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APRESENTAÇÃO 

A Itaipu Binacional e o Centro Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás-ER) 

firmaram uma parceria, conforme o Termo de Compromisso nº 4500030742, com vigência de 

2014 a 2019, e o objetivo de consolidar o CIBiogás-ER como Centro Internacional de Pesquisa 

e Desenvolvimento de Energias Renováveis com ênfase no Biogás.  

Para atingir este objetivo foram desenvolvidas atividades agrupadas em 18 metas para 

estruturação, manutenção e consolidação do CIBiogás-ER, por meio do desenvolvimento do 

biogás e de sua cadeia de valor, assim como outras fontes de energias renováveis.  

Esse manual, denominado “Manual para Tratamento do Biogás” é um documento que detalha 

a execução da meta 6: “Elaboração de um Manual de Tecnologias para Tratamento do Biogás” 

e dos  produtos a seguir, que também se relacionam, diretamente ,com essa meta:  

• Produto 6 – Enriquecimento do biogás;  

• Produto 6.1 – Revisão técnica das tecnologias existentes para o enriquecimento 

do biogás;  

• Produto 6.2 – Manual de tecnologias para enriquecimento do biogás.  

Considerou-se a substituição do termo “enriquecimento” por “tratamento” ao longo deste 

Manual, em detrimento ao acordado em convênio e apresentado nos produtos, visto que este 

descreve, tecnicamente, as ações para melhoria ou adequação do biogás ao seu uso 

energético. 
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Revisão Técnica das Tecnologias Existentes 
para o Tratamento do Biogás 

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

O biogás produzido da digestão anaeróbia é, frequentemente, destinado à produção de 
energia elétrica, térmica e veicular. Com o objetivo de tratar o biogás e aumentar seu valor 
agregado, é necessária a retirada de elementos que são danosos aos equipamentos. Os 
elementos a serem retirados são dependentes de sua aplicação, sendo os principais: Dióxido 
de Carbono (CO2), Sulfeto de Hidrogênio (H2S) e umidade.  
Atualmente inúmeras técnicas de filtragem e refino são ofertadas no mercado. Algumas 
utilizam o princípio da diferença de solubilidade do dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio 
e metano em diferentes solventes. Selecionando um solvente onde o CO2 possui uma maior 
solubilidade em relação ao metano (CH4), o metano passa pelo processo sem mudanças 
ocorrendo uma separação e, consequentemente, um enriquecimento do biogás. Um solvente 
utilizado em tal processo é a água (HOYER et al., 2016). Há, também, processos que utilizam o 
princípio de adsorção, pois pela diferente capacidade de adsorção dos elementos, alguns são 
mais adsorvidos em relação aos outros ocorrendo, assim, a separação. Uma tecnologia que se 
utiliza de tal princípio é a Pressure Swing Adpsortion (PSA), onde o biogás pressurizado passa 
por elementos com uma maior capacidade de adsorção de CO2 em relação ao CH4.  
Outra técnica que tem sido muito empregada mundialmente é o refino por membranas. O 
processo utiliza o princípio de permeabilidade dos elementos químicos em membranas. 
Basicamente o biogás pressurizado passa pelas membranas e os elementos com maior 
permeabilidade são retirados, restando-se, assim, o metano em maior concentração (HOYER 
et al., 2016). 
O estudo apresentado na revisão técnica tem como propósito apresentar o princípio e os 
equipamentos utilizados para tratamento de biogás, bem como a metodologia para 
parametrização de tais equipamentos e, por fim, apresentar cases realizados pelo CIBiogás. É 
importante salientar que o biogás referente aos cases apresentados é oriundo de substratos 
provenientes de resíduo da indústria agropecuária e isso implica uma característica particular 
na composição do biogás. Ou seja, elementos como siloxanos e alguns Compostos Orgânicos 
Voláteis (COVs) não são formados e, desta forma, a avaliação dos equipamentos quanto à sua 
retirada não é analisada.  
 

2 ESTUDO DE SOLUÇÕES PARA TRATAMENTO DE BIOGÁS 

Dentre as energias alternativas, o biogás tem sido considerada a melhor fonte de combustível 
veicular segundo BAUER (et al., 2013). Em 2013, Bauer realizou um estudo das tecnologias 
comerciais disponíveis na Europa, apresentando as tecnologias mais difundidas, avaliações 
operacionais e financeiras. O relatório foi publicado como parte de uma série de publicações 
da Swedish Gas Technology (SGC report 270) e serviu como referência para outros estudos 
como, por exemplo, da Energiforsk, cujo objetivo foi uma avalição entres as tecnologias 
levando em consideração disponibilidade de mercado, custo e aplicação do biogás. Contudo, 
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o cenário nacional e latino- americano é outro. Há restrição de disponibilidade de 
equipamentos e altos custos de equipamentos importados. Portanto, neste estudo não são 
apresentados os custos encontrados na literatura estrangeira. 
Como já mencionado, o biogás contém “impurezas” que são prejudiciais ao equipamento por 
ele utilizado. Além disso, há elementos não combustíveis que reduzem o poder calorífico. 
Portanto, os processos de filtragem e refino têm como objetivo a retirada de elementos 
danosos e o aumento do poder calorífico.  
O biogás purificado proporciona vários outros benefícios ambientais. Quando utilizado como 
combustível para veículos, o biogás emite menos óxido nitroso (NOx), hidrocarbonetos e 
monóxido de carbono (CO) se comparado a outros combustíveis como a gasolina e o diesel.  
A aplicação do biogás influencia na seleção de tecnologias e na necessidade de retirada dos 
elementos. Por exemplo, para utilização do biogás como combustível veicular, há a 
necessidade do atendimento à Resolução Nº 685 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis, onde se deve chegar, entre outras, a uma concentração de 90% de CH4 e, 
no máximo, 10 mg/m³ de H2S. Já na utilização do biogás em moto gerador estacionário não 
há a necessidade de se atingir tal concentração de metano, portanto, geralmente retira-se 
apenas o H2S e a umidade. 
No decorrer do relatório, serão apresentadas tecnologias para dessulfurização, remoção de 
umidade e de dióxido de carbono. Sendo as primeiras essenciais para qualquer aplicação de 
biogás. 
 

2.1 REMOÇÃO DE SULFETO DE ENXOFRE – H2S (GÁS SULFÍDRICO) 

A remoção do sulfeto de enxofre é processo essencial e prévio a qualquer processo de refino 
de biogás. No entanto, o processo não é capaz de purificar o gás à qualidade de gás natural, 
ou seja, ocorre somente a remoção de H2S.  
Os processos se classificam em biológicos, químicos e físicos. Dependendo da aplicação a 
dessulfurização pode ser classificada como fina ou grosseira. O processo ou a combinação de 
processos são selecionados pela destinação subsequente do biogás.  
 

2.1.1   Dessulfurização biológica 

A dessulfurização biológica pode ser realizada tanto no interior do biodigestor quanto em 
equipamentos posteriores a ele. O processo utiliza-se de bactérias redutoras que, na presença 
de oxigênio, convertem o sulfeto de hidrogênio em enxofre elementar que, em seguida, é 
descartado do reator juntamente com o digestato. 
Neste tipo de processo, ocorre a injeção controlada de ar/oxigênio onde microrganismos que 
já se encontram presentes no digestor oxidam o H2S obtendo-se compostos iônicos de enxofre, 
os quais são obtidos em vários estágios do processo com diferentes produtos intermediários. 
 

𝑆𝐻−1→ 𝑆0 → 𝑆2𝑂3
−2→ 𝑆4𝑂6

−2 →𝑆𝑂4
−2 

 
As condições de operação e o teor de oxigênio são determinantes para a atuação desses 
microrganismos na oxidação do sulfeto de hidrogênio. De fato, a acessibilidade do oxigênio no 
meio determina quais serão os produtos formados, ou seja, determina a predominância do 
enxofre elementar ou de sulfato como produto final. Em condições microaeróbias, enxofre 
elementar é o principal produto (Díaz, I., et al., 2010). 
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As reações que ocorrem nesse processo estão representadas nas Equações 1 e 2, apresentadas 
a seguir:   
 

𝐻2𝑆 +
1

2
𝑂2→ 𝑆

0 + 𝐻2𝑂    ∆𝐺0 = −587,1 𝑘𝐽 𝑟𝑒𝑎çã𝑜⁄           (1) 

𝑆0 + 2𝐻2𝑂 +
3

2
𝑂2→ 𝑆𝑂4

−2 + 2𝐻+1  ∆𝐺0 = −209,4 𝑘𝐽 𝑟𝑒𝑎çã𝑜⁄         (2)  

 
Para entender o efeito da dosagem de oxigênio é necessário entender a natureza  biológica e 
química das oxidações do H2S. Segundo Krayzelova (2015), as conversões mais importantes 
envolvidas na remoção aeróbica do sulfato são apresentadas nas Equações 3, 4 e 5:  
 
2𝐻𝑆−1 + 𝑂−2→ 2𝑆

0 + 2𝑂𝐻−1   ∆𝐺0 = −169,35 𝑘𝐽 𝑟𝑒𝑎çã𝑜⁄         (3) 

2𝐻𝑆−1 + 4𝑂2 → 2𝑆𝑂4
−2 + 2𝐻−1   ∆𝐺0 = −732,58 𝑘𝐽 𝑟𝑒𝑎çã𝑜⁄         (4) 

2𝐻𝑆−1 + 2𝑂2 → 𝑆2𝑂3
−2 + 𝐻2𝑂   ∆𝐺0 = −209,4 𝑘𝐽 𝑟𝑒𝑎çã𝑜⁄         (5) 

 

Segundo Krayzelova et al. (2015), a remoção biológica do H2S é baseada na oxidação 
bioquímica do mesmo para enxofre elementar S0 ou/e SO4

2- e, em alguns casos, S2O3
2-. O H2S 

atua como doador de um elétron, enquanto o oxigênio é o terminal do mesmo. Se a dosagem 
deste último é limitada, o enxofre elementar será o principal produto desta reação. O SO4

2- é 
formado sob as condições limitadas e isso tem, como consequência, um maior consumo de 
oxigênio por mol de H2S.  
Na maioria dos sistemas, o oxigênio necessário é disponibilizado através da utilização de um 
soprador de ar, por meio de uma bomba de aquário ou outro tipo de minicompressor, desta 
forma, o ar é introduzido no biodigestor. A qualidade obtida é, em geral, suficiente para a 
queima do gás dessulfurizado em usinas de cogeração. Somente no caso de variações de 
concentração no gás bruto é que podem ocorrer rupturas na concentração de enxofre, 
podendo levar a efeitos negativos sobre a usina de cogeração. Esta técnica de tratamento não 
é adequada quando se visa obter qualidade de gás natural, uma vez que as altas concentrações 
de nitrogênio e oxigênio dificilmente serão eliminadas pelos processos de refino 
subsequentes.  
Demanda de oxigênio e tempo de residência no biogás - Segundo Müller et al. (2014), apud 
Brizio, (2012) ao fazer um balanço estequiométrico é sugerido adicionar entre 4% e 6% de ar 
por volume de biogás produzido. Por outro lado, Mollekopf et al. (2006), faz a recomendação 
baseada em ensaios experimentais de que é melhor uma taxa de fluxo de ar mais elevada para 
degradação de resíduos orgânicos, neste caso, sugere uma adição entre 8 e 12% de ar por 
volume de biogás. Porém, Botheju et al. (2010) afirmam que, no caso de biodigestores 
alimentados em batelada, a resposta positiva do tratamento se dá com uma injeção de 16% 
do volume de biogás.  
Importantes resultados também foram apresentados por Wu, M. et al., (2016) na avaliação de 
diferentes ensaios com mais de um valor de suprimento de ar, tendo como objetivo o estudo 
de vários parâmetros como a eficiência da dessulfurização, a produção do biogás e o excesso 
de oxigênio.  
O ponto ótimo de operação obtido como resultado (levando em consideração os três 
parâmetros avaliados) foi fazer uma injeção de ar de 2 a 4 vezes a demanda teórica, como 
pode ser visto nos Gráficos 1 e 2 a seguir.  
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Gráfico 1 -  Valores da concentração de H2S em função do tempo de digestão com inserção 
de ar a uma temperatura de 35°C 

 

 

Gráfico  2 -  Valores da concentração de H2S em função do tempo de digestão com inserção 
de ar a uma temperatura de 55°C 

 

 

Fonte:  Wu, M. et al., 2016. 

 

Fonte: Wu, M. et al., 2016. 
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Como apresentado nos Gráficos 1 e 2,  para uma inserção de, apenas, a metade da proporção 
estequiométrica entre o volume de ar e biogás já se obtém uma redução na concentração de 
sulfeto de hidrogênio e o mesmo acontece para a proporção estequiométrica. Porém, 
aumentando-a evidenciam-se resultados amplamente melhores de remoção do H2S. No 
entanto, a partir dos gráficos é possível, também, afirmar que não há uma diferença 
significativa na remoção de H2S para uma inserção de ar de 2, 4 e 10 vezes a proporção 
estequiométrica.  
Nessa pesquisa foram analisados parâmetros tanto como remoção de H2S, quanto de 
produção de biogás em relação à concentração de O2. Foi observado que, ao realizar a inserção 
de 10 vezes à proporção estequiométrica, devido a um excesso de oxigênio, ocorre uma 
redução da produção do biogás e deve-se ter cuidado com o limite máximo de proporção entre 
ar e metano de segurança, para evitar a combustão.  
O tempo de residência do biogás no biodigestor é um fator chave para a eficiência no processo. 
KRAYZELOVA (2015) chegou a 48% de eficiência com um tempo de residência de 1.25hrs.  
Demanda de oxigênio - Estudos indicam que a relação entre O2/S2—influencia, diretamente, na 
conversão do íon sulfato SO4

2- e, teoricamente, 0,5 mol de O2 /S2- são necessários para a 
oxidação do H2S. Entretanto, também existe um limite máximo para essa relação, segundo 
Krayzelova apud Alcantara (2015), o regime permanente da produção de SO4

2- é atingida em 
uma relação de O2 /S2- entre 0,5 até 1,5. O ponto ótimo, onde a conversão atingiu seu máximo 
valor, ocorreu para uma relação de 0,5. Já outros resultados apresentados, por exemplo, 
Janssen et al. (1995), diz que a produção máxima de SO4

2-ocorreu para uma relação de 0,7 mol 
de O2  por mol de S2-. Para relações menores, ou seja, abaixo da faixa mencionada, é notável 
uma redução considerável da oxidação do H2S, e isto se deve à limitação da quantidade de O2 
no meio microbiano que promove a acumulação de H2S no reator.  Contudo, segundo 
Krayzelova  (2015), há evidências que alguns casos apresentaram uma formação de SO4

2- 
satisfatória mesmo em presença de uma relação de O2/S2- menor que 0,5. Este fato pode ser 
explicado pelo importante efeito do pH na oxidação do H2S.  
Segurança - Além de determinar qual é o ponto ótimo para atingir a maior remoção possível 
de H2S (sem ter diminuições significantes na produção do biogás), é importantíssimo 
estabelecer o valor máximo de oxigênio ou ar que pode ser inserido sem que ocorra risco de 
explosão. Segundo Paterson et al. (2010),  o volume de ar seguro pode estar entre 3 a 6% do 
volume de biogás produzido, dependendo da concentração de metano.  
Produtos disponibilizados no mercado nacional - Os sistemas de dessulfurização biológica não 
são, comumente, utilizados no Brasil devido ao seu alto custo de aquisição, pois, atualmente, 
eles são importados. Contudo, uma das empresas que fornece sistemas de dessulfurização no 
Brasil é a empresa Awite. A Figura 1 apresenta o equipamento fornecido pela empresa. 
 

Figura 1 -  Sistema de dessulfurização da marca AWITE 

 
Fonte: Catálogo de produtos da Awite (2015). 
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Para garantir a qualidade do biogás necessário para se atender altos índices de qualidade, a 
biodessulfurização também pode ser realizada fora do biodigestor por meio de filtros 
percoladores. Para isso, existem colunas de biodessulfurização dispostas em reservatórios 
separados. Isso possibilita o controle rigoroso das condições necessárias para a 
dessulfurização, como a alimentação de oxigênio. Para potencializar o efeito adubador do 
substrato digerido, o enxofre precipitado pode ser, novamente, adicionado ao substrato 
digerido no depósito de biofertilizante.  
O lavador biológico de gás constitui um único processo biológico para o tratamento, contudo 
possui dois estágios. Geralmente o equipamento é composto por uma coluna de lavagem 
recheada, onde ocorre a absorção do H2S por meio de solução de soda cáustica diluída, e um 
biorreator, onde ocorre a regeneração da solução de lavagem com oxigênio do ar. Por meio da 
regeneração separada (apenas no biorreator), evita-se a injeção de ar no biogás. Embora essa 
tecnologia permita a eliminação de grandes cargas de enxofre (até 30.000 ppm), com 
resultados semelhantes aos do filtro percolador, ela só é indicada para usinas com grandes 
vazões de gás ou elevadas cargas de H2S em função da alta complexidade do equipamento 
exigido. 
A empresa PAQUES disponibiliza, no mercado nacional, o equipamento chamado THIOPAQ®, 
o qual realiza a dessulfurização em colunas (Figura 2). 
 

Figura 2 - Equipamentos de Dessulfurização THIOPAQ® 

 

Fonte:  Catálogo de produtos da PAQUES (2017). 
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Quando há intenção de se obter biometano na qualidade de gás natural, o processo deve ser 
realizado externamente. 
 

2.1.2 Dessulfurização in-situ 

A precipitação de sulfetos também é uma técnica realizada no biodigestor. Assim como o 
processo de biodessulfurização, ela permite a dessulfurização grossa (propicia valores de H2S 
entre 100 e 150 ppm). Pela adição ao biodigestor dos compostos de ferro, o enxofre é ligado, 
quimicamente, ao substrato de fermentação, o que permite suprimir a liberação de sulfeto de 
hidrogênio. Esse método é indicado, principalmente, para usinas de menor porte ou usinas 
com baixa carga de H2S (< 500 ppm). 
Um dos compostos de ferro disponíveis no mercado é o Óxido de Ferro Hidratado (III) FeO(OH) 
fornecido pela empresa alemã HeGo. A reação ocorrida durante o processo de dessulfurização 
é descrita segundo as Equações 6 e 7.  
 
2 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑆 → 2 𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝑆 + 2𝐻2𝑂           (6) 
𝐹𝑒(𝑂𝐻)2 + 𝐻2𝑆 →  𝐹𝑒𝑆 + 2𝐻2𝑂             (7) 
 
Segundo o fabricante, o sulfeto é um composto quase que insolúvel. Desta forma, é possível 
reduzir o H2S à concentração próxima a 0 ppm. Por questões econômicas, o fabricante não 
recomenda a utilização de tal técnica para concentração de H2S abaixo de 50ppm.  
 

2.1.3 Carvão ativado 

A adsorção em carvão ativado utilizada como método de dessulfurização fina se baseia na 
oxidação catalítica do sulfeto de hidrogênio na superfície do carvão ativado. É possível 
impregnar ou dopar o carvão ativado para aumentar a velocidade da reação e melhorar a 
capacidade de carga. O iodeto de potássio (KI) e o carbonato de potássio (K2CO3) são 
compostos que podem ser usados como meio de impregnação. A dessulfurização adequada 
exige a presença de vapor e oxigênio.  
O carvão ativado é utilizado para uma dessulfurização mais refinada. Geralmente utiliza-se 
quando as concentrações são de, no máximo, 200ppm, pois, acima deste valor, os custos 
operacionais podem se tornar inviáveis. Além da dessulfurização, o carvão ativado, também, 
pode ser utilizado para remoção dos COVs e de siloxanos.   
 

2.1.4 Dessulfurização por Fe/EDTA 

Existe, ainda, o sistema que realiza a remoção do sulfeto de hidrogênio por absorção com 
reação química em solução de ferro quelado com EDTA (ácido etilenodiaminotetraacético). A 
alta estabilidade do EDTA dá origem a uma estrutura semelhante a uma gaiola, pela qual o 
cátion é, efetivamente, envolvido e isolado das moléculas do solvente. 
O H2S pode ser removido de correntes gasosas pelo contato com soluções aquosas de ferro 
quelado como, por exemplo, a remoção com solução de Fe/EDTA. 
Segundo Horikawa et al. (2004), o H2S é absorvido por reação química quando o biogás entra 
em contato com a solução de ferro quelado com EDTA. As Equações (8) e (9) representam as 
reações que ocorrem durante a absorção do H2S, e as equações (10) e (11) representam as 
reações que ocorrem durante a regeneração da solução de ferro quelado. 
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𝐻2𝑆(𝑔) → 𝐻2𝑆(𝑎𝑞)               (8) 

𝐻2𝑆(𝑎𝑞) + 2𝐹𝑒
3+𝐸𝐷𝑇𝐴4−  →  𝑆0 + 2𝐻+ + 2𝐹𝑒2+𝐸𝐷𝑇𝐴4−         (9) 

𝑂2(𝑔)  →  𝑂2(𝑎𝑞)             (10) 

𝑂2(𝑎𝑞) + 4𝐹𝑒
2+𝐸𝐷𝑇𝐴4− + 2𝐻2𝑂 →  4𝐹𝑒

3+𝐸𝐷𝑇𝐴4− + 4𝑂𝐻−       (11) 

 
O sulfeto de hidrogênio é levado da fase gasosa para fase líquida (8) e, depois, já na forma 
aquosa, o H2S reage com o ferro quelado e é levado a enxofre elementar, sendo o ferro com 
carga +3 reduzido a ferro com carga +2 (9). Acontece, então, a solubilização do oxigênio na 
solução de quelato ferroso (11) e, em seguida, a solução é oxidada (10), sendo, assim, o 
quelato ferroso (Fe2+EDTA4-) regenerado para a forma férrica (Fe3+EDTA4-), podendo ser, 
novamente, utilizado no processo.  
O processo tem as seguintes vantagens: elevada eficiência de remoção de H2S; seletividade na 
remoção do H2S, evitando gasto desnecessário de reagentes; a solução catalítica Fe-EDTA é, 
facilmente, regenerada; e a absorção química do H2S traz, como produto final, enxofre 
elementar, produto estável, de fácil comercialização e que pode ser disposto em lavouras.  
 

2.2  DESUMIDIFICAÇÃO (REMOÇÃO DE UMIDADE) 

O biogás gerado nos biodigestores contém 100% de umidade relativa, ou seja, é saturado de 
vapor d´água. Há condições onde a concentração de umidade pode chegar a 10% do volume 
de biogás (Gráfico 3). A retirada de parte da umidade tem como objetivo preservar 
equipamentos, principalmente, contra corrosão. Os métodos de secagem mais utilizados são 
por condensação e adsorção.  
 

   Gráfico  3 - Relaciona a umidade absoluta do biogás com a temperatura 

 
Fonte: VDI, 2016. 

Há, também, situações onde o biogás é comprimido e, desta forma, a condensação de água 
ocorre intensamente. Após a compressão e resfriamento do biogás, ao longo da tubulação, a 



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
21 

mistura biogás-umidade atinge a temperatura de saturação do vapor de água contida no 
biogás e este condensa. A temperatura onde ocorre esta mudança é dita Temperatura de 
Orvalho ou Ponto de Orvalho. Portanto, o processo de desumidificação busca, sempre, a 
menor temperatura de ponto de orvalho com o menor custo energético possível. 
As tecnologias utilizadas para retirar a umidade do biogás podem ser as mesmas empregadas 
no tratamento de ar comprido. Desta forma, Fargon (2006) apresenta os componentes 
principais em um sistema de desumidificação (Figura 3): 
 

 Figura 3 -  Principais componentes de um sistema de desumidificação 

 
  Fonte:  Fargon, 2016. 

