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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, estimado em mais de 200 milhões de
cabeças. O hidrogênio é considerado um combustível limpo e
possui importantes aplicações, tanto na indústria química como
energéticas, e sua produçao a partir de biomassa é mostrada na
Figura 1.
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Figura 1 – Produção de hidrogênio a partir de resíduos de couro
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O presente estudo investiga a conversão termoquímica de
resíduos de couro como uma rota alternativa para sua destinação
final, produzindo o hidrogênio. Neste trabalho, o biohidrogênio é
produzido a partir da gaseificação não catalítica a vapor do char,
proveniente de um processo de pirólise.

O char (material carbonoso) obtido na pirólise a 450 °C foi
gaseificado em um reator de leito fixo a 800 °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).
A Figura 2 representa um fluxograma do processo descrito.
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Figura 2 – Fluxograma do ensaio de gaseificação

Os resultados obtidos na gaseificação não catalítica do char
dos resíduos de couro são apresentados na Figura 3.
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Figura 3 – Rendimento médio dos gases produzidos

De acordo com os resultados, a temperatura é um fator que
influencia no rendimento de hidrogênio e no volume de gás
produzido. A maior concentração de hidrogênio foi observada na
temperatura de 900 °C, que variou de 41% a 80% em volume de H2
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Os resultados obtidos a partir da gaseificação a vapor não
catalítica do char de resíduos de couro apresentam uma elevada
concentração de hidrogênio, variando entre 41% a 80%. Visto isso,
pode-se concluir que a conversão termoquímica de resíduos de
couro é uma alternativa para a produção renovável de hidrogênio
e é uma possibilidade de destinação final para o resíduo.

e correspondeu a um volume médio de
64,61%. De forma semelhante, a
concentração de CO aumentou com o
incremento da temperatura. A
concentração média de CO2 foi mais
elevada na temperatura de 800 °C,
correspondendo a 33,3% em volume de.
CO2.

Figura 4 – Volume total de
gás produzido

Observa-se na Figura 4 que a
maior produção de gás se deu a 900 °C,
com 99 NL em 1h.
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