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A carne  de  aves,  especialmente  a  de  frango,  é  um dos  alimentos  mais  consumidos  em todo  o  mundo.
Porém, um grande problema enfrentado pelo setor avícola é a geração de resíduos, incluindo os dejetos
das  aves  e  a  cama  dos  aviários.  A  referida  cama  é  utilizada  para  recobrir  o  solo  dos  aviários,  sendo
composta,  principalmente,  de  aparas  de  madeira  e  serragem.  A  principal  aplicação  deste  resíduo  está
voltada  para  o  uso  como  fertilizante.  No  entanto,  o  referido  destino,  em  larga  escala,  gera  impactos
ambientais  negativos,  como  a  emissão  de  gases  causadores  do  efeito  estufa.  Outra  possibilidade  de
reutilização é através da conversão termoquímica, onde os produtos gerados podem ser convertidos em
energia.  Tratamentos  termoquímicos  como  a  pirólise  e  a  gaseificação  são  métodos  promissores  na
utilização  de  biomassas.   Neste  trabalho,  os  experimentos  de  pirólise  foram  conduzidos  em  um  reator
tubular, composto por um tubo de quartzo. A alimentação do reator foi realizada com 100 g de resíduos
de cama de aviário. Uma taxa de aquecimento de 25 °C/min e um fluxo de N2 de 1 L/min foram utilizados.
Após ser atingida a temperatura final (800 °C), uma isoterma de 30 min foi mantida.  Posterior a etapa de
pirólise, o biochar produzido foi submetido ao processo de gaseificação à vapor, sendo este conduzido em
um  reator  tubular  de  leito  fixo.  Inicialmente,  o  reator  foi  alimentado  com  25  g  do  biochar;  e
posteriormente,  um  fluxo  de  N2  (0,5  L/min)  foi  mantido  por  um  período  de  20  min.  Logo  após,  foi
realizado o aquecimento a uma taxa de 10 °C/min para as temperaturas finais de operação (800, 850 e
900 °C). Uma vez atingida a temperatura final, o fluxo de N2 foi substituído por vapor d'água (0,5 kg/h) e
mantido até o final da gaseificação. O gás produzido durante a gaseificação apresentou elevada taxa de
formação  de  H2  (33,3  mmolH2/gbiomassa).  A  taxa  máxima  de  formação  do  gás  H2  foi  observada  nos
primeiros  15  minutos  reacionais.  O  elevado  rendimento  de  H2  obtido  pode  estar  associado  com  a
presença  de  metais  no  biochar,  especialmente  o  Potássio  (K).  O  gás  obtido  a  partir  da  gaseificação  do
biochar de resíduos de cama de aviário apresentou elevado potencial para a redução do minério de ferro
por redução indireta em altos-fornos, ou ainda em processos de redução direta do minério de ferro.
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