
BIOGÁS ENERGIZED BY

Óxido de ferro inovador para a dessulfurização de biogás  
Bayoxide® E 16
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FORNECIMENTO DE ENERGIA:
SÓLIDO CRESCIMENTO 
EM USINAS DE BIOGÁS

    Além de resíduos biológicos e agropecuários, plantações 
também são usadas como matéria de abastecimento.

O biogás é uma tendência atual pois é uma fonte de 
energia ecológica que preserva recursos e tem im-
pacto neutro no clima. Atualmente a Alemanha possui 
cerca de dez vezes mais usinas de biogás comparado 
com 13 anos atrás. Agora, mais de 8.000 usinas com 
capacidade de aproximadamente 3 mil megawatts 
contribuem para o fornecimento de energia. 

Como funciona uma usina de biogás
 

Em uma usina de biogás, substâncias orgânicas são de-
compostas e fermentadas em condições anaeróbicas, isto 
é, na ausência de oxigênio. As usinas processam materiais 
como plantações, resíduos agropecuários como lama, resí-
duos agroindustriais, e resíduos biológicos de estabeleci-
mentos comerciais e domicílios. A fermentação produz um 
gás composto principalmente de metano, que, na maioria 
dos casos, é usado diretamente no local para propulsar 
um gerador. Dependendo dos materiais iniciais, o biogás 
contém níveis variados de sulfeto de hidrogênio; em média 
cerca de 500 mg por m3. O sulfeto de hidrogênio deve ser 
removido do gás devido a sua toxicidade, seu odor e, acima 
de tudo, devido ao efeito corrosivo dos componentes de en-
xofre no reator e gerador de fermentação. Além disso, sem 
a dessulfurização, os valores limites de formaldeído seriam 
ultrapassados como resultado da inativação do conversor 
catalítico de gases de escape.
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Bayoxide® E 16 é um óxido de ferro sintético altamen-
te eficiente, desenvolvido pela empresa de especia-
lidades químicas LANXESS e serve para a redução 
do teor de sulfeto de hidrogênio do biogás. Pode ser 
adicionado diretamente ao reator de fermentação. 

Óxido de ferro inovador - Bayoxide® E 16

Bayoxide® E 16 é uma alternativa que apresenta eficiência 
de custos para os processos convencionais de dessulfuriza-
ção. O produto remove muito do sulfeto de hidrogênio (H2S) 
no reator de fermentação e é altamente eficiente devido a 
sua pureza de quase 100%. Ao contrário de muitos outros 
métodos de dessulfurização, não são necessários sistemas 
de medição, fazendo com que a aplicação seja direta. A fer-
mentação produz H2S nocivo, que é removido pelo óxido de 
ferro técnico inovador Bayoxide® E 16. Como resultado, bio-
gás ambientalmente amigável pode substituir combustíveis 
fósseis na matriz de energia.

ÓXIDO DE FERRO INOVADOR
PARA A DESSULFURIZAÇÃO
DE BIOGÁS

Diagrama: demonstração do uso de Bayoxide® E 16
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Além de oferecer vários benefícios em termos de ma-
nuseio, armazenamento e medição, o Bayoxide® E 16 é 
seguro e fácil de usar.

   Evita danos causados por corrosão
O Bayoxide® E 16 evita a corrosão causada pelo ácido sulfú-
rico que frequentemente é formado com a prática difundida 
de concentração no ar, para remover o sulfeto de hidrogênio.

   Manuseio seguro
O óxido de ferro não é um material perigoso nem contamina 
a água, pode ser manipulado usando equipamentos simples 
e sem sistemas de medições caros. As usinas são favoreci-
das com a ausência de danos causados por corrosão, o pro-
duto não requer armazenamento especial e os funcionários 
não precisam ser treinados de acordo com os regulamentos 
nacionais de manipulação de produtos perigosos. 

BENEFÍCIOS DO  
BAYOXIDE® E 16

  Não há risco de misturas explosivas
O risco de misturas explosivas devido à formação de metano e 
oxigênio como resultado de adição incorreta e excessiva de ar 
pode ser descartado.

  Conformidade com diretrizes de fertilizantes 
O Bayoxide® E 16 reage com o sulfeto de hidrogênio 
para formar sulfeto de ferro, que ocorre naturalmente 
no solo e pode ser usado para fertilizar campos, junto 
com o resíduo de fermentação. O Bayoxide® E 16 pos-
sui alto teor de pureza e é produzido em condições es-
tritamente controladas, garantindo assim consistência 
de alta qualidade. Graças ao seu alto teor de pureza, o 
Bayoxide® E 16 atende às rígidas diretrizes do DüMV 
(Regulamento Alemão de Fertizantes). 