1 – Compressor - Equipamentos que comprimem o biogás/biometano, entre 3 a 250 bar 
dependendo de sua aplicação. Podem ser divididos em dois grupos: 

 Lubrificados – utilizam óleo para sua lubrificação, portanto há contato entre o 
biogás e o óleo. Desta forma, não é o mais indicado; 

 Isentos de óleo – não utilizam óleo na lubrificação das peças móveis, ou seja, não 
há contato entre o gás e o óleo na câmara de compressão. 

2 – Pós resfriador com separador condensado – Também conhecido como after-cooler, sendo 
instalado logo após o compressor. O resfriador nada mais é que um trocador de calor resfriado 
a água ou a ar. No processo de resfriamento, a umidade é condensada e, após, o resfriador 
condensado é retirado através de um separador de condensado. Com a redução de 
temperatura, após a compressão, é possível reduzir em, até, 70% a umidade contida no gás. 
3 – Reservatório – o reservatório tem função de armazenar o gás, garantindo assim uma 
reserva em caso de emergência e ajuda a manter a pressão instável. Em alguns casos possui 
um sistema de separação de condensado, que ajuda remover eventuais condensados que 
possam estar presentes na linha de ar comprimido.  
4 – Filtros – Servem para remover contaminantes presentes ou gerados na linha de 
biogás/biometano, tais como óleo, água condensada e partículas sólidas. São disponíveis com 
diversos tipos de acessórios (indicadores de saturação do elemento filtrante, dreno de 
condensados automáticos ou manual e tipos de elementos filtrantes - sintetizados, 
coalescentes, carvão ativado e esterilizantes). 
5 – Secadores – Os secadores têm como função remover a umidade até o ponto de orvalho 
requerido na aplicação. A seguir, são apresentas as técnicas mais utilizadas para secagem de 
gás. 
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2.2.1 Secagem por refrigeração  

O princípio de separação baseia-se no resfriamento do biogás até o ponto de orvalho 
requerido. O processo pode ser realizado através de uma troca direta, ou indireta, entre o 
fluido refrigerante e o gás. No sistema de refrigeração por troca indireta, há um circuito onde 
o fluido refrigerante refrigera a água que, por sua vez, refrigera o gás. Já no sistema de troca 
direta, a troca de calor ocorre, diretamente, entre o gás e o fluido refrigerante. 

2.2.2 Secagem por absorção 

A técnica utiliza-se do processo químico tipo deliquescente onde determinada substância 
química (líquida ou sólida), altamente higroscópica, incorpora massa de água formando uma 
terceira substância como resíduo, sendo necessário, assim, o descarte e substituição ao final 
da vida útil do material como, por exemplo, sais a base de Lítio e Cálcio (FARGON, 2006). 
Segundo FRN (2010), o glicol pode ser utilizado para desidratar o gás, onde o biogás flui em 
uma torre absorvedora em contracorrente com uma solução de glicol ou trietilenoglicol. Na 
desidratação por glicol, a regeneração se dá pelo aquecimento da solução de lavagem a 200°C, 
que provoca a vaporização de materiais estranhos. Segundo a literatura é possível atingir um 
ponto de orvalho de -100°C. 
 

2.2.3 Secagem por adsorção 

No processo de adsorção, determinados materiais incorporam certa massa de água sem se 
combinar quimicamente. Quando saturado, um ciclo de regeneração, através da, dessorção é 
efetivado. Os elementos mais comuns utilizados em tal processo são: zeólitas, sílica gel e óxido 
de alumínio. Nesse processo é possível atingir pontos de orvalho de, até, -90°C (FNR, 2010). 
Geralmente instalados em colunas, os adsorvedores são operados, alternadamente, a uma 
pressão de 6 a 10 bar, podendo ser regenerados a quente ou a frio. A Figura 4  apresenta um 
equipamento comercial utilizado com biogás. 

Figura 4 -  Desumidificador com secagem por adsorção 

 
          Fonte: Fargon, 2006. 
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2.3 REMOÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) OU REFINO 

A retirada de dióxido de carbono visa, principalmente, aumentar o poder calorífico do biogás 
e torná--lo equivalente a outros gases combustíveis como, por exemplo, o gás natural. 
Geralmente os processos mais utilizados nas tecnologias de refino são: 

a) Adsorção; 
b) Absorção;  
c) Permeação. 

No primeiro processo (a) a afinidade seletiva do CO2 por uma superfície a diferentes pressões 
é utilizada para controlar a separação. A tecnologia mais comum é chamada Pressure Swing 
Adpsortion (PSA). 
O segundo processo (b) utiliza a afinidade seletiva devido à solubilidade do gás em 
determinados meios líquidos. As tecnologias utilizadas para a refino de biogás utilizam líquidos 
que absorvem o CO2 a partir de variações de temperatura e pressão. Alguns líquidos utilizados 
são: água, diferentes tipos de aminas e solventes orgânicos. Sendo a água o solvente mais 
utilizado.  
O último processo (c), permeação, utiliza o princípio da permeabilidade das moléculas de CO2 
e CH4 através de membranas. A permeabilidade do CO2 é muito maior que a do CH4 nas 
membranas. Esta é a tecnologia que mais vem sendo empregada no enriquecimento de biogás 
nos países referências em biogás (Alemanha, Áustria etc.). 
 

2.3.1 Pressure Swing Adpsortion (PSA) 

Este sistema de filtragem é baseado segundo características de adsorção dos diversos 
componentes de um gás em uma superfície a uma elevada pressão. Em determinadas 
pressões, os gases tendem a ser atraídos para superfícies sólidas (adsorvidos), quanto maior 
for a pressão, maior quantidade de gás adsorvido e, quando a pressão é reduzida, o gás é 
liberado ou dessorvido. Este processo é apropriado para a separação de gases de uma mistura, 
pois diferentes gases tendem a ser atraídos, com maior ou menor afinidade, por diferentes 
superfícies sólidas (TUW, 2012).  
O processo de enriquecimento de biogás, pela filtragem PSA, pode ser explicado, em um nível 
macro, pelas seguintes etapas: o biogás é comprimido a uma elevada pressão e, então, 
injetado em uma coluna de adsorção na qual CO2, N2, e O2 são retidos, enquanto o metano flui 
pelo sistema sem ser adsorvido. Quando o material da coluna fica saturado, o sistema é 
despressurizado e os gases adsorvidos, inicialmente, são liberados e retirados. O sistema pode 
ser composto por várias colunas de adsorção, geralmente quatro, conforme mostrado na 
Figura 5 (BAUER et al., 2013). 

Figura 5 - Diagrama do processo Pressure Swing Adpsortion 

 
Fonte: Bauer, F., et al. (2013). 
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2.3.2 Lavagem por água (Water Scrubbing – WS)  

O método Water Scrubbing utiliza o princípio da solubilidade, onde o dióxido de carbono tem 
cerca de 26 vezes maior solubilidade em água do que o metano. O dióxido de carbono é 
separado do biogás e dissolvido em água, na coluna de absorção, através da alta pressão, 
normalmente 6 a 10 bar, e retirado da água através de uma coluna de dessorção. Este processo 
é usualmente utilizado e bastante eficiente, pois seu custo operacional é baixo e o processo é 
relativamente fácil (BAUER et al., 2013).  
O modo de operação do filtro se caracteriza da seguinte forma: o biogás é comprimido e 
alimentado, no sentido ascendente, da base de uma coluna de absorção e a água pressurizada 
é pulverizada no sentido descendente, como se observa na Figura 6. O CO₂ e o H₂S são 
dissolvidos na água sendo recolhidos no fundo da torre de absorção. A água pode ser 
reutilizada após a passagem por uma torre de regeneração (SILVA, 2009). A Figura 6 
demonstra, de forma simples, o sistema Water Scrubbing. Após o processo, o gás encontra-se 
saturado e um processo de secagem deve ser realizado.  
 

 Figura 6 -  Diagrama do processo Water Scrubbing 

  

Fonte: Bauer, F., et al. (2013). 

O relatório “Biogas upgrading – Technical Review” (HOYER et al., 2016) apresenta a 
possibilidade de misturar tecnologias a fim de aumentar a sinergia positiva e reduzir a 
demanda de energia. Um dos recentes estudos (BENJAMINSSON et al., 2015), investiga o 
potencial teórico no aumento de performance do sistema WS adicionando unidades de 
membrana. No estudo, avalia-se a adição de uma unidade de membrana alocada na coluna de 
dessorção, a qual, geralmente, regenera a água. Adicionando as colunas de membranas, a 
vazão volumétrica pode ser reduzida e, consequentemente, a capacidade do compressor 
também. Essa tecnologia híbrida pode diminuir, consideravelmente, a demanda de energia em 
relação a um sistema puro de lavagem por água.  
 

2.3.3 Membranas 

A purificação por meio de membranas utiliza o princípio das diferentes características de 
permeabilidade dos elementos químicos através de filtros de membrana. Durante a separação 
do CO2 do CH4, um feixe de membranas poliméricas é utilizado (Figura 7).  
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Figura 7 - Membrana em escala laboratorial 

 
Fonte:  CIBiogás, 2017. 

Geralmente a separação por membrana ocorre entre uma faixa de pressão de 10 a 20 bar. As 
membranas disponíveis no mercado estão em melhoria contínua quanto à seletividade e 
aumento da permeabilidade a fim de aprimorar separação e diminuir a perda de metano no 
off-gas (HOYER et al., 2016). Na Figura 8, apresenta-se ilustração sobre o processo de refino 
por membranas. 

Figura 8 - Processo ilustrativo do refino por membranas 

 
Fonte: SILVA, 2009. 

Comumente os sistemas de membranas possuem dois ou mais estágios de refino em série. O 
objetivo de se trabalhar com mais estágios é aumentar a concentração final de metano, 
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diminuir a concentração de metano no off-gas e tornar o processo mais flexível (HOYER et al., 
2016). 
A maioria das membranas são sensíveis à água, óleo e partículas. Desta forma, é necessário 
um tratamento prévio do biogás. Condensação na superfície da membrana deve ser evitada, 
especialmente se houver H2S ou NH3 contido no gás. Portanto, é extremamente necessário 
que o ponto de orvalho seja tão menor quanto for a temperatura do processo de refino (HOYER 
et al., 2016). 
Parte do H2S também é removido com o CO2 durante o processo, mas a separação não é 
suficiente para que sejam atingidas as concentrações mínimas, portanto a prévia remoção do 
H2S é muito comum e necessária. Todavia, é importante lembrar que concentrações 
moderadas de H2S e NH3 não causam avarias nas membranas, exceto se houver condensação 
(HOYER et al., 2016). Alguns Compostos Orgânicos Voláteis (COVs) podem ser danosos para as 
membranas e os danos podem ser irreversíveis, desta forma, os COVs também são removidos 
previamente ao sistema de membranas. 
A vida útil das membranas depende da qualidade do biogás, da eficiência do pré-tratamento 
assim como da qualidade na operação. Segundo Hoyer et al. (2016), há plantas que estão 
operando há mais de 10 anos com as mesmas membranas do início da operação.   
 

3 ELABORAÇÃO DA METODOLOGIA DE PARAMETRIZAÇÃO PARA 

DIMENSIONAMENTO DE SISTEMAS DE ENRIQUECIMENTO DE 

BIOGÁS 

O estudo apresentado aborda todos os sistemas que o CIBiogás possui nas Unidades de 
Demonstração. Optou-se por tal abordagem, pois são as únicas tecnologias que o CIBiogás têm 
conhecimento. As tecnologias que serão abordadas são: Water Scrubbing, PSA e 
dessulfurização por Fe/EDTA). 
Em uma visão global, os sistemas de enriquecimento de biogás compartilham de alguns 
parâmetros de dimensionamento: 

 Composição de gás de entrada e saída; 

 Perda de metano; 

 Consumíveis;  

 Custos de investimentos e manutenção. 
Composição de biogás de entrada e saída - A composição do biogás é diferente em cada planta 
de biogás. Portanto, a escolha da tecnologia para enriquecimento do biogás requer a análise 
dos componentes presentes no biogás, pois a escolha e dimensionamento do sistema de refino 
estão, intrinsecamente, relacionados com a composição do biogás.  
 O sistema de Lavagem por Água (WS) se mostra um sistema robusto quando o biogás contém 
concentrações moderadas de H2S e NH3. Eles são, em grande parte, dissolvidos na água 
juntamente com o CO2. O sistema PSA possui uma operação mais simplificada, contudo ele 
não permite certos componentes no biogás como, por exemplo: o H2S, NH3 e COVs. Portanto, 
há a necessidade de um tratamento prévio, geralmente utilizando-se de carvão ativado. O 
sistema com Fe/EDTA não requer nenhum tratamento para retirada de NH3 e tampouco de 
H2S visto que ele é um sistema de dessulfurização.  
Sistemas PSA podem remover nitrogênio e oxigênio, quando forem adicionados filtros, antes 
do sistema de refino, para evitar interferência no sistema, mas este investimento pode se 
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tornar oneroso (BAUER et al., 2013). Desta forma, o ideal é que o biogás não contenha uma 
grande concentração de O2 e N2.  
O sistema de refino PSA não permite condensado no biogás bruto, portanto há sempre um 
tratamento prévio de desumidificação do gás. Já no sistema WS não há a necessidade de 
remoção da umidade. Entretanto, ao final do processo, na PSA, o ponto de orvalho pode 
chegar a -60°C a pressão atmosférica. Ao final do processo nos sistemas WS e Fe/EDTA, o gás 
está saturado e pode carregar água, assim necessitando de um processo de desumidificação 
posterior. 
Perda de metano - A perda de metano, em sistemas PSA, é bastante elevado com valores em 
torno de 1,8 a 2%. Esta perda pode ser solucionada com a recirculação do gás de purga das 
torres de adsorção, minimizando, assim, as perdas. O sistema water scrubbing tem uma perda 
de metano de cerca de 1% em plantas modernas (BAUER et al., 2013). 
O Quadro 1 apresenta um resumo dos parâmetros de dimensionamento compartilhados pelos 
métodos. A seguir, serão apresentados os critérios de dimensionamento particulares para cada 
sistema. 
 
Quadro  1 - Parâmetros de dimensionamento compartilhados entre as tecnologias 

Processo Water Scrubbing PSA Fe/EDTA 

CH4 - refino Alto Bom Ruim 

O2-/N2- refino Sim Não Não 

Perda de Metano Baixa Média - 

Necessidade de secador de 
gás 

Sim Não Sim 

Tratamento de Gases 
residuais 

Não Não Não 

Necessidade de pré 
tratamento H2S 

Não Sim Não 

Consumíveis 
Agente antiespumante, água, 

adsorvente (H2S), energia, 
óleo. 

Material oxidante (pré-
tratamento de H2S), 

energia, óleo. 
Ferro quelado 

Fonte: Adaptado de Chaemchuen et al., 2013. 

3.1 WATER SCRUBBING (LAVAGEM POR ÁGUA) 

O sistema Water Scrubbing tem como princípio básico a remoção dos contaminantes, a partir 
da dissolução em água, em alta pressão e fluxo contracorrente. A operação do sistema pode 
ser descrita segundo a Figura 9. 
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Figura 9 - Esquema de funcionamento e principais componentes de um sistema WS 

 

 

 

    Fonte:  CIBiogás, 2017. 

 
Como apresentado na Figura 9, inicialmente o biogás bruto é admitido pelo compressor, é 
pressurizado a 11 bar e enviado ao trocador de calor para que atinja uma temperatura mais 
favorável para a absorção. O trocador de calor tem a função de realizar a troca térmica entre 
o gás e a água, onde o gás é resfriado e a água é aquecida, essa troca térmica favorece a 
dessorção dos gases contidos na água (CO2, H2S e CH4) e o resfriamento do biogás. Após este 
processo, o biogás é, então, encaminhado para a coluna de absorção, realiza a remoção de 
dióxido de carbono e de boa parte do sulfeto de hidrogênio por dissolução em água, devido à 
alta solubilidade destes compostos na água.   
Posteriormente, o biogás é encaminhado para a coluna de dessorção, onde o sulfeto de 
hidrogênio residual e, principalmente, o CO2 é dessorvido da água através do processo de 
despressurização. 
Por fim, o biogás purificado (biometano) é encaminhado ao desumidificador para remoção de 
umidade e, então, enviado para um reservatório onde estará pronto para uso. 
 

3.1.1 Critérios de dimensionamento 

No dimensionamento das colunas de absorção são considerados alguns critérios como: 
determinação da concentração dos componentes, vazões de líquidos e de gás que entram e 
saem da torre, recheio da coluna e condições operacionais. Levantada todas as informações 
determinam-se as dimensões ideais da coluna para que possa ser realizada a transferência de 
massa gás–líquido de forma eficiente.  
Absorção - A absorção de gases é um processo que permite remover um ou mais componentes, 
de uma mistura gasosa, por contato com uma corrente líquida onde esses componentes se 
dissolvem. O componente transferido de uma fase para outra é designado soluto. A corrente 
gasosa é composta pelo gás soluto e o gás de transporte (ou inerte), e a corrente líquida é 
constituída pelo solvente e o soluto. 

1 – Compressor 
2 – Bomba D’água 
3 – Trocador de Calor 
4 – Armazenamento de água gelada 

5 – Torre de Absorção (TA) 
6 – Torre de Adsorção (TD) 
7 – Desumidificador 
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Um dos processos de enriquecimentos de biogás consiste na transferência de massa de um ou 
mais solutos (dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio) que se encontram em uma mistura 
gasosa (biogás) para um líquido, chamado de solvente (água) que possui afinidade com os 
solutos. 
Os fluxos das correntes de gás-vapor e líquido, normalmente, ocorrem em contracorrente e os 
dispositivos garantem superfície de contato e turbulência necessária para que ocorra 
transferência de massa e energia (NASSER JUNIOR, 2009). 
O sistema de absorção física em água é conhecido como Water Scrubbing, comumente 
utilizado para filtragem de biogás, sendo o dióxido de carbono e o sulfeto de hidrogênio mais 
solúveis em água do que o metano. Esta solubilidade em água depende de vários fatores, tais 
como pressão, temperatura e a razão líquido/gás (RASI et al., 2014). 
Seleção do solvente - Conforme apresentado, a absorção é um processo de transferência de 
massa que explora diferenças na solubilidade gás/líquido dos diferentes componentes de uma 
mistura que se pretende tratar. Por isso, um dos pontos principais para se obter uma eficiente 
separação é a escolha do solvente. Um dos fatores a considerar, na escolha de um solvente, é 
a solubilidade do soluto, devendo esta ser elevada para se obter uma maior velocidade de 
absorção e por necessitar de menor quantidade de líquido. 
O solvente pode ser um líquido não reativo sendo a solubilização do soluto apenas um 
processo físico (forças de interação de Van der Waals), ou pode ser um líquido que produz uma 
reação rápida com o soluto, o que faz aumentar a velocidade de absorção e a quantidade a ser 
absorvida. Este último tipo de solvente químico é usado, em geral, quando o soluto se 
encontra em baixas concentrações, pois é um processo mais seletivo (maior solubilidade do 
soluto). Contudo, a reação deve ser reversível para que o soluto seja removido em uma 
segunda coluna, ou seja, regenerável e, por consequência, não sejam produzidos grandes 
quantidades de resíduos. Um solvente reativo é, também, usado quando se pretende 
converter um composto perigoso em um composto mais inócuo. 
O solvente ideal deve ser de baixo custo e acessível, não tóxico, não inflamável, estável 
quimicamente e não corrosivo para não encarecer o material de construção do equipamento. 
A maioria dos solventes físicos são solventes orgânicos, com elevado ponto de ebulição e baixa 
pressão de vapor, baixa viscosidade e não corrosivos em contato com metais comuns.  
O processo de absorção é, em geral, exotérmico, sendo acompanhado pela libertação de calor. 
O solvente também deve ter baixa pressão de vapor (baixa volatilidade) para reduzir a perda 
de solvente para a corrente gasosa. Além disso, deve ter baixa viscosidade para velocidade de 
absorção, a transferência de calor ser elevada e o bombeamento de baixo custo. Quando um 
dos principais fatores for o custo do solvente, a água se torna um solvente extremamente 
atrativo, pois o CO2 e  o H2S (Tabela 1) são altamente solúveis em água e esta pode ser 
encontrada de forma abundante.  
 
Tabela 1  - Solubilidade de gases em água 

Temperatura (oC) Volume de gás dissolvido na água (cm3/litro H2O/atm) 
CO2 H2S CH4 

20 878 2.582 33,8 
25 760 2.282 30,0 
35 592 1.831 25,4 

Fonte: CCE, 2000 apud Magalhães et al., 2004. 
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Projeto da coluna de enchimento - A velocidade de transferência de massa depende do seu 
coeficiente, da área de transferência e da força motriz (driving-force). A área para transferência 
de massa, ou área de contato gás/líquido, pode ser aumentada por divisão das correntes 
líquida e/ou gasosa em pequenas porções. Isto é efetuado a partir da passagem de gás pelos 
espaços vazios de um leito poroso cheio de material inerte (o enchimento), o qual está 
banhado de líquido. Assim, este processo de separação é comum ser efetuado em colunas 
cilíndricas verticais (ou torres), sendo o seu dimensionamento realizado a partir da 
determinação do diâmetro da coluna e da altura de enchimento. O enchimento pode ter 
diversas configurações (enchimento desordenado, como anéis de Raschig, de Lessing ou de 
Pall, Selas de Berl etc. e enchimento ordenado ou estruturado).   
O projeto de uma coluna de absorção requer a determinação do diâmetro e da altura da 
coluna. O diâmetro é função da capacidade de refino (vazão), sendo determinado pela vazão 
de alimentação da corrente gasosa e da composição do biogás. Os cálculos de projeto de uma 
coluna de absorção partem de quatro princípios básicos: 

 Extensão da separação; é necessário conhecer as condições de equilíbrio para o 
sistema e efetuar balanços mássicos; o custo da coluna é, em geral, logarítmico: 
remover 99% do soluto custa duas vezes mais do que remover 90% e duas vezes 
mais remover 99,9% do que 99%; 

 O tempo de contato entre fases que depende da velocidade de transferência de 
massa; 

 A queda de pressão/vazão permitidos (que fixa o diâmetro da coluna); 

 As necessidades energéticas (mecânicas e elétricas) – bombeamento dos fluidos, 
dispersão de líquidos e gases. 

De forma geral, simplificada e esquemática, o projeto de uma coluna e as etapas indicadas na 
Figura 10. 
 
