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RESUMO 

 

 

A indústria Petroquímica tem uma grande importância na matriz energética Mundial. 

A descoberta do Petróleo na camada do pré-sal elevou a disponibilidade de combustíveis no 

Brasil e aumentou a importância na indústria do petróleo e do gás na cadeia energética 

mundial. Considerando os aspectos ambientais e econômicos o gás natural se tornou nos 

últimos anos uma fonte de combustível viável. Para que o gás natural e suas frações sejam 

disponibilizados para seus consumidores é necessário atender as especificações das normas 

brasileiras. Uma dessa condição é que o H2S esteja na quantidade máxima para não apresentar 

risco à saúde humana durante sua queima e aos equipamentos e tubulações nas unidades de 

processo. Com os anos essas técnicas têm sido vitalizadas para ter o melhor custo-benefício. 

Essas técnicas são utilizadas em unidade de dessulfurização e podem ser divididas em 

métodos físico-químicos e biológicos. Nessas unidades os métodos mais utilizados são os 

físicos-químicos. Esses podem ser úmidos ou secos. As principais técnicas são: Método 

Sretford, Tratamento cáustico, Processo LO-CAT e Processo Sulferox, Processo 

Alcalonamina, Processo Claus e Processo Sulfatreat. Cada uma dessas técnicas tem sua 

característica e finalidade específica. O presente trabalho apresenta a produção intelectual 

produzida a partir das técnicas de tratamento de enxofre nas plantas de Gás Natural. 

 

Palavras-chave: Contaminantes, gás Natural, H2S, Petróleo. 
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ABSTRACT 

 

The Petrochemical industry is of great importance in the world's energy matrix. The discovery 

of oil in the pre-salt layer increased the availability of fuel in Brazil and increased the 

importance of in the oil and gas industry in the global energy chain. Considering the 

environmental and economic aspects, natural gas has become in recent years a viable fuel 

source. In order for Natural Gas and its fractions to be made available to its consumers, it is 

necessary to meet the specifications of Brazilian standards. One of this condition is that the 

H2S is in the maximum amount so as not to pose a risk to human health during its burning 

and to the equipment and piping in the process units. Over the years these techniques have 

been vitalized to be more cost-effective. These techniques are used in a desulfurization unit 

and can be divided into physical-chemical and biological methods. In these units, the most 

used methods are the physical-chemical ones. These can be wet or dry. The main techniques 

are: Sretford Method, Caustic Treatment, LO-CAT Process and Sulferox Process, 

Alkalonamine Process, Claus Process and Sulfatreat Process. Each of these techniques has its 

characteristic and specific. This work presents the intellectual production produced from 

sulfur treatment techniques in Natural Gas plants. 

 

Keywords: Contaminants. H2S, natural and petroleum. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O petróleo representa uma das principais matrizes energéticas mundiais e é um dos 

recursos naturais mais explorados e utilizados no mundo como combustível devido à grande 

versatilidade e por dar origem a diferentes materiais que servem como matéria-prima para a 

fabricação de uma grande variedade de produtos (WILLIS et al, 2021).  

O Petróleo é constituído por uma mistura complexa de hidrocarbonetos, que são 

compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio e pode 

ser encontrado no estado sólido, líquido ou gasoso, dependendo das condições de temperatura 

e pressão. No estado líquido ele é conhecido como óleo cru ou apenas óleo (VAZ, et al, 

2008). É muito comum encontrar alguns contaminantes no petróleo, como, compostos 

sulfurados, nitrogenados, oxigenados e organometálicos (BRANCO, 2014). 

De uma maneira geral, o petróleo é encontrado na natureza em vastos reservatórios 

subterrâneos, através de rochas sedimentares porosas e permeáveis (BRANCO, 2014) 

Segundo a proposta de Karl Engler e Hans Hofer, o petróleo tem origem na decomposição de 

animais e vegetais, principalmente plâncton e microflora. Esses detritos seriam transformados 

em compostos orgânicos pela ação de bactérias em condições específicas de calor e pressão. 

Para formação do petróleo é necessário à existência de rocha geradora, reservatória, selante, 

falhas estruturais e tempo (FARAH, 2012).  

 

2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo fazer uma breve revisão sobre aspectos gerais 

sobre o petróleo, gás natural e seus contaminantes. Realizar um breve estudo sobre o 

processamento de gás natural, onde faremos uma correlação da especificação do Gás Natural 

com os sistemas de tratamento de H2S, um dos seus contaminantes principais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Revisão bibliográfica sobre o petróleo e o gás natural no mundo, suas 

composições e aplicações.  
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 Descrever os problemas causados por contaminantes durante a produção em 

plantas de gás natural, abordando os principais tratamentos dos resíduos 

gerados. 

 

3. O PETRÓLEO E SUAS FRAÇÕES 
 

3.1 Petróleo no Mundo e no Brasil 

 

A exploração do petróleo é muito custosa, demorada e requer muitas pesquisas. 

Inicialmente são realizadas pesquisas para encontrar possíveis bacias de petróleo, em seguida 

são analisados os melhores pontos para ocorrer a perfuração. Através de navios sondas são 

realizadas perfurações exploratórias, para avaliar a viabilidade da exploração, tendo em vista 

uma previsão da produção versus custo do processo. Na sequência é iniciada uma etapa de 

desenvolvimento, onde são construídas as plataformas e maquinários necessários para 

exploração. A produção tem início extraindo petróleo, água e gás. Em geral, na própria 

plataforma de petróleo é realizada uma separação inicial, onde o petróleo é enviado para as 

refinarias e o gás é enviado para unidades de processamento de gás natural (PETROBRAS, 

2021). A figura 1 está evidenciada a exploração e fabricação do petróleo e derivados, as quais 

incluem as etapas de escoamento, refino, transporte, distribuição e revenda.  