  Uma tendência crescente: Mais de 8 mil usinas de biogás     
 estão sendo atualmente instaladas na Alemanha.
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  Medição fácil
O Bayoxide® E 16 previne contra a formação de sulfeto de hidro-
gênio no reator de fermentação e isso acontece sem nenhum 
impacto negativo no processo biológico. O ato torna-se com-
pletamente efetivado após alguns dias e forma um isolador que 
compensa variações na concentração de enxofre dos substratos. 

  Manuseio sem sujeiras e sem pós
O Bayoxide® E 16 é acondicionado em sacos de papel espe-
ciais de 20 kg. Na maioria das usinas, esses sacos fechados 
podem ser colocados diretamente na entrada do  misturador 
ou no sistema de correia do reator de fermentação. O tama-
nho do pacote permite a medição do material de maneira 
incrivelmente fácil e sem sujeira. Por razões de segurança, 
antes de adicionar sacos inteiros é necessário checar se o 

sistema de canos do reator de fermentação possui telas ou 
grades que poderiam ser bloqueadas pelos sacos de papel.

  Custos menores por dessulfurização secundária
O Bayoxide® E 16 remove com eficiência uma grande 
proporção de sulfeto de hidrogênio no reator de fermen-
tação primário, reduzindo significativamente os custos de 
qualquer dessulfurização secundária ‘fina’ do biogás que 
possa ser necessária, por exemplo, com o uso de purifi-
cadores de gases de carvão ativado ativado ou similares. 
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Quadro ilustrativo com os benefícios ao usar o Bayoxide® E 16 ao invés dos métodos alternativos de dessulfurização 
de biogás. 

Bayoxide® E 16 Cloreto de ferro Dessulfurização 
biológica

Substância perigosa       

Corrosividade      

Resistência a congelamento       

Manuseio      

Concentração de metano      

Biologia do reator de fermentação     

Eficácia      

Risco de explosão     

Velocidade da reação   

Efeito repositório      

Produtos indesejáveis da reação Nenhum Ácido clorídrico Ácido sulfúrico

COMPARAÇÃO DOS MÉTODOS 
DE DESSULFURIZAÇÃO 
DE BIOGÁS

Redução da concentração de H2S durante a dessulfurização com  Bayoxide® E 16 
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200 ppm (concentração de  H2S em gás bruto sem dessulfurização)

3000m³ volume de fermentador
60t substrato/dia

550Nm³ gás bruto/hora

2 sacos por dia

AMOSTRA DE APLICAÇÃO 
DE  BAYOXIDE® E 16 
NA PRÁTICA
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Dados técnicos mín máx Método de teste Limites conforme  DüMV*

Conteúdo de Fe [% peso total], relativo à matéria seca 60

Conteúdo de FeOOH [% peso total], relativo à matéria seca 95

Massa específica unitária [g/cm3] 0,8 1,2

Conteúdo solúvel em água [% peso total] 0,5

Elementos residuais mín máx Método de teste

Este produto atende as disposições do DüMV* 
(Regulamento Alemão de Fertilizantes)

As [mg/kg] 40 Espectroscopia atômica 80

Cd [mg/kg] 1,5 Espectroscopia atômica 1,5

Cr(VI) [mg/kg] 2 Espectroscopia atômica 2

Hg [mg/kg] 1 Espectroscopia atômica 1

Ni [mg/kg] 50 Espectroscopia atômica 120

Pb [mg/kg] 20 Espectroscopia atômica 150

TI [mg/kg] 1 Espectroscopia atômica 1

INFORMAÇÕES 
TÉCNICAS

Bayoxide® E 16 é extremamente puro e produzido sob condições estritamente controladas, garantindo assim constante alta 
qualidade e conformidade com o DüMV* (Regulamento Alemão de Fertilizantes).

Valores especificados

CÁLCULO DA 
QUANTIDADE DIÁRIA 
DE BAYOXIDE® E 16

Exemplo 1: 
200ppm de H2S x 500m³ de Gás/h       

=  20kg Bayoxide® E 16 por dia
         5000    

Exemplo 2: 
1200ppm de H2S x 125m³ de Gás/h    

=   30kg Bayoxide® E 16 por dia
         5000  

Concentração de H
2
S1) [ppm] x volume de gás [m3/h]  

=   X kg Bayoxide® E 16 por dia
                                     5000 

1) No gás bruto sem dessulfurização

Se nenhum outro método de dessulfurização estiver sendo 
usado, uma dose maior de Bayoxide® E 16 deve ser usada 
nos primeiros dias para garantir a dessulfurização adequa-
da desde o início. Dependendo da situação inicial, é reco-

mendado usar cinco vezes a quantidade de Bayoxide® E 
16 no primeiro dia e duas a três vezes a quantia nos três a 
cinco dias seguintes.