Figura 10 - Etapas fundamentais de um projeto de colunas de absorção com recheio 

 

          
Fonte: CIBiogás, 2017. 
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Segundo Nasser Junior (2009) o escoamento hidráulico do líquido utilizado influencia na 
eficiência dos recheios, a verificação hidrodinâmica executada para o diâmetro calculado, 
determina a altura da coluna. Através do procedimento usual, inicia-se a especificação da 
coluna pela determinação de seu diâmetro, com base na vazão da corrente gasosa alimentada, 
impondo-se, para o interno a ser utilizado, a porcentagem da máxima capacidade operacional, 
dada como o nível de perda de carga que se pretende ou com a qual é permitido trabalhar. 
Para a especificação dos recheios, impõe-se uma porcentagem de, aproximadamente, 70% da 
máxima capacidade operacional, como sendo a porcentagem que não compromete o 
consumo energético da operação. Concluída esta etapa de verificação hidrodinâmica, bem 
como o diâmetro da coluna calculado, utiliza-se o número de estágios de equilíbrio e a 
eficiência dos recheios, para determinar a altura da coluna. 
Coluna de enchimento - O enchimento usado nas colunas de absorção permite o contato 
contínuo das fases líquida (L) e gasosa (G) podendo ocorrer tanto em co-corrente (mesmo 
sentido) como em contracorrente (sentidos opostos).  
Considerando que apenas um componente (A) é absorvido, a sua concentração, na fase 
gasosa, vai diminuindo, desde a sua entrada até a sua saída, enquanto na fase líquida vai 
aumentando, desde a entrada até a saída desta. Por isso, para recuperações de soluto 
elevadas, os processos em contracorrente necessitam de menor altura de enchimento. Em 
ambos os processos, a vazão de gás vai diminuindo e de líquido vai aumentando. Pelo 
contrário, as vazões isentas de soluto, respectivamente, o de gás de transporte e de solvente 
mantêm-se constantes ao longo da coluna (considerando que o primeiro não é solúvel no 
líquido e que o segundo tem uma pressão de vapor baixa). Há, por conseguinte, necessidade 
de apresentar uma nomenclatura própria, como ilustrado na Figura 11.  
 

Figura 11 -  Nomenclatura para uma coluna de enchimento em contracorrente. 

 G, L – Vazões molares de gás e de líquido ou 
velocidade molar (mol∙s-1) (variáveis ao longo da 
coluna); 

 G’, L’ – Vazões molares de gás e de líquido/área 
(G/S, L/S, mol ∙ m-2 ∙ s-1); 

 S – Secção reta da coluna (m2); 

 G’m, L’m – Vazões mássicas de gás e de 
líquido/área ou velocidade mássica (kg m-2 s-1; 

 y, x – frações molares de soluto no gás e no 
líquido; 

 G.y, L.x – Vazões molares de soluto no gás e no 
líquido (mol ∙ s-1); 

 H – Altura do enchimento (m); 

 1 – Base da coluna; 

 2 – Topo da coluna. 
Fonte: CIBiogás, 2017. 

Corrente isenta de soluto: 
X = Fração absoluta do soluto na fase líquida (mols de soluto/mols de líq. Inerte); 
Y = Fração absoluta de soluto na fase gasosa (mols de soluto/ mols de gás inerte). 
 

    𝑌 =
𝑦

1−𝑦
↔ 𝑦 =

𝑌

1+𝑌
                  (12) 
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    𝑋 =
𝑥

1−𝑥
↔ 𝑥 =

𝑋

1+𝑋
                  (13) 

 
Gs, Ls – vazões molares de gás e de líquido de transporte (mol.s-1) (constantes ao longo da 
coluna). 
 

    𝐺𝑆 = 𝐺(1 − 𝑦) =
𝐺

1+𝑌
                 (14) 

    𝐿𝑆 = 𝐿(1 − 𝑥) =
𝐿

1+𝑋
                   (15) 

 
Na absorção, o gás sai no topo mais pobre em soluto (y2<y<y1 e G2<G<G1) e o líquido mais 
rico na base (x2<x<x1 e L2<L<L1). Na absorção, a fração de soluto a recuperar, f, é a razão entre 
a quantidade de soluto A absorvido e a quantidade de soluto no gás à entrada da coluna. No 
caso de um processo em contracorrente, como o ilustrado na Figura 11, a composição de saída 
pode ser conhecida a partir da fração de recuperação pretendida e da composição à entrada, 
pela Equação 16. Para a absorção, o balanço molar ao soluto na corrente gasosa entre a 
entrada e a saída permite obter a quantidade de soluto A removido desta corrente (e 
absorvido pela corrente líquida).  
 

  𝑓 =
𝐺1𝑦1−𝐺2𝑦2

𝐺1𝑦1
=
𝐺𝑆(𝑌1−𝑌2)

𝐺𝑆𝑌1
=
𝑌1−𝑌2

𝑌1
↔ 𝑌2 = (1 − 𝑓)𝑌1                   (16) 

 

Em vez da vazão molar é, por vezes, conhecida a vazão volumétrica do gás a ser tratado . 
Considerando o gás como perfeito, G pode ser calculado por (Equação 17): 
 

    𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 ↔ 𝑃 ∙ �́� = 𝐺 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇       (17) 

 
A passagem de vazões molares a mássicas, e vice-versa, requer o cálculo da massa molar da 
mistura líquida, ou gasosa, obtida por conhecimento das frações molares dos diversos 
componentes e das respectivas massas molares (Equações 18 e 19): 
 
     ML = ∑ xiMii           (18) 

     MG = ∑ yiMii           (19) 

 
Linha operatória e vazão mínima - Ao efetuar um balanço molar ao componente A (soluto), 
em estado estacionário, entre a base e uma secção genérica da coluna, seguindo a 
nomenclatura apresentada na Figura 11 para um processo de absorção em contracorrente, 
obtém-se a Equação 20 que relaciona as vazões com as composições. Nessa equação, todavia, 
as vazões de gás e líquido são variáveis ao longo da coluna, assim como as composições. 
Façamos, agora, um balanço em razões molares, utilizando as vazões das correntes isentas de 
soluto, como traduzido pelas Equações 20 e 21. Estas equações apresentam, apenas, duas 
variáveis e representam a linha operatória que estabelece a relação entre a composição do 
gás, y ou Y, e a do líquido, x ou X, em qualquer secção da coluna, cuja representação é uma 



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
33 

curva num diagrama xy, mais uma reta num diagrama XY (Equação 18) do tipo Y=a.X+b. Por 
isso, é comum representar em um mesmo diagrama XY, a curva de equilíbrio (Yi=f(Xi)) e a linha 
operatória, como mostra o Gráfico 4. A construção da curva de equilíbrio, nas 
coordenadas XY, a partir de xy, é feita a partir das equações 12 e 13. 
Acumulação = mols de A que entram - mols de A que saem (Gráfico 4). 
Usando correntes totais, 
 
0 = (𝐿 × 𝑥 + 𝐺1 × 𝑦1) − (𝐿1 × 𝑥1 + 𝐺 × 𝑦)             (20) 

Correntes isentas de soluto, 
 

0 = (𝐿𝑆
𝑥

1−𝑥
+ 𝐺𝑆

𝑦1

1−𝑦1
) − (𝐿𝑆

𝑥1

1−𝑥1
+ 𝐺𝑆

𝑦

1−𝑦
)          (21) 

0 = (𝐿𝑠𝑋 + 𝐺𝑆𝑌1) − (𝐿𝑆𝑋1 + 𝐺𝑆𝑌)𝐺𝑆(𝑌1 − 𝑌) = 𝐿𝑆(𝑋1 − 𝑋)        (22) 

Equação da Linha Operatória, 
 

𝑌 =
𝐿𝑆

𝐺𝑆
𝑋 + 𝑌1 −

𝐿𝑆

𝐺𝑆
𝑋1               (23) 

Gráfico  4 - Na absorção, a composição da fase 
líquida é menor que a composição de eqº (para um 
dado Y) – a linha operatória fica acima da linha eqº 

 

     Fonte: Labvirtual, 2016. 

A linha operatória passa nos dois pontos correspondentes às composições, na base e no topo 
da coluna, e o seu declive é a razão entre as vazões de líquido e de gás de transporte (LS/GS). 
Ao efetuar um balanço molar global ao soluto A, entre o topo e a base, obtém-se a relação 
entre o declive da linha operatória e essas composições, representada pela equação 24.  
No Gráfico 5, no caso da absorção, quanto maior for a razão das vazões de líquido e gás de 
transporte, mais afastadas se encontram as condições de operação relativas às condições de 
equilíbrio (ΔC ou driving-force maior). Quando o processo de transferência de massa é 
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favorecido, a redução da altura das colunas de enchimento é reduzida. No entanto, maior será 
o diâmetro da coluna e maiores os custos diários (do líquido, da sua recuperação e de 
bombeamento).  
Vazões pequenas fazem aumentar a altura de enchimento. Todavia, a vazão de líquido não 
pode ser inferior a um valor limite mínimo correspondente à obtenção de condições de 
saturação na base da coluna (X1máx em equilíbrio com Y1). Essa condição limite está 
representado no Gráfico 4 pela reta de declive mínimo (LS/GS)min e pela Equação 25, obtida por 
aplicação do mesmo balanço global. Esta será a vazão mínima de líquido para se conseguir 
remover GS(Y1-Y2) /moles de soluto A, por unidade de tempo, obtendo-se uma composição 
máxima na corrente líquida de saída. Contudo, esta situação corresponderia a ter uma coluna 
infinita, uma vez que a driving-force, na base da coluna, seria nula. Assim, a composição da 
corrente líquida de saída da coluna dependerá da vazão de líquido a usar (do declive da linha 
operatória), variando ao longo da linha horizontal que representa Y1. 
Balanço Global, 
 
    0 = (𝐿𝑆𝑋2 + 𝐺𝑆𝑌1) − (𝐿𝑆𝑋1 + 𝐺𝑆𝑌2)         (24) 

Declive da reta operatória, 
 

  
𝐿𝑆

𝐺𝑆
=

𝑌1−𝑌2

𝑋1−𝑋2
     

  LSmin(X1max − X2) = GS(Y1 − Y2) →
LSmin

GS
=

Y1−Y2

X1max−X2
         (25) 

Se a curva de equilíbrio for côncava ou possuir a forma de S, e uma vez que a linha operatória 
não a pode intersectar (pois corresponderia a ter, em alguma parte da coluna, uma 
composição no líquido superior ao valor de equilíbrio – situação fisicamente impossível), o 
declive, mínimo, da reta operatória é determinado pela tangente à curva como ilustrado no 
Gráfico 5.  

Gráfico  5 - Método de determinação do declive 
mínimo quando a curva de equilíbrio tem a forma 
de S, ou a forma convexa (determinado pela 
tangente à curva de eqº 

 
Fonte: Labvirtual, 2016. 
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Uma vez que, em geral, se conhece a composição do gás de entrada (Y1) e a recuperação 
pretendida (Y2), bem como a composição do líquido a usar (X2), as coordenadas do ponto 
correspondente ao topo da coluna são fixas. Por isso, colocando esse ponto em um gráfico XY, 
onde já tenha sido desenhada a curva de equilíbrio, é simples determinar a tangente e a sua 
intersecção com a linha horizontal que representa Y1.  
Pelo que foi explanado, a vazão de líquido operatória, no caso da absorção, deve ser otimizada 
por razões econômicas. Na falta de informação específica, a vazão operatória deve situar-se 
entre 30 a 50% acima do valor mínimo, isto é, Lop= (1,3 a 1,5)×Lmin (absorção). 
Ponto de inundação e diâmetro da coluna  A determinação do diâmetro da coluna em um 
processo em contracorrente envolve a análise da queda de pressão através do enchimento. 
Em uma coluna seca (isto é, sem escoamento da corrente líquida, L´m=0), verifica-se, 
experimentalmente, que a queda de pressão, através do enchimento, aumenta linearmente 
com o aumento da velocidade mássica do gás (G´m) em uma representação log-log, como a 
indicada no Gráfico 6 (o expoente de G´m varia entre 1,8 e 2). Quando o líquido escoa pelo 
enchimento, parte dos espaços vazios ficam cheios de líquido, reduzindo a área da secção reta 
disponível para o fluxo de gás. Por isso, para a mesma velocidade de gás, a queda de pressão 
aumenta com o aumento do caudal de líquido. Este é um dos motivos para usar a relação 
apresentada na secção anterior para a vazão operatória de líquido, Lop= (1,3 
a1,5)×Lmin (absorção). 
 

Gráfico  6 - Queda de pressão típica em um 
enchimento desordenado (processo em 
contracorrente): ponto de carga e ponto de 
inundação 

 

Fonte:  Labvirtual, 2016. 

Por outro lado, mantendo a vazão de líquido constante, a queda de pressão aumenta, também, 
de forma linear com o aumento da velocidade mássica de gás, dentro de uma determinada 
gama de valores. Este aumento, apesar de conduzir a maiores custos de bombeamento, 
favorece o processo de transferência de massa e, consequentemente, diminui a altura de 
enchimento necessária (menores custos de investimento), uma vez que aumenta a 
turbulência. Contudo, acima dessa gama, o gás provoca um aumento de resistência à 
passagem do líquido tendo como resultado uma crescente dependência da queda de pressão 
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relativamente à velocidade mássica do gás. Atinge-se o que se denomina ponto de carga, onde 
parte do líquido fica retida na coluna, diminuindo a operacionalidade desta.  
Velocidades superiores levarão a uma crescente acumulação até dar origem à inversão no 
escoamento do líquido e inundação da coluna – a correspondente velocidade do gás é 
denominada velocidade de inundação – G’mi. Por estes motivos, no projeto de uma coluna de 
enchimento, deve-se usar  velocidade mássica do gás operatória (G’mop) bem inferior a de 
inundação. Os valores, normalmente, recomendados situam-se na gama G’mop =(0,5 a 0,7)G’mi, 
embora possam ascender a 0,9 G’mi. O valor ótimo depende do balanço entre os custos de 
investimento no equipamento e os custos operatórios de bombeamento. 
Na bibliografia, encontram-se representações gráficas para a determinação da velocidade 
mássica de inundação como o gráfico de Sherwood. Contudo, uma forma mais adequada para 
o dimensionamento de colunas, por via computacional, requer uma equação algébrica - 
Equação 26 (unidades no sistema inglês). Na absorção, devem ser usados, nestes cálculos, os 
dados da base da coluna, uma vez que é nessa secção que as vazões são mais elevadas. O fator 
de enchimento, Fp, depende do tipo de enchimento e é, inversamente, proporcional ao 
tamanho deste. A Tabela 2 apresenta alguns exemplos para Fp. 
 

 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐺′𝑚𝑖
2
∙𝐹𝑝∙Ѱ∙𝜇𝐿

0,2

𝜌𝐺∙𝜌𝐿∙𝑔
) = 1,6678 − 1,085𝑙𝑜𝑔 𝑅 − 0,29655(log𝑅)2    (26) 

𝑅 =
𝐿′𝑚
𝐺′𝑚

∙ (
𝜌𝐺
𝜌𝐿
)

1
2
=
𝐿𝑚
𝐺𝑚

∙ (
𝜌𝐺
𝜌𝐿
)

1
2
 

 

Onde: 

 Ψ - fator corretivo da densidade = ρágua/ ρL; 

 FP - fator de enchimento, ft-1; 

 G’m , L’m – vazão mássica do gás e do líquido/área, ou velocidade mássica, lb ft-
2 h-1; 

 Gm , Lm – vazão mássica do gás e do líquido, lb h-1; 

 ρG; ρL - massa volumétrica do gás e do líquido, lb ft-3; 

 μL - viscosidade do líquido, cP; 

 g - aceleração da gravidade=32,2 ft s-2. 
 
Tabela 2 – Fatores de enchimento e parâmetros α e β (Equação 27). 

Tipo Tamanho (in) Ε a (ft2 ft-3) Fp (ft-1) Α β 
Anéis de Raschig 

cerâmicos 
1 0,74 58 155 0,53 0,22 
2 0,74 28 65 0,23 0,17 

Selas de Berl (cerâmicas) 1 0,68 76 110 0,53 0,18 
Anéis de Pall metálicos 1 0,94 63 48 0,15 0,15 

Fonte: Labvirtual, 2016. 

Para calcular a queda de pressão efetiva através do enchimento (ΔP/H, em in H2O.ft-1), 
conhecidas as vazões operatórias de gás e de líquido e a área da secção reta da coluna, pode-
se usar a correlação apresentada para sistemas gás-H2O: 
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    (
∆𝑃

𝐻
) = 𝛼(10𝛽×𝐿´𝑚) (

𝐺´𝑚
2

𝜌𝐺
)          (27) 

Os parâmetros α e β dependem do tipo de enchimento. Como exemplo, a Tabela 2 apresenta 
valores para anéis de Raschig cerâmicos. Para outros sistemas líquido-gás (que não água - gás) 
em que a viscosidade do líquido é inferior a 2 cP, em vez de L’m usa-se L’m(ρH2O/ρL). Para 
converter in H2O.ft-1 em mm H2O.m-1 basta multiplicar o primeiro por 83,3, ou por 816,34 
para converter o primeiro em Pa.m-1. Uma vez conhecida a altura de enchimento, fica-se, 
assim, a conhecer a queda de pressão na coluna. É de salientar, no entanto, que a queda de 
pressão total tem origem não só no atrito provocado pela passagem do gás através do 
enchimento, mas também na sua expansão à entrada da coluna, no suporte do enchimento, 
no redistribuidor de líquido, na grelha de topo e no separador de gotas. 
A metodologia descrita anteriormente, para o cálculo de G´mi e G´mop, a mesma Equação 26 
pode ser usada para calcular a velocidade mássica do gás quando a queda de pressão é fixa 
por razões econômicas (normalmente entre 0,2 a 0,6 in H2O.ft-1, bem abaixo do valor 
correspondente à velocidade de inundação o qual pode ascender a ~2 in H2O.ft-1). Sendo o 
diâmetro desconhecido, a Equação 28 pode ser reescrita na forma: 

    (
∆𝑃

𝐻
) = 𝛼 (10

𝛽
𝐿𝑚
𝐺𝑚

𝐺´𝑚) (
𝐺´𝑚2

𝜌𝐺
)          (28) 

Conhecida a velocidade mássica do gás e a vazão total a tratar, é possível fazer uma estimativa 
para a área da secção reta da coluna (S) através da equação 29 e para o respectivo diâmetro 
(S=π.D2/4). Um fator de segurança de 1,32 deverá ser usado para o valor final do diâmetro da 
coluna em virtude da incerteza associada às correlações. De qualquer forma, a escolha final 
do valor do diâmetro é função das colunas comercializadas. 

      𝑆 =
𝐺𝑚

𝐺´𝑚𝑜𝑝
           (29) 

O diâmetro da coluna deve ser superior a cerca de 10-15 vezes o diâmetro nominal do 
enchimento para assegurar uma boa distribuição de gás e de líquido. O enchimento de maior 
dimensão é mais barato por unidade de volume de enchimento. Contudo, quanto menor o 
tamanho do enchimento maior empacotamento deste na coluna (>Fp) o que diminui a 
porosidade do leito e aumenta a queda de pressão. Isto significa que o projeto de uma coluna 
de enchimento é um processo iterativo, como o esquematizado na Figura 12, uma vez que a 
escolha de um determinado enchimento afeta o limite para a velocidade de inundação e o 
valor do diâmetro da coluna. 
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Figura 12 - Sequência para o cálculo do diâmetro da coluna 

 

Fonte: CIBiogás, 2017. 

Conclui-se, a partir da metodologia apresentada, que é necessário conhecer a velocidade mássica 
do gás para calcular o diâmetro da coluna. É de salientar que a queda de pressão (perda de 
carga) aumenta com esta velocidade, para uma vazão de líquido constante, e aumenta com o 
aumento da vazão de líquido para uma velocidade mássica do gás constante (Quadro 2). O 
ponto de inundação é específico para cada vazão de líquido e quando este aumenta a queda 
de pressão é reduzida. 
 
Quadro  2 - Quadro 2 - Relação entre Queda de Pressão, G’m, Lm 

Queda de Pressão (ΔP/H) G’m Lm 

↑ 

↑ 

↑ 

Constante 

Constante 

↑ 

Fonte: CIBiogás, 2017. 

Altura do enchimento Em uma coluna de enchimento, as composições das fases líquida e 
gasosa variam, continuamente, ao longo da coluna, sendo necessário efetuar um balanço 
molar do componente a ser removido (A), tanto para a fase gasosa como para a fase líquida, 
aplicado a um volume de controle diferencial (altura dH) – Figura 13. 
  



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
39 

Figura 13 - Volume de controle esquematizado a variação diferencial de vazões. 

 
Fonte: CIBiogás, 2017. 

Fase gasosa: 
 

0 = 𝐺 ∙ 𝑦 − [𝐺 ∙ 𝑦 + 𝑑(𝐺 ∙ 𝑦)] − 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 
       (30) 

↔ −(𝐺 ∙ 𝑑𝑦 + 𝑦 ∙ 𝑑𝐺) = 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 
  

Fase Líquida: 
 

0 = [𝐿 ∙ 𝑥 + 𝑑(𝐿 ∙ 𝑥)] + 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 − 𝐿 ∙ 𝑥 
                                 (31) 

↔ −(𝐿 ∙ 𝑑𝑥 + 𝑥 ∙ 𝑑𝐿) = 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 
 

Balanços globais molares: 
 

𝐺 = 𝐺 + 𝑑𝐺 + 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 
                                 (32) 𝐿 + 𝑑𝐿 + 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 = 𝐿 

↔ −𝑑𝐺 = −𝑑𝐿 = 𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆 ∙ 𝑑𝐻 
 

Substituindo a Equação 32 na Equação 30 obtém-se: 
 

𝑑𝐻 =
−𝐺 ∙ 𝑑𝑦

𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆(1 − 𝑦)
 

                                 (33) 

∴ 𝐻 = ∫
−𝐺´ ∙ 𝑑𝑦

𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎(1 − 𝑦)

𝑦2

𝑦1

 

 

Ou substituindo a Equação 32 na Equação 31: 
 

𝑑𝐻 =
−𝐿 ∙ 𝑑𝑥

𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎 ∙ 𝑆(1 − 𝑥)
 

                                 (34) 

∴ 𝐻 = ∫
−𝐿´ ∙ 𝑑𝑥

𝑁´´ 𝐴 ∙ 𝑎(1 − 𝑥)

𝑦2

𝑦1
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A determinação da altura da coluna pode, assim, ser baseada na fase líquida ou na fase gasosa. 
Por norma, deve-se usar a fase que corresponde à maior resistência à transferência de 

massa.  pode ser substituído por qualquer uma das equações apresentadas anteriormente, 
isto é, em função da driving-force na fase gasosa ou na fase líquida ou, ainda, da driving-
force global.  
Deste modo, a altura de enchimento pode ser calculada por qualquer uma das Equações 35 a 
38. 
 

