S) 0 - 1 0 - 3 0 - 1 

Oxigênio (O2) 0 - 0,1 0 - 2 0 - 1 
Quadro 1 - Composição característica média do biogás 

Fonte: MAGALHÃES, 1986, NOGUEIRA, 1986; CETESB, s. d. 
 

O biogás pode ser uma excelente oportunidade para a sustentabilidade, tanto 

da indústria agropecuária quanto, e especialmente, de pequenos agricultores. Com 

tecnologias apropriadas e uma boa capacitação podem ser tratados resíduos 

orgânicos, resolvendo um problema ambiental e ao mesmo tempo produzir energia, 

eléctrica e/ou térmica, e um fertilizante natural (CARREAS, 2013). 

Embora tenha praticamente a mesma composição química do gás natural, 

difere-se completamente deste por ter origem em processos de saneamento 

ambiental e não em jazidas petrolíferas. Esse conceito é particularmente interessante 

porque pode evitar o maior equívoco que se poderia cometer em relação à difusão do 

uso do biogás, induzindo a concentração de escala, para a sua exploração. Na 

realidade, o biogás é uma fonte estratégica de energia ligada à sustentabilidade dos 

próprios processos industriais, agropecuários e de saneamento que o produzem 

(BLEY, 2015). 

Ainda, segundo o autor citado anteriormente, o maior desafio na gestão do 

biogás, que na maioria das vezes não é notado, é que ele é um produto energético 

triplamente invisível. Invisível quimicamente, economicamente e politicamente. 

Quimicamente, pois é um gás, sendo assim invisível e intangível se comparado às 

fontes densas e líquidas, madeira e biocombustíveis, respectivamente, são exemplos. 

Economicamente, pois as atividades que geram resíduos, efluentes e matérias-primas 

para a produção de biogás ainda não incorporaram e não viram o potencial energético 

do biogás, da forma que poderiam, em suas economias. Politicamente, pois o governo 

também não enxerga a energia gerada com o biogás como uma fonte que pode ser 
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incorporada na matriz energética, podendo ser incorporada como um sistema 

complementar de energia, sem conflito com as fontes convencionais e seus modos de 

gestão. 

De acordo com a CENBIO (2001), a produção de energia elétrica a partir do 

biogás apresenta as seguintes vantagens: 

 Aumento da oferta de energia elétrica; 

 Geração descentralizada, próximo aos pontos de carga; 

 Redução significativa na emissão de gases do efeito estufa; 

 Redução de custos de eletricidade advindas da concessionária. 

As principais barreiras existentes, de acordo com SALOMOM (2007), são as 

seguintes:   

 Limpeza do gás;  

 Investimento elevado dependendo da fonte de biogás. 

O biogás é um gás corrosivo, exigindo cuidados especiais com os materiais 

empregados nos equipamentos utilizados. Esta característica é consequência da 

presença de sulfeto de hidrogênio (ácido sulfídrico – H2S) (SALOMOM, 2007). 

 

 

3.3.1 Sulfeto de Hidrogênio 

 

 

O sulfeto de hidrogênio (H2S), também denominado gás ácido ou sulfeto de 

hidrogênio, é um gás incolor, de cheiro desagradável característico de “ovo podre”, 

extremamente tóxico e corrosivo, e mais denso que o ar. É parcialmente solúvel água 

e solúvel em certos solventes orgânicos polares (MAINIER, 2002). 

O sulfeto de hidrogênio devido a sua toxidez é capaz de irritar os olhos e/ou 

atuar no sistema nervoso e respiratório dos seres humanos e, dependendo da 

concentração, pode matar um ser humano em questão de minutos. Quando se respira, 

o H2S penetra pelos pulmões e alcança a corrente sanguínea. Rapidamente o sistema 

de proteção oxida o H2S, transformando-o em um produto praticamente inócuo na 

corrente sanguínea. Entretanto, à medida que a concentração de H2S aumenta 

rapidamente, o organismo não consegue oxidá-lo totalmente, e então, o excesso de 
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H2S age no centro nervoso do cérebro e a pessoa acaba morrendo (MAINIER; 

ROCHA, 2003). 

Segundo Hidalgo e García (2001 apud CARREAS, 2013), existem nos 

digestores anaeróbicos um grupo denominado sulfobactérias. As sulfobactérias são 

organismos capazes de reduzir os sulfatos a sulfetos. Sua importância é grande, 

porque podem competir com as metanobactérias reduzindo a formação de metano. 