 

Figura 1. Cadeia Produtiva do Petróleo. Fonte: AEPET, 2017. 
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Após o processo de refino obtém-se: Gás de Petróleo – usado nas indústrias; GLP – 

gás de cozinha; nafta petroquímico – usado como matéria prima na indústria do petróleo; 

querosene – usado como combustível para turbinas a jato; óleo diesel – usado no setor de 

transporte; óleo combustível – usado como fonte de calor e resíduos – usados na fabricação de 

coque, asfalto e ceras, como evidenciado na tabela 1. (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2021) 

Tabela 1. Derivados do Petróleo e suas aplicações  

Fração do 

Petróleo 

Faixa de 

tamanho das 

moléculas 

Faixa de 

ponto de 

ebulição 

(°C) 

Aplicações 

Gás C1 a C5 -190 
Combustíveis 

gasosos  

Gasolina C1 a C6 30 - 200 
Combustíveis de 

motor 

Querosene C12 a C16 180 - 400 Diesel  

Lubrificantes maior que C16 > 350 Lubrificantes 

Parafinas maior que C20 
Sólidos de 

baixa fusão 
Velas e fósforos 

Asfalto maior que C20 
Resíduos 

pastosos 
Pavimentação 

Fonte: Adaptado de Brown, 2005. 

 

Os poços de Petróleo podem conter gases associados ao óleo ou não, como 

representado na figura 2. Quando associado, o poço tem uma grande quantidade de petróleo, 

onde o gás natural está dissolvido. Neste caso o gás, será um subproduto do processamento do 

petróleo. Do ponto de vista econômico, o gás associado é importante, pois contém frações de 

hidrocarbonetos pesadas. Nos casos em que o gás natural não está associado ao óleo, ele pode 

ser obtido diretamente do reservatório, sendo considerada a principal matriz energética 

extraída do poço. O gás, quando retirado do poço é chamado de gás úmido, onde frações mais 

pesadas de hidrocarbonetos podem ser recuperadas na Unidade de Processamento de Gás 

Natural (UPGN) produzindo gás seco, GLP e outros derivados (FIOREZE, et al, 2013).  
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Figura 2. Origem e Extração do Gás Natural. Fonte: Vieira, et al, 2005. 

 

O Petróleo foi descoberto para fins comerciais em 1859, na Pensilvânia, Estados Unidos. 

Durante a Primeira Guerra Mundial, o petróleo foi usado pela primeira vez como combustível 

em submarinos e aviões (CEPA, 1999). Desde a sua descoberta até os dias atuais foi 

ganhando importância e se tornou indispensável para o desenvolvimento econômico mundial. 

A Agência Internacional de Energia (AIE) estima que até o ano de 2040 o petróleo seja a 

principal matriz energética mundial em detrimento de outras fontes, tais como biomassa, 

carvão, hidrelétrica e nuclear, conforme mostrado na figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Demanda energética no ano de 2013 e perspectiva para o ano de 2040. Fonte: Adaptado de 

Agência Internacional de Energia 
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Além da procura por um grande volume de produção de barris de petróleo, os países 

produtores de Petróleo, também estão em busca de um petróleo de alta qualidade e de fácil 

processamento. Quanto mais leve o petróleo, maior o seu valor agregado. Logo o padrão de 

densidade mais aceito é estipulado pelo American Petroleum Institute, API e esse valor é 

obtido aplicando-se a fórmula mostrada na equação 1: 

 

°API = 141,5– 131,5 

d 

 Equação 1: Determinação do 
o
API  

 

sendo d, a densidade medida da amostra de petróleo a 60°F. Desta forma, verifica-se que o 

grau API é inversamente proporcional a densidade da amostra. Um petróleo com grau API 

maior terá uma densidade menor, e sendo mais leve, um petróleo com grau API menor terá 

uma densidade maior e será mais pesado, de acordo com a tabela 2. Essa análise é importante 

uma vez que um óleo mais pesado leva a produtos mais pesados e com menos valores 

comerciais, como é o caso do asfalto. Além disso, seu processo de refino e exploração são 

mais custosos, passando por processos de craqueamento e alquilação catalítica. Enquanto um 

óleo mais leve resulta em produtos com altos valores comerciais como gasolina e querosene 

(SZKLO, 2008). 

Tabela 2. Tipo de petróleo e grau API.  

Tipo de Petróleo 
Densidade 

(Kg/m³) 
Grau API 

 Leve Inferior a 870 Superior a 31,1 

Médio Entre 920 e 870 
Entre 22,3 e 

31,1 

Pesado 1000 
Entre 10,0 e 

22,3 

Extra-Pesado Superior a 1000 Inferior a 10 

Fonte: Adaptado Portaria ANP N° 9/2000. 

 

Conforme mostrado anteriormente a qualidade do Petróleo e o preço dependem do 

grau API, e de características intrínsecas do óleo como a quantidade de enxofre. Óleos 

contendo uma quantidade de enxofre maior que 0,5% de sua massa é chamada de óleo azedo e 

tem baixo valor de mercado. Isto acontece porque com menor quantidade de enxofre, não há 

necessidade de ter a etapa de retirada de impurezas no processo de no refino. O que facilita o 
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fracionamento para a fabricação de seus derivados (CARDOSO, 2004, FARAH, 2002 e 

TAVARES, 2005). 