𝑁´´ 𝐴 = 𝑘𝑦(𝑦 − 𝑦𝑖) Driving-force na fase gasosa 

𝑁´´ 𝐴 = 𝑘𝑥(𝑥𝑖 − 𝑥) Driving-force na fase líquida 

𝑁´´ 𝐴 = 𝑘𝑜𝑦(𝑦 − 𝑦
𝑓) 

Driving-force global baseada em duas fases gasosas 
(uma verdadeira e outra fictícia) 

𝑁´´ 𝐴 = 𝑘𝑜𝑥(𝑥
𝑓 − 𝑥) 

Driving-force global baseada em duas fases líquidas       
(uma fictícia e outra verdadeira) 

𝐻 = ∫
𝐺′ ∙ 𝑑𝑦

𝑘𝑦(𝑦 − 𝑦𝑖) ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑦)

𝑦1

𝑦2

     (35) 

𝐻 = ∫
𝐿′ ∙ 𝑑𝑥

𝑘𝑥(𝑥𝑖 − 𝑥) ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑥)

𝑥1

𝑥2

 (36) 

𝐻 = ∫
𝐺′ ∙ 𝑑𝑦

𝑘𝑂𝑦(𝑦 − 𝑦𝑓) ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑦)

𝑦1

𝑦2

  (37) 

𝐻 = ∫
𝐿′ ∙ 𝑑𝑥

𝑘𝑂𝑥(𝑥𝑓 − 𝑥) ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑥)

𝑥1

𝑥2

  (38) 

 

A utilização das Equações 35 a 38 exige o conhecimento das vazões, dos coeficientes de 
transferência de massa individuais (ky, ou kx) ou globais (KOy ou KOx) e das composições de 
equilíbrio na interface líquido/gás (como yi ou xi) ou fictícias (como yf ou xf). Todos eles variam 
ao longo da coluna. Por isso, a integração é feita numericamente, dividindo o intervalo 
entre y1 e y2 ou entre x1 e x2, e calculando todos os parâmetros para cada valor de y ou x. As 
composições de equilíbrio podem, depois, ser obtidas em qualquer secção da coluna, 
conhecidos os coeficientes de transferência de massa individuais. Para o cálculo das frações 
molares fictícias, basta apenas o conhecimento das equações que descrevem a linha 
operatória e a de equilíbrio: usando a linha operatória, calcula-se x cujo valor é substituído na 
equação de equilíbrio para o cálculo de yf (que corresponde à fração molar do soluto, em uma 
fase gasosa fictícia que estaria em equilíbrio com o líquido verdadeiro de fração molar x); por 
sua vez, xf é obtido por substituição de yi pelo valor de y na equação de equilíbrio. Este 
processo é repetido para todos os valores de y (ou x) no intervalo de integração. Os 
coeficientes individuais de transferência de massa podem ser obtidos por correlações 
empíricas. 
As Equações 35 a 38 permitem o cálculo rigoroso da altura de enchimento. Há, no entanto, 
outra abordagem ao seu cálculo que é o recurso ao Método das Unidades de Transferência. 
Por manipulação destas equações, é possível decompô-las em duas parcelas, a primeira das 
quais é, aproximadamente, constante no intervalo de integração, como apresentado pelas 
Equações 39 a 42. Definindo-se NTU como o número de unidades de transferência 
(adimensional) e HTU como a altura de uma unidade de transferência (m), a altura de 
enchimento pode, assim, ser calculada por qualquer uma das Equações 43 a 46.  
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NTU é uma medida da dificuldade da separação: quanto menor for a driving-force (y-yi, p.e.) 
maior será o valor de NTU como, por exemplo, para o caso de se pretender obter um produto 
altamente purificado. HTU, sendo dependente do coeficiente de transferência de massa, é 
uma medida da eficiência de um tipo de enchimento para uma determinada separação 
(quanto maior for o coeficiente, menor será o HTU e mais eficiente é o processo de 
transferência de massa). HTUG e HTGL podem, também, ser estimados a partir de correlações 
empíricas, usando as condições de base e de topo, sendo, depois, utilizado o seu valor médio 
no cálculo da altura de enchimento. 
 

𝐻 =
𝐺′

𝑘𝑦 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑖

⏟          
 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

∙ ∫
(1 − 𝑦)𝑚𝑙

𝑖 ∙ 𝑑𝑦

(1 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑦𝑖)

𝑦1

𝑦2

 (39) 

𝐻 =
𝐿′

𝑘𝑥 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑖
∙ ∫

(1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑖 ∙ 𝑑𝑥

(1 − 𝑥) ∙ (𝑥𝑖 − 𝑥)

𝑥1

𝑥2

  (40) 

𝐻 =
𝐺′

𝑘𝑂𝑦 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑓
∙ ∫

(1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑓
∙ 𝑑𝑦

(1 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑦𝑓)

𝑦1

𝑦2

  (41) 

𝐻 =
𝐿′

𝑘𝑂𝑥 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑓
∙ ∫

(1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑓
∙ 𝑑𝑥

(1 − 𝑥) ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥)

𝑥1

𝑥2

  (42) 

𝐻 = 𝐻𝑇𝑈𝐺 ∙ 𝑁𝑇𝑈𝐺  (43) 

𝐻 = 𝐻𝑇𝑈𝐿 ∙ 𝑁𝑇𝑈𝐿  (44) 

𝐻 = 𝐻𝑇𝑈𝑂𝐺 ∙ 𝑁𝑇𝑈𝑂𝐺  (45) 

𝐻 = 𝐻𝑇𝑈𝑂𝐿 ∙ 𝑁𝑇𝑈𝑂𝐿  (46) 

 

Tabela 3 - Definições de NTU e HTU 

 HTU NTU Media logarítmica Driving-force (força 
motriz) 

G 𝐺′

𝑘𝑦 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑖

 ∫
(1 − 𝑦)𝑚𝑙

𝑖 ∙ 𝑑𝑦

(1 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑦𝑖)

𝑦1

𝑦2

 
(1 − 𝑦)𝑚𝑙

𝑖

=
(1 − 𝑦𝑖) − (1 − 𝑦)

𝑙𝑛
(1 − 𝑦𝑖)
(1 − 𝑦)

 

(y-yi) 

L 𝐿′

𝑘𝑥 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑖

 ∫
(1 − 𝑥)𝑚𝑙

𝑖 ∙ 𝑑𝑥

(1 − 𝑥) ∙ (𝑥𝑖 − 𝑥)

𝑥1

𝑥2

 
(1 − 𝑥)𝑚𝑙

𝑖

=
(1 − 𝑥𝑖) − (1 − 𝑥)

𝑙𝑛
(1 − 𝑥𝑖)
(1 − 𝑥)

 

(xi-x) 

OG 𝐺′

𝑘𝑂𝑦 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑓

 ∫
(1 − 𝑦)𝑚𝑙

𝑓
∙ 𝑑𝑦

(1 − 𝑦) ∙ (𝑦 − 𝑦𝑓)

𝑦1

𝑦2

 
(1 − 𝑦)𝑚𝑙

𝑓

=
(1 − 𝑦𝑓) − (1 − 𝑦)

𝑙𝑛
(1 − 𝑥𝑓)
(1 − 𝑦)

 

(y-yf) 

OL 𝐿′

𝑘𝑂𝑥 ∙ 𝑎 ∙ (1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑓

 ∫
(1 − 𝑥)𝑚𝑙

𝑓
∙ 𝑑𝑥

(1 − 𝑥) ∙ (𝑥𝑓 − 𝑥)

𝑥1

𝑥2

 
(1 − 𝑥)𝑚𝑙

𝑓

=
(1 − 𝑥) − (1 − 𝑥𝑓)

𝑙𝑛
(1 − 𝑥)
(1 − 𝑥𝑓)

 

(xf-x) 

Fonte: Labvirtual, 2016. 

Conhecidos HTUG e HTUL pode-se obter HTUOG, ou HTUOL, a partir daqueles por 
manipulação das equações apresentadas na Tabela 3, obtendo-se as Equações 47 e 48. 
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𝐺′

𝑘𝑂𝑦 ∙ 𝑎
=

𝐺′

𝑘𝑦 ∙ 𝑎
+
𝑚𝑙 ∙ 𝐺′ ∙ 𝐿′

𝑘𝑥 ∙ 𝑎 ∙ 𝐿′
↔ 𝐻𝑇𝑈𝑂𝐺 = 𝐻𝑇𝑈𝐺

(1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑖

(1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑓
+𝐻𝑇𝑈𝐿

(1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑖

(1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑓
∙
𝑚𝑙𝐺′

𝐿′
 

 (47) 

𝐿′

𝑘𝑂𝑥 ∙ 𝑎
=

𝐿′

𝑘𝑥 ∙ 𝑎
+

𝐺′ ∙ 𝐿′

𝑚2 ∙ 𝑘𝑦 ∙ 𝑎 ∙ 𝐺′
↔ 𝐻𝑇𝑈𝑂𝐿 = 𝐻𝑇𝑈𝐺

(1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑖

(1 − 𝑦)𝑚𝑙
𝑓

𝐿′

𝑚2𝐺′
+ 𝐻𝑇𝑈𝐿

(1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑖

(1 − 𝑥)𝑚𝑙
𝑓

 
 (48) 

  

3.2 PRESSURE SWING ADPSORTION  

O sistema PSA (Pressure Swing Adsorption) utiliza o princípio da adsorção para remoção de 
moléculas de interesse contidas no biogás (Ex,: CO2, O2). Devido à diferença de tamanho 
molecular e eletro-afinidade entre os elementos, estes podem, ou não, serem absorvidos.  
De forma geral, a tecnologia é utilizada para retirar, simplesmente, CO2. Portanto, sistemas de 
dessulfurização prévios como, por exemplo, a biodessulfurização com injeção de ar no 
biodigestor, não é indicada no tratamento prévio do biogás quando se pretende atingir 
concentrações a nível de biometano, pois ao injetar ar, aumenta-se a concentração de O2 e N2 
e o sistema PSA não é capaz de retirá-los às concentrações requeridas. O esquema de refino 
de biogás, por PSA, pode ser observado conforme a Figura 14.   
 
Figura 14 -  Diagrama do processo Pressure Swing Adpsortion 

 

Fonte: CIBiogás, 2017. 

Neste sistema, o biogás proveniente dos biodigestores recebe um pré tratamento para 
remoção de sulfeto de hidrogênio, oxigênio e umidade que podem interferir no processo de 
refino. Em seguida, o biogás é comprimido e alimentado, na parte inferior de uma coluna, 
onde é colocado em contato com um adsorvente que irá reter, seletivamente, o CO2. O metano 
purificado é recuperado no topo da coluna com uma pequena queda de pressão. Após um 
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tempo preestabelecido, o adsorvente fica saturado com CO2, e a coluna tem de ser regenerada 
por redução da pressão (normalmente a vácuo).  
 

3.2.1 Critérios de dimensionamento 

Para projeção de colunas de adsorção, diversas informações devem ser levantadas. A 
determinação da concentração dos poluentes, o fluxo de gás que entra e sai da coluna bem 
como sua vazão são fundamentais para determinar as condições operacionais da coluna. Além 
disso, informações referentes ao material adsorvente, como sua curva de ruptura, são 
essenciais para determinação das dimensões ideais da coluna e, desta forma,  ser realizada a 
transferência do soluto para o adsorvente de forma eficiente. 
Adsorção - A adsorção é um processo de separação baseado na velocidade de transferência de 
massa (na presença, ou não, de reação química), gerando contato íntimo entre duas fases 
(sólido – gás) entre as quais os constituintes se distribuem indiferentemente. O objetivo desta 
operação unitária pode ser a refino de correntes ou a separação de componentes de uma 
mistura.  
A adsorção física é um fenômeno superficial, em que as moléculas da fase fluida são, 
reversivelmente, retidas na superfície de um sólido (adsorvente) por forças de Van der Waals, 
formando uma monocamada ou multicamadas de moléculas. Como a adsorção é um 
fenômeno de superfície, é importante que os adsorventes proporcionem uma grande área 
superficial, externa e interna, associada a sua estrutura porosa. A capacidade de adsorção 
depende, portanto, do tipo e tamanho dos poros, bem como da sua distribuição, e da natureza 
da superfície do adsorvente. Segundo a Labvirtual (2016), os poros de um adsorvente são 
classificados em função do diâmetro (Figura 15). 
 

Figura 15 -  Classificação do tamanho do poro de acordo com Labvirtual – União 
Internacional de Química Pura e Aplicada 

 

  Fonte: Labvirtual, 2016.  
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Seleção do adsorvente - Os adsorventes mais utilizados em escala industrial são carvão ativado, 
sílica gel, alumina ativada e peneiras moleculares. Os três primeiros, usualmente designados 
de adsorventes amorfos, apresentam áreas específicas entre 200 e 1200 m2.g-1 e uma grande 
variedade nos tamanhos dos poros. As peneiras moleculares apresentam tamanhos exatos 
definidos pela sua estrutura cristalina.  
O carvão ativado é o adsorvente mais conhecido e utilizado atualmente. Geralmente é 
produzido, a partir da decomposição térmica controlada de material carbonáceo, a 
temperaturas inferiores a 600°C, seguida pela ativação que visa submeter o material 
carbonizado a reações secundárias, tendo como finalidade o aumento da área superficial. A 
ativação física é feita com vapor de água, ar ou agente oxidante, enquanto a ativação química 
envolve a impregnação de agentes desidratantes como ácido fosfórico, hidróxido de potássio 
e cloreto de zinco a temperaturas superiores a 300°C. As principais características são as 
seguintes: área específica: 600 – 1200 m2.g-1, massa específica: 0,4 g.cm-3, porosidade: 0,6 – 
0,85 e diâmetro dos poros: 29 Å.  
A sílica gel é obtida quando se acidifica uma solução de silicato de sódio a uma temperatura 
de, cerca de, 360°C. O material obtido é altamente poroso e tem como principais aplicações a 
secagem de correntes gasosas e a separação de hidrocarbonetos aromáticos. Neste tipo de 
adsorvente, a área específica varia entre 600 a 800 m2.g-1. 
A alumina ativada é preparada, a partir do aquecimento a cerca de 400°C de hidratos de 
alumina, originando um adsorvente com área específica entre 200 a 500 m2.g-1. A sua 
aplicação é a desidratação de gases e purificações específicas de correntes líquidas.  
Equipamento - O arranjo mais utilizado, em escala industrial, para processos de adsorção 
consiste em colunas cilíndricas com enchimento de partículas esféricas de adsorvente (fase 
estacionária), através das quais passa o fluido a ser tratado (fase móvel). O ciclo de 
funcionamento baseia-se, normalmente, em duas colunas ou leitos fixos em série, de forma 
que, enquanto uma está sendo saturada, uma segunda coluna está sendo regenerada. Durante 
a fase de saturação, a fase móvel a ser tratada atravessa a coluna e os solutos nela contidos 
são retidos pela fase estacionária. Após a saturação, é necessário regenerar o adsorvente 
utilizando um eletrólito forte ou modulações da pressão, permitindo, desse modo, que este 
seja novamente reutilizado.  
Relações de equilíbrio de adsorção- A partição do soluto, entre a fase fluida e a fase adsorvida, 
envolve um equilíbrio de fases baseado em princípios termodinâmicos. A maneira mais 
comum de descrever este equilíbrio é expressar a quantidade de soluto adsorvido por 
quantidade de adsorvente (q) em função da concentração do soluto em solução (C) à 
temperatura ambiente. Uma expressão deste tipo designa-se por isoterma de adsorção. 
O método experimental para determinar isotermas consiste em colocar em contato com a 
solução de concentração conhecida diferentes massas de adsorvente até atingir o equilíbrio, 
avaliando-se a quantidade de soluto adsorvido e a concentração de equilíbrio em solução. A 
representação gráfica de q x C podem ser apresentadas de diversas formas (Gráfico 7) e 
constitui uma informação relevante para o processo de adsorção em coluna. 
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Gráfico  7- Isotermas mais comuns 

 

Fonte: Labvirtual, 2016. 

A isoterma linear é uma característica de superfícies de adsorventes bastante homogêneas e, 
normalmente, ocorre para baixas concentrações de solução. A isoterma favorável ocorre, 
frequentemente, e a desfavorável é típica de superfícies heterogêneas. A isoterma irreversível, 
caracterizada por um aumento inicial muito abrupto, traduz uma elevada afinidade do 
adsorvente para o soluto. 
Cinética de operação, operação em leito fixo e curva de ruptura - As leis cinéticas permitem 
estudar o comportamento do processo em regime transiente, ou seja, em condições de não-
equilíbrio, durante o qual se desenvolvem perfis de concentração do soluto através do filme 
de interface sólido/ fluido e no interior das partículas do adsorvente. Podem distinguir-se 
quatro etapas sucessivas de transferência de massa: 
 

I Transferência na superfície da solução para o filme ao redor da partícula;  
II Transferência através do filme (difusão externa);  
III Transferência através da estrutura de poros do adsorvente (difusão interna) que 

pode combinar a difusão molecular através do fluido contido no interior dos 
poros e a difusão ao longo da superfície do adsorvente; 

IV Adsorção sobre a superfície interna intraparticular envolvendo diferentes 
mecanismos, tais como, adsorção física, adsorção química, troca iônica, 
complexação e precipitação química.  

 
A cinética é importante para efeitos de projeto e otimização de colunas de leito fixo. Existem 
diferentes modelos matemáticos que se podem ajustar aos dados experimentais em colunas 
de adsorção, proporcionando, assim, a avaliação dos parâmetros de transferência de massa, 
ou seja, do coeficiente de transferência de massa e dos coeficientes de difusão intraparticular.  
A análise de operação em leito fixo, com vista ao dimensionamento de colunas de adsorção, 
baseia-se na curva de saturação ou curva de ruptura (breakthrough curves) do adsorvente cuja 
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representação gráfica se mostra no Gráfico 8. O ponto de ruptura ou breakpoint, tBp é definido 
como o instante em que o soluto é detectado na saída da coluna (Cc aproximadamente 5% Co) 
e o tempo de exaustão tE ocorre quando a concentração Cd corresponde a 95% da 
concentração inicial. Na situação ideal, na ausência de resistências à transferência de massa, 
a resposta da coluna seria um degrau posicionado em t = tSt (tempo estequiométrico). Nesse 
instante, podemos escrever o balanço material (Equação 48), onde Q é a vazão volumétrica, 
Co é a concentração de entrada, V é o volume total do leito, ε é a porosidade interparticular e 
εp é a porosidade intraparticular. 
 

𝑄 ∙ 𝐶𝑜 ∙ 𝑡𝑆𝑇 = 𝜀 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑜 + (1– 𝜀)𝑉 ∙ 𝑞 + (1– 𝜀)𝜀𝑝 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶𝑜    (49) 

   

Rearranjando a Equação (49) e introduzindo os parâmetros tempo de residência ou tempo 
espacial 
 

𝑇 = 𝜀 ∙ 𝑉 𝑄⁄  

 

E o fator de capacidade: 
 

𝜉 =
1 − 𝜀

𝜀

𝑞

𝐶𝑜
+
1 − 𝜀

𝜀
𝜀𝑝 

 

Temos (Equação 50): 
 

𝑡𝑆𝑇 = 𝑇(1 + 𝜉)      (50) 

Gráfico  8 - Curva típica de saturação de 
adsorventes em leito fixo 

 

Fonte: Labvirtual, 2016. 
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A saturação do soluto, no caso ideal, pode ser prevista através da aplicação da teoria do 
movimento do soluto que admite condições de equilíbrio local entre a fase móvel e a fase 
estacionária e dispersão axial desprezável – escoamento pistão. Sendo assim, a velocidade da 
onda de concentração que se propaga através da coluna Uc é proporcional à fração de soluto 
na fase móvel: 
 

𝑈𝑐 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑛𝑎𝑓𝑎𝑠𝑒𝑚ó𝑣𝑒𝑙

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟+𝑖𝑛𝑡𝑟𝑎𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟+𝑎𝑑𝑠𝑜𝑟𝑣𝑖𝑑𝑎)
𝑢    (51) 

 

Em que u é a velocidade superficial. O soluto deverá acumular-se na fase interparticular 
ε.S.∆C.∆Z, na fase intraparticular (1 – ε).Ep.S.∆C.∆Z e na fase adsorvida (1 – ε).Ep.S.∆q.∆Z, 
sendo S a área da secção reta da coluna e ∆Z a fração de leito considerado. Reescrevendo a 
Equação (50) e aplicando uma perturbação infinitesimal na concentração do soluto à entrada 
da coluna, obtém-se (Equação 52): 
 

    𝑢𝑐 =
𝑢

1+
(1−𝜀)𝜀𝑝

𝜀
+
1−𝜀

𝜀

𝑑𝑞

𝑑𝐶

     (52) 

 

Se a isoterma é desfavorável, dq/dC aumenta com a concentração, isto quer dizer que 
concentrações elevadas se deslocarão à velocidade inferior a das concentrações baixas e a 
onda torna-se, cada vez mais, “dispersiva”. Se a isoterma é favorável dq/dC, diminui quando a 
concentração aumenta e, consequentemente, neste caso, forma-se uma onda “compressiva” 
ou de “choque”.  
A curva de ruptura (C x t) (Gráfico 9) permite calcular a quantidade total adsorvida (qtotal) no 
adsorvente.  
 

Gráfico  9 - Curva de Ruptura 

 

Fonte: CIBiogás, 2017. 

Onde tBp e CBp correspondem à temperatura e concentração no ponto de ruptura, 
respectivamente, C a concentração na solução na saída da coluna e Co a concentração inicial 
ou de alimentação.  
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Assim, a quantidade total adsorvida pode ser determinada pela Equação (53), 
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄 ∙ 𝐶𝑜 ∙ 𝑡𝑆𝑇         (53) 

 

Onde a capacidade total da coluna (tST) é dada pela equação (54):  
 

    𝑡𝑆𝑇 = ∫ (1 −
𝐶

𝐶𝑜
)𝑑𝑡

∞

0
 ∴ 𝑡𝑆𝑇 = 𝐴1 + 𝐴2    (54) 

 
E o tempo de operação até o ponto de ruptura (tu) determinado pela equação (55):  
 

      𝑡𝑢 = ∫ (1 −
𝐶

𝐶𝑜
)𝑑𝑡

𝑡𝐵𝑝

0
      (55) 

 

A fração de leito saturado (FLS) no ponto de ruptura pode ser obtido pela equação (56): 
 

    𝐹𝐿𝑆 =
∫ (1−

𝐶

𝐶𝑜
)𝑑𝑡

𝑡𝐵𝑝
0

∫ (1−
𝐶

𝐶𝑜
)𝑑𝑡

∞
0

∴ 𝐹𝐿𝑆 =
𝑡𝑢

𝑡𝑆𝑇
     (56) 

 
Projeto de coluna de adsorção - Para o projeto de uma coluna de adsorção, o conceito de 
capacidade (tu e tST) é empregado em relação à altura da coluna, pois o adsorvente situado 
mais perto da entrada da solução concentrada é saturado inicialmente e, depois, segue-se a 
saturação na porção adjacente. A altura útil da coluna (HB) pode ser determinada pela 
Equação (57): 
 

      𝐻𝐵 = (
𝑡𝑢

𝑡𝑆𝑇
) ∙ 𝐻𝑇      (57) 

 
Onde HT, corresponde à altura total da coluna. 
No dimensionamento de uma coluna, é importante a adição de uma faixa de segurança para 
operação da coluna (Hunb) (Figura 16) que corresponde a área A2 do Gráfico 9. Assim, quando 
se faz necessária uma nova projeção para a coluna, a área 2, bem como a altura não utilizável, 
permanecem constantes, apenas irá variar a altura útil da coluna.  
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Figura 16 -  Determinação da altura da coluna 
de adsorção. 

 

Fonte: CIBiogás, 2017. 

A determinação de Hunb é estabelecida pela Equação (58): 
 

     𝐻𝑢𝑛𝑏 = (1 −
𝑡𝑢

𝑡𝐵𝑝
) ∙ 𝐻𝑇        (58) 

 
Assim, a determinação da altura total da coluna (HT) é dada pela equação (59):  
 
     𝐻𝑇 = 𝐻𝐵 + 𝐻𝑢𝑛𝑏         (59) 
 

3.3 DESSULFURIZAÇÃO POR ABSORÇÃO QUÍMICA DE FE/EDTA  

O sistema é baseado em um protótipo desenvolvido pelo CIBiogás em parceria com a empresa 
3Di, no ano de 2015. O equipamento é resultado de um projeto, também em parceria, com o 
SEBRAE chamado SEBRAETEC. Até o desenvolvimento do sistema, não era disponibilizado, no 
mercado, nenhum equipamento que utilizasse tal tecnologia. Portanto, os critérios e materiais 
apresentados são baseados neste primeiro protótipo.  

