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O couro  é  uma biomassa  de  origem animal,  muito  utilizado  para  fabricação  de  bolsas,  sapatos,  cintos,
revestimento  de  estofados,  tapetes,  entre  outros.  O  Brasil  tem  o  maior  rebanho  bovino  comercial  do
mundo, estimada em mais de 200 milhões de cabeças. A indústria do couro gera uma grande quantidade
de resíduos  sólidos  e  líquidos  (couros  e  peles,  gorduras,  pelos  e  aparas,  pó  de  lixamento,  efluentes  de
processos, lodo)  muitos desses resíduos tem um potencial de poluição. O cromo (III) frequentemente está
presente nesses resíduos, fazendo com que sejam classificados de acordo com a legislação brasileira de
normas  técnicas  NBR  10.004:2004,  como  perigoso,  tornando  sua  disposição  final  com  elevados  custos
para curtumes. O presente estudo investiga a conversão termoquímica de resíduos de couro como uma
rota alternativa de destinação final,  produzindo hidrogênio. O hidrogênio é considerado um combustível
limpo  e  possui  importantes  aplicações,  tanto  na  indústria  química  como  energéticas,  podendo  ser
utilizado em células combustíveis, turbinas, geração de eletricidade ou ainda em processos de redução do
minério  de  ferro.  Inicialmente  os  resíduos  de  couro  foram  pirolisados  em  um  reator  piloto  de  rosca
transportadora (screw reactor)  na temperatura de 450 °C,  com tempo de residência  de 33 minutos.   A
pirólise é um processo de decomposição térmica na ausência de oxigênio, neste processo, são produzidos
vapores condensáveis (óleo) e não condensáveis (gás), além de uma fração sólida carbonosa (char). Na
sequência  o  char  (material  carbonoso)  obtido  no  processo  de  pirólise  foi  gaseificado  em um reator  de
leito fixo a 800 °C, 850 °C e 900 °C com fluxo de vapor de água de 0,5 kg∙h-1 durante 1h. Cerca de 35g
de  char  foram  utilizadas  neste  processo,  o  gás  produzido  nos  ensaios  foi  coletado  em  traps  e
caracterizado  por  cromatografia  gasosa  (CG).  Na  gaseificação  do  char  os  principais  produtos   deste
processo são H2 e CO, como o teor de matéria volátil é removido durante a pirólise não ocorre a formação
de  alcatrão.  Nos  ensaios  de  gaseificação  foram  alcançadas  concentrações  volumétricas  médias  de
hidrogênio  de  41  a  80%.  Conclui-se  então  que  a  conversão  termoquímica  dos  resíduos  de  couro  tem
potencial para produção de hidrogênio e é uma possibilidade de destinação final para o resíduo.
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