No Brasil, a produção de petróleo com o objetivo de comercialização começou em 

1941 no campo de Candeias, na Bacia do Recôncavo (ANP, 2020). Após a Segunda Guerra 

Mundial, devido à escassez de produtos e combustível, foi iniciado um processo de 

nacionalização do petróleo com a criação da campanha “O petróleo é nosso”. Em 1953, o 

Presidente Getúlio Vargas, criou a Petrobrás, instituindo o monopólio estatal da exploração de 

petróleo no Brasil (COPPE, 2016). Com a aprovação da lei do petróleo e criação da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP), em 1997, este monopólio foi quebrado.  

O petróleo extraído de campos terrestres, como o encontrado no estado da Bahia, no 

Campo Recôncavo, possui um grau API entre 11 e 15, que corresponde a um óleo muito 

pesado que foi, por muitos anos a maior parte da exploração de petróleo no Brasil, com 

exceção da reserva da bacia de Campos possui um óleo médio (CBIE, 2019). 

Em 2006, foi descoberto no Brasil o campo petrolífero de Tupi, na camada do pré-sal, 

que é um campo de petróleo localizado debaixo da espessa camada de sal no fundo do mar. 

Essa descoberta fez com que o Brasil ocupasse destaque no ranking mundial relacionado a 

exploração de petróleo. (O GLOBO, 2012). O petróleo do pré-sal é um óleo de melhor 

qualidade do que todos os encontrados em solo brasileiro, com grau API em torno de 40 

(CBIE, 2019).  

 

 

Figura 4. Relação entre a produção do Pós-Sal X Pré-Sal. Fonte: Simulador do site da ANP. 

  

Em 2020 a produção de petróleo no mundo foi em torno de 50% maior do que na 

década anterior. Esse crescimento se deve ao aumento da demanda mundial por energia. Por 

mais que o mundo discuta e aplique políticas de redução da poluição através dos gases de 

efeito estufa, o petróleo continua sendo o principal componente da matriz energética mundial. 

E no Brasil não é diferente. Segundo a ANP, a produção do pré-sal já representa em torno de 

71,27% de toda a produção de óleo do Brasil (ANP, 2021 e WILLIS TOWER WATSON, 
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2021). Na figura 4 podemos visualizar que o aumento da produção de petróleo no Brasil se 

deve principalmente a descoberta do pré-sal. Quando foi evidenciado que o óleo do pré-sal era 

de melhor qualidade e economicamente viável, foram realizadas pesquisas sobre tecnologias 

para explorar. 

 
3.2 Gás Natural 

 

Pela Lei n° 9.478/97 o gás natural é todo hidrocarboneto que se apresenta no estado 

gasoso em condições normais de temperatura e pressão, extraído diretamente de reservatórios 

de petróleo incluindo gases úmidos, secos, residuais e raros (PLANALTO, 1997).  

No petróleo bruto, podem existir cadeias carbônicas com mais de 60 carbonos. De 

acordo com as frações do Petróleo, representadas na figura abaixo, temos do metano, que 

contém um carbono até o butano, que contém quatro átomos de carbonos são consideradas 

frações gasosas. Além de hidrocarbonetos, a presença de contaminantes como CO2, N2, H2S e 

H2O no petróleo e no gás natural é comum (DE VILAS, 2012). 

Como a força de atração entre hidrocarbonetos ocorre através de Forças de London ou 

Van der Waals, que são de curto alcance e que depende do contato entre as moléculas, estes 

gases apresentam cadeias de carbono curtas (menor interação intermolecular) e representam 

as frações mais leves do petróleo. Como podemos observar na figura 5. 

 

Figura 5. Frações do Petróleo. Fonte: Adaptado de DE VILAS, 2012. 

 

As características principais do gás natural podem ser relacionadas ao seu poder 

calorífico superior a 9400 kcal/m
3
, a sua menor densidade que o ar, garantindo assim sua 

rápida dispersão, possui temperatura de ignição entre 593 a 704 
o
C, e sua ausência de cor e 

odor. As vantagens de usá-lo, são: baixa emissão de poluentes durante a combustão devido a 

maior relação de H/C (4:1), características antidetonante, menor formação de depósitos de 

impurezas, aumentando a duração do lubrificante e diminuindo o desgaste do motor (ANP, 

2020). 
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A composição do gás natural depende do poço de onde foi retirado, mas no Brasil o 

metano é o maior componente em todas as regiões, seguido pelo etano e propano. Estas 

diferenças podem ser observadas na figura 6. 

Figura 6. Composição do gás natural versus Estado Brasileiro de origem. Fonte: ANP, 2020. 

 

Cada fração do gás é destinada para um setor produtivo. O metano hidrocarboneto 

utilizado para a fabricação de metanol e ureia; o etano como matéria prima na produção de 

plásticos e insumos para indústria petroquímica; o propano é usado para produzir o gás 

liquefeito de petróleo (GLP) e é utilizado como matéria prima para a indústria petroquímica. 

Já os contaminantes podem interferir na mistura gasosa, agir como poluentes, gerar 

substâncias ácidas em meio aquoso, além de formarem hidratos de gás em condições 

termodinâmicas (altas pressões e baixas temperaturas). O gás N2, apesar de inerte, diminui 

significantemente o poder calorífico da mistura gasosa. Já o CO2 e o H2S têm características 

ácidas. Estes três gases podem ser encontrados dentro de cavidades em estruturas formadas a 

partir da ligação de hidrogênio entre moléculas de água (clatratos, hidratos de gás ou 

simplesmente hidratos), como podemos observar na figura 7.  
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Figura 7. Estruturas dos possíveis hidratos de gás. Fonte: EPE, 2016. 