3.3.1 Critérios de dimensionamento 

O diagrama esquemático apresentado na Figura 17 descreve, de forma simplificada, o 
princípio de operação do sistema. Nele, dois reservatórios são utilizados para armazenar a 
solução, portanto são neles que as reações químicas de absorção de H2S e de regeneração do 
Fe/EDTA ocorrem. Os reservatórios são conectados por tubulações para permitir o recalque 
da solução de Fe/EDTA e a circulação do biogás. A força motriz necessária para a circulação da 
solução é fornecida por duas bombas. A regeneração do Fe/EDTA ocorre através da inserção 
de ar atmosférico na coluna de regeneração, o qual é injetado, geralmente, por um compressor 
radial.  
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Figura 17 - Diagrama simplificado do sistema com solução Fe/EDTA 

 
Fonte: CIBIOGÁS, 2017. 

Razão da vazão de solução pela vazão de biogás (L/G) - Frare (2009) apresenta os experimentos 
realizados para determinar a redução do teor de H2S de correntes de biogás por um processo 
de absorção com reação química em solução de Fe/EDTA de concentração igual a 0,4M. Para 
as condições impostas no experimento, determinou-se a vazão ótima de líquido (solução de 
Fe/EDTA) para atingir altas remoções de H2S de biogás.  
Na Figura 17 são apresentados os resultados de eficiência de remoção de H2S considerando 
diferentes vazões de líquido (solução de Fe/EDTA) ao longo do tempo. É possível observar, no 
gráfico contido no Gráfico 10 que, para valores da razão de Líquido/Gás abaixo de 0,46, a 
eficiência da remoção de H2S diminui ao longo do tempo já que, nessas condições, a 
velocidade de recirculação da solução no sistema não é suficiente para permitir sua 
regeneração. Com o aumento da velocidade de circulação da solução, é possível completar a 
regeneração do volume de solução necessário para a remoção completa do H2S. 

Gráfico  10 -  Resultado experimentais de eficiência de 
remoção de H2S 

 
 Fonte: Frare, (2009). 
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Dessa forma, os resultados obtidos permitem concluir que a razão ótima da vazão entre líquido 
e gás, para uma remoção eficiente de H2S, deve ser maior do que 0,46.  
Concentração da solução de Fe/EDTA - A concentração do solvente na solução é de extrema 
importância no processo. Os experimentos realizados por Frare (2009) visaram verificar a 
eficácia de uma solução catalítica na remoção de H2S e no comportamento de outros gases 
além do H2S e, também, determinar o tempo de saturação da solução. Desta forma, ele fixou 
a concentração e variou outros parâmetros. Ao final dos estudos, ele concluiu que é possível 
remover, totalmente, o H2S com o ferro quelado nessas concentrações. Assim, é adotada, 
como referência, a concentração 0,2 mol/L.    em projetos. 
Comportamento fluidodinâmico - O comportamento fluidodinâmico que ocorre dentro da 
coluna, entre os fluidos, é de extrema relevância no dimensionamento das colunas. Segundo 
Katarci N. et al. (2004), o dimensionamento das colunas depende, principalmente, de três 
fenômenos: características de transferência de calor e massa, características da mistura e 
cinética química da reação do sistema. Outros parâmetros também são importantes no 
dimensionamento das colunas, sendo eles: área de contato específica entre o gás-líquido, 
coeficientes de dispersão de sólidos axiais, diâmetro médio das bolhas, coeficientes de 
dispersão axial do gás e líquido, coeficiente de transferência de calor global entre a suspensão 
e componentes de transferência de calor imersos, coeficientes de transferência de massa para 
todas as espécies, retenções de gás, propriedades físico-químicas do meio líquido. 
Katarci N. et al. (2004) apresenta estudos realizados com o objetivo de compreender os 
fenômenos ocorridos em uma coluna onde um gás é borbulhado em um líquido. O artigo 
apresenta a caracterização do tipo de borbulhamento (Figura 18), bem como um gráfico que 
relaciona, quantitativamente, a dependência entre o regime de escoamento com o diâmetro 
da coluna e a velocidade superficial do gás e isto é válido para colunas de borbulhamento 
operando com uma fase líquida de baixa viscosidade. 
 

Figura 18 -  Esquema dos tipos de regimes de borbulhamentos em colunas 

 
Fonte: Katarci N. et al. (2004). 

Equipamentos - O arranjo utilizado no protótipo consiste em duas colunas cilíndricas 
preenchidas com solução, onde uma delas era alimentada com o biogás e, a outra, com ar para 
realizar a regeneração da solução. A movimentação do fluido é realizada por bombas, 
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enquanto os gases são pressurizados por um compressor radial. A seguir, serão apresentados 
os equipamentos utilizados no protótipo. 
Reservatórios - Ambos os reservatórios foram construídos em polipropileno UV de 10 mm de 
espessura, cujos processos de fabricação são a soldagem de topo e a extrusão manual 
conforme norma internacional DVS 2205 e DVS 2207.  
O reservatório de absorção (Figura 19) possui duas entradas e três saídas, sendo elas dispostas: 

 Na parte superior, onde o biogás sai tratado (Saída 1); 

 Na lateral inferior, onde a solução deixa o reservatório para ser regenerada 
(Saída 2); 

 Na parte inferior, onde se retira o enxofre insolúvel (Saída 3);  

 Na lateral inferior, onde o biogás não tratado entra (Entrada 1); 

 Na lateral superior, onde a solução Fe/EDTA entra (Entrada 2). 

Assim como o reservatório de absorção, o de regeneração (Figura 19) possui duas entradas e 
três saídas, sendo as mesmas dispostas: 

 Na parte superior, onde o ar é descarregado para atmosfera (Saída 1); 

 Na lateral inferior, onde a solução regenerada deixa o reservatório (Saída 2); 

 Na parte inferior, onde se retira o enxofre insolúvel (Saída 3); 

 Na lateral inferior, onde o ar é insuflado para regenerar a solução (Entrada 1); 

 Na parte superior, onde a solução entra para ser regenerada (Entrada 2).  

 
Figura 19 - Reservatório de absorção/regeneração 

 
Fonte: CIBiogás, 2017. 
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O tempo de permanência do biogás, no reservatório, e a superfície de contato do gás com a 
solução são fatores relevantes para a eficiência do processo de transferência de massa. Esses 
fatores são utilizados como premissas para o dimensionando do dispersor de biogás e do 
reservatório. A inserção de anéis de preenchimento (Pall rings) (Figura 20) no interior do 
reservatório colabora para o aumento da superfície de contato entre a solução e o gás e 
garante a absorção do H2S de maneira eficiente. 
 

  Figura 20 - Anéis de Pall rings 

 
  Fonte: ChinaJinti, 2019.  
 

Características da tubulação, conexões e válvulas - A tubulação permite a circulação dos fluidos 
no sistema de filtragem. Desta forma, podem se dividir a tubulação em dois circuitos distintos, 
sendo o primeiro destinado à circulação de biogás pré e pós-tratamento e, o segundo, para a 
circulação da solução de Fe/EDTA entre as colunas de absorção e regeneração.  
A tubulação deve suportar as condições de pressão interna, abrasão e corrosão. Portanto, 
visando tais características optou-se por tubos de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), com 
relação entre diâmetro e espessura (SDR) de 17, fabricados com composto de polietileno PE 
100. 
Características da bomba de recalque - As bombas de recalque têm a função de circular a 
solução de Fe/EDTA (tanto regenerada quanto no estado inativo) no sistema. Ou seja, para 
realizar o recalque das soluções Fe3+/EDTA (solução regenerada) e Fe2+/EDTA (solução no 
estado inativo) contidas nas colunas de regeneração e de absorção, respectivamente, é 
utilizado, como auxílio, duas bombas centrífugas. Uma delas é responsável por elevar a solução 
da saída inferior do reservatório de absorção para a entrada superior do reservatório de 
regeneração e, consequentemente, a outra bomba eleva a solução da saída inferior do 
reservatório de regeneração para a entrada superior do reservatório de absorção. 
As bombas de recalque devem possuir rotor aberto para evitar entupimentos com o enxofre 
insolúvel gerado na reação de absorção.  
Características dos dispersores - Os dispersores têm a função de realizar a solubilização tanto 
do biogás na coluna de absorção, quanto do ar na coluna de regeneração. Eles ficam dispostos 
na base do reservatório. Toda estrutura dos dispersores foi fabricada em material polimérico 
e sua membrana em EPDM. A Figura 21 apresenta o modelo dos dispersores e seu princípio 
de funcionamento.  
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Figura 21 - Dispersor de biogás/ar e seu princípio de funcionamento 

 
Fonte: CIBiogás, 2017. 

Características do compressor radial - O compressor radial tem a função de insuflar ar 
atmosférico no interior do reservatório de regeneração da solução, bem como insuflar o biogás 
no reservatório de absorção. É importante se atentar quanto à resistência de corrosão dos 
compressores, visto que o que insuflará biogás terá contato com o H2S.  
Eliminador de névoas - O eliminador de névoas tem a função de diminuir o arraste da solução 
no gás no final do processo de filtragem. O eliminador de névoas consiste em uma malha de 
polietileno, onde as gotículas arrastadas pelo fluxo de gás colidem, juntam-se umas às outras 
formando gotas maiores e se desprendem do eliminador. Visto que ele ficará, diretamente, 
exposto ao gás sulfídrico, o dispositivo deve ser resistente à corrosão. A Figura 22 apresenta 
um modelo de eliminador de névoas. 
 

Figura 22 - Eliminador de névoas 

 
Fonte: ClarK Solutions, MaxiMesh®,  2019.  
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Inversor de frequência - O inversor de frequência terá a função de controlar a vazão da solução 
e da entrada do biogás através da variação de frequência dos equipamentos. O mesmo deverá 
possuir um Controlador Lógico Programável (CPL) a fim de realizar o controle proposto.  
Durante a operação do protótipo foram observadas, no desenvolvimento do equipamento 
como, por exemplo, a dificuldade no controle de nível da solução na coluna. Após análises, foi 
notado que o tempo de resposta do equipamento que controlava as bombas era lento demais 
e o nível não se mantinha estável. Desta forma, a seleção dos controladores (inversor de 
frequência, CLP) deve considerar o tempo de resposta.  
Controle de nível - Existem inúmeras formas para se controlar o nível em reservatórios. O 
método utilizado no protótipo foi baseado na pressão sob a coluna de líquido. Instalou-se um 
transmissor de pressão (Figura 23) na base dos reservatórios onde, através da pressão gerada 
pela coluna de líquido, um sinal analógico era enviado para o CPL do inversor de frequência 
que, por sua vez, controlava a bomba.  
 

Figura 23 - Transmissor de pressão 

 
Fonte: WIKA folha de dados PE 81.61, 2019. 

 

4 PARÂMETROS ANALISADOS NOS SISTEMAS PARA 

ENRIQUECIMENTO DE BIOGÁS IMPLEMENTADOS NAS UD'S 

Nas Unidades de Demonstração do CIBiogás os sistemas se diferem devido à aplicação do 
biogás. Serão apresentados três sistemas de enriquecimento instalados em três UDs, sendo 
elas: Condomínio Ajuricaba, Granja Haacke e Colombari. Com os respectivos sistemas de 
enriquecimento: Water Scrubbing, PSA e dessulfurização por Fe/EDTA.  
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4.1 WATER SCRUBBING – CONDOMÍNIO AJURICABA 

Atualmente o sistema instalado na microcentral termoelétrica, no condomínio de Agroenergia 
Ajuricaba, tem como objetivo a utilização do biogás tratado como fonte térmica. Ou seja, o 
biogás será utilizado em uma caldeira instalada na Cooperativa Coopagril. Contudo, 
inicialmente e durante o acompanhamento dos primeiros anos, o biogás era utilizado como 
combustível para um motogerador instalado na própria microcentral. No decorrer da seção, 
serão apresentados os equipamentos e materiais utilizados pelo sistema instalado. 
 

4.1.1 Equipamentos e Componentes 

Os equipamentos e componentes que compõem a Unidade de Tratamento de Biogás do 
Condomínio de Agroenergia Sanga Ajuricaba estão apresentados na Figura 24. 
 

Figura 24 - Equipamentos e Componentes da Unidade de Tratamento de Biogás 

 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

1. Filtro partículas grosseiras; 
2. Compressor marca Chiaperini mod. 25APV com motor IP56-2P trifásico 

220/380/440v 5 cv; 
3. Pós – resfriador marca Puma mod. 71 pcm; 
4. Painel de operação marca Kohler; 
5. Moto bomba centrífuga marca Schneider mod. ME-1840 4cv trifásico; 
6. Sistema de refrigeração de água e gás; 
7. Torre de carvão ativado (adsorção H2S); 
8. Torre de absorção; 
9. Secador de gás. 
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4.1.2 Características técnicas 

Algumas características dos equipamentos da unidade de tratamento de biogás estão 
apresentadas na Tabela 4.  
 
Tabela 4 - Características técnicas do sistema de filtragem 

Características Valores Unidades 

Pressão de Trabalho 11 Bar 

Vazão volumétrica 40 m3/hora 

Motor motocompressor 5 CV 

220 Volts 

Motor motobomba 4 CV 

220 Volts 

Motor ventoinha / torre de resfriamento 1/4 CV 

220 Volts 

Motor pós - resfriador 0,36 (360w) CV 

220 Volts 

Motor secador de gás 0,5 (500w) CV 

220 Volts 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

4.1.3 Metodologia de determinação de eficiência  

A Unidade de Tratamento de Biogás do Condomínio de Agroenergia - Ajuricaba teve sua 
qualidade de biogás monitorada no período de 01/09/2011 a 01/08/2012. Neste período 
foram coletados dados de monitoramento em 24 dias. Estes foram publicados em um relatório 
de monitoramento do biogás da Microcentral Termelétrica Condomínio de Agroenergia para 
Agricultura familiar – Sanga Ajuricaba, emitido pelo LABIOGÁS em 2012. 
A partir destes dados, foi possível o estudo estatístico, em programa Excel, onde foram 
analisadas a eficiência de remoção de dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio e, também, 
a presença de metano e oxigênio no biogás bruto e no biometano. 
 

4.1.4 Resultados e Discussão  

Foram selecionados 22 dados de monitoramento dos 24 dados emitidos pelo LABIOGÁS, em 
função destes apresentarem todas as informações necessárias para realização do presente 
estudo, podendo ser verificados na Tabela 5. 
 
Tabela 5 – Dados de monitoramento UTB – Ajuricaba 

(continua) 

Dias 
monitorados 

Entrada MCT (Biogás bruto) Saída MCT (Biometano) 

CH4 % CO2 % O2% H2S - ppm CH4 % CO2 % O2% H2S - ppm 

19/12/2011 56,19 43,15 0,65 741 91,73 5,63 0,63 0 

21/01/2011 61,79 33,98 2,26 2234 78,84 3,55 3,2 0 

25/01/2012 62,46 34,93 2,61 0 88,77 5,42 3,7 0 

01/02/2012 61,95 37,53 0,52 2506 90,41 6,23 2,43 0,07 

02/02/2012 64,27 35,32 0,41 2984 90,61 7,76 0,8 4,27 

07/02/2012 58,07 41,43 0,34 571,27 92,16 7,2 0,63 0,9 

13/02/2012 61,77 37,59 0,39 825 93,04 6,59 0,36 1,29 
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        (conclusão) 

23/02/2012 62,14 37,26 0,32 4110 91,95 7,67 0,37 4,82 

29/02/2012 61,63 37,34 0,35 933,8 91,24 8,13 0,62 0 

06/03/2012 64,83 34,4 0,33 2521,5 93,63 5,94 0,43 0 

21/03/2012 63,21 35,26 0,67 2590,4 93,81 5,78 0,41 0 

04/04/2012 59,37 39,39 0,81 2373,22 92,4 6,99 0,59 7,28 

11/04/2012 57,21 41,29 0,94 3742,46 93,72 5,7 0,57 0 

25/04/2012 60,82 38,19 0,48 3180,19 94,63 4,81 0,55 0 

02/05/2012 64,01 35,1 0,47 2457,48 94,36 5,01 0,63 0 

23/05/2012 61,79 37,41 0,42 2144,89 92,15 5,46 2,39 3,44 

30/05/2012 59,92 39,01 0,6 2758,36 65,06 34,03 0,9 17,01 

06/06/2012 62,86 36,29 0,5 1789,02 97,04 2,03 0,93 0 

25/06/2012 61,22 37,7 0,66 2325,14 96,52 2,96 0,52 0 

04/07/2012 59,23 39,81 0,49 2741,13 94,94 4,72 0,33 0 

18/07/2012 69,12 29,81 0,66 2201,81 96,76 2,71 0,52 0 

01/08/2012 59,12 39,79 0,56 3386,05 95,25 4,05 0,68 4,06 

Fonte: LABIOGÁS, 2012. 

Eficiência na remoção de dióxido de carbono - O dióxido de carbono é o segundo elemento de 
maior abundância encontrado no biogás. A presença de CO2 no biogás afeta a eficiência de 
combustão do biogás, bem como a eficácia dos motores de combustão interna. Necessitando, 
assim, de um fluxo maior de gás para produzir certa quantidade de energia. 
A remoção do dióxido de carbono na UTB – Ajuricaba é realizada a partir da absorção do CO2 
em água em função de sua grande afinidade com este solvente. A eficiência desta remoção 
pode ser verificada no Gráfico 11. 
 

Gráfico  11 - Eficiência de Remoção de Dióxido de Carbono 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 

Podemos verificar que a eficiência se manteve estável durante 16 amostragens, atingindo o 
menor valor de eficiência no décimo sétimo dia de amostragem (com 12% de eficiência). A 
maior eficiência foi registrada na décima oitava amostragem com valor de 94%. A eficiência 
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média de remoção de dióxido de carbono é de 82% para a UTB – Ajuricaba no presente estudo. 
Desconsiderando o ponto discrepante, temos uma remoção de dióxido de carbono, média, de 
85%. 
Eficiência na remoção de sulfeto de hidrogênio - Sulfeto de hidrogênio (H2S) é um gás altamente 
tóxico e corrosivo, sendo que sua concentração no biogás irá variar em função da matéria-
prima que dá origem ao biogás através da digestão anaeróbia.  
Quando o biogás, contendo H2S, é utilizado para fins de geração de energia, este composto 
pode ser responsável por danos e diminuição da vida útil de equipamentos. 
 A UTB -  Ajuricaba elimina o sulfeto de hidrogênio da corrente gasosa a partir da absorção 
deste composto em água devido a sua grande afinidade e adsorção em carvão ativado. Os 
resultados dos testes realizados, para determinação da remoção de sulfeto de hidrogênio na 
UTB – Ajuricaba, podem ser verificados no Gráfico 12. 
 

Gráfico  12 - Eficiência de remoção de sulfeto de hidrogênio – UTB Ajuricaba 

 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Pode ser verificada uma grande eficiência na remoção de sulfeto de hidrogênio na UTB – 
Ajuricaba, sendo que a menor eficiência registrada é de 99,38% apresentando até 100% de 
eliminação de H2S da corrente gasosa. O valor médio de remoção de Sulfeto de Hidrogênio 
para a UTB – Ajuricaba é de 99,38%.   
Metano presente no biogás - O metano é, basicamente, o composto responsável pelo poder 
calorífico do biogás. Assim, quanto maior o teor de metano presente no biogás maior será seu 
potencial energético podendo assemelhar-se ao gás natural. 
Por isso, é de grande interesse a eliminação de outros compostos da corrente gasosa para 
refinar o biogás a biometano. A porcentagem de metano, presente no biogás da UTB – 
Ajuricaba, antes e após tratamento pode ser verificada no Gráfico 13. 
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Gráfico  13 - Metano presente no biogás (entrada e saída da MCT) 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 

Segundo os dados analisados, o biogás bruto proveniente do Condomínio de Agroenergia 
Sanga Ajuricaba tem por característica um teor de metano médio de 61,5% não apresentando 
grandes variações ao longo das análises realizadas. 
Após este biogás receber tratamento, pode-se verificar que o teor de metano no biogás passa 
a ser, em média, de 91,32% atingindo valores de, até, 97% de metano no biogás tratado. 
Oxigênio presente no biogás - O oxigênio é um composto que deve ser monitorado quando se  
pretende utilizar o biogás para a geração de energia. Este elemento, em certa quantidade, 
pode tornar o biogás explosivo. A porcentagem de oxigênio, presente no biogás bruto e 
tratado, pode ser verificado no Gráfico 14. 
 

Gráfico  14 - Oxigênio presente no biogás (entrada e saída) UTB – Ajuricaba 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 
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1,01% de oxigênio. Registrando-se um aumento de cerca de 30% durante o tratamento do 
biogás na UTB. 

4.1.5 Avaliação geral do equipamento 

Os dados utilizados no monitoramento apontam que a remoção média de dióxido de carbono 
é de 82 a 85% e de sulfeto de hidrogênio de 99 a 100% sendo que, para o oxigênio, pode ser 
verificado um aumento de, cerca de, 30% deste composto no biogás após o tratamento. 
Também podemos verificar que o teor de metano presente no biogás, após tratamento é, em 
média, de 91%. 
Segundo a ANP Nº 8 (2015), o biogás purificado deve conter, no mínimo, 96,5% mol de CH4 no 
biometano. Assim, o gás purificado proveniente da UTB – Ajuricaba não pode ser considerado 
biometano. Desta forma, a UTB é eficiente na remoção de compostos como H2S, mas é 
necessário aumentar a eficiência quanto à remoção de CO2 para atingir maiores teores de 
metano no biogás purificado. 
Assim, medidas para o melhoramento do sistema de absorção devem ser empregadas como a 
regeneração ou substituição da água utilizada no sistema de refino, que são medidas comuns 
em sistemas water scrubbing em função da saturação da água com os diversos compostos do 
biogás, principalmente, o CO2. Além do mais, a realização constante de monitoramento da UTB 
– Ajuricaba é de extrema importância para uma melhor avaliação do sistema. 
Atualmente o interesse na utilização do biogás, como combustível veicular ou para 
suplementação do gás natural, tem impulsionado o desenvolvimento tecnológico nesta área. 
Para estas aplicações, o refino se torna essencial, no qual o dióxido de carbono e o sulfeto de 
hidrogênio e outros contaminantes devem ser removidos para tornar o teor de metano acima 
de 96% e para atender às normas de utilização do biometano como combustível.  
 

