
Figura 2. Metodologia aplicada para  a produção de gás combustível 
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BIT Inovação 

Objetivos 

O Brasil possui o terceiro maior 

rebanho de equinos do mundo, 

com um total de 5.551.238 

animais (Brasil, 2015). Grande 

parte   destes   animais   passa   a 

Descloração 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a produção de um gás 

combustível por meio dos processos de pirólise e gaseificação 

de resíduos de cama de cavalo. O gás foi produzido na 

decomposição pirolítica do resíduo e na gaseificação om vapor 

de água do char produzido na pirólise. 
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Os resultados apresentados mostram que os processos de 

pirólise e gaseificação de cama de cavalo representam uma 

alternativa promissora para a disposição adequada deste 

resíduo e para produção de uma gás combustível. 
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20 °C/min 
900 °C 

8,3 gH2O/min 

120 min 
 

maior parte do tempo em um estábulo,     onde      fazem     

seus excrementos. Segundo Böske et al. (2014) um cavalo 

produz uma quantidade de excrementos diária de até 25 kg, 

composto por 17 kg de fezes e 9 L de urina.  

Gás 

Figura 1. Cama de cavalo 

No experimento de pirólise foram obtidos os seguintes 

rendimentos mássicos: 33,1 - char, 15,2 – óleo e 51,7 – gás não-

condensável. 

Considerando a energia contida no gás combustível, a 

etapa de pirólise apresentou um rendimento de 2,56 

MJ/kgresíduo, contemplando uma produção de 159 

NLH2/kgresíduo e 26 NLCO/kgresíduo.  

 O experimento de gaseificação apresentou uma 

conversão  final  de  99,7  %  e  um  rendimento  

energético de 12,66 MJ/kgresíduo. O poder calorífico 

superior do gás produzido no ensaio de 9,95 MJ/Nm³ e 

foram observadas produções de 919 NLH2/kgresíduo e 74 

NLCO/kgresíduo 

 

Pirólise Gaseificação 

Produção H2 (NL/kgresíduo) 159 919 

Produção CO (NL/kgresíduo) 26 74 

Produção CH4 (NL/kgresíduo) 5 - 

Produção CO2 (NL/kgresíduo) 24 213 

Rendimento Energético 

(MJ/kgresíduo) 
2,56 12,66 

Potência Térmica (MW) 493,8 2442,1 

Tabela 1.Rendimento  energético do processo 

A potência térmica apresentada na tabela 1, que 

representa o potencial energético do material, foi 

calculada  considerando os rendimentos energéticos 

obtidos e com base em 10 % dos resíduos de cama equina 

gerados no Brasil. 