Por outro lado, as sulfobactérias também são capazes de reduzir os sulfatos utilizando 

o hidrogênio produzido pelas bactérias formadoras de ácidos. Neste caso, o 

hidrogênio não pode ser utilizado pelas bactérias metanogênicas. Assim, é importante 

controlar a presença de sulfatos no meio já que, além de afetar as metanobactérias, 

a presença de ácido sulfídrico no biogás pode afetar, por sua corrosividade, o 

aproveitamento energético do biogás.  

Um dos principais problemas do H2S nos processos industriais com digestão 

anaeróbia (biodigestores), por exemplo, está na corrosão, pois corroem cercas, 

equipamentos (motores) e tubulações. 

Equipamentos como motores à combustão, geradores, bombas e 

compressores têm vida útil reduzida. A remoção do sulfeto de hidrogênio através de 

filtros e dispositivos de resfriamento, condensação e lavagem são imprescindíveis 

para a viabilidade de uso a longo prazo de equipamentos tendo como combustível o 

biogás (OLIVEIRA, 2004). 

 

 

3.3.2 Purificação do Biogás 

 

 

A utilização final do biogás e o seu melhor rendimento, dependerão de seu 

processo de purificação, principalmente de gases prejudiciais, com atenção para o 

H2S, que como já foi mencionado causa diversos problemas à unidade industrial. 

Portanto, a principal função de sua purificação, seria a retirada do H2S para evitar 

danos às estruturas passíveis de corrosão.  

Segundo Silva (2009), para proceder a este tipo de separação, poderão ser 

utilizados diversos métodos, como os que a seguir são apresentados: 

1. Purificação por membrana (Figura 4): O princípio é que alguns componentes 

do biogás podem ser transportados através de uma membrana fina (<1mm) enquanto 
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outros ficam retidos. O transporte de cada componente acontece por diferença de 

pressão parcial e pela dependência do componente à permeabilidade do material da 

membrana. Para o caso do metano com alta pureza a permeabilidade deve ser 

elevada. Uma membrana sólida construída de polímeros de acetato–celulose é de 20 

e 60 vezes mais permeável para o CO2 e H2S, respectivamente, do que para o CH4. 

A pressão requerida pelo processo encontra-se entre os 25 e 40 bar. 

 

 

Figura 4 - Esquema de um filtro de membrana 
Fonte: adaptado de Medal membrane systems for Biogas/Landfill gas, Air Liquide 

 

2. Purificação utilizando Water Scrubbing (Figura 5): O biogás é comprimido e 

alimentado no sentido ascendente da base de uma coluna de absorção e água 

pressurizada é pulverizada em sentido contrário ao biogás, sentido descendente. O 

processo de absorção é contra corrente. Assim o CO2 e o H2S são dissolvidos na água 

sendo recolhidos no fundo da torre de absorção. A água pode ser reciclada e usada 

para a primeira lavagem do biogás na torre. Sendo este um dos métodos mais simples 

de lavagem do biogás. 
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Figura 5 - Esquema de purificação (Water scrubbing) 
Fonte: adaptado de Water Management Australia Pty Ltd. 

 

3. Purificação utilizando Pressure Swing Adsorption (PSA): O sistema PSA 

(Figura 6) é utilizado para a separação de certos componentes de uma mistura de 

gases sob pressão, tendo em conta as características moleculares e capacidade de 

serem captadas pelos materiais de adsorção. Os materiais de adsorção para o efeito, 

poderão ser: carvão ativado, sílica gel, alumina, etc. Durante o processo de adsorção, 

o biogás é injetado pela base das colunas de adsorção. Antes da coluna de adsorção 

estar completamente saturada com impurezas, a fase de adsorção é parada e é 

passada para outra coluna de adsorção que já tenha sido regenerada, para se 

assegurar um funcionamento contínuo. A regeneração das colunas de adsorção é 

efetuada através da sua despressurização até à pressão atmosférica e posteriormente 

até muito próximo do vácuo. 

http://watermanagementaustralia.com.au/
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Figura 6 – Esquema de captação de impurezas de um sistema Pressure 
Swing Adsorption 

Fonte: SILVA, 2009 
 
 

4. Soluções contendo íons Ferro: Para Gendel et al. (2009) o uso de soluções 

redox, compostas principalmente por Fe(III)/Fe(II), como forma de absorção química 

de sulfeto de hidrogênio está se tornando uma técnica eficaz. O princípio da absorção 

baseia-se na transferência de um componente de uma mistura gasosa para um líquido 

absorvente, devido à solubilidade entre ambos e à diferença de concentração. Trata-

se de fazer o gás passar ou ter contato com um líquido no qual seja solúvel (Frare et 

al., 2009). 