4.2 GRANJA HAACKE – PRESSURE SWING ADPSORTION 

A Unidade de Demonstração Granja Haake está localizada na área rural do município de Santa 
Helena - Paraná, produzindo biogás a partir de dejetos de 84 mil aves de postura e 500 bovinos 
de corte. Para refino deste biogás, a unidade conta com um sistema de refino com tecnologia 
PSA para que o biogás seja enriquecido a biometano e possa ser utilizado como combustível 
veicular. Como escrito na Seção 3.2, a PSA (Pressure Swing Adsorption), onde ocorre a 
adsorção de moléculas de interesse contidas no biogás (CO2), em um adsorvente em função 
da diferença de tamanho molecular e da maior eletroafinidade entre o composto de interesse 
e o adsorvente. O esquema de refino de biogás, instalado na Granja Haacke, pode ser 
verificado na Figura 25.  
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Figura 25 - Esquema de funcionamento da UTB – Granja Haacke 

 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Neste sistema, o biogás proveniente dos biodigestores recebe um pré tratamento para 
remoção de sulfeto de hidrogênio, oxigênio e umidade que podem interferir no processo de 
refino. Em seguida, o biogás é comprimido e alimentado na parte inferior de uma coluna, onde 
é colocado em contato com um adsorvente que irá reter, seletivamente, o CO2. O metano 
purificado é recuperado no topo da coluna com uma pequena queda de pressão. Depois de 
certo tempo, o adsorvente é saturado com CO2 e a coluna tem de ser regenerada por redução 
da pressão (normalmente a vácuo).  
Neste sentido, duas colunas operam, de forma simultânea, para que, enquanto uma está 
adsorvendo, a outra está regenerando. O biometano resultante é encaminhado para um 
tanque pulmão de armazenamento que, por conseguinte, é enviado para mais um sistema PSA 
de duas colunas que irão aumentar o grau de pureza deste biometano. Novamente enviado 
para um tanque pulmão, o biometano está pronto para ser comprimido e armazenado em 
cestos para transporte e utilização como combustível veicular.  
 

4.2.1 Materiais e Métodos 

A composição de biogás foi monitorada durante, aproximadamente, 18 meses, sendo 
monitorada antes de depois do processo de refino. Foram avaliadas a eficiência quanto à 
remoção de CO2 bem como a concentração de metano e oxigênio, antes e depois, do processo 
de refino. Para as análises, utilizou-se um equipamento da marca Drager, modelo X-am-7000. 
 

4.2.2 Equipamentos e Componentes 

Os equipamentos e componentes que compõem a Unidade de Tratamento de Biogás, instalada 
na Granja Haacke, estão apresentados na Figura 26. 
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Figura 26 -  Equipamentos e componentes da unidade de tratamento de biogás 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 

 

1. Coluna com carvão ativado;  
2. Compressor marca Schulz mod. MSWV 60 Fort; 
3. Desumidificador marca Fargon mod. THL-0300; 
4. Colunas de adsorção – 1º Estágio; 
5. Colunas de adsorção – 2º Estágio; 
6. Reservatório de biometano. 

 

4.2.3 Características técnicas 

As especificações de alguns equipamentos presentes no filtro estão apresentadas na Tabela . 
 
 Tabela 6 – Características técnicas do sistema de filtragem. 

Características Valores Unidades 

Pressão de Trabalho 7-9 Bar 

Vazão volumétrica 25-35 m3/hora 

Compressor 10 CV 

220 Volts 

Secador de gás 0,75 kW 

220 Volts 

180 m³/h 

  Fonte: CIBiogás, 2018. 

4.2.4 Resultados e Discussão 

Os compostos e suas quantidades no biogás são determinados a partir da composição da 
matéria orgânica utilizada na digestão anaeróbia. O biogás produzido na Granja Haacke tem, 
como matéria-prima da digestão, resíduos provenientes da criação de aves de postura e de 
bovinos de corte. Assim, a composição do biogás desta unidade está, diretamente, ligada a 
este substrato. 
A Tabela 7 apresenta os valores médios da concentração do biogás de entrada e saída do filtro. 
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Tabela 7 – Composição média mensal do biogás bruto e após a passagem pelo filtro 

Média mensal 

Biogás (Entrada) Biogás (Saída) 

Data % CH4 % CO2 %O2 H2S-ppm % CH4 % CO2 %O2 H2S-ppm 

mai/16 59,4 40,0 0,6 7,7 95,9 3,6 0,5 2,61 

jun/16 57,7 41,8 0,5 5,0 95,9 3,8 0,3 2,72 

jul/16 64,4 35,0 0,6 5,6 99,3 0,4 0,2 3,01 

ago/16 61,5 37,8 0,6 0,9 97,0 2,6 0,4 0,40 

set/16 60,5 38,9 0,5 1,9 94,0 5,5 0,4 1,23 

out/16 57,9 41,6 0,5 1,2 90,8 8,8 0,4 0,55 

nov/16 57,6 41,6 0,8 5,8 94,6 4,8 0,6 7,67 

dez/16 58,6 40,6 0,8 1,6 96,2 3,3 0,5 0,37 

jan/17 56,5 42,8 0,7 0,0 96,1 3,4 0,6 0,0 

fev/17 54,6 44,7 0,7 0,0 96,0 3,4 0,5 0,0 

mar/17 56,2 43,1 0,7 0,0 93,3 6,2 0,5 0,0 

abr/17 57,5 41,8 0,7 0,2 95,1 4,4 0,5 0,2 

mai/17 59,9 39,5 0,7 0,0 96,6 2,8 0,6 0,0 

jun/17 59,0 40,9 0,1 0,0 98,4 1,5 0,1 0,0 

jul/17 61,4 37,7 0,9 0,0 96,6 2,7 0,7 0,0 

Ago/17 62,8 36,8 0,4 5,5 97,7 2,1 0,3 5,8 

Set/17 62,7 36,8 0,5 0,0 97,2 2,3 0,5 0,1 

Out/17 67,4 32,0 0,7 0,0 97,1 2,5 0,5 0,0 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Eficiência na remoção de dióxido de carbono - Como mencionado anteriormente, a presença 
de CO2 no biogás afeta a eficiência de combustão do biogás, bem como a eficácia dos motores 
de combustão interna. Caso a concentração de CO2 seja menor do que a requerida pela ANP 
685, o veículo precisará de um fluxo maior de gás para produzir a mesma quantidade de 
energia equivalente ao gás requerido. A eficiência desta remoção pode ser verificada no 
Gráfico 15.  

Gráfico  15 - Eficiência de remoção de dióxido de carbono 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 
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Pode-se verificar que a eficiência sempre se manteve acima de 90% durante todo o tempo de 
monitoramento. Atingindo o menor valor de eficiência no mês de outubro/16 (com 90% de 
eficiência). A maior eficiência foi registrada em julho/16 com valor próximo a 100%. A 
eficiência média de remoção de dióxido de carbono foi de 96% para o sistema de refino 
instalado na Granja Haacke. 
Metano presente no biogás e biometano - O objetivo do sistema de refino é atingir maior 
percentual de metano no biogás ao final do processo. O percentual de metano presente, após 
a passagem pelo sistema PSA, instalado na Haacke, pode ser verificado no Gráfico 16. 
O teor de metano médio, na entrada do filtro, é de 59,2% não apresentando grandes variações 
ao longo das análises realizadas. Após este biogás receber tratamento, pode-se verificar que o 
teor de metano no biogás passa a ser, em média, de 95,9% atingindo valores de, até, 99,1% de 
metano no biogás tratado. 
 

Gráfico  16 - Metano presente no biogás (entrada e saída do sistema PSA instalado na granja 
Haacke) 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 

Oxigênio presente no biogás - A porcentagem de oxigênio presente no biogás bruto e tratado 
são apresentadas no Gráfico 17. 
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Gráfico  17 - Oxigênio presente no biogás (entrada e saída) UTB – Granja Haacke 

 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Segundo os dados analisados, a porcentagem média de oxigênio presente no biogás bruto é 
de 0,62%. Já o biogás tratado apresentou um teor de 0,45% de oxigênio. Registrando-se uma 
redução de, cerca de, 27% durante o tratamento do biogás no PSA. 
Consumo energético - No início do ano de 2017, foi instalado um medidor de consumo de 
energia elétrica para mensurar o consumo energético do filtro. Foram, aproximadamente, 11 
meses de acompanhamento. A média de consumo por m³ de biometano produzido, com o 
sistema PSA instalado na Haacke, é de 0,35 kWh/m³.  É importante notar que este consumo é, 
relativamente, baixo, pois o sistema não possui muitos equipamentos elétricos, sendo, 
basicamente, o compressor de biogás e o desumidificador.  
 

4.3 UNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – ITAIPU - WATER SCRUBBING  

O sistema de refino instalado na unidade de demonstração ITAIPU tem como função refinar o 
biogás a nível de biometano para ser utilizado como combustível veicular. O equipamento 
iniciou sua operação em meados de junho de 2017, onde permanece em operação até o 
presente momento.  
 

4.3.1 Equipamentos e Componentes 

Os equipamentos e componentes que compõem a Unidade de Tratamento de Biogás da 
Unidade de Demonstração ITAIPU são apresentados na Figura 27. 
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Figura 27 - Equipamentos e Componentes da Unidade de Tratamento de Biogás 

 
Fonte:  CIBiogás, 2018. 

1. Coluna de absorção de CO2 (TAC); 
2. Coluna de adsorção de H2S ; 
3. Coluna de dessorção de CO2 (TDA); 
4. Trocador de calor Fargon Gas Partner ERBR 1500; 
5. Bomba centrífuga monoestágio Schneider mod. BC-192 T 0,75 cv trifásico; 
6. Torre de resfriamento; 
7. Secador de gás comprimido (PSA), Fargon mod. FDA-0150; 
8. Compressor alternativo Schulz mod. CSL 40BR 10 hp; 
9. Bomba booster alta pressão Franklin Eletric mod. BT4, 4 cv trifásico.  

 

4.3.2 Características técnicas 

Algumas características dos equipamentos da unidade de tratamento de biogás estão 
apresentadas na Tabela 8. 
 
  



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
68 

 
Tabela 8 – Características técnicas do sistema de filtragem 

Características Valores Unidades 

Pressão de Trabalho 9,6 Bar 

Vazão volumétrica 10 m3/hora 

Motor moto – compressor 10 HP 

220 Volts 

Motor bomba (Coluna de absorção) 4 CV 

220 Volts 

Motor bomba (Coluna de dessorção) 0,75 CV 

220 Volts 

Motor ventoinha / torre de resfriamento 1/4 CV 

220 Volts 

Coluna PSA 50 watts 

220 Volts 

Trocador de calor Fargon - - 

220 Volts 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

4.3.3 Metodologia de Determinação De Eficiência  

O monitoramento da composição do biogás, na unidade de tratamento e refino, teve inicio no 
mês de março de 2018, momento em que se considerou que o equipamento estava 
comissionado. O acompanhamento da composição do biogás refinado permanece até os dias 
atuais.  
Para determinar parâmetros como eficiência, estimativa de vazão entre outros, foi necessário 
realizar a modelagem do sistema (biorrefinaria). A modelagem considera a biorrefinaria como 
um volume de controle (Figura 28). 
As considerações para determinar os parâmetros são: 

 A perda de biometano, na PSA, é de 15% da vazão de saída – informação das 
características técnicas do equipamento;  

 A vazão de regeneração da PSA não é considerada como perda no cálculo de 
eficiência, isso porque, atualmente, essa vazão é retornada para o gasômetro; 

 A concentração de metano no biogás é de 60% - informação determinada com 
base no banco de dados, medições realizadas com o equipamento Drager x-am 
7000; 

 A vazão de saída de biometano (𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) é calculada pela metodologia 
baseada no tempo de enchimento dos reservatórios de biometano; 

 A vazão de biogás na entrada (Vbiogás) é fornecida pelo medidor de 
vazão (Contech – FT2); 

 A concentração de metano (%CH4) no biometano pode variar entre 90% a 100% - 
conforme Resolução da APN nº 685/2017. 
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  Figura 28 - Balanço de massa - volume de controle biorefinaria 

 

  Fonte: CIBiogás, 2018.     

 

Vbiogás = Vazão de entrada de biogás; 

Ve-CH4 = Vazão de entrada de metano; 
VP-CH4 = Vazão de perda de metano; 

Vbiometano = Vazão de biometano; 

Vs-CH4 = Vazão de saída de metano; 
VPSA-biometano = Vazão de saída de biometano na PSA; 

VPSA-CH4 = Vazão de saída de biometano na PSA; 

Aplicando a lei da conservação de massas : 
 

𝑉𝑒−𝐶𝐻4 = 𝑉𝑃−𝐶𝐻4 + 𝑉𝑆−𝐶𝐻4 + 𝑉𝑃𝑆𝐴−𝐶𝐻4    (60) 
 

O cálculo para estimativar de perda é definida por : 
 

 Vazão de saída de metano : 𝑉𝑆−𝐶𝐻4 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜. %𝐶𝐻4 

 Vazão de entrada de metano : 𝑉𝑒−𝐶𝐻4 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠.%60 

 Perda de metano : 𝑉𝑃−𝐶𝐻4 =
𝑉𝑃𝑆𝐴−𝐶𝐻4+ 𝑉𝑆−𝐶𝐻4

𝑉𝑒−𝐶𝐻4
 

 

A vazão de saída da refinaria (vazão de biometano) é calculada considerando a variação de 
pressão nos pulmões e o volume hidráulico deles.  
 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜 = 
∆𝑃𝑝𝑢𝑙𝑚ã𝑜 ∗ 𝑉ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜

∆𝑡
 

    (61) 
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Onde: 
∆Ppulmão = Variação de pressão no pulmão – medido por um transdutor de pressão e aquisição 
realizada pelo sistema supervisório; 
Vhidráulico = 1 m³ (500 litros cada pulmão); 
∆t = variação de tempo entre a pressão inicial e final do teste (cronometrado). 
 

4.3.4 Resultados e Discussão 

O biogás produzido na UD-ITAIPU tem como fonte o resíduo sólido orgânico gerado dentro da 
Itaipu Binacional. Tanto a composição do biogás quanto do biometano foram acompanhados, 
ao longo de 122 dias, entre março à outubro do ano de 2018.  A Tabela 9 apresenta os valores 
médios da concentração do biogás de entrada e saída do filtro. 
 

Tabela 9 – Dados de monitoramento Refinaria – UD-ITAIPU 

Média mensal 

Meses monitorados Entrada (biogás bruto) Saída (biometano) 

%CH4 %CO2 %O2 H2S - ppm %CH4 %CO2 %O2 H2S - 
ppm 

mar-18 55,73 43,65 0,55 678,90 98,06 1,29 0,65 0,00 

abr-18 58,64 40,85 0,45 594,44 97,38 2,11 0,51 0,00 

mai-18 62,96 36,54 0,47 285,09 97,55 1,92 0,53 0,00 

jun-18 65,82 33,72 0,43 267,82 97,58 1,83 0,59 0,00 

jul-18 63,24 36,27 0,50 0,001 97,81 1,65 0,53 0,00 

ago-18 60,47 38,89 0,60 346,64 97,35 2,01 0,64 0,00 

set-18 57,47 41,87 0,63 384,58 98,81 0,48 0,71 0,00 

out-18 57,33 42,19 0,41 686,77 99,26 0,30 0,44 0,00 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

1No mês de julho não houve monitoramento do H2S, pois o equipamento estava com defeito. 

Eficiência na remoção de dióxido de carbono - Como descrito anteriormente, a remoção do 
dióxido de carbono através do processo Water Scrubbing é realizada a partir da absorção do 
CO2 em água em função de alta solubilidade. A eficiência média mensal do equipamento 
utilizado na UD-ITAIPU é apresentado no Gráfico 18.  

Gráfico  18 -  Eficiência de remoção de dióxido de carbono 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 
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Pode-se verificar que a eficiência sempre se manteve acima de 94% durante todo o período 
de monitoramento, atingindo o menor valor de eficiência no mês de junho (com 94,57% de 
eficiência). A maior eficiência foi registrada em outubro com valor muito próximo à 100%. A 
eficiência média de remoção de dióxido de carbono foi de 96% no sistema de refino instalado 
na UD-ITAIPU. 
Eficiência na remoção de sulfeto de hidrogênio - O sistema de refino instalado na UD-ITAIPU, 
assim como a UTB instalada no Ajuricaba, elimina o sulfeto de hidrogênio da corrente gasosa 
a partir da absorção deste composto em água e faz uso do carvão ativado. A eficiência do 
sistema quanto à remoção do H2S do biogás foi de 100% durante todo o período de 
acompanhamento.  
Metano presente no biogás - Assim como CO2 e o H2S, o metano também foi monitorado 
durante, aproximadamente, 8 meses, e os resultados relacionados à concentração de metano 
presente na entrada do filtro e na saída, após o tratamento, são apresentados no Gráfico 19. 
    

Gráfico  19 - Metano presente no biogás (entrada e saída da refinaria) 

 

Fonte:   CIBiogás, 2018. 

A partir dos dados apresentados no Gráfico 19, o biogás bruto tem por característica um teor 
de metano médio de 60,2% não apresentando grandes variações ao longo das análises 
realizadas. Após este biogás receber tratamento, pode-se verificar que o teor de metano no 
biometano passa a ser, em média, de 97,9% atingindo valores de, até, 99,2%. 
Oxigênio presente no biogás - A porcentagem de oxigênio presente no biogás bruto e refinado, 
entre os meses avaliados, pode ser verificada no Gráfico 20.  
 

  

55,73

58,64

62,96

65,82

63,24

60,47

57,47

57,33

98,06

97,38

97,55

97,58

97,81

97,35

98,81

99,26

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

mar-18

abr-18

mai-18

jun-18

jul-18

ago-18

set-18

out-18

Metano presente no biogás 
(entrada e saída)

% Metano
(Entrada)

% Metano
(Saída)

Porcentagem média de 
metano (entrada): 60,2%.

Porcentagem média de 
metano (saída): 97,9%



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
72 

  Gráfico  20 Oxigênio presente no biogás (entrada e saída) UTB – Ajuricaba 

 
  Fonte: CIBiogás, 2018. 

Segundo os dados analisados, a porcentagem média de oxigênio presente no biogás bruto é 
de 0,51%. Já o biogás refinado apresentou um teor de oxigênio médio de 0,58% de oxigênio. 
Registrando-se um aumento de, cerca de, 14% durante o refino. 
 

4.3.5 Avaliação geral do equipamento 

O monitoramento ocorreu durante, aproximadamente, 8 meses e demonstram que a 
remoção, média, de dióxido de carbono é de 96% e 100% quanto ao sulfeto de hidrogênio. No 
entanto, há um aumento na concentração de oxigênio em, cerca de, 14% em média, mas 
mesmo com o aumento, o biogás refinado atinge as composições mínimas para ser 
considerado biometano.   
Atualmente a refinaria opera atendendo às especificações mínimas de biometano, contudo 
sua eficiência quanto à perda de metano ainda é muito alta, chegando a mais de 40% segundo 
o monitoramento. Desta forma, medidas de melhorias estão previstas, dentre elas: instalação 
de um sistema de resfriamento de água e instalação de uma torre de dessorção intermediária.  
De forma geral, o equipamento vem atendendo à demanda de produção na qualidade 
esperada.  
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4.4 GRANJA SÃO PEDRO -COLOMBARI – DESSULFURIZAÇÃO POR 

FE/EDTA 

A Granja São Pedro - Colombari é caracterizada pela produção de alimentos proteicos 
direcionados à suinocultura. Possui dois biodigestores, cuja média de produção diária é 500 
Nm³ de biogás. O biogás é utilizado para gerar energia elétrica que, por sua vez, é injetada na 
rede elétrica.  
Devido à aplicação do biogás, a retirada de H2S e umidade seria o suficiente para utilização do 
biogás. Entretanto, o sistema instalado realizou apenas a dessulfurização, portanto, os 
resultados apresentados são relativos, apenas, a este processo.  
 

4.4.1 Equipamentos e Componentes 

Os equipamentos e componentes que compõem o sistema de dessulfurização que foi instalado 
na Granja São Pedro - Colombari estão identificados por intermédio da  Figura 29. 
 
   Figura 29 - Equipamentos e Componentes da Unidade de Tratamento de Biogás 

 

   Fonte:  CIBiogás, 2018. 

1. 2x Motobomba Schneider BCA 2, 60 Hz,220V trifásico, 2 pólos, 2cv; 
2. 2x Compressor radial, modelo CRE-04, 220V trifásico, 60 Hz; 
3. Transdutor de pressão, aço inox; 
4. 2x Inversor de frequência, marca WEG, modelo CFW100173T2024PSZ;  
5. 2x Reservatório em PEAD; 
6. 2x Difusor circular em EPDM. 
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Características técnicas - São apresentadas, na Tabela 10, algumas características do sistema 
de dessulfurização implantado na Granja São Pedro - Colombari. 
 
Tabela 10 – Características técnicas do sistema de filtragem 

Características Valores Unidades 

Vazão volumétrica 30 m3/hora 

Motor – compressores 2 Cv 

220 Volts 

Motor – motobombas 4 Cv 

220 Volts 

2 pólos 

Transdutor de pressão 0 a 1 Bar 

4-20 mA 

220 Volts 

250 mm (Ø) 

Difusor circular 280 L/min 

Reservatório 950 L 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Metodologia de determinação de eficiência do filtro - A avaliação consistiu no 
acompanhamento na composição de biogás, antes e depois da passagem pela coluna de 
Fe/EDTA, durante uma hora. O equipamento utilizado na aferição foi da marca Wuhan Cubic, 
modelo Gasboard 3200L. Além disso, as análises foram validadas através de ensaios 
laboratoriais de amostras de gases e da solução filtrante. A Figura 30 apresenta a forma como 
foram coletadas as amostras para posteriores análises. 
Durante os testes, também foi fixada a vazão da bomba de recirculação em 30m³/h, além da 
altura da solução na coluna (1m). 
 

Figura 30 - Procedimento de coleta do 
biogás para análise 

 
Fonte:  CIBiogás, 2018. 
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A vazão do equipamento foi baseada na demanda de consumo de biogás, pelo grupo 
motogerador, a qual se manteve na ordem de 30 Nm³/h (Figura 31).  
 

Figura 31- Medidor de vazão que mensurava 
o consumo de biogás pelo gerador e, 
consequentemente, a vazão do sistema 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 

4.4.2  Resultados e Discussão 

Os resultados do acompanhamento do equipamento são apresentados na Tabela 11. 
 