 

Os hidratos tem sido responsável pelo aumento de custos na produção na indústria de 

petróleo e gás por entupir as tubulações, como pode ser observado na figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Tubulação com oclusão completa devido a presença de hidratos de gás. Fonte: Battisti, 2015. 

https://tecpetro.com.br/2015/09/27/hidratos-de-gas-problema-critico-ou-potencial-reserva-energetica/ 

 

Diferentemente do óleo, a riqueza do gás natural é quantificada pela porcentagem de 

hidrocarbonetos mais pesados em sua composição, que são frações de cadeias carbônicas 

acima de três átomos de carbonos. Esta característica é importante porque está diretamente 

relacionada com o poder calorífico da mistura, aumentando assim seu valor comercial. Um 
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gás natural rico é o que tem valores superiores a 7% de sua composição em hidrocarbonetos 

pesados, conforme colocado na tabela 3, hidrocarbonetos que tenham mais de três carbonos 

na sua composição e pobre quando esses valores se encontram abaixo de 7% (ALMEIDA, 

2013). 

Tabela 3. Derivados do Petróleo e suas aplicações.  

Composição 

Gás Natural 
Gás de 

Refinaria 

Gás de 

Nafta Associado Não Associado Residual (Processado) 

C1 76% 92% 89% 20% 33% 

C2 12% 3,70% 8,70% 15,50%   

C3 7% 1,30% 0,40% 2%   

C4 3% 0,20%   1%   

C5+ 0,60% 0,10%       

CO       3% 3% 

CO2 0,70% 1,30% 0,60% 3% 21% 

O2           

H2       45% 43% 

N2 0,70% 1,40% 1,30% 10%   

H2S       0,50%   

Fonte: Adaptado de Brown, 2005 

 

A partir da Conferência Mundial das Nações Unidas (RIO-92) e depois com a 

assinatura do Protocolo de Kyoto em 1997, um acordo onde os países se comprometem a 

reduzir suas emissões de gases de efeito estufa na atmosfera, a importância ambiental foi 

colocada em debate, e permitiu que fossem exploradas outras fontes de energia. Assim, o gás 

natural ganhou uma grande importância, já que é uma fonte de energia que possui taxas 

menores de emissão de gases de efeito estufa. Atualmente estima-se que seja a segunda maior 

fonte de energia primária do mundo (VAZ et al, 2008). 

Considerando esses aspectos ambientais e os incentivos ao consumo de gás no Brasil, 

o balanço energético de 2014 descreve que o gás natural é responsável por 13,60% da oferta 

de energia utilizada no Brasil, e essa participação vem aumentando. Esse balanço é 

representado na figura 9. 
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Figura 9. Distribuição das matrizes energéticas no Brasil em 2014. Fonte: Adaptado de BEN, 

2015. 

 

A crise elétrica que ocorreu em 2001 provocou um impacto na distribuição do gás 

natural, como fonte de energia no Brasil. O risco de novas crises elétricas fez o governo 

federal implementar de forma emergencial o Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT) 

2000/2003. Considerando a necessidade, uma das metas seria que o gás natural deve ser 12% 

da matriz energética do Brasil, sendo o consumidor principal as termoelétricas (VAZ et al, 

2008). Já que estamos num atual cenário de crise hídrica, esse programa deverá ser 

reformulado. 

Além de estratégico, o gás natural tem sido amplamente utilizado como gás natural 

veicular (GNV), substituindo o diesel, álcool e gasolina. Através do balanço energético 

nacional, realizado em 2007. Com uma maior oferta de gás foi possível o governo brasileiro 

implementar muitas vantagens para o maior consumo de GNV. Podemos utilizá-lo também, 

na indústria de petróleo, injetando em reservatórios, auxiliando no aquecimento de caldeiras, 

fornos, turbo geradores e turbo compressores, no comércio para a cogeração para produção de 

energia elétrica e em domicílios para o aquecimento de água e ambientes e no consumo de 

GLP (TEIXEIRA, 2015).  

 

3.3 Processamento do Gás Natural 

  

Para que o gás natural seja aproveitado nos fins descritos no tópico anterior é 

necessário que passe por ele um processo de separação de suas frações e posteriormente 

especificado segundo as normas da ANP. O processamento proporciona um melhor 

13,60% 
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aproveitamento deste insumo, deixando todos os produtos decorrentes do processo prontos 

para serem comercializados obedecendo às normas vigentes (BRASIL, 2011). 

Após ser separado do petróleo nas plataformas, o gás natural é enviado para as 

UPGNs. Estas unidades realizam a liquefação das frações mais pesadas, através de um 

sistema de refrigeração, em seguida ocorre o fracionamento através do sistema de 

fracionamento de produtos e finalmente ocorre a especificação destes produtos através do 

sistema de tratamento de carga e produtos (VAZ et al, 2008). Esse esquema pode ser descrito 

na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Esquema básico de uma UPGN. Adaptado de VAZ et al, 2008. 

 

O sistema de refrigeração tem por finalidade produzir Líquido de Gás Natural (LGN), 

que é a liquefação das frações mais pesadas do gás natural. Neste contexto, pode-se citar: 

Efeito Joule-Thomson, refrigeração simples, absorção refrigerada, turbo-expansão e processos 

combinados, os quais serão brevemente abordados a seguir (FILHO, 2005). 

O processo Joule-Thomson é o mais simples e barato, usado para recuperar 

hidrocarbonetos mais pesados, hidrocarbonetos acima de três carbonos. A queda de 

temperatura é proporcionada pela expansão isentálpica em uma válvula de controle. Todos os 

gases, exceto hidrogênio e hélio, quando submetidos a um estrangulamento, como numa 

válvula de controle, sofrem uma expansão e consequentemente um resfriamento (VAZ et al, 

2008). Esse fenômeno que ocorre com os gases é denominado efeito Joule-Thomson. A figura 

11 exemplifica este fenômeno, utilizando o gás refrigerante mais comum que é utilizado nas 

plantas de gás natural, o propano. 
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Figura 11: Esquema do processo Joule-Thomson. Fonte: MORAN e SAPIRO, 2013. 