Neste sistema utiliza-se uma solução oxidante de Fe(III) que é capaz de fazer 

a rápida oxidação do H2S a enxofre elementar. Depois disso, o enxofre pode ser 

removido por filtração ou gravidade. Na reação com o sulfeto de hidrogênio 

incorporado a fase aquosa (Equação 1), a solução de Fe(III) é reduzida a Fe(II) 

(Equação 2). O Fe(II) pode ser facilmente oxidado e regenerado no sistema (Equação 

3). Essa oxidação pode ser realizada pelo contato direto da solução com o oxigênio 

atmosférico. 

 

H2S(g)  H2S(aq)                                                                                                                      Equação (1) 

 

H2S(aq) + 2 FeCl3(aq) → 2 HCl(aq) + 2 FeCl2(aq) + S°(s)                                                         Equação (2) 

 

O2(aq) + 4 Fe2+ (aq) + 2 H2O(l)  4 Fe3+
 (aq) + 4 OH-

(aq)                                                       Equação (3) 
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Para o processo descrito nas equações 1, 2 e 3, Frare et al. (2006) 

apresentam um fluxograma operacional que descreve as etapas de remoção do H2S 

(Figura 7). A etapa de absorção com reação química para remoção do ácido sulfídrico 

ocorre na coluna do absorvedor. O biogás sintético alimentado reagia com a solução 

de Fe3+/EDTA devido ao contato das correntes em fluxo. Após o processo reacional, 

no topo da coluna era obtido o biogás tratado sem a presença de ácido sulfídrico e, 

na base da coluna, a solução de Fe2+/EDTA que deveria ser regenerada para que 

pudesse ser novamente utilizada. A corrente de biogás tratado ainda sofria uma 

absorção com água em uma coluna, lavador de gases, recheada com anéis de 

Rasching. A corrente de solução contendo Fe2+/EDTA era enviada para a coluna onde 

passava pelo processo de regeneração, pelo contato em contracorrente, com ar 

atmosférico proveniente de um compressor. Depois disso, a solução regenerada era 

enviada para a coluna de absorção novamente. 

 

Figura 7 - Aparato experimental em escala de laboratório para remoção de H2S 
Fonte: Frare et al. (2006); Horikawa et al. (2004). 
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4 MATERIAIS E MÉTODO 

 

 

Para preparar as soluções contendo íons de ferro, foi utilizada a eletrólise com 

placas metálicas para inserir o mesmo na solução. Para o preparo das soluções e a 

realização das análises, foram utilizados equipamentos e reagentes da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Medianeira. 

 

 

4.1 PRINCÍPIO DA ELETRÓLISE 

 

 

Para que a eletrólise seja possível, é necessária uma condutividade elétrica. 

Dessa forma, deve ser inserido sal na água para que a solução salina forme íons, para 

assim, se formar uma corrente e uma diferença de potencial (DDP) na solução. Para 

isso, deve-se usar um equipamento para fornecer a corrente. Na Figura 8 pode-se 

observar a fonte utilizada nos experimentos. A fonte era da marca Politerm, modelo 

Pol-16E, de origem brasileira. 

Para se transferir os íons de ferro para a solução salina, foram utilizadas duas 

placas de ferro. Cada placa possuía uma área de 50 cm2, ou seja, 10 cm de 

comprimento por 5 cm de largura, com uma espessura de 0,6 mm cada a uma 

distância entre elas de, aproximadamente, 2,5 cm. A solução salina estava a uma 

temperatura ambiente de 25 oC e toda a placa estava submersa. Cada placa foi ligada 

a um eletrodo com polos diferentes (positivo e negativo). 

Assim, foi inserida uma certa quantidade de sal na água. Os sais utilizados 

foram nitrato de sódio (NaNO3), nitrito de sódio (NaNO2), fosfato de sódio dibásico 

(Na2HPO4) e o cloreto de sódio (NaCl). Foram utilizados esses 4 tipos diferentes de 

sais para verificar, posteriormente, qual a maior concentração de ferro para as 

soluções.  
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Figura 8 – Eletrólise da solução salina 

 

 

4.2 PREPARO DAS SOLUÇÕES CONTENDO ÍONS DE FERRO 

 

 

Para determinar a quantidade adequada dos sais a serem adicionados, para 

manter a eletrólise em 1 A e uma DDP máxima (variável), fez-se o procedimento 

descrito em 4.2.1. 