Basicamente, a quantidade diária depende dos parâmetros relevantes da usina de biogás. A fórmula a seguir 
pode ser usada para obter um valor inicial de guia:

* Regulamento Alemão de Fertilizantes (Düngemittelverordnung) datado de 16 de dezembro de 2008/ emenda datada de 14 de dezembro de 2009 
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Informação sobre saúde e segurança:
A empresa disponibiliza literatura com informações so-
bre os cuidados em termos de segurança e saúde que 
devem ser observados na utilização dos produtos LAN-
XESS mencionados nesta publicação. Para os materiais 
que foram mencionados, mas que não são produtos 
LANXESS, devem ser seguidos cuidados adequados de 
higiene industrial e outros de segurança recomendados 
por seus fabricantes. Antes de trabalhar com qualquer 
um desses produtos, você deve ler e familiarizar-se com 
as informações disponíveis sobre riscos, uso adequado e 
manipulação. Elas não são exageradas. As informações 
estão disponíveis em vários formatos, como por exemplo, 
FISPQ (Ficha de Informações de Segurança de Produtos 
Químicos), informação e rótulos dos produtos. Consulte 
um representante da LANXESS na Alemanha ou contate 
o Departamento para Assuntos Regulatórios e Segurança 
de Produtos da LANXESS Alemanha. Ou, para empresas 
nos EUA, o Departamento da LANXESS para Assuntos 
Regulatórios e Segurança de Produtos em Pittsburgh, 
Pensilvânia. 

Informação sobre conformidade regulatória: 
Alguns dos usos finais dos produtos descritos nesta pu-
blicação devem estar em conformidade com os regula-
mentos aplicáveis, como a FDA (Associação Americana 
de Alimentos e Medicamentos), o BFR (Instituto Alemão 
para Avaliação de Risco), a NSF (Fundação Nacional de 
Higiene), o USDA (Ministério da Agricultura dos EUA) e 
a CPSC (Comissão de Segurança de Produto ao Consu-
midor). Se você tem perguntas sobre o estado regulatório 
desses produtos, consulte o representante da LANXESS 
na Alemanha ou contate o Departamento para Assuntos 
Regulatórios e Segurança de Produtos da LANXESS Ale-
manha. Ou, para empresas nos EUA, o Departamento da 
LANXESS para Assuntos Regulatórios e Segurança de 
Produtos em Pittsburgh, Pensilvânia. 

A maneira e a finalidade com que você aplica e usa 
nossos produtos, nossa assistência técnica e nossas 
informações (sejam verbais, escritas ou por meio de 
avaliações de produção), incluindo quaisquer formula-
ções sugeridas e recomendações, estão além do nosso 
controle. O mesmo se aplica às formulações e reco-
mendações sugeridas. Dessa forma, é fundamental que 
você teste nossos produtos, nossa assistência técnica e 
nossas informações para determinar, de acordo com sua 
satisfação, se eles correspondem aos usos e aplicações 
desejados. Essa análise específica de aplicação deve 
incluir, ao menos, um teste para determinar a compatibi-
lidade a partir do ponto de vista técnico, ambiental, de se-
gurança e saúde. Tais testes não foram necessariamente 
realizados por nós. A menos que acordado por escrito, 
todos os produtos são vendidos estritamente de acordo 
com os termos de nossas Condições Gerais de Vendas 
e Entrega. Todas as informações e assistência técnica 
são dadas sem garantia e estão sujeitas a alteração sem 
aviso prévio. Fica expressamente entendido e acordado 
através deste documento que você assume e expressa-
mente nos tira de todas as responsabilidades, extracon-
tratuais, contratuais ou outras, sofridas com relação ao 
uso de nossos produtos, nossa assistência técnica e 
nossas informações. 

Qualquer declaração ou recomendação não contida 
neste documento não está autorizada e não deve nos 
comprometer. Nenhuma informação neste documento 
deve ser interpretada como recomendação de uso de 
qualquer produto em conflito com direitos de proprieda-
de industriais como patentes que cubram qualquer ma-
terial ou seu uso. Nenhuma licença está implícita ou de 
fato concedida, sujeita por reivindicações relacionadas a 
direitos de propriedade industrial como patentes. 

Edição 09/2016

Bayoxide® é uma marca registrada da Bayer AG, Leverkusen, Alemanha.
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