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Resumo 

O biogás é uma mistura gasosa contendo principalmente metano (55-70%), gás carbônico (25- 

40%) e Sulfeto de Hidrogênio(0,5 - 1,0%). O biogás é uma alternativa ao uso de combustíveis 

fósseis devido ao alto poder calorífico, além de reduzir a emissão de gases associados ao 

efeito estufa, podendo ser utilizado como gás de cozinha em comunidades rurais, sendo 

produzido a partir de biodigestores que utilizam esterco bovino como matéria-prima. A 

presença de Sulfeto de Hidrogênio no biogás, entretanto, é uma problemática, visto que esse 

contaminante é danoso à saúde humana e aos equipamentos de operação. Assim, este trabalho 

objetiva estudar metodologias de dessulfurização do biogás utilizado como gás de cozinha em 

comunidades rurais. 
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Abstract 

Biogas is a gaseous mixture containing mainly methane (55-70%), carbon dioxide (25-40%) 

and hydrogen sulphide (0.5 - 1.0%). Biogas is an alternative for the use of fossil fuels due to 

its high calorific value, as well as reducing greenhouse gas emissions, and can be used as 

cooking gas in rural communities. from biodigesters that use bovine manure as raw material. 

The presence of Hydrogen Sulphide in biogas, however, is problematic, since this 

contaminant is harmful to human health and operating equipment. Thus, this work aims to 

study methodologies for the desulphurization of biogas used as cooking gas in rural 

communities. 

 

Palavras-chave: biogas; biodigesters; rural communities; desulphurization. 

 

1Graduando em Engenharia Química, Universidade Federal do Ceará - UFC 

(andersondiogenes.ufc@gmail.com); 2Graduanda em Química Industrial pela Universidade Federal do 

Ceará – UFC (taynamendestay@gmail.com);3 Graduando em Engenharia Ambiental pela 

Universidade Federal do Ceará – UFC (charlescarneiro@outlook.com);4 Graduanda em Química 

Industrial pela Universidade Federal do Ceará – UFC (niharaujo13@gmail.com);5 Graduando em 

Engenharia Ambiental pela Universidade Federal do Ceará – UFC (davihortencio765@gmail.com) 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 

 

INTRODUÇÃO 

O biogás pode ser encontrado em aterros sanitários e em reatores utilizados para o 

tratamento de esgoto. Esse combustível alternativo pode ser produzido a partir do esterco 

animal em biodigestores anaeróbios, com principal aplicação como gás de cozinha em 

comunidades rurais. O biodigestor é uma câmara na qual ocorre um processo bioquímico 

denominado fermentação anaeróbia, que tem como resultado a formação de biofertilizantes e 

biogás (PRATI, 2010).  

Nesse contexto, a quantidade e composição do biogás gerado dependem do tipo de 

matéria orgânica utilizado. De acordo com o Anuário Brasileiro das Indústrias de Biomassa e 

Energias Renováveis 2012/2013, em geral são necessários cerca de 1kg de material orgânico 

para produzir 75L de biogás, quantidade suficiente para manter uma boca de fogão doméstico 

convencional acesa durante cerca de 40 minutos (LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S.A., 2008). 

Para o uso seguro do biogás ,entretanto, é necessário que haja o pré-tratamento deste, 

de modo a reduzir teores de impurezas, tais como Sulfeto de Hidrogênio, na composição dele. 

Algumas tecnologias empregadas para a dessulfurização são 

Biofiltração,Ozonização,Absorção e Adsorção, de modo que fatores como a composição do 

gás, o custo energético do tratamento, a concentração de Sulfeto de Hidrogênio, as 

características e interações dos contaminantes e a quantidade absoluta de Sulfeto de 

Hidrogênio que será removida, devem ser considerados na escolha do processo de purificação 

mais adequado. 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho tem por objetivo estudar métodos alternativos da purificação de biogás 

produzido a partir de biodigestores em comunidades rurais que o utilizam como gás de 

cozinha, tendo em vista que as atuais práticas empregadas podem ser danosas para a 

comunidade. As práticas corriqueiramente aplicadas para tratar o biogás para a retirada de 

gases como dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio consistem no uso de borbulhamento 

em água e oxidação de palha de aço, respectivamente.  