 

 

4.2.1 Quantidades de sais adicionadas nas soluções 

 

 

Este procedimento foi feito para se verificar a quantidade mínima de sal que 

deveria ser adicionada à 1 L de água destilada. 

1. Pesou-se, em uma balança analítica (marca: QUIMIS, modelo: Q-500L210C, 

Origem: Brasil, Min: 1 mg, Max: 210 g), cerca de, 2 g do sal correspondente em um 

béquer de 50 mL; 

2. Sobre um agitador magnético (Marca: Fisatom, Modelo: 752ª, Origem: Brasil), 

colocou-se um béquer de 1 L, com água destilada; 

3. Colocou-se, neste béquer, 2 placas de ferro, citadas no item 4.1, conectadas 

aos respectivos fios (positivo e negativo) para que a eletrólise ocorresse; 
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4. Ajustou-se a amperagem e a voltagem, da fonte de alimentação, no máximo. A 

amperagem foi deixada no máximo para verificar a quantidade de sal adicionada até 

chegar em 1A; 

5. Depois de ligada a fonte de alimentação foi-se adicionando o sal presente no 

béquer de 50 mL aos poucos, até verificar que a amperagem chegue em 1 A. O 

agitador magnético estava ligado a uma velocidade de rotação de 9 rpm; 

6. Depois de desligada a fonte de alimentação pesou-se novamente o béquer de 

50 mL, com uma quantidade restante do sal, subtraindo este peso do peso inicial do 

béquer mais o peso das 2 g de sal adicionada inicialmente. O peso obtido é a 

quantidade de sal que deve-se adicionar à água destilada para que a eletrólise atinja 

1 A.  

Isso foi feito para os 4 sais mencionados: NaCl, NaNO3, NaNO2 e Na2HPO4.  

 

 

4.2.2 Preparo das soluções 

 

 

Depois de determinada a quantidade mínima de sal para se adicionar à água 

destilada, foram preparadas as soluções salinas. 

1. Colocou-se em uma balança analítica um béquer de 50 mL e foi-se adicionando 

a quantidade de sal achada anteriormente. Isso foi feito para cada sal em béqueres 

separados - NaCl, NaNO3, NaNO2 e Na2HPO4. 

2. Em um béquer de 1 L adicionou-se água destilada e inseriu-se a quantidade do 

sal correspondente (pesado nos béqueres de 50 mL) neste béquer de 1 L, colocado 

sobre um agitador magnético; 

3. Foram inseridas no béquer as duas placas de ferro, ligadas aos fios da fonte 

de alimentação e ligou-se a fonte de alimentação, ajustando assim a amperagem até 

1 A e a voltagem foi colocada no máximo; 

4. Foi-se estabelecido um tempo de 1 min; 

5. Após esse tempo, desligou-se a fonte de alimentação e transferiu-se esta 

solução para um frasco reagente graduado de 1 L. 

Isso foi feito para os 4 sais, totalizando assim 4 soluções de ferro. Depois 

disso, foi-se medido o pH de cada solução (Figura 8). 
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4.2.3 Acidificação da solução de NaCl 

 

 

Essa acidificação foi realizada pelo fato de ocorrer a formação de um 

precipitado amarelo na solução. Dessa forma, foram preparadas mais 3 soluções. 

Essas soluções foram acidificadas para diferentes pHs para se verificar aquele que 

melhor dissolve o precipitado. A metodologia abaixo descreve a acidificação de uma 

solução, que depois foi repetida para as outras três soluções: 

1. Colocou-se a solução em um béquer de 1 L, que foi colocado sobre um agitador 

magnético; 

2. Em uma bureta de 25 mL foi colocado ácido nítrico 0,01 mol.L-1; 

3. O peagâmetro de bancada (Marca: Hanna; Modelo: pH 21, Origem: Brasil) foi 

ligado cerca de 1 horas antes do experimento para que ocorresse a estabilização e 

depois foi feita a sua calibração; 

4. Fez-se a titulação até a redução do pH. 

 

 

4.3 ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE ÍONS DE FERRO NA SOLUÇÃO 

 

 

Para as análises de íons de ferro das soluções foi utilizado um 

espectrofotômetro de absorção atômica (Marca Varian, Modelo AA24AFS), onde o 

combustível utilizado foi acetileno e o oxidante o ar. 

