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A  crescente  demanda  energética  global  e  as  preocupações  ambientais  com  as  emissões  atmosféricas
estão entre  as  questões  mais  discutidas  no  século  XXI.  Estas  questões  incentivam as  pesquisas  para  o
desenvolvimento de fontes de energia renováveis como uma alternativa às fontes fósseis. A produção de
hidrogênio  a  partir  de  biomassa  pode  ser  considerada  uma  rota  limpa  e  renovável  para  a  geração  de
energia.  O  capim elefante  (Pennisetum purpureum)  destaca-se  como uma biomassa  em potencial  para
este  fim  devido  ao  seu  rápido  crescimento,  alta  resistência  a  doenças,  fácil  adaptabilidade  e  baixa
necessidade de água e nutrientes. No presente trabalho foi realizada a produção de biohidrogênio a partir
gaseificação do char de capim elefante obtido em um processo de pirólise. O processo de pirólise pode
ser definido como a decomposição térmica da matéria orgânica na ausência de oxigênio para produção
de 3 correntes:  sólido carbonoso (char),  bio-óleo e gás combustível.  O gás combustível  é composto por
gases  de  baixa  massa  molar,  como  hidrogênio,  dióxido  de  carbono,  monóxido  de  carbono  e  metano.
Experimentos prévios foram realizados para definir  as condições experimentais para a produção de um
char com elevado teor de carbono. O char de capim elefante foi produzido em temperaturas de 400, 500
e  600°C  em  um  reator  de  rosca  transportadora  (screw  reactor).  O  char  produzido  foi  utilizado  nos
experimentos de gaseificação com vapor de água para a produção de hidrogênio.
Os ensaios de gaseificação foram conduzidos em um reator tubular de leito fixo com diâmetro de 8,5 cm
e comprimento de 1,29 m. O reator foi alimentado com cerca de 35 g de char e a reação foi conduzida na
temperatura  de  900°C  com  vazão  de  vapor  de  água  de  0,5  kg∙h-1  durante  1  h.  O  gás  produzido  nos
ensaios  foi  coletado  em  traps  e  caracterizado  por  cromatografia  gasosa  (CG).  Nos  ensaios  realizados
foram  alcançadas  concentrações  volumétricas  médias  de  hidrogênio  de  63,5%,  75,4%  e  72,1%  para  a
gaseificação dos chars produzidos a 400, 500 e 600°C, respectivamente. O rendimento máximo de 76,2
mmolH2∙gchar-1  foi  obtido  para  o  char  produzido  a  500°C.  A  partir  dos  ensaios  realizados  pode-se
concluir  que  a  conversão  termoquímica  do  capim  elefante  possui  potencial  para  produção  de
biohidrogênio.
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