A prática mais comum é o emprego de palha de aço, de modo que ao entrar em contato 

com o biogás esta enferruja, eliminando gases que causam mau cheiro, dentre os quais o 
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Sulfeto de Hidrogênio. Como esse método necessita de uma constante troca da palha de aço 

assim que esta enferruja, dependendo de parâmetros organolépticos como o odor de gases que 

causam o mau cheiro, e são tóxicos para a família que possui o biodigestor, ele pode ser a 

longo prazo uma problemática para a saúde familiar. Isso pois um dos principais constituintes 

das impurezas, Sulfeto de Hidrogênio, é danoso à saúde humana, podendo causar óbito 

quando na concentração superior a 300 ppm. 

A intoxicação com Sulfeto de Hidrogênio é tão danosa ao organismo humanos pois 

este cria um complexo químico estável com ferro em enzimas mitocondriais, dificultando a 

respiração celular e tendo conseqüências sobre diversos sistemas do corpo humano, 

principalmente o nervoso. O tratamento para pessoas intoxicadas envolve a inalação imediata 

de nitrilo de amila, injeções de nitrito de sódio e inalação de oxigênio puro. Numa situação de 

emergência, todavia, em uma comunidade rural o tratamento seria inviabilizado, o que 

poderia resultar em óbito. 

Desse modo, este trabalho visa a focar no estudo de métodos alternativos de 

dessulfurização, de modo a permitir a análise comparativa dessas metodologias de purificação 

de biogás nas comunidades rurais, pesando os prós e os contras, a fim de sugerir alternativas 

de remoção eficiente de impurezas do biogás, que podem ser potencialmente letais para a 

família que maneja o biodigestor. 

 

METODOLOGIA 

Existem diversas métoos de dessulfurização do biogás que são aplicadas em função do 

tipo de substrato utilizado, da produção de biogás, tempo de retenção hidráulica, entre outros. 

Desse modo, foram analisados os prós e contras de cada método a fim de se propor uma 

alternativa viável no contexto de comunidade rural, levando em conta fatores de viabilidade 

econômica e operacional junto à comunidade, com foco na Biofiltração, na Adsorção e na 

Absorção. 

Um dos métodos de dessulfurização do biogás é a Biofiltração, que consiste num 

biorreator em leito fixo que utiliza microorganismos para a degradação dos contaminantes no 

biogás e vem se tornando uma alternativa em meio às técnicas físico-químicas tradicionais de 

dessulfurização de biogás. Isso porque muitas técnicas químicas empregadas com esse fim 

geram resíduos secundários, além de terem custos incompatíveis com a realidade de famílias 

da zona rural. Aspectos positivos de biofiltros são o basto custo operacional e de capital, mas 
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estes apresentam problemas de relacionados à entupimento, controle de pH e umidade, além 

de não ser recomendado para concentrações mais elevadas de Sulfeto de Hidrogênio. Além 

disso, o cultivo e o manejo correto do biorreator junto aos microorganismo pode ser uma 

dificuldade para a implantação desse método em comunidades rurais. 

Além da Biofiltração, existe a Adsorção, que consiste num processo em que o 

contaminante adere-se à superfície de um sólido (adsorvente) por meio de forças de interação 

de natureza física e/ou química. A adsorção em leito fixo é um sistema de separação de fluxo 

contínuo que pode ser utilizado no tratamento de grandes volumes de efluentes, além da 

possibilidade de regeneração que permite a reutilização do adsorvente e, assim, um 

aproveitamento eficiente do material. Esse método, todavia, necessita de maior conhecimento 

técnico sobe a operação do sistema de dessulfurização e de estudos prévios para analisar que 

tipo de adsorvente mais se integra ao contexto do biogás produzido. 

Assim, algumas vantagens do processo de adsorção são custos de capital moderados e 

o fato de ser um  processo mecanicamente simples, estável e de desempenho elevado e 

confiável. Por outro lado, a Adsorção tem algumas desvantagens, tais como o fato de as 

impurezas serem transferidas para uma nova fase ao invés de serem destruídas, os custos 

operacionais muito elevados (substituição/regeneração do carvão ativado) e  a geração de  

corrente secundária de resíduo (carvão não regenerável). 