Primeiramente analisou-se o branco, que era composto somente por água 

destilada. Em seguida foram preparados os padrões de ferro, com as concentrações 

de 0,25, 0,5, 1,5 e 2 mg.L-1. Feito isso, foram analisadas as soluções contendo íons 

de ferro preparadas com os seguintes sais:  NaCl, NaNO3, NaNO2 e Na2HPO4. 
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4.4 ANÁLISE DA REMOÇÃO DO H2S EM UM MÓDULO DE PURIFICÃO DE BIOGÁS 

 

 

Depois de ser verificado a solução com maior concentração de ferro total (Fe3+ 

e Fe2+), foram preparados, aproximadamente, 50 L dessa solução. A solução foi 

colocada no módulo de purificação de biogás (Figura 9), que estava instalado em um 

abatedouro de suínos. Esses 50 L de solução foram preparados litro a litro, pois os 

testes com as duas placas de ferro, para passar ferro para a solução salina, só foi 

testado para 1 L. 

 

 

 

Figura 9 - Módulo, em escala de bancada, para purificação de biogás 

 

O módulo foi construído em vidro. A direita, na Figura 9, observa-se a 

tubulação (2) para que o ar comprimido entre e agite a solução. Na tubulação à 

esquerda (1) era utilizada para inserir o biogás (vindo direto do biodigestor) na 

solução. A recirculação da solução era realizada por uma bomba (3) do nível 2 para 

nível 1. Na tubulação (5) era realizada a amostragem do biogás. 

Ainda, este módulo, tinha aberturas (4 furos) na parte superior do nível 2, para 

que o ar comprimido pudesse sair do sistema. Havia também, alguns furos em uma 

placa de vidro no meio do módulo para que se pudesse, quando necessário, adicionar 

mais ou menos solução. A função desta placa era permitir o fluxo de solução do nível 

1 para o nível 2 como pode ser observado na Figura 10. 

LEGENDA 

1 – Entrada de biogás 
2 – Entrada de ar 
comprimido 
3 – Bomba de 
recirculação da solução 
4 – Entrada da solução 
que sai do nível de 
entrada de ar 
comprimido 
5 – Coleta de biogás 
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Pode-se observar também que não tem como o biogás passar para o nível 2 

nem o ar comprimido passar para o nível 1, por causa das placas presentes no meio 

do módulo. 

 

Figura 10 - Passagem da solução do nível 1 para o nível 2 

 

Adicionada a solução, colocou-se sua respectiva tampa e vedou-se com 

silicone, para que o biogás e o ar comprimido não saíssem pelas bordas do módulo. 

Esperava-se, cerca de, uma hora para que o silicone secasse. 

Feito isso, ligou-se a entrada de ar comprimido, o compressor de biogás e a 

bomba de recirculação de solução. Para que o biogás pudesse ser analisado, o 

mesmo foi coletado com uma seringa de 5 mL. sendo que foram coletados 3 amostras 

do biogás bruto (vindo direto do biodigestor). Foram retiradas 3 amostras após 45 

minutos e mais 3 amostras depois de 90 minutos de iniciado o teste de remoção de 

H2S. 
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4.5 ANÁLISE DA COMPOSIÇÃO DO BIOGÁS 

 

 

As análises da composição do biogás foram realizadas comparando-se o 

biogás sem purificação e o biogás após o sistema de purificação. Essa análise foi 

realizada por meio de um cromatógrafo a gás com detector de condutividade térmica 

(CG-DCT), marca Perkin Elmer, modelo Clarus 680. As condições do método 

cromatográfico estão apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Configuração do método cromatográfico 

Coluna Plot Q 

Gás de Arraste e fluxo Hélio, 60 cm.s-1, fluxo constante 

Temperatura do forno e rampa de 
aquecimento 

60 oC (2 min), 30 oC.min-1 para 240 oC (1 min) 

Detector e temperatura TC – 250 oC 

Temperatura do injetor 250 oC 

Volume da amostra 0,5 mL 

 

Depois de coletadas as amostras no módulo, essas foram levadas até o 

cromatógrafo. O biogás foi transferido para uma seringa Hamilton, 1000 series 

Gastight, capacidade de 0,5 mL para que a amostra fosse injetada no cromatógrafo. 

O cromatógrafo gera os resultados em picos relativos a cada composição do 

biogás. Estes picos indicam a área de cada composição. Então, para se saber a 

concentração de H2S presente no biogás, foi realizada uma curva de calibração com 

padrões de referência. 