Tabela 11– Dados de monitoramento filtro Fe/EDTA 

Entrada (biogás bruto) Saída (biogás tratado) 

CH4 % CO2 % O2% H2S - ppm CH4 % CO2 % O2% H2S – ppm 

 
65,96 

 
34,04 

 
0,18 

 
5646 

68,55 30,79 0,64 198,60 
64,13 35,62 0,24 64,38 

64,420 35,21 0,36 171,30 
64,10 35,74 0,16 88,68 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Com base nos valores mensurados, é possível calcular uma eficiência na remoção de H2S de, 
até, 98,4%. Comprovando, assim, a eficiência no método de dessulfurização. Contudo, 
conforme mencionado anteriormente, o filtro instalado na Granja São Pedro - Colombari foi 
um protótipo que comprovou a eficiência no método, entretanto, atualmente, ele passa por 
um processo de retro-fit que visa melhorar o controle do processo e, assim, garantir uma 
confiabilidade e automação.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente relatório apresentou as principais tecnologias relacionadas ao enriquecimento de 
biogás, nele foram descritas as principais etapas de enriquecimento para viabilizar a utilização 
do biogás como fonte de energia renovável pela conversão em energia térmica, elétrica e 
veicular. Em linhas gerais, o grau de enriquecimento necessário depende, principalmente, da 
utilização do biogás, Desta forma, na seção 2 foram apresentadas, desde tecnologias de 
dessulfurização, remoção de umidade e remoção de CO2, esta última sendo necessária, 
apenas, quando se necessita e se viabiliza o enriquecimento a nível de biometano.  
Na Seção 3 foram apresentados os critérios e metodologias de dimensionamento de sistemas, 
com os quais o CIBiogás trabalha e tem conhecimentos teórico e prático. É importante se 
atentar que, por mais que o mercado internacional ofereça outras tecnologias, o CIBiogás 
ainda não teve experiências com tais e, portanto, não foi possível apresentá-las no estudo.  
Foram apresentados, na Seção 4, os equipamentos e características técnicas de cada sistema 
de enriquecimento que o CIBiogás opera ou operou, bem como uma avaliação quanto à 
eficiência de enriquecimento.  
Entre outros benefícios adquiridos nas atividades relacionadas ao enriquecimento, a 
experiência em campo nos sistemas acompanhados pelo CIBiogás (apresentados na Seção 4) 
foi fundamental na prospecção de novos projetos, visto que, no país, ainda há carência no 
conhecimento das tecnologias de enriquecimento de biogás e as referências de outros países 
distanciam-se, um pouco, das tecnologias nacionais. 
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Manual de tecnologias para tratamento do 
biogás 
6 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Os sistemas para tratamento do biogás são essenciais para que a aplicação do biogás seja 
segura e não comprometa as instalações e equipamentos. Dentre as inúmeras tecnologias já 
desenvolvidas mundialmente, o CIBiogás tem experiência com duas delas durante o período 
vigente ao convênio e elaboração deste manual. Desta forma, o presente documento 
apresenta um descritivo detalhado dos sistemas de enriquecimento acompanhados pelo 
CIBiogás nas Unidades de Demonstração em que estão instalados. São apresentados: 
descritivo de funcionamento, relação de materiais e equipamentos utilizados, procedimento 
operacional, procedimentos de manutenção e avaliação quanto à eficiência. 
Os dois sistemas de enriquecimento abordados no documento são as tecnologias Water 
Scrubbing (WS) e Pressure Swing Adpsortion (PSA). Tais sistemas, também denominados 
sistemas de refino (do inglês Upgrading), são os mais utilizados mundialmente conforme é 
apresentado pelo estudo  de WALL et al., (2018). O sistema WS utiliza o princípio da diferença 
de solubilidade do dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio e metano na água, onde o CO2 e 
o H2S são mais absorvidos pela água por possuírem maior solubilidade em relação ao metano 
(CH4), desta forma, o metano passa pelo processo sem mudanças ocorrendo uma separação 
e, consequentemente, um enriquecimento do biogás (HOYER et al., 2016). Já o processo 
empregado na tecnologia PSA utiliza o princípio de adsorção, pela diferente capacidade de 
adsorção dos elementos. Assim, o biogás pressurizado passa por elementos com uma maior 
capacidade de adsorção de CO2 em relação ao CH4. 
Antes de iniciar o Convênio Sustentabilidade (Nº 4500030742) o Cibiogás não possuía 
experiência prática nos sistemas de tratamento de biogás em questão mas, ao longo do 
convênio, esta experiência foi sendo adquirida e houve a necessidade de registrar todo o 
conhecimento adquirido, acerca dos sistemas, com o intuito de propiciar a retenção do 
aprendizado para que o CIBiogás auxilie na disseminação do conhecimento para os envolvidos. 
Portanto, o objetivo do presente documento é registrar o aprendizado adquirido nos sistemas 
Water Scrubbing e PSA, acompanhados pelo CIBiogás, nas Unidades de demonstração UD-
ITAIPU e UD-Granja Haacke.  
Cumpre adiantar que, durante a análise do texto denominado “Manual de tecnologias para 
tratamento do biogás” serão encontrados trechos e gráficos da “Revisão técnica das 
tecnologias existentes para o enriquecimento do biogás”. Esse procedimento foi adotado para 
que a metodologia seja mais facilmente compreendida. 
 

7 PRESSURE SWING ADPSORTION (PSA) – GRANJA HAACKE 

O sistema Pressure Swing Adpsortion (PSA), que o CIBiogás acompanha, está instalado na 
Unidade de Demonstração Granja Haake, localizada na área rural do município de Santa 
Helena – Paraná. O sistema de refino PSA tem a função de refinar o biogás a nível de biometano 
para que possa ser utilizado como combustível veicular. Conforme descrito, na revisão técnica 
de tecnologias para tratamento do biogás, o princípio do sistema PSA utiliza a adsorção de 
moléculas de interesse contidas no biogás (CO2) em um adsorvente em função da diferença 
de tamanho molecular e da maior eletroafinidade entre o composto de interesse e o 
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adsorvente. O esquema de refino de biogás instalado na Granja Haacke é apresentado na 
Figura 32. 
 

Figura 32 - Esquema de funcionamento da UTB – Granja Haacke 

 

  Fonte: CIBiogás, 2018. 

Neste sistema, o biogás proveniente dos biodigestores recebe um pré tratamento para 
remoção de sulfeto de hidrogênio, oxigênio e umidade que podem interferir no processo de 
refino. Em seguida, o biogás é comprimido e alimentado na parte inferior de uma coluna, onde 
é colocado em contato com um adsorvente que irá reter, seletivamente, o CO2. O metano 
purificado é recuperado, no topo da coluna, com uma pequena queda de pressão. Depois 
de certo tempo, o adsorvente é saturado com CO2, e a coluna tem de ser regenerada por 
redução da pressão (normalmente a vácuo). 
Neste sentido, duas colunas operam de forma simultânea, enquanto uma está adsorvendo, a 
outra está regenerando. Esta forma de operação garante uma continuidade na produção de 
biometano. O biometano resultante é encaminhado para um tanque pulmão de 
armazenamento e, em seguida, enviado para mais um sistema PSA de duas colunas que irá 
aumentar o grau de pureza deste biometano. Após esta etapa, o biometano está pronto para 
ser comprimido e armazenado em cestos para transporte e utilização como combustível 
veicular. 
 

7.1 EQUIPAMENTOS E COMPONENTES 

O sistema PSA foi adquirido pelo convênio com o objetivo inicial de produzir biometano e 
abastecer por, aproximadamente, um mês o ônibus da Scania que o PTI/Itaipu recebeu no ano 
de 2015. Com os bons resultados do projeto, a Itaipu investiu na conversão de veículos 
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iniciando um novo projeto, denominado “Projeto Mobilidade” (descrito na Revisão Técnica de 
Tecnologias para Tratamento do Biogás). 
O equipamento, fabricado pela Janus & Pergher, foi especificado segundo o conhecimento e 
necessidade que o CIBiogás possuía na época. Desta forma, critérios quanto a materiais e 
equipamentos não foram especificados devido ao Centro nunca ter acompanhado e conhecido 
um equipamento para tal função. Contudo critérios quanto à capacidade e eficiência foram 
bem definidos. O filtro deveria refinar, no mínimo, 63 Nm³/h de biogás e entregar o biometano 
conforme a Resolução da ANP Nº 16, resolução vigente na época de aquisição. Na Figura 33 é 
apresentada a instalação do sistema original. 
 
Figura 33 - Sistema Pressure Swing Adpsortion originalmente instalado 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 
 

Desde a primeira instalação, algumas mudanças foram realizadas no sistema, decorrentes do 
aumento na produção de biometano e ao seu uso. As principais mudanças no sistema foram: 

 Aquisição de mais um compressor de biogás com o objetivo de aumentar a 

capacidade do sistema – O sistema original possuía um compressor de 60 

PCM, para aumentar a capacidade de produção de biometano foi adquirido 

mais um compressor de 40 PCM (Figura 34); 
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Figura 34 - A imagem do lado esquerdo apresenta a instalação do compressor antes do 
aumento de capacidade. A do lado direito apresenta os dois compressores na disposição atual 
dos compressores 

 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

 Troca de limalha de ferro por carvão ativado e adição de mais um filtro de 

carvão ativado – A limalha de ferro, assim como o carvão ativado, tem a 

função de retirada de H2S do biogás. O equipamento foi fornecido com limalha 

de ferro, contudo devido ao aumento do contaminante no biogás e do volume, 

a limalha saturava muito com muita rapidez, inviabilizando o processo. Desta 

forma, trocou-se o carvão ativado pela limalha, então, a frequência de troca 

do material foi reduzida. As Figuras 35 e 36 apresentam a limalha e o carvão 

utilizado para remoção do H2S; 

  Figura 35 – Limalha de ferro (esponja de aço) 

 
  Fonte: CIBiogás, 2018. 
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   Fonte:Curiosidades de química, 2019. 

 Troca do trocador de calor entre o compressor e o sistema PSA – O sistema 

original possuía uma serpentina de cobre para reduzir o calor entre a saída do 

compressor para a entrada do desumidificador. Contudo, devido ao aumento na 

concentração de amônia no biogás, a vida útil da serpentina foi reduzia e houve 

a necessidade de mudanças no sistema. Desta forma, foi adquirido um sistema 

com serpentinas em aço inox e uma troca indireta por água. Na Figura 37 são 

apresentados os trocadores de calor utilizados antes (imagem à esquerda) a 

após as readequações (imagem à direita). 

 

Figura 37 -Trocadores de calor 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

Após as modificações no sistema, a nova configuração ficou como apresentada na Figura 38. 
 

  

Figura 36 - Carvão ativado 
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Figura 38 - Configuração atual do sistema PSA na UD-Granja Haacke 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.      

 

7.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Nesta seção são apresentadas as características técnicas de cada componente do sistema PSA 
instalado na Granja Haacke. O Quadro 3 apresenta as especificações de alguns equipamentos 
e materiais presentes no filtro. 
 
Quadro  3 Quadro 3: Lista de componentes do filtro PSA instalado na UD Granja Haacke 

Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Compressores 

MSW 60/425 

Schulz 

60 PCM 

 

MSW 40/425 40 PCM 

Coluna de 
adsorção 1 

- 
Janus & 
Pergher 

6 pol/aço inox 
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Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Coluna de 
adsorção 2 

- 
Janus & 
Pergher 

8 pol/aço inox 

 

Reservatório de 
gás (buffer) 

SCS 220/13 Schulz 220 L/Aço carbono 

 

Reservatório de 
gás (buffer) 

SCS 500/13 Schulz 500 L/Aço carbono 

 

Rotâmetro - Applitech 0 – 80 Nm³/h 

 

Desumidificador THL-0300 AP Fargon 180 m³/h 
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Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Válvula 
pneumática 

RM 20 ASL - 

 

Válvula 
pneumática 

AT 045 U 
Lupatech 
Valmicro 

32 Nm a 10 bar 

 

Trocador de 
calor 

- 3Di 
Aço inox e Fibra de 

vidro 

 
Filtro 

coalescente 
6C15-060 Parker - - 

Filtro 
coalescente 

10C15-060 Parker - - 

Válvula 
solenóide 

- - 1/2 pol. - 

Tubulações e 
conexões 

- - Cobre/ 8 pol. - 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

7.3 INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

O processo de instalação do sistema foi realizado pelo fabricante do equipamento, assim como 
o comissionamento. Devido à evolução do projeto “Mobilidade a Biometano” o sistema 
precisou de melhorias, desta forma, as intervenções realizadas foram descritas na seção 8.1. 
Contudo, todas as modificações do sistema foram realizadas pela equipe do CIBiogás em 
concordância com o desenvolvedor do sistema. 
O tempo para instalação e comissionamento do sistema foi de, aproximadamente, quatro dias 
e as atividades podem ser resumidas em: 

 Posicionamento dos equipamentos; 

 Montagem das tubulações e conexões em PVC; 

 Montagem e soldagem das tubulações em cobre; 

 Interligação dos componentes do sistema; 

 Instalações elétricas; 
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 Comissionamento. 

 

7.4 OPERAÇÃO SISTEMA PSA 

A operação do sistema é, relativamente, simples e de forma automática, ou seja, assim que o 
sistema é acionado não há a necessidade de interferências do operador. Contudo, há a 
necessidade de acompanhamento in loco do operador para verificar condições mínimas para 
operação do sistema, além do acompanhamento de alguns componentes do sistema. 
A seguir, serão descritos os passos para a operação do sistema: 
1º passo – O primeiro passo, antes de iniciar a operação do sistema, é verificar se há biogás 
suficiente para realizar a operação. A análise é simplesmente visual, pois não há um 
equipamento que meça a quantidade de biogás disponível. A Figura 39 demonstra situação 
onde o sistema pode, ou não, operar; 
 

Figura 39 - A primeira imagem abaixo mostra o biodigestor sem biogás, impossibilitando 
o refino de biogás. A segunda, apresenta o biodigestor com uma quantidade de biogás 
suficiente para operar o sistema de enriquecimento de biogás 

 
 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

2º passo – Analisar e registar a composição do biogás medido no equipamento portátil. A 
análise deve ser realizada no próprio biodigestor. O ponto de medição fica alocado na 
tubulação entre o biodigestor e as válvulas de segurança; 
3º passo – Verificar se há água no trocador de calor entre os compressores e o 
desumidificador; 
4º passo – Verificar a alimentação de biogás no sistema, a válvula mostrada na Figura 40 deve 
estar aberta; 
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Figura 40 – Válvula de entrada de biogás 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 

5º passo – Verificar se as válvulas de purga das torres de carvão ativado encontram-se 
fechadas. A Figura 41 mostra as válvulas que devem ser verificadas; 
 

Figura 41 - Válvulas de purga das torres de carvão ativado 

 

Fonte: CIBiogás, 2018. 
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6º passo – Acionar o sistema de desumidificação (Figura 42); 

Figura 42 - Sistema de desumidificação 

 

Fonte: CIBiogás, 2018.   

7º passo – Acionar os compressores no quadro elétrico instalado na casa de compressores; 
8º passo – Analisar o biogás após a passagem pelas colunas de carvão ativado no filtro 
coalescente (Figura 43); 

Figura 43-Ponto para análise de biogás 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.    
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9º passo – Acionar o sistema no painel e abrir a válvula na entrada da PSA; 
10º passo – Verificar se a pressão do manômetro da coluna PSA, que se encontra no processo 
de regeneração, é mantida próxima à 0 bar durante o processo de regeneração (Figura 44); 
 

  Figura 44 - Operação dos manômetros durante o processo 

 
  Fonte: CIBiogás, 2018.  
 

11º passo – Abrir a válvula do final do processo (entre as últimas colunas e o último 
reservatório) de modo que o sistema se mantenha operando a, no mínimo, 8 bar. Caso isto 
não esteja acontecendo, a válvula do final deve ser, minimamente, fechada para que o sistema 
opere na pressão mínima; 
12º passo – Analisar a composição final do biometano no último reservatório. A coleta é 
realizada através de uma tubulação conectada ao reservatório, onde há uma válvula agulha 
para regular a vazão de saída da amostra. A composição do biometano deve ser realizada, pelo 
menos, uma vez por hora, caso a composição esteja fora dos padrões, ações são tomadas e 
novas análises feitas com uma frequência maior; 
13º passo – Ao final do processo, os compressores e o sistema PSA devem ser desligados no 
quadro de acionamento; 
14º passo – Fechar as válvulas de entrada e saída do sistema PSA; 
15º passo – Abrir as válvulas de purga dos filtros de carvão ativado; 
16º passo – Abrir as válvulas de purga dos reservatórios dos compressores e, após drenar a 
água, fechá-las; 
17º passo – Abrir os filtros coalescentes, pelo menos, uma vez por semana, para verificar as 
condições dos elementos filtrantes (Figura 45); 
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  Figura 45 - Filtros coalescentes 

 
 Fonte: CIBiogás, 2018.    
 

18º passo – Verificar a operação da bomba de vácuo ao longo do processo de refino. 
 

7.5 MANUTENÇÕES 

O equipamento está em operação, desde o mês de setembro de 2014 e, durante todo este 
período, manutenções de caráter preventivas e corretivas foram realizadas.  
 

7.6 EFICIÊNCIA DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE BIOGÁS - PSA 

O sistema para tratamento do biogás foi avaliado quanto à remoção de contaminantes e 
quanto ao gasto de energia elétrica associada ao processo. Desta forma, os parâmetros 
avaliados foram: 

 Concentrações, de antes e após o filtro, dos seguintes componentes: CO2, H2S, 

O2 e CH4; 

 Consumo de energia elétrica no processo. 

 

7.6.1 Métodos 

A composição de biogás foi monitorada durante, aproximadamente, 18 meses, sendo 
monitorada antes de depois do processo de refino. Foram avaliadaa a eficiência quanto à 
remoção de CO2, bem como a concentração de metano e oxigênio, antes e depois, do processo 
de refino. Para as análises, utilizou-se um equipamento da marca Drager, modelo X-am-7000. 
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7.6.2 Resultados e Discussão 

Os compostos e suas quantidades no biogás são determinados a partir da composição da 
matéria orgânica utilizada na digestão anaeróbia. O biogás produzido na Granja Haacke tem 
como matéria- prima da digestão resíduos provenientes da criação de aves de postura e de 
bovinos de corte. Assim, a composição do biogás desta unidade está, diretamente, ligada a 
este substrato. 
A Tabela 12 apresenta os valores, médios, da concentração do biogás de entrada e saída do 
filtro. 
 
Tabela 12 - Composição média mensal do biogás bruto e após a passagem pelo filtro 

Média mensal 
Biogás bruto (Entrada) Biogás após o Filtro (Saída) 

Data % CH4 % CO2 %O2 H2S-ppm % CH4 % CO2 %O2 H2S-ppm 
mai/16 59,4 40,0 0,6 7,7 95,9 3,6 0,5 2,61 
jun/16 57,7 41,8 0,5 5,0 95,9 3,8 0,3 2,72 
jul/16 64,4 35,0 0,6 5,6 99,3 0,4 0,2 3,01 
ago/16 61,5 37,8 0,6 0,9 97,0 2,6 0,4 0,40 
set/16 60,5 38,9 0,5 1,9 94,0 5,5 0,4 1,23 
out/16 57,9 41,6 0,5 1,2 90,8 8,8 0,4 0,55 
nov/16 57,6 41,6 0,8 5,8 94,6 4,8 0,6 7,67 
dez/16 58,6 40,6 0,8 1,6 96,2 3,3 0,5 0,37 
jan/17 56,5 42,8 0,7 0,0 96,1 3,4 0,6 0,0 
fev/17 54,6 44,7 0,7 0,0 96,0 3,4 0,5 0,0 
mar/17 56,2 43,1 0,7 0,0 93,3 6,2 0,5 0,0 
abr/17 57,5 41,8 0,7 0,2 95,1 4,4 0,5 0,2 
mai/17 59,9 39,5 0,7 0,0 96,6 2,8 0,6 0,0 
jun/17 59,0 40,9 0,1 0,0 98,4 1,5 0,1 0,0 
jul/17 61,4 37,7 0,9 0,0 96,6 2,7 0,7 0,0 

ago/17 62,8 36,8 0,4 5,5 97,7 2,1 0,3 5,8 
set/17 62,7 36,8 0,5 0,0 97,2 2,3 0,5 0,1 
out/17 67,4 32,0 0,7 0,0 97,1 2,5 0,5 0,0 

Fonte: CIBIogás, 2018. 

 

Eficiência na remoção de dióxido de carbono - Como mencionado anteriormente, a presença 
de CO2 no biogás afeta a eficiência de combustão do biogás, bem como a eficácia dos motores 
de combustão interna. Caso a concentração de CO2 seja menor do que a requerida pela ANP 
685, o veículo precisará de um fluxo maior de gás para produzir a mesma quantidade de 
energia equivalente ao gás requerido. A eficiência desta remoção pode ser verificada no 
Gráfico 21.  
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Gráfico  21 - Eficiência de remoção de dióxido de carbono 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.    

 

Pode-se verificar que a eficiência sempre se manteve acima de 90% durante todo o tempo de 
monitoramento. Atingindo o menor valor de eficiência no mês de outubro/16 (com 90% de 
eficiência). A maior eficiência foi registrada em julho/16 com valor próximo a 100%. A 
eficiência média de remoção de dióxido de carbono foi de 96% para o sistema de refino 
instalado na Granja Haacke. 
Eficiência na remoção de sulfeto de hidrogênio - O sistema PSA não permite operar com a 
presença de H2S, caso isso ocorra a vida útil dos elementos adsorventes é reduzida 
drasticamente. Desta forma, foram instaladas, na planta de enriquecimento, três colunas de 
carvão ativado que retiram o H2S antes do biogás ser encaminhado para o sistema. Assim, a 
concentração do H2S na entrada do sistema é zero. 
Metano presente no biogás e biometano - O objetivo do sistema de refino é atingir maior 
percentual de metano no biogás ao final do processo. O percentual de metano presente, após 
a passagem pelo sistema PSA, instalado na Haacke, pode ser verificado no Gráfico 22.  O teor 
de metano médio na entrada do filtro é de 59,2% não apresentando grandes variações ao 
longo das análises realizadas. Após este biogás receber tratamento, pode-se verificar que o 
teor de metano no biogás passa a ser, em média, de 95,9% atingindo valores de, até, 99,1% de 
metano no biogás tratado. 
  



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
95 

Gráfico  22 - Metano presente no biogás (entrada e saída do sistema PSA instalado na granja 
Haacke) 

 
    Fonte: CIBiogás, 2018.    

Oxigênio presente no biogás - A porcentagem de oxigênio presente no biogás bruto e tratado 
é apresentada no Gráfico 23. 
 

Gráfico  23 - Oxigênio presente no biogás (entrada e saída) UTB – Granja Haacke 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.    
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Segundo os dados analisados, a porcentagem média de oxigênio presente no biogás bruto é 
de 0,62%. Já o biogás tratado apresentou um teor de 0,45% de oxigênio. Registrando-se uma 
redução de, cerca de, 27% durante o tratamento do biogás no PSA. 
Consumo energético - No início do ano de 2017, foi instalado um medidor de consumo de 
energia elétrica para mensurar o consumo energético do filtro. Foram, aproximadamente, 11 
meses de acompanhamento. A média de consumo por m³ de biometano produzido, com o 
sistema PSA instalado na Haacke, é de 0,35 kWh/m³. É importante notar que este consumo é 
relativamente baixo, pois o sistema não possui muitos equipamentos elétricos, sendo, 
basicamente, o compressor de biogás e o desumidificador. 
 

8 WATER SCRUBBING – UNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO – UD-ITAIPU 

O sistema de refino denominado Water Scrubbing, instalado na unidade de demonstração 
Itaipu tem como função tratar o biogás a nível de biometano para ser utilizado no 
abastecimento dos veículos da frota de Itaipu. O princípio de funcionamento do sistema 
baseia-se na solubilidade dos gases em meio líquido, conforme descrito na Revisão Técnica de 
Tecnologias para Tratamento de Biogás.  
Basicamente, o CO2 é absorvido na água, em um processo de lavagem por água (Water 
Scrubbing), e o CH4 passa pelo processo sendo pouco absorvido. Este processo ocorre com os 
fluídos (água e biogás) pressurizados em uma lavagem com fluxo contracorrente, o diagrama 
apresentado na Figura 46 ilustra como ocorre o processo de tratamento na biorefinaria 
instalada na UD-ITAIPU. 
 
Figura 46 - Ilustração do diagrama de Processo Water Scrubbing 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.          