 

A refrigeração simples é utilizada em plantas para acerto do ponto de orvalho ou dew 

point plant (DPP), não se preocupando com a especificação das frações mais pesadas. O 

processo termodinâmico utilizado é a troca térmica entre um gás ou líquido refrigerante 

(exemplo do propano) e o gás natural (OLIVEIRA, 2009). Podemos visualizar este processo 

através da figura 12. 

 

Figura 12: Esquema do processo de refrigeração simples. Fonte: Vaz et al, 2008. 

 

A absorção refrigerada é um processo mais caro, sendo considerado antigo, com 

menos eficiência na recuperação de LGN. Ocorre através de uma combinação do processo de 

refrigeração simples com a absorção das frações mais pesadas do gás natural através da 
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utilização de um solvente (CORDEIRO, 2011). A etapa de refrigeração é de refrigeração 

simples, na etapa de absorção é usado um solvente na faixa da aguarrás (mistura de 

hidrocarbonetos alifáticos, com faixa de destilação entre 145 e 240 
o
C). Para melhor eficiência 

é realizado em contracorrente. Esse processo é realizado numa torre absorvedora, como 

mostrado na figura 13 (VAZ et al, 2008). 

 

 

Figura 13: Esquema do processo de Absorção refrigerada. Fonte: Vaz et al, 2008. 

 

O processo de turbo-expansão é o processo mais eficiente. Utilizado quando se deseja 

obter frações mais pesadas do gás ou etano líquido. Ele é mais utilizado porque combina o 

processo Joule-Thomson com a energia por ele produzida. A energia do processo de 

refrigeração, Joule-Thomson, é convertida na forma de trabalho no eixo acionando um 

compressor acoplado ao turbo expansor, comprimindo o gás refrigerado, levando a uma maior 

eficiência na condensação de LGN, conforme esquema na figura 14 (VAZ et al, 2008 e 

MOKHATAB et al, 2009). 
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Figura 14: Esquema do processo de turbo-expansão. Fonte: Teribele et al, 2006. 

 

O tipo de processo termodinâmico utilizado depende de fatores econômicos, de 

mercado e de fatores técnicos. Através da tabela 5 é possível entender como essa avaliação se 

processa.  

Tabela 4. Objetivos de cada processo termodinâmico. 

Objetivo 
Joule 

Thomson 
Refrigeração 

Simples 
Absorção 

Refrigerada 
Turbo 

Expansão 

Especificar ponto de orvalho Sim Sim Sim Sim 

Especificar gás conforme a ANP Não Sim Sim Sim 

Maximizar produção de GLP Não Não Sim Sim 

Produzir etano petroquímico Não Não Não Sim 

Fonte: Cordeiro, 2011. 

 

Nesses processos de refrigeração, o problema principal é a possível formação de 

hidratos, já que são utilizadas altas pressões e baixas temperaturas. Para minimizar estes 

efeitos é injetado Monoetilenoglicol (MEG), que atua como sequestrante de água (VAZ et al, 

2008). 

O LGN segue para a etapa de fracionamento, onde é aquecido a uma temperatura 

controlada em torres de destilação. Normalmente as torres são: desetanizadoras e 

desbutanizadoras. 
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A torre desetanizadora possui um refervedor que garante a vaporização da parte leve, 

normalmente C1 e C2. A fração mais pesada (C3+) é encaminhada para a torre 

desbutanizadora, que vai ser igualmente aquecida, numa temperatura mais alta, vaporizando 

C3 e C4, que depois será liquefeito, produzindo o GLP sendo destinado nas esferas de 

armazenamento. A parte líquida, mais pesada (C5+), conhecida como gasolina natural, será 

armazenada em tanques, para depois ser incorporada no processo de produção de gasolina 

(VAZ et al, 2008). 

Após o sistema de refrigeração, o gás de venda produzido já sai especificado, sendo 

enviado diretamente para a estação de compressão e posteriormente venda. Já o GLP segue 

para o tratamento cáustico a fim de atingir a especificação designada pela ANP (VAZ et al, 

2008). 

Os principais produtos formados a partir do processamento do gás natural são: gás 

especificado (Gás Natural, após a realização de tratamento para seguir a especificação do 

GLP), GLP e gasolina natural ou fração de C5+. Entre esses produtos o que tem o maior valor 

comercial é o GLP. O GLP é incolor e inicialmente inodoro. Para que seja facilmente 

identificado em caso de vazamento nos seus domicílios, é adicionado ao GLP já especificado, 

pequenas quantidades de mercaptanas.  

As mercaptanas, conhecidas como tióis ou tioálcoois possuem um grupamento SH na 

cadeia carbônica. No caso do GLP é usado o butan-1-tiol, cuja estrutura é mostrada na figura 

15. 

 

Figura 15: Estrutura do butano – 1 - tiol 

 

É possível visualizar resumidamente uma planta de processamento de gás natural na 

figura 16. Este é um esquema na Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato, da empresa 

Petrobrás, que está situada na cidade de Caraguatatuba no estado de São Paulo. 
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Figura 16. Esquema do Processamento de gás natural.  

 

Para ser usado no Brasil o gás natural, com origem nacional ou internacional, deve 

atender as especificações contidas na Portaria ANP N
O
16/2008, como demonstrado na tabela 

6. Os principais parâmetros são: teor de enxofre total, teor de gás sulfídrico, teor de gás 

carbônico, teor de gases inertes, ponto de orvalho, ponto de orvalho dos hidrocarbonetos e 

poder calorífico (ANP, 2008). 

