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PRODUÇÃO DE UM GÁS RICO EM HIDROGÊNIO A PARTIR DA 
GASEIFICAÇÃO DE BIOCHAR PRODUZIDO PELA PIRÓLISE DE 

RESÍDUOS DE CAMA DE AVIÁRIO  
Danielle Restelatto, Daniele Perondi, Marcelo Godinho  

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.  

Introdução 

Materiais e Métodos 

Taxa de aquecimento de 25 °C.min-1, em 
atmosfera inerte, com fluxo de 1 L.min-1 de 
N2. 

Rampa de aquecimento até 800 °C. 
Isoterma de 30 min após atingida a 
temperatura final. 

 

Massa inicial de biomassa de 100 g. 

ETAPA DE PIRÓLISE: 

ETAPA DE GASEIFICAÇÃO: 

Aquecimento a uma taxa de 10 °C.min-1 
até as temperaturas finais de operação 
(800, 850 e 900 °C). 

Fluxo de N2 de 0,5 L.min-1, mantido 
por um período de 20 min. 

 

Massa inicial de biochar de 25 g. 

Uma vez atingida a temperatura final, o 
fluxo de N2 foi substituído por vapor 
d'água (0,5 kg.h-1). 

Resultados e Discussões 

É possível observar um 
aumento na taxa de 
produção de hidrogênio 
com o aumento da 
temperatura nos 60 
minutos iniciais da 
reação. Na temperatura 
de 900 °C, esse aumento 
é mais significativo.  

O rendimento elevado de H2 obtido na gaseificação não catalítica 
deve estar associado aos metais presentes no biochar, 
especialmente o potássio (K). 
O gás obtido a partir da gaseificação a vapor do biochar, 
produzido no processo de pirólise da cama de aviário,  
apresentou elevado potencial de redução de minério de ferro 
por redução indireta (IR) em altos-fornos (BF), ou em processos 
de redução direta de ferro (DRI). 
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PROBIC-FAPERGS 

Objetivos 
Realizar a conversão termoquímica da cama de aviário por meio 
da pirólise, a fim de obter o biochar para posterior gaseificação do 
mesmo, visando a geração de um gás com elevada concentração 
de hidrogênio (H2). 
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Figura 1: Taxa de produção de hidrogênio 
na gaseificação do biochar. 

Reator de leito fixo utilizado 
na etapa de gaseificação 

Reator tubular (quartzo) 
utilizado na etapa de pirólise 

Projeto Siderúrgica 

Biochar 

Para análise em cromatógrafo gasoso, o gás gerado foi 
armazenado em coletores gasosos (traps). 
 

Tabela 1: Influencia da temperatura na gaseificação do biochar. 

O rendimento de gás e a conversão de carbono aumentaram 
significativamente com o aumento da temperatura de 800 para 
850 °C, de 1,66 para 2,45 Nm3.kg-1 e de 47,6% para 85,6%, 
respectivamente. Yan et al. (2010) reportaram um rendimento 
de gás seco e uma conversão de carbono  de  2,44 Nm3.kg-1  e 
95,78% à 850 °C.  

ETAPA DE CARACTERIZAÇÃO CROMATOGRÁFICA: 