 

 

4.6 CURVA PADRÃO COM BIOGÁS SINTÉTICO 

 

 

Para construir esta curva, utilizou-se biogás sintético. O sistema de 

amostragem do biogás sintético pode ser observado na Figura 11. Desta forma foi 

possível coletar o biogás sintético e gerar as respectivas áreas dos componentes de 

concentrações conhecidas.  
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Figura 11 – Montagem do sistema de biogás sintético 

 
Este biogás sintético tem concentrações conhecidas, Tabela 2, assim foi 

possível, por meio do resultado da área do cromatógrafo se obter uma linha de 

tendência. 

Tabela 2 - Concentrações dos componentes do biogás sintético 

Conc. CH4 (%) Conc. CO2 (%) Conc. H2S (%) 

90,0 44,3 0,70 

55,0 41,0 0,50 

45,0 22,15 0,35 

41,25 9,70 0,30 

27,5 7,275 0,225 

22,5 4,85 0,15 

- 2,425 0,075 

 

A partir dos resultados obtidos nas análises cromatográficas, foi elaborada 

uma curva de calibração para o cálculo das concentrações do biogás analisado no 

experimento. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 QUANTIDADE DE SAIS ADICIONADA NAS SOLUÇÕES 

 

 

A quantidade de cada sal adicionada a 1L de água destilada pode ser 

verificada na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Quantidade de sal adicionada para se fazer a solução salina 

Sais 
Peso béquer 
sem sal (g) 

(1) 

Quantidade 
adicionada (g) 

(2) 

Peso béquer 
com sal depois 
da eletrólise (g) 

(3) 

Quantidade adicionada 
(g) 

(1)+(2)-(3) 

NaNO2 32,1291 2,0537 33,1426 1,0402 

NaNO3 31,6912 2,0332 32,4979 1,2265 

Na2HPO4 32,1056 2,0181 32,8261 1,2976 

NaCl 32,2054 2,0026 33,2046 1,0034 

 

Dessa forma, as amperagens e o pH de cada solução, pode ser verificado na 

Tabela 4,  

 
Tabela 4 - Amperagem e pH das soluções com os devidos sais 

Sais Amperagem (A) pH 

NaNO2 1,11 6,7 

NaNO3 1,06 6,9 

Na2HPO4 1,16 9,1 

NaCl 1,02 2,7 

 

A solução de NaCl apresentou um pH baixo porque esta solução foi 

acidificada. Isto foi feito para que o precipitado presente na solução se dissolvesse 

por meio da acidificação, onde a mais ácida entre as 4 preparadas (Tabela 5) foi a que 

apresentou uma melhor dissolução. Esta solução foi a única que apresentou coloração 

amarelo claro, as outras soluções contendo os sais NaNO2, NANO3 e Na2HPO4 

ficaram todas incolores. Isso ocorre, talvez, pelo fato da reação do NaCl com o ferro, 

formar o Cloreto de Ferro (FeCl3) como precipitado, sendo este sólido de coloração 

amarela, como pode-se verificar na Figura 12. 
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Tabela 5 - pH da solução de NaCl 

Solução pH antes pH acidificado Volume ácido nítrico (mL) 

1 6,20 3,03 75 

2 6,04 3,77 19 

3 6,14 4,80 4,4 

4 6,15 2,72 150 

 
 

 

Figura 12 - Soluções contendo íons de ferro 

 

A solução “1” contém o sal NaNO2, a “2” de NaNO3, a “3” de Na2PO4 e a 4 a 

solução acidificada de NaCl. Como pode ser verificado na Figura 12, a solução 4 

apresenta coloração amarela, mas não apresenta precipitado, porém, depois de 

aproximadamente 15 minutos em repouso, o precipitado começa a aparecer. 
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5.2 ANÁLISE DA CONCENTRAÇÃO DE FERRO NA SOLUÇÃO 

 

 

A Tabela 6 contém os resultados das análises dos padrões de ferro. O branco, 

absorbância igual a 0,0065, já está descontado das respectivas absorbâncias de cada 

concentração. Após montada esta Tabela, foi construída uma linha de tendência para 

esses padrões, que pode ser verificada no Gráfico 1. 

 

Tabela 6 - Análise dos padrões de ferro 

Concentração (mg.L-1) Absorbância 

0,25 0,0018 

0,50 0,0135 

1,50 0,0311 

2,50 0,0449 

 
 

 

Gráfico  1 - Linha de Tendência 

 

Verifica-se, que a equação explica aproximadamente 98% dos pontos. Dessa 

forma, como se obteve uma boa curva padrão, a equação utilizada para calcular as 

concentrações de ferro das soluções salinas foi a equação 4. 