Além desses métodos, existem a Absorção como alternativa para tratar o Sulfeto de 

Hidrogênio nessas comunidades. A absorção refere-se à transferência de um componente 

sólido (absorbato) presente em fase gasosa (gás de arraste) para um líquido (absorvente). No 

controle de poluição do ar, a absorção envolve a remoção de um contaminante gasoso de uma 

corrente gasosa por sua dissolução em um líquido (podendo este ser uma solução redox). A 

absorção é um processo de transferência de massa que se dá devido a uma diferença de 

concentração entre os meios presentes. Esta transferência ocorre até que continue havendo 

diferença de concentração nos meios envolvidos. Na absorção química o efluente gasoso é 

transferido para uma fase líquida de baixa volatilidade. É um sistema estruturado em colunas 

de recheio, de pratos ou de nebulização, requerendo um espaço consideradamente pequeno. 

Algumas vantagens são a obtenção de enxofre elementar como produto principal (S°), a 

absorção ser regenerativa, o sistema ser  de simples operação; - operando em temperatura 

ambiente a baixos custos de instalação e manutenção, além de ser seletivo para Sulfeto de 
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Hidrogênio. Algumas desvantagens são: aplicação a baixas correntes gasosas e o custo 

moderado com manutenções para remover depósitos de enxofre. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Comparando-se os métodos de purificação aqui apresentados para a  dessulfurização 

do biogás oriundo de biodigestores em comunidades rurais, conclui-se que técnicas mais 

sofisticadas de pré-tratamento desse gás podem ser aplicadas nas comunidades, mas a 

replicação do conhecimento técnico e operacional ainda podem ser um entrave para a 

replicação dessas metodologias junto a comunidade. 

 Uma possível solução para essa problemática seria capacitações técnicas com a 

comunidade para a montagem e a operação dos sistemas de pré-tratamento do biogás. Desse 

modo, a técnica que mais se alinha a esse contexto, analisando-se fatores operacionais e 

econômicos, é a Adsorção, por permitir a reutilização do material Adsorvente, como Carbono 

Ativado, que pode ser obtido a baixo custo, principalmente se existir uma cooperativa de 

famílias produtoras de biodigestor, o que também deve ser incentivado junto a essas 

comunidades para reduzir os custos operacionais por família. 

 Para montar o reator de leito fixo acoplado ao biodigestor para pré-tratamento do 

biogás é necessário projetar uma coluna de adsorção, que possibilite a regeneração do 

material. Desse modo, com canos PVC pode-se construir a coluna de adsorção que será 

preenchida com o material adsorvente. Nessa coluna passará o biogás a ser purificado pelo 

processo de Adsorção. Com o conhecimento prévio do tempo médio que o adsorvente demora 

para saturar, pode-se estimar o cronograma de troca de material na coluna, evitando depender 

de métodos arcaicos para identificar o excesso de Sulfeto de Hidrogênio no biogás, como 

ocorre no uso de filtro de palha de aço e de borbulhamento em água. 

 Além disso, para otimizar o uso do adsorvente no processo de dessulfurização do 

biogás pode ser construído um sistema térmico que possibilite a regeneração do material, ou 

seja, a reaplicação deste na coluna de adsorção, reduzindo os custos na compra de materiais. 

Esse sistema térmico pode ser construído com fornos antigos ou podem ser construídos a 

partir de cromatógrafos em desuso doados por instituições de pesquisa. A temperatura média 

de regeneração do Carbono Ativado é de 150°C com fluxo contínuo de algum gás inerte, 

como Hélio ou Gás Nitrogênio. 

 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em vista disso, é evidenciada a necessidade de se mudar as técnicas  rudimentares 

atualmente empregadas na dessulfurização do biogás utilizado em comunidades rurais, porém 

ainda existem entraves quanto à replicação de outras metodologias junto à comunidade, tais 

como Biofiltração, Adsorção e Absorção. 

 Dessa maneira, junto à comunidade, deve-se estruturar planos de construção de 

estações caseiras de pré-tratamento do biogás, de modo a tornar o uso deste mais seguro e 

confiável para os operadores. 

 Assim, construindo um elo entre o conhecimento técnico e as comunidades rurais, 

pode-se construir estratégias mais sustentáveis de purificação de biogás, evitando acidentes no 

uso desse gás como gás de cozinha nessas comunidades. 
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