O ponto de orvalho é a temperatura máxima onde um gás pode ser resfriado até 

aparecer a primeira gota de água, ou seja, para que o gás fique saturado de vapor de água. No 

caso da especificação do gás, este parâmetro é importante, pois está diretamente relacionado 

com o seu poder calorífico. 

O ponto de orvalho dos hidrocarbonetos tem ganhado cada vez mais importância, uma 

vez que interfere na qualidade do gás, diminuindo a capacidade operacional dos equipamentos 

e pode causar danos em linhas de amostragem e o mais perigoso que seria a condensação de 

hidrocarbonetos nas linhas de transmissão de gás. Essa condensação pode ocasionar na 

formação de hidratos, já exemplificado neste trabalho. Por definição a temperatura em que os 

hidrocarbonetos se condensam quando ocorre um resfriamento a uma pressão constante (PAZ, 

2011). 
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Tabela 5. Especificação do Gás de venda. 

 

Fonte: Resolução n 16 ANP, 2008. 

Os derivados do gás natural também precisam estar de acordo com as normas da ANP, 

como é o caso do GLP. A especificação técnica do GLP é definida pela Resolução n° 18, de 2 

de setembro de 2004, como mostrado na tabela 6.  
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Tabela 6. Especificação do GLP. 

Caracteristica Unidade  
Propano 

Comercial 
Butano 

Comercial  
Mistura 

Propano/Butano 
Propano 
Especial 

Pressão máxima de 
Vapor a 37,8°C 

kPa 1430 480 1430 1430 

Butano e mais pesados  % vol. 2.5       

Pentano e mais pesados % vol.   2     

Propano mínimo % vol.         

Propeno máximo % vol.         

Resíduo. 100mL 
evaporação, máximo 

mL 0,05 0,05 0,05 0,05 Passa 

Resíduo de evaporação 
máximo 

mg/kg 350 350 350 350 

Enxofre total máximo mg/kg 185 140 140 123 

Gás sulfídrico   Passa Passa Passa Passa 

Corrosividade ao cobre 
máximo 

  1 1 1 1 

Massa específica a 20°C kg/m³ Anotar Anotar Anotar Anotar 

Umidade   Passa     Passa 

Água livre     Ausente Ausente   

Odorizante g/m³ Anotar Anotar Anotar Anotar 

Fonte: Resolução n° 18 ANP, 2004. 

 

O teor de etano no GLP, deve ser pequeno porque torna difícil sua liquefação quando 

armazenado. Em compensação, frações maiores do que C5+, também são restritos porque 

dificultam a vaporização do GLP e sua queima fica incompleta. Normas internas das 

empresas que realizam o processamento estipulam um valor máximo de C2, no caso da 

Petrobrás este valor é de 12% (Curso de formação de Operadores da Petrobras, 2015).  

Para o consumo doméstico o GLP deve apresentar algumas características, como: ser 

facilmente liquefeito sob pressão, ter fácil vaporização em condições ambientes, composição 



31 
 

uniforme, não ser poluente e corrosivo, elevado poder calorífico e apresentar combustão 

completa (sem a formação de CO) (PETROBRAS, 2019). 

A Pressão de Vapor Reid (PVR) é a pressão exercida por um vapor quando este está 

em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem. Representa a facilidade de condensação do 

GLP. É um fator importante para a segurança na estocagem e movimentação do GLP 

(PETROBRAS, 2019). 

 O intemperismo é a temperatura na qual 95% em volume do produto está vaporizado a 

pressão atmosférica. Representa a facilidade de vaporização do GLP à pressão atmosférica. É 

o principal parâmetro a ser analisado (SILVA et al, 2008) 

 O teor de enxofre é importante já que uma vez que o GLP é queimado em ambientes 

confinados, é necessário limitar a presença de compostos sulfurados, que na combustão, 

produzem SO2 e SO3, que são poluentes, corrosivos e tóxicos (PETROBRAS, 2019). 

 Os principais contaminantes do gás natural e seus derivados são: CO2, SOx e NOx. 

Para atender as especificações da ANP e amenizar os perigos por eles provocados, é 

necessária a utilização de sistemas de tratamento específicos. Estes contaminantes são 

responsáveis por grande parte da poluição atmosférica, como descrito na tabela 8. 

 

Tabela 7. Emissões de Gases e Produtos de Petróleo.  

Parâmetro Gás Natural GLP 

CO2 
0,19kg 

CO2/Kwh 
0,21kg 

CO2/Kwh 

NOx 79 mg/kg 122 mg/kg 

SOx 
Conforme o 

teor de 
enxofre 

Conforme o 
teor de 
enxofre 

Material 
Particulado 

Considerado 
inexistente 

Considerado 
inexistente 

Fonte: Curso de formação para operadores da Petrobras, 2015.  

 

3.4 Enxofre e os Principais Métodos de Remoção 

 

O enxofre é um elemento químico, presente na tabela periódica com o símbolo de S, é 

insolúvel em água, possui densidade de 2 g/cm
3
, massa atômica de 32,064 g/mol, ponto de 

fusão de 115 °C, cor amarelada que pode variar.  
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Ele pode ser usado na indústria metalúrgica, celulose, petróleo, cosmético, tratamento 

de água, entre outros, podendo ser utilizado nas formas de ácido sulfúrico (H2SO4), dióxido de 

enxofre (SO2) e gás sulfídrico (H2S) (TEIXEIRA, 2001). 

O H2S é um gás incolor, mais pesado que o ar e apresenta um cheiro característico de 

ovo podre. É altamente tóxico e irritante ao sistema nervoso, olhos e vias respiratórias 

(WIECKOWSKA, 1995). 

Boa parte dos combustíveis fósseis utilizados para a produção de energia contêm  

enxofre em sua composição. No gás natural, o enxofre é encontrado na forma de H2S e na 

forma de SO2 e SO3 (SOUZA, 2002). 