 

Concentração = 42,998.Absorbância + 0,0811                                           Equação (4) 

 

Com a equação das soluções padrões de ferro, pode-se verificar a 

concentração de ferro presente em cada uma das soluções (NaNO2, NaNO3, Na2HPO4 

e NaCl).  
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Para fazer esta análise, cada solução foi filtrada em um papel filtro, depois 

analisou-se as soluções em um espectrofotômetro de absorção atômica. Os 

resultados estão mostrados na Tabela 7, onde o branco (água destilada) obteve uma 

absorbância de aproximadamente zero.  

 

Tabela 7 - Resultado da leitura de cada solução no espectrofotômetro de absorção atômica 

Sais Concentração (mg.L-1) 

NaNO2 < 0,25 

NaNO3 < 0,25 

Na2HPO4 2,79 

NaCl  3,75 

 

A concentração obtida na Tabela 7 foi estabelecida de acordo com a equação 

4. As soluções de nitrito de sódio e nitrato de sódio não apresentaram concentração 

zero, ainda que sua absorbância fosse zero, pois o menor padrão utilizado foi o de 

0,25 mg.L-1, sendo assim não pode-se afirmar que sua concentração é zero. Ainda, para a 

solução de NaCl, foi necessário realizar duas diluições, pois a primeira obteve uma 

absorbância muito acima do padrão, 0,0913. Para a concentração final dessa solução 

o resultado deve ser multiplicado por 2. O resultado final já foi calculado para a tabela 

citada. 

A solução de cloreto de sódio obteve uma maior concentração de ferro, porém, 

esta obteve um precipitado e teve que ser acidificada para se o obter uma maior 

dissolução dos íons de ferro. Então, como a solução de fosfato de sódio dibásico 

obteve uma concentração de ferro parecida com a do Cloreto de Sódio, esta solução 

foi a escolhida para ser colocada no módulo de purificação de biogás. 

 

 

5.3 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DO H2S EM UM MÓDULO PARA 

PURIFICÃO DE BIOGÁS 

 

 

Para se fazer esta análise, foi utilizado um cromatógrafo, como mencionado 

no item 3.4. 

Os resultados, podem ser observados na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Resultados das áreas dos componentes do biogás 

Amostra CH4 CO2 H2S H2O 

A1 156.444,29 69.937,14 8.531,01 127.553,25 

A2 116.115,08 35.747,32 35,86 231.326,51 

A3 255.999,15 101.480,31 390,10 112.117,95 

B1 116.252,78 21.844,56 n.d. 118.648,30 

B2 48.381,93 10.077,47 n.d. 105.751,92 

C1 109.645,91 25.270,42 n.d. 144.457,53 

C2 135.416,96 33.760,07 n.d. 112.782,58 
Legenda: n.d. equivale a não detectado 

 

As amostras referentes a A1, A2 e A3 são referentes ao biogás sem 

purificação, sendo que a amostra A2 é da mesma seringa que a A1. As amostras B1 

e B2 são referentes ao tempo de 45 minutos e as amostras C1 e C2 ao tempo de 90 

minutos, tempo estabelecido para o término dos testes. 

Cada componente do biogás tem um tempo de detecção no cromatógrafo. O 

tempo para o H2S foi de 5,64 minutos e do CH4 de 2,08 minutos. 

A obtenção dos valores das concentrações de cada componente é obtida a 

partir de uma curva de calibração realizada no cromatógrafo com concentrações de 

metano, sulfeto de hidrogênio e gás carbônico conhecidas. Assim, por meio da área 

de cada componente, dada pelo cromatógrafo, é possível obter uma curva, que foi 

usada para calcular as concentrações de alguns componentes. Os gráficos 2, 3 e 4 

representam as curvas de calibração do CH4, CO2 e H2S, respectivamente. 

 

 

Gráfico  2 - Relação área e concentração do CH4 
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Gráfico  3 - Relação área e concentração do CO2 

 

 

Gráfico  4 - Relação área e concentração do H2S 

 

A partir das equações para cada constituinte do biogás foi possível calcular 

suas concentrações utilizando a área obtida nos cromatogramas. Na Tabela 9 estão 

apresentadas essas concentrações. 
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Tabela 9 - Resultado das concentrações dos componentes do biogás 

Amostra CH4 (%) CO2 (%) H2S (%) 

A1 17,49 4,38 0,47 

A2 15,48 3,01 0,05 

A3 22,47 5,64 0,07 

B1 15,48 2,45 n.d. 