 

8.1 EQUIPAMENTOS E COMPONENTES 

O sistema Water Scrubbing foi adquirido pelo convênio com o objetivo de tratar o biogás 
produzido na UD-ITAIPU e abastecer parte da frota da Itaipu Binacional. 
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O equipamento fabricado pela ER-BR biocombustíveis foi especificado para suprir a 
necessidade de abastecimento da Itaipu, prevista para os próximos anos, a partir de 2016. As 
principais caraterísticas especificadas no sistema foram quanto a sua capacidade de retirada 
de contaminantes (CO2 e H2S), capacidade de produção horária de biometano, perda máxima 
de metano e atendimento da resolução da ANP vigente na época (RANP Nº8). Critérios 
relacionados à escolha dos materiais e equipamentos foram determinados pelo próprio 
fabricante do equipamento. Desta forma o filtro foi adquirido segundo as seguintes 
características: 

 Vazão nominal: 25 Nm³/h; 

 CH4: 60-70%; 

 CO2: 20-30%; 

 Sulfeto de hidrogênio (H2S) máx: 500ppm; 

 Composição final do biometano – Segundo a RANP Nº8; 

 Perda máxima de CH4 – 5%. 

A Figura 47 apresenta uma imagem do sistema instalado na UD-ITAIPU. 
 

   Figura 47 - Sistema Water Scrubbing instalado na UD-ITAIPU 

 
   Fonte: CIBiogás, 2018.    

O equipamento foi instalado, no mês de agosto de 2016, e seu comissionamento iniciado em 
junho de 2017. Desde que foi iniciado, o comissionamento algumas alterações foram 
realizadas, com a finalidade de reduzir as variações na composição final e, principalmente 
quanto à redução de perda de metano. As principais mudanças no sistema foram: 

 Instalação de um filtro coalescente – Originalmente o sistema não possuía um 

filtro que retivesse partículas de óleo adicionadas ao biogás no processo de 

compressão. Desta forma, ao longo da operação, verificou-se que a água do 
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processo estava contaminada por óleo do compressor. Assim, instalou-se um 

filtro coalescente para evitar que isto ocorresse. (Figura 48); 

Figura 48 - Imagem do filtro coalescente instalado 
após o compressor 

 
   Fonte: CIBiogás, 2018.       

 Instalação de um filtro “Y” de partículas – Durante o processo, pequenas 
partículas de metal são arrancadas das colunas e se misturam à solução e 
ocasionavam danos às válvulas de retenção do equipamento. Portanto, foi 
instalado um filtro em “Y” (Figura 49) logo após a bomba BC-92 T. Reduzindo, 
assim, a frequência de manutenções em tais válvulas; 

Figura 49 - Imagem doo filtro "Y" instalado na biorefinaria 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.     

 

 Instalação de uma válvula Back Pressure (BP) – A válvula BP tem a função de 
manter a pressão a montante constante. Ou seja, ela abre quando a pressão a 
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montante exceder a pressão requerida no processo. Durante a operação, notou-
se que a pressão era inconstante, pois era regulada apenas por uma válvula 
solenoide. Desta forma, a instalação da válvula back pressure permitiu manter a 
pressão mais constante no processo de absorção. Na Figura 50 apresenta--se 
imagem da válvula BP; 

Figura 50 - Imagem da válvula BP instalada 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.     

 

 Trocador de calor (água gelada) – Como é sabido, a eficiência do processo WS 

está, intrinsecamente, relacionada à temperatura da água. Ainda no processo 

comissionamento, notou-se que a temperatura da água não era reduzida 

conforme previa o fabricante. Constatou-se que o trocador de calor foi 

subdimensionado. Contudo, o equipamento permaneceu conforme entregue e 

ações estão sendo tomadas para regularizar a situação. 

8.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Nesta seção são apresentadas algumas características técnicas de componentes do sistema 
Water Scrubbing instalado na UD-Itaipu. São apresentadas, no Quadro 4, especificações de 
alguns equipamentos e materiais presentes no filtro. 
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Quadro  4 - Especificações de equipamentos da biorefinaria 
Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Torre de 
absorção 

- ER-BR 
ᴓ 330 mm x H 5500 
mm/ Aço Carbono 

 

Torre de 
dessorção 

- ER-BR 
ᴓ 330 mm x H 5500 
mm/ Aço Carbono 

Torre de carvão 
ativado 

- ER-BR 
ᴓ 330 mm x H 5500 
mm/ Aço Carbono 

Trocador de 
calor 

Gas 
partner 

ERBR 
1500 

(nº32969) 

Fargon 1500 l/h 

 

Bomba de água BC-92 T Schneider 
Vazão Máx.: 4,97 m³/h 
Pressão Máx.: 20 mca 

 

Bomba de água  BT 4 
Franklin 
Electric 

Vazão Máx.: 4,3 m³/h 
Pressão Máx: 100 mca 
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Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Sistema PSA 
(Desumidificação) 

FDS-0150 Fargon 
50 m³/h 

Pressão de operação: 
10 bar 

 

Tanque de água 
gelada 

- ERBR 
H 750 mm x C 1800 

mm x 1000 mm Fibra 
de Vidro 

 

Trocador de 
calor 

- Torretelli 
49.500 kcal/h 

9 m³/h 

 

Válvula Back 
Pressure 

98 H Fischer 
Pressão Máx. Entrada: 

300 psi (~20 bar) 
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Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Filtro 
coalescente 

HN2L-
10CW 

Parker - 

 

Elemento 
filtrante filtro 

coalscente 

16C10-
050 

Parker - 

 

Filtro 
coalescente 

SVU-200 Bermo - 

 
Tubulação aço 

carbono 
(biogás) 

- - 1”1/4 - 

Tubulação aço 
carbono (água) 

- - 1”1/4 - 

Compressor CSL 40BR Schulz 
Vazão teórica: 1132 

l/min 
Pressão máx.: 12 bar 
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Equipamento Modelo Fabricante Dimensões/Material Imagem 

Medidor de 
vazão  

biogás - Entrada 
FT 2 Contech - 

 

Medidor de 
vazão  
água 

Cyble 
sensor V2 

Itron - 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.     

 

8.3 INSTALAÇÃO DO SISTEMA 

O processo de instalação do sistema foi realizado pela equipe do CIBiogás e do fabricante do 
equipamento, assim como o comissionamento. O comissionamento do equipamento ocorreu, 
aproximadamente, oito meses posterior à entrega, pois quando recebido, ainda, não havia 
produção de biogás. Desta forma, o comissionamento ocorreu em duas fases. Na primeira fase, 
ocorreram testes com ar onde verificou-se: estanqueidade das colunas, operação de bombas, 
trocadores de calor, compressor e outros componentes. Esta fase durou, aproximadamente, 
uma semana. A segunda fase do comissionamento ocorreu com biogás e se mantém até os 
dias de hoje, pois o equipamento não operou como estabelecido em contrato. O principal 
parâmetro que não permitiu a aprovação final do equipamento foi a vazão de saída abaixo do 
especificado e, consequentemente, perda de metano elevado. Porém, as condições finais do 
biometano se enquadram na RANP Nº 8. 
As atividades relacionadas à instalação podem ser resumidas em: 

 Posicionamento do equipamento; 

 Montagem das tubulações e conexões em polipropileno – Saída do sistema aos 
reservatórios de biometano; 

 Montagem das tubulações e conexões em PVC – Gasômetros à entrada do 
sistema; 

 Montagem das tubulações e interligação dos equipamentos; 

 Montagem do quadro elétrico; 

 Montagem do skid de medição da vazão de entrada do biogás; 
 Comissionamento. 
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8.4 OPERAÇÃO SISTEMA WATER SCRUBBING 

O operador deverá acompanhar a operação do sistema de filtragem do biogás, isto será 
realizado de forma automatizada, de acordo com a pressão mínima dos gasômetros. Quando 
estiver completamente pressurizado, o sistema iniciará o processo de filtragem 
automaticamente. 
O biogás produzido pelo sistema de biodigestão e armazenado no gasômetro será direcionado 
para a estação de produção de biometano, com uma vazão de entrada de 17 m³/h, e tempo 
máximo de operação diária de 16 horas, dada que a vazão de saída de biometano não deve 
ser superior a 10 m³/h no primeiro arranjo do sistema. 
A operação seguirá as seguintes atividades: 

1 Antes de acionar o sistema, o operador deverá verificar o estado do equipamento 
e anotar os dados iniciais no “Relatório de Operação”; 

2 O operador deverá acompanhar a demanda de biometano e, assim, verificar a 
necessidade de acionar o sistema de forma manual; 

3 O sistema desliga, automaticamente, quando atinge a pressão mínima, assim, ao 
final da operação, o operador deverá verificar, novamente, o estado do 
equipamento (volume de gás purificado, volume de biogás na entrada e de 
biometano na saída) e anotar esses dados também no “Relatório de Operação”. 

O gás purificado será direcionado automaticamente ao gasômetro para armazenamento do 
biogás já purificado, ou biometano, garantindo assim uma constância no fornecimento de 
biometano para o sistema de compressão.  
 

8.4.1 Formas de operação da biorefinaria 

A operação da biorefinaria é feita, de forma remota e automática, pelo sistema supervisório 
da planta. Em caso de necessidade de realizar testes em equipamentos individuais, é possível 
optar pela operação manual, mas somente do equipamento em teste e, não, da biorefinaria 
como um todo. 
 

8.4.2 Checagem de válvulas e registros 

 Registro tipo esfera de entrada de biogás: verificar se está aberto para ligar a 

refinaria; 
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Figura 51 -  Válvula de entrada de biogás 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.     

 Válvula tipo esfera de purga da torre de carvão ativado: verificar se está fechada. 

Deve estar fechada sempre; 

Figura 52 - Válvula para purga da torre 
com carvão ativado 

 

Fonte: CIBiogás, 2018.    

 Válvula tipo agulha para controle da vazão de água na torre de TCA: verificar se 

está de acordo com os sensores de níveis da torre; 
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Fonte: CIBiogás, 2018.     

 Válvula Back Pressure: verificar a regulação. Deve estar regulada em 9,6 bar 

(pressão de trabalho PSA); 

 

Figura 54 -Válvula Back Pressure 

 

Fonte: CIBiogás, 2018.       

 Válvula tipo esfera de saída da PSA: verificar se está aberta. Deve estar aberta 

sempre. 

  

Figura 53 - Válvula vazão de água torre 
TCA 



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
107 

 Figura 55 - Válvula de saída PSA 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.        

 

8.4.3 Checagem de sensores 

 Sensor de vazão de gás: verificar no display os valores de vazão de gás; 

Figura 56 - Sensor de vazão de gás 

 
Fonte: CIBiogás, 2018.           

 Sensor de vazão de água: verificar no display se está circulando água; 
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Figura 57 - Tela de monitoramento de vazão de água no 
supervisório da biorefinaria 

 
  Fonte: CIBiogás, 2018.     

8.4.4 Checagem de filtros 

 Filtro PSA: verificar se as válvulas solenóides estão em correto funcionamento 

(abrindo e fechando normalmente), verificar se a válvula solenóide, que abre o 

sistema para alimentar a PSA, está funcionando corretamente (a Back Pressure 

mantém ela sempre aberta); 

Figura 58 -Válvulas solenóides PSA 

 

Fonte: CIBiogás, 2018.              

 Filtro coalescente entrada e saída PSA: verificar presença de umidade; 
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Fonte: CIBiogás, 2018.    

 Filtro de separação de condensado na saída do compressor: verificar válvula e 

fazer a purga uma vez ao dia. 

Fonte: CIBiogás, 2018.    

 

8.4.5 Checagem da qualidade do gás 

 Para realizar as análises de qualidade do gás, é necessário que a pressão de 

operação atinja 9,6 bar, pressão na qual o biometano é liberado; 

 

  

Figura 59 - Filtros entrada e saída PSA 

Figura 60 - Filtro de condensado do compressor 



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
110 

Fonte: CIBiogás, 2018.              

 Os pontos de coleta para análises de qualidade encontram-se na saída do sistema 

PSA (após o filtro coalescente) e nos reservatórios (pulmões); 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

 Os equipamentos utilizados para realizar as medições de qualidade do gás são o 

GA-5000 e o Drager X-am 7000; 

  

Figura 61 -Ponto de checagem de pressão 

                    Figura 62 -Pontos de coleta de gás para análise 
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Figura 63 - Equipamentos medidores de qualidade do gás (Drager à esquerda 
e GA-5000 à direita) 

 
Fonte: Catálogo de produtos Resmar, 2019. 

 

 As análises de qualidade são realizadas três vezes ao dia. 

 

8.5 MANUTENÇÕES 

O equipamento está em operação desde junho de 2017, durante todo este período 
manutenções de caráter preventivas e corretivas foram realizadas.  
 

8.6 EFICIÊNCIA DO SISTEMA 

A análise de eficiência do sistema considera dois parâmetros: eficiência quanto à remoção dos 
contaminantes (CO2 e H2S) e eficiência quanto à perda de metano no processo (metano no off-
gas). 
O equipamento iniciou sua operação, em meados de junho de 2017, e permanece em 
operação até o presente momento. Contudo, o monitoramento da composição do biogás, na 
unidade de tratamento e refino, iniciou no mês de março de 2018 e permanece até os dias 
atuais. 
Para determinar parâmetros como eficiência, estimativa de vazão, entre outros, foi necessário 
realizar a modelagem do sistema (biorefinaria). A modelagem considera a biorefinaria como 
um volume de controle (Figura 64). 
As considerações para os parâmetros são: 

 A perda de biometano na PSA é de 15% da vazão de saída; 

 PSA não é considerada no cálculo de eficiência, pois esta retorna para o 
gasômetro; 

 A concentração de metano no biogás é de 60%, medições realizadas com X-am 
7000; 

 A vazão de saída de biometano (𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜) é determinada pela metodologia 
baseada no tempo de enchimento dos reservatórios de biometano; 

 A vazão de biogás na entrada (Vbiogás) é fornecida pelo medidor de vazão; 

 A concentração de metano (%CH4) no biometano pode variar entre 90% a 100% 
Resolução da APN nº 685/2017. 
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𝑉 

Fonte: CIBiogás, 2018. 
 

Vbiogás = Vazão de entrada de biogás;  
Ve-CH4 = Vazão de entrada de metano;  
VP-CH4 = Vazão de perda de metano;  
Vbiometano = Vazão de biometano; 
Vs-CH4 = Vazão de saída de metano; 
VPSA-biometano = Vazão de saída de biometano na PSA;  
VPSA-CH4 = Vazão de saída de biometano na PSA; 
Aplicando a lei da conservação de massas: 
 

𝑉𝑒−𝐶𝐻4 = 𝑉𝑃−𝐶𝐻4 + 𝑉𝑆−𝐶𝐻4 + 𝑉𝑃𝑆𝐴−𝐶𝐻4              (62) 

 
O cálculo para estimar a perda é definida por: 

 Vazão de saída de metano: 𝑉𝑆−𝐶𝐻4 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜. %𝐶𝐻4

 Vazão de entrada de metano: 𝑉𝑒−𝐶𝐻4 = 𝑉𝑏𝑖𝑜𝑔á𝑠.%60

 Perda de Metano: 𝑉𝑃−𝐶𝐻4  = 
 𝑉𝑃𝑆𝐴−𝐶𝐻4+ 𝑉𝑆−𝐶𝐻4


  V𝑒−𝐶𝐻4 

A vazão de saída da refinaria (vazão de biometano) é calculada considerando a variação de 
pressão nos pulmões e o volume hidráulico. 
 

∆𝑃𝑝𝑢𝑙𝑚ã𝑜 ∗ 𝑉ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 

𝑉𝑏𝑖𝑜𝑚𝑒𝑡𝑎𝑛𝑜  = 
∆𝑡 

(63) 

Onde: 
∆Ppulmão = Variação de pressão no pulmão – medido por um transdutor de pressão com 
aquisição pelo sistema supervisório; 
Vhidráulico = 1 m³ (500 litros cada pulmão) 
∆t = variação de tempo entre a pressão inicial e final do teste (cronometrado). 

Figura 64 - Balanço de massa - volume de controle biorefinaria. 
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8.6.1 Resultados e Discussão 

O biogás produzido na UD-Itaipu tem como fonte o resíduo sólido orgânico gerado dentro da 
área de Itaipu Binacional. Tanto a composição do biogás quanto do biometano foram 
acompanhados, ao longo de 122 dias, entre março e outubro do ano de 2018. A Tabela 13 
apresenta os valores médios da concentração do biogás de entrada e saída do filtro. 
 
Tabela 13 - Dados de monitoramento da biorefinaria na UD-ITAIPU 

Média mensal 

Meses 
monitorados 

Entrada de biogás bruto Saída de biometano 

 
%CH4 

 
%CO2 

 
%O2 

 
H2S - 
ppm 

 
%CH4 

 
%CO2 

 
%O2 

H2S - 
ppm 

mar-18 55,73 43,65 0,55 678,90 98,06 1,29 0,65 0,00 

abr-18 58,64 40,85 0,45 594,44 97,38 2,11 0,51 0,00 

mai-18 62,96 36,54 0,47 285,09 97,55 1,92 0,53 0,00 

jun-18 65,82 33,72 0,43 267,82 97,58 1,83 0,59 0,00 

jul-18 63,24 36,27 0,50 0,00¹ 97,81 1,65 0,53 0,00 

ago-18 60,47 38,89 0,60 346,64 97,35 2,01 0,64 0,00 

set-18 57,47 41,87 0,63 384,58 98,81 0,48 0,71 0,00 

out-18 57,33 42,19 0,41 686,77 99,26 0,30 0,44 0,00 

Fonte: CIBiogás, 2018. 

¹ no mês de julho não houve monitoramento de H2S, pois o equipamento apresentava inconformidade. 

Eficiência na remoção de dióxido de carbono - Como descrito anteriormente, a remoção do 
dióxido de carbono, através do processo Water Scrubbing, é realizada a partir da absorção do 
CO2 em água em função de alta solubilidade. A eficiência média mensal do equipamento 
utilizado na UD-ITAIPU é apresentada no Gráfico 24.   

Gráfico  24 - eficiência de remoção de Dióxido de Carbono na biorefinaria da UD-ITAIPU 

 
Fonte: CIBiogás, 2018. 
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Pode-se verificar que a eficiência sempre se manteve acima de 94% durante todo o período 
de monitoramento, atingindo o menor valor de eficiência no mês de junho (com 94,57% de 
eficiência). A maior eficiência foi registrada em outubro com valor muito próximo à 100%. A 
eficiência média de remoção de dióxido de carbono foi de 96% no o sistema de refino instalado 
na UD-ITAPU. 
Eficiência na remoção de sulfeto de hidrogênio - O sistema de refino instalado na UD-ITAIPU, 
assim como a UTB instalada no Condomínio Ajuricaba, elimina o sulfeto de hidrogênio da 
corrente gasosa a partir da absorção deste composto em água e faz uso, concomitante, do 
carvão ativado. A eficiência do sistema quanto à remoção do H2S do biogás foi de 100% 
durante todo o período de acompanhamento. 
Metano presente no biogás - Assim como CO2 e o H2S, o metano também foi monitorado, 
durante aproximadamente oito meses, e os resultados relacionados à concentração de 
metano presente na entrada do filtro e na saída após o tratamento, são apresentados no 
Gráfico 25. 
 
Gráfico  25 - Metano presente no biogás, entrada e saída da biorefinaria da UD-ITAIPU 

 

Fonte: CIBiogás, 2018.    

A partir dos dados apresentados no Gráfico 25, o biogás bruto tem por característica um teor 
de metano médio de 60,2%, não apresentando grandes variações ao longo das análises 
realizadas. Após este biogás receber tratamento, pode-se verificar que o teor de metano no 
biometano passa a ser, em média, de 97,9% atingindo valores de, até, 99,2%. 
Oxigênio presente no biogás - A porcentagem de oxigênio presente no biogás bruto e refinado, 
entre os meses avaliados, pode ser verificada no Gráfico 26. 
 



 MANUAL DE TECNOLOGIAS PARA TRATAMENTO DO BIOGÁS 
Tratamento do biogás para uso como fonte para produção de energia 

 

 

 
115 

Gráfico  26 -Oxigênio presente no biogás, entrada e saída da biorefinaria da UD-ITAIPU 

 

Fonte: CIBiogás, 2018.  

Segundo os dados analisados, a porcentagem média de oxigênio presente no biogás bruto é 
de 0,51%. Já o biogás refinado apresentou um teor de oxigênio médio de 0,58% de oxigênio. 
Registrando-se um aumento de, cerca de, 14% durante o refino. 
Vazão do equipamento - O sistema WS possui uma vazão variável decorrente de inúmeros 
fatores, assim como a maioria dos sistemas para tratamento de biogás. A vazão do 
equipamento em questão é influenciada por fatores como: temperatura ambiente, 
temperatura de admissão do biogás, composição do biogás entre outros. As variáveis também 
influenciam na eficiência de filtragem e, consequentemente, na vazão. Logo, o ajuste no 
sistema é realizado, quase que diariamente, portanto, sua vazão é afetada. 
Foi realizado o acompanhamento durante oito meses avaliando a vazão média do sistema, os 
resultados são apresentados na Tabela 14. 
 

Tabela 14 - Resultados do monitoramento da vazão de biometano na biorefinaria 

Meses monitorados Vazão de biometano Nm³/h 

mar-18 7,34 

abr-18 7,43 

mai-18 7,7 

jun-18 8,03 

jul-18 8,08 

ago-18 7,97 

set-18 5,67 

out-18 6,88 
Fonte: CIBiogás, 2018. 
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Consumo energético - No final do ano de 2018, foi instalado um medidor de consumo de 
energia elétrica para mensurar o consumo energético do filtro. Foram, aproximadamente, dois 
meses de acompanhamento. A média de consumo por m³ de biometano produzido, com o 
sistema Water Scrubbing, instalado na UD-ITAIPU, é de 1,25 kWh/m³. É importante notar que 
este consumo é, relativamente, alto quando comparado ao sistema PSA. 
 

9 CONCLUSÃO 

As tecnologias para tratamento de biogás são essenciais para que ocorra o uso eficiente do 
biogás sendo estas usuais, atualmente, em países europeus, onde a tecnologia “biogás” já está 
bem difundida (Suécia, Alemanha, Áustria entre outros). Contudo, no Brasil as tecnologias 
nacionalizadas ainda carecem de desenvolvimento, dentre elas o CIBiogás possui, em seus 
projetos, a tecnologia Pressure Swing Adpsortion e Water Scrubbing, as quais foram 
apresentadas neste Manual de Tecnologias para Tratamento do Biogás. 
Foram apresentados equipamentos e componentes utilizados em cada sistema, bem como as 
características técnicas, tal detalhamento garante um conhecimento maior sobre os 
equipamentos e auxilia nos processos de manutenção enquanto estiverem em operação. Além 
disso, a descrição da instalação de cada sistema auxilia no planejamento de novos projetos 
que podem envolver tais processos, assim como os processos de manutenção envolvidos na 
operação dos sistemas. 
As seções de análise de eficiência dos sistemas permitem a comparação entre os sistemas e 
suporta a escolha pelas tecnologias em novos projetos. Além disso, permite conhecer a 
necessidade de melhoria de cada sistema implantado, como por exemplo, a necessidade de 
aumento da eficiência do sistema Water Scrubbing quanto a perda metano no processo. 
De uma forma geral o documento cumpre com o proposto, cujo qual tem como objetivo 
apresentar os equipamentos, descrever o processo e avaliar os equipamentos instalados nos 
projetos abrangidos no Convênio. 
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