Além de ser prejudicial à saúde, o H2S precisa ser retirado da corrente de gás natural 

porque pode provocar corrosão, deteriorando parcialmente ou totalmente um material ou 

equipamento. Essa corrosão pode ser química ou eletroquímica (MANIER et al, 2007).  

A corrosão química é quando o H2S anidro reage com o metal. Esse processo não tem 

transferência de elétrons. O H2S se liga na superfície do metal, formando um sulfeto em sua 

superfície. A corrosão aumenta em temperaturas e pressões elevadas, e em altas 

concentrações de H2S (MAINER et al, 2007).  

A corrosão eletroquímica ocorre de forma similar à célula galvânica, com polos 

positivos (ocorre a semi-reação de redução) e negativos (ocorre a semi-reação de oxidação). A 

corrosão eletroquímica associada a presença de H2S é classificada em: corrosão por pite, 

corrosão grafítica em ferro fundido, corrosão microbiológica; corrosão sob tensão e corrosão 

sob fadiga (MAINER, et al, 2007). 

Para reduzir os impactos causados por compostos contendo o átomo de enxofre (H2S, 

SO2 e SO3.) existem unidades específicas para a remoção deste elemento, chamadas de 

unidades de dessulfurização. Os métodos de tratamento utilizados nestas unidades podem ser 

divididos em métodos Físico-Químicos ou métodos biológicos. A principal diferença entre os 

processos aplicados nos métodos físico-químicos são os reagentes e meios utilizados em cada 

caso. Os métodos físico-químicos podem ser classificados em adsorção química por via seca, 

ou adsorção química por via úmida, também conhecida como absorção química com 

oxidantes, soluções alcalinas e metais quelatos (SANTANA et al, 2014). A figura 17 é um 

breve esquema sobre os métodos presentes nas unidades de dessulfurização. 
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Figura 17. Principais métodos de remoção de enxofre do gás natural. 

 

3.4.1 Métodos úmidos 

 

O processo “stretford” foi o primeiro método desenvolvido. Hoje em dia é muito 

pouco usado, uma vez que para o processo de absorção ocorrer é utilizado o ácido 

antraquinona dissulfônico (ADA) como agente oxidante, o Carbonato de Sódio (NaCO3) 

como solução adsorvente. O ADA é reduzido pelo H2S produzindo S de alta pureza e é 

oxidado na presença de um catalisador, o do íon cátion pentavalente de vanádio.  

As reações características neste processo são: 

H2S(aq) +  ADA(aq) H2ADA(aq) + S(S) 

H2ADA(aq) + O2(g)  ADA(aq) + H2O2(aq) 

H2O2(aq) + V
+4

(aq)  V
+5

(aq) +  2OH
-
(l) 

Esse processo gera impacto ambiental, pois gera uma grande quantidade de vanádio e 

pode ocorrer uma reação secundária com o carbonato produzindo tiossulfato, outra substância 

de difícil descarte. É realizada uma reação de oxidação-redução. (PADILLA, 2007).  

2NaHS(aq) + 2 O2(aq)  NaS2O3(aq) +  H2O(l) 

No tratamento cáustico, o gás ou GLP é passado por um leito contendo hidróxido de 

sódio (NaOH) ou hidróxido de potássio (KOH). Esse contato gera reações de neutralização, 

irreversíveis e exotérmicas. Após o tratamento é realizada uma lavagem, para reter possíveis 

Métodos de remoção de enxofre do gás natural 

Métodos físico-químicos Métodos biológicos 

Via úmida Via seca 

Tratamento cáustico 

“stretford 

LO-CAT 

Sulferox 

Alcalonamina 

Claus 

Sulfatreat 
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partículas de compostos alcalinos que podem ser arrastados no processo (VAZ, et al, 2008 e 

MACHADO, et al, 2014).  

As reações características neste processo são: 

H2S(aq) +  NaOH(aq) NaHS(aq) + H2O(l) 

NaHS(aq) + NaOH(aq)  Na2S(aq) + H2O(l) 

_______________________________ 

H2S(aq) +  NaOH(aq) Na2S(aq) +  H2O(l) 

 A solubilidade diminui com o aumento da cadeia carbônica, sendo mais dificultada a 

remoção do H2S na presença de cadeias longas. 

 Este tratamento é feito em múltiplos estágios para melhor eficiência, como indicado na 

figura 18. Após o processo, o produto passa por um vaso contendo água, a fim de realizar uma 

“lavagem” e retirar possíveis gotículas de NaOH que possam ter sido arrastadas. (BRASIL, 

2011) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Esquema do processo de Tratamento Cáustico. 

 

Este processo remove em menores escalas cianetos e fenóis. As desvantagens são o 

elevado consumo de NaOH ou KOH e a geração de grandes volumes de resíduo, soda ou 

potassa gasta. 
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 Existem alguns estudos recentes sobre o aproveitamento dessa soda ou potassa gasta, 

mas a sua aplicabilidade depende de custos de investimentos e operacionais.  

A empresa US Filter/merichem usa como marca LO-CAT um processo de absorção de 

H2S por quelatos de ferro. Esse processo possui um rendimento em torno de 99% e é 

vantajoso por ocorrer em temperaturas ambientes e não ser tóxica. Como desvantagem, este 

processo precisa de unidades que produzem 200kg de enxofre por dia (ZICARI, 2003). 

Atualmente este processo é amplamente utilizado no mundo (PADILLA, 2007). 