B2 12,09 1,98 n.d. 

C1 15,15 2,59 n.d. 

C2 16,44 2,93 n.d. 

Legenda: n.d. equivale a  não detectado 

 

Percebe-se que cada amostra (A, B e C) tem alguns parâmetros muito 

diferentes, por exemplo, as amostras de H2S A1 e A3, da mesma seringa, são muito 

diferentes. Isso ocorre devido ao método empregado na análise no cromatógrafo não 

ser bem definido, ou seja, cada amostra entra com uma pressão diferente. No 

momento de coletar o biogás, tanto do módulo como do biogás sem purificação, não 

se sabe a pressão de entrada na seringa. Esta pressão de entrada deveria ser a 

mesma para se injetar o biogás no cromatógrafo, mas como não se tem o controle da 

pressão, as concentrações mudam. Assim, pressão e concentração são diretamente 

proporcionais, quanto menor a pressão, menor a concentração e vice-versa. O que 

pode ser observado nas diferenças entre os valores do H2S de A1 para A2, onde a 

pressão da mesma seringa diminuiu e sua concentração também.  

Deve-se levar em conta, ainda, o tempo que cada amostra de biogás 

permanece na seringa, onde isto também interfere, depois, na análise no 

cromatógrafo. 

Ainda, percebe-se, pela Tabela 9, uma baixa concentração de metano. Isso 

ocorre devido a amostra de biogás presente na seringa obter uma grande quantidade 

de ar (O2+N2). Isso pode ser concluído por meio da Figura 13, onde o primeiro pico, 

referente ao oxigênio, deu superior ao do que o segundo pico, referente ao metano. 
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Figura 13 - Área dos componentes do biogás (A1) dada pelo cromatógrafo 
 

Então, não foi possível calcular a eficiência de remoção do H2S, porém pode 

ter havido uma remoção de H2S, pois no início do teste o biogás sem purificação 

apresentou H2S em todas as amostras, já nas outras amostras, tanto para 45 como 

para 90 minutos, o cromatógrafo não detectou H2S na composição do biogás 

amostrado, concluindo dessa forma que a solução pode ter removido o H2S do biogás.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A eletrólise apresentou-se viável, pois foi possível fazer a transferência de 

íons ferro, das placas para a solução contendo sal. 

As soluções de cloreto de sódio e fosfato de sódio dibásico apresentaram 

concentração de íons de ferro dissolvido, porém a solução de cloreto de sódio 

apresentou um precipitado, que pode ser cloreto de ferro, um sólido amarelado. 

A eficiência de remoção do H2S não pode ser observada devido ao método 

da análise do cromatógrafo não ser bem definida. É necessário controlar a pressão, 

que na análise não foi possível de ser controlada, ou seja, para uma mesma amostra 

de biogás, foram determinadas diferentes concentrações, tanto de CH4, CO2, H2S e 

vapor d’água, que deveriam ser parecidas. Porém, percebeu-se que a solução 

contendo íons de ferro dissolvido pode ter removido o sulfeto de hidrogênio. Isso pode 

ser concluído devido ao fato de o biogás sem purificação apresentar H2S e o biogás 

depois de passado pela solução não conter esse gás tóxico e corrosivo. 

Ainda, tem que se levar em consideração, o volume vazio do módulo, volume 

contendo ar entre a solução e a saída do biogás do módulo. Como não se teve o 

controle da vazão de entrada de biogás, não foi possível estabelecer um tempo até 

que ele preenchesse todo o volume vazio. Ou seja, talvez, no momento de se coletar 

a segunda e a terceira amostra de biogás, 45 min e 90 min, respectivamente, ainda 

poderia haver ar no sistema. Dessa forma, a seringa, que era apenas para conter 

biogás, acabou contendo também ar, diluindo assim a amostra. Como o cromatógrafo 

já tinha gerado um pico quase imperceptível do H2S, com a entrada de ar no sistema 

esse pico ficou ainda menor, justificando o fato de o cromatógrafo não ter detectado o 

H2S. 

Para se conseguir calcular uma eficiência no processo, mais testes devem ser 

feitos com a solução contendo íons de ferro, tomando alguns cuidados como entrada 

de ar na seringa, volume vazio do módulo, controlar a vazão de entrada de biogás e 

de recirculação da solução e se definir um melhor método de análise no cromatógrafo. 
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