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As concentrações  médias dos gases obtidos nos ensaios de  
gaseificação estão apresentadas na Figura 3. As concentrações de 
CH4 foram menores que 1,0% e não estão apresentadas na figura. 
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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, como ilustrado na Figura 1, pode ser 
considerada uma rota limpa e renovável para a geração de energia. 
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Os resultados obtidos mostram uma elevada concentração 
volumétrica média de hidrogênio, variando entre 63,5 e 75,4%, 
obtida a partir da gaseificação de char de capim elefante. Maiores 
concentrações podem ser obtidas com a utilização de 
catalizadores. Visto isso, pode-se concluir que a conversão 
termoquímica de capim elefante  é uma alternativa para a 
produção  renovável de hidrogênio. 

Figura 4 – Volume total de gás 
produzido nos ensaios de gaseificação 

A maior concentração média de hidrogênio (75,4%) foi 
obtida para o ensaio C500. Esta elevada concentração pode ser 
atribuída ao maior teor de metais alcalinos terrosos, como K, Na e 
Ca, que atuam como catalizadores para produção de hidrogênio. 
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Figura 1 –  Produção de hidrogênio a partir de capim elefante 

O presente trabalho tem como objetivo a produção de 
biohidrogênio a partir da gaseificação do char de capim elefante 
(Pennisetum Purpureum) obtido em um processo de pirólise. 

Figura 2 –  Esquema do ensaio de gaseificação 

Os procedimentos utilizados no trabalho estão 
apresentados na Figura 2. 

Os chars utilizados nos experimentos de gaseificação foram 
produzidos em um reator de rosca transportadora (screw reactor) 
em 3 temperaturas distintas: 400, 500 e 600 °C. Os ensaios de 
gaseificação foram nomeados de C400, C500 e C600, 
respectivamente. 

Figura 3 –  Concentração média dos gases produzidos nos ensaios de  gaseificação 

nos ensaios é apresentado na 
Figura 4. Por meio da figura 
pode-se observar que as 
maiores produções volumétricas 
de gás foram obtidas para C400 
e C500, provavelmente 
associadas ao maior teor de 
matéria volátil dos materiais 
gaseificados. O rendimento 
máximo de hidrogênio de 76,2 
mmolH2∙gchar

-1 foi obtido em 
C500.  
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