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INTRODUÇÃO

Laboratório de Energia e Bioprocessos (LEBio) 

Produzir um gás combustível (composto principalmente por H2 e
CO) através da gaseificação com ar de resíduos de cama de
equino, que pode ser utilizado para a geração de energia e/ou
conversão em outros produtos (metanol/gasolina).

No reator (Figura 2) foram alimentados 50 g de resíduo, com fluxo
de 1 L/min do agente de gaseificação (ar) nas temperaturas de
800, 900 e 1000 °C. Um sistema composto por 10 borbulhadores
conectados em série (imersos em banho de gelo) foi utilizado
para a condensação dos vapores formados no processo. O gás
resultante do processo foi analisado em um cromatógrafo gasoso
(Dani Master GC).

Figura 2 – Reator tubular de leito fixo e 
borbulhadores

O aumento da temperatura favoreceu a reação de craqueamento
do alcatrão, como pode ser observado na Tabela 1, sendo o
menor rendimento de tar observado na temperatura de 1000 °C.

Temperatura
(°C)

Rendimento de tar
(g.N-1.m-3)

800 271,3

900 259,3

1000 217,5

Tabela 1 – Rendimento de tar

GASEIFICAÇÃO

Resíduo de cama  de equino

Gás combustível

Figura 3 – Fração molar dos gases produzidos, onde: a) hidrogênio, e; b) monóxido
de carbono.

Pode-se observar, com o aumento da temperatura, uma elevação
no percentual de CO do gás produzido. De modo inverso, há uma
redução no percentual de H2 (Figura 3). Já formação de dióxido de
carbono mais significativa se deu na temperatura de 900 °C, como
observado na Figura 4.
Não houve formação significativa de metano e hidrocarbonetos
durante todo o processo, independentemente da temperatura.

O incremento na fração de CO no gás produzido e diminuição da
fração de H2 no mesmo gás, com o aumento de 800 para 1000
°C, pode estar relacionado à redução do teor de alcatrão, que
sofreu craqueamento para a formação de compostos carbonados
de cadeia menor, como CO, CO2, CH4.
Por fim, a gaseificação de resíduos de cama de equino se mostra
como uma alternativa interessante para o reaproveitamento
desse rejeito. Sugere-se então que o processo seja realizado a
elevadas temperaturas (>900 °C), para uma geração energética
mais limpa e eficiente, além do uso de catalisadores.
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BIC-UCS
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SÍNTESE

A equinocultura, um dos setores que mais cresce no Brasil, gera
uma grande quantidade de resíduos, principalmente provenientes
da cama dos equinos. O descarte desse rejeito vem se tornando
uma preocupação e seu uso em excesso como fertilizante pode
danificar o solo. Assim, sugerem-se processos de conversão
termoquímica como alternativa de reaproveitamento do referido
resíduo, produzindo um gás combustível.
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Figura 1 – Rota do processo de gaseificação
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Figura 4 – Fração molar de dióxido de carbono no gás produzido.