O processo LO-CAT basea-se no processo de oxidação do H2S(g) a enxofre sólido. O 

H2S dissolvido em água, é colocado em uma solução de base fraca: 

H2S(g) + H2O(l)      H2S(aq) 

H2S(aq) + OH
-
(aq)   H2O(l) + HS

-
(aq)

 

Em seguida, ocorre uma reação de oxi-redução, entre o HS
- 

e o cátion trivalente de 

ferro. 

HS
--

(aq)+ 2 Fe
3+-

(aq)   S(s) + 2Fe
2+-

(aq) + H
+-

(aq) 

O Processo sulferox, possui patente nas empresas Dow e Shell possui o mesmo 

princípio do processo LO-CAT. A única diferença é que a oxidação e regeneração são 

realizadas em vasos separados (KORENS, et al, 2007). Pode remover entre 100 e 20000 kg de 

enxofre por dia. É um método mais seletivo para H2S (BATISTA, 2012). 

O processo alcalonamina utiliza amina para reagir com H2S. Este processo também é 

conhecido como remoção de gás ácido ou adoçamento. Ele resulta em produtos que não tem 

caráter ácido. Bastante eficiente, ele pode eliminar em até 95% a concentração de sulfurados. 

As aminas mais comumente utilizadas nos processos são a monoetanolamina (MEA) e a 

dietanolamina (DEA). Podemos visualizar suas estruturas na figura 19 (AFONSO e 

PEREIRA, 2010).  

 

 

 

 

 

Figura 19. Estruturas da MEA e da DEA. 

 

A DEA é mais vantajosa do que a MEA, uma vez que ela se regenera mais facilmente 

e reage com o H2S mais seletivamente e com maior rendimento.  
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H2S(aq)+ HNR2(aq) HS
-
(aq) + 

+
NH2R2(aq) 

  

O processo, exemplificado na figura 20, possui duas fases, a fase de absorção, onde 

em contracorrente a amina absorve o H2S, produzindo um gás livre de H2S. A amina junto 

com o H2S absorvido vão para uma torre regeneradora que através de temperatura controlada 

(um refervedor), regeneram a amina.  

 

Figura 20 Diagrama do Processo de alcalonamina. Fonte: OPRIME, 2001. 

 

Nos métodos por via seca: O H2S é oxidado na fase gasosa. Utiliza ar e alta 

temperatura. 

 

3.4.2 Métodos secos 

 

O processo “Claus” consiste em uma reação do H2S com o ar na presença de um 

catalisador. Os catalisadores normalmente utilizados são o Fe2O3 e Al2O3 (ELSNER et al., 

2003). Esse processo é realizado em duas etapas: uma térmica e outra catalítica.  

 A etapa térmica é a combustão parcial do H2S, conforme reação abaixo: 

H2S(g) + 3/2 O2 (g)         SO2 (g)+ H2O(l) 

A etapa catalítica, a parte de H2S que não foi queimado reage com SO2, formado 

durante a combustão. Gerando enxofre elementar, S, uma substância não agressiva do ponto 

de vista ambiental. As reações são mostradas abaixo: 

2H2S(g) + SO2 (g)   3/X SOX (g)+ 2H2O(l) 

 Reação global: 
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H2S(g) + 1/2O2(g)         1/XSX(g)  + H2O(l) 

 Suas etapas podem ser descritas na figura 21. 

 

Figura 21. Esquema do Processo Claus. Fonte: FILHO, 2004. 

 

O Processo “Sulfatreat” é um processo que realizada em batelada. O gás flui em um 

leito granular, o “sulfatreat”, passando por um catalisador que pode ser a base de óxido de 

Ferro ou de Zinco. O H2S é absorvido formando o dissulfeto de ferro ou sulfeto de zinco, 

liberando gás natural. (NOBREGA, 2001). Este processo pode ser descrito pela figura 22.  

 

Figura 22. Esquema do Processo Sulfatreat. Fonte: SOUZA, 2017. 
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Este processo depende de umidade e temperatura. A água é injetada para garantir a 

saturação do gás natural, porém não é recomendado a presença de água líquida, uma vez que 

ela pode remover os sítios ativos prejudicando a retirada do H2S (BRASIL, 2011). 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O Petróleo ainda tem grande importância na geração de energia no Brasil e no mundo. 

Todos os dias novas técnicas e procedimentos são testados para se obter as técnicas com o 

melhor custo-benefício.  

Um dos maiores problemas enfrentados na indústria petrolífera são as impurezas. 

Entre os contaminantes expostos neste trabalho destacamos o H2S. Além de ser custoso para 

as indústrias podendo provocar degradação dos equipamentos por corrosão, ele também é 

prejudicial à saúde humana, produzindo gases tóxicos durante sua queima.   

A escolha da técnica a ser empregada em cada unidade de dessulfurização, depende da 

quantidade de H2S presente na corrente, do custo e do destino dos resíduos. 

Algumas técnicas têm como principal agravante a produção de grande quantidade de 

resíduos. No caso da utilização do tratamento cáustico a soda utilizada do processo, 

enriquecida com H2S é destinada a indústria de celulose.  

O H2S também é utilizado na indústria para fabricação de ácido sulfúrico, pesticidas e 

em muitos outros processos.  

Muitas vezes há necessidade de separar este resíduo do reagente utilizado fazendo com 

o que o enxofre ou o H2S volte a sua forma original para ser utilizado como matéria prima 

posteriormente. Mas nem sempre esse processo é simples. No caso do tratamento que usa o 

processo alcalonamina para que esta transformação seja realizada mais facilmente, hoje em 

dia se usa a MEA e não a DEA, já que a DEA produz alguns produtos com caráter 

irreversível. 

As técnicas apresentadas nessa pesquisa bibliográfica são as mais usadas no Brasil e 

no mundo e como já relatado acima, sua escolha vai muito além de apenas rendimento.  
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