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INTRODUÇÃO 
Com o fenômeno da globalização, tendo em vista as oportunidades e desafios a 
nível mundial que dele decorrem para a Indústria Brasileira, o Desenvolvimento 
Sustentável passou a ser uma necessidade, contemplando suas dimensões econômica, 
ambiental e social. 
O Convênio MMA Nº 2000CV000007, firmado em maio de 2000 pelo 
Ministério do Meio Ambiente, Federação das Indústrias de Minas Gerais e pela 
Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, tem como objetivo superior o 
desenvolvimento de um modelo para implementação de projetos que conduzam ao 
desenvolvimento sustentável de uma cadeia produtiva. Para tal, foi desenvolvido no seu 
âmbito o projeto piloto Desenvolvimento Sustentável da Indústria do Couro em Minas 
Gerais e no Rio Grande do Sul. 
A presente publicação Estado da Arte Tecnológico em Processamento do 
Couro: Revisão Bibliográfica no âmbito Internacional constitui-se numa das atividades 
do Projeto em pauta. Tem por objetivo apresentar o conjunto de operações e processos 
compreendidos na fabricação de couro, do estágio de matéria-prima ao de couro 
acabado. Para cada etapa, são abordados tópicos como conceito, principais objetivos, 
condução da operação/processo, produtos empregados, fatores que influem no mesmo, 
controles aplicáveis, resíduos gerados, tecnologias mais limpas pertinentes e referências 
bibliográficas. 
Outro objetivo da obra (e da rica literatura complementar nela sugerida) é a de 
contribuir para a base tecnológica do processamento do couro em utilização junto aos 
curtumes, bem como para as inovações a serem adotadas sob o enfoque da Produção 
mais Limpa e da conseqüente melhor sustentabilidade econômica e ambiental do setor. 
As autoras são Engenheiras do Centro Tecnológico do Couro SENAI, Unidade 
Operacional do SENAI-RS localizada em Estância Velha, RS, as quais possuem sólido 
e reconhecido conhecimento e “práxis” no tema. 
Hugo Springer 
Coordenador do Projeto do RS 
Diretor do CNTL SENAI-RS/UNIDO/UNEP 
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1 AS OPERAÇÕES E PROCESSOS DA FABRICAÇÃO DE COURO 
Marina Vergílio Moreira 
1.1 O EMPREGO DE PELES E COUROS ATRAVÉS DOS TEMPOS 
Ao longo da história são importantes e diversas as utilizações que o homem deu às 
peles, tais como: vestuário, recipientes, armas de caça, artefatos de guerra, embarcações, 
sandálias, calçados, cabanas, pergaminhos, no tratamento de queimados, na absorção de 
metais tóxicos entre outras. 
No livro, Manual Básico de Processamento de Couro, HOINACKI apresenta a 
seguinte citação de BÉRARD: 
O couro tem acompanhado o homem em sua evolução. Inicialmente ele, era 
utilizado em sua forma mais simples, a pele, mas posteriormente passou a sofrer a ação de 
modificações causadas por efeitos fortuitos ou acidentais, o que levou a uma melhora das 



características do couro (SENAI, 1994 p.25). 
Conforme HOINACKI a história do couro pode ser dividida em dois períodos que 
são a pré-história e a história. A pré-história refere-se aos períodos dos quais não existem 
confirmações palpáveis e a história que se refere às épocas das quais existem registros ou 
peças que confirmam a ocorrência de determinados fatos. 
Ao período da pré-história são creditadas as ações como as das modificações 
provocadas pela ação da fumaça sobre as peles, o emprego de óleos e graxas para 
modificá-las, a constatação dos efeitos de determinados restos de vegetais sobre as 
mesmas 
e do efeito sobre essas de determinados solos. Estes dois últimos caracterizam o 
surgimento dos curtimentos vegetais e minerais, respectivamente. 
O período da história, que está baseado em informações que podem ser 
encontradas, por exemplo, sob a forma de desenhos, peças ou parte de peças elaboradas 
de 
couro, compreende até os nossos dias. 
Ainda segundo HOINACKI os procedimentos empregados para a transformação de 
peles pouco evoluíram até o século XIX, o que podemos verificar na citação de MILLER, 
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descrita abaixo: 
Os processos eram executados em tanques ou fossas escavadas abaixo do nível do 
solo. Naqueles tempos, como nos tempos que os antecederam, os produtos químicos 
provinham da natureza. Assim, na depilação era usado o sistema natural para favorecer o 
desenvolvimento bacteriano, de modo que o mesmo, através das enzimas elaboradas, 
atuasse no sentido de liberar a camada epidérmica (SENAI, 1994:28-29). 
O século dezenove constitui um marco para o desenvolvimento da indústria da 
transformação de peles, em um período que se caracterizou por grandes progressos, 
tanto 
no que se refere aos processos propriamente ditos como na forma de executá-los. Em 
1800, 
por exemplo, são realizadas análises químicas para investigar diferentes extratos vegetais. 
Na metade do século XIX foi construída a primeira máquina de descarnar, operação 
que até então era realizada manualmente. Foi também nesse período à construção do 
fulão, 
até hoje uma das mais importantes máquinas para a indústria curtidora. 
A descoberta do cromo, principal sal mineral empregado como material curtente é 
atribuída ao alemão KNAPP em 1858, sendo o mesmo introduzido em escala industrial por 
volta de 1884 (SENAI, 1994 p.325). 
O emprego contínuo das peles, que acompanhou a evolução do homem, foi 
influenciado neste último século pela velocidade das transformações, tanto no que se 
refere 
ao conhecimento da estrutura dos diversos tipos de peles, da pesquisa e do uso de novos 
produtos e máquinas, bem como na busca da otimização dos processos e operações 
vigentes. Estas modificações foram, fortemente, determinadas pelo crescente consumo 
de 



couros, mas também influenciadas pelas exigências ambientais, em especial nos últimos 
30 
anos. 
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1.2 A TRANSFORMAÇÃO DAS PELES BOVINAS EM COURO 
ACABADO 
A transformação das peles em material imputrescível implica em uma série de 
etapas denominadas de processos (mudanças ocorridas mediante reações químicas) e 
operações (etapas mecânicas). 
As etapas através das quais passam as peles, até o seu emprego como couro 
acabado, podem ser agrupadas genericamente em cinco, que são: 
◙ Abate e esfola 
◙ Conservação 
◙ Ribeira 
◙ Curtimento 
◙ Acabamento 
1.2.1 ABATE E ESFOLA 
As etapas de abate e esfola são as que se referem à matança e retirada da pele do 
animal. A realização destas etapas ocorre, normalmente, no frigorífico ou no matadouro. 
A pele recém tirada do animal é denominada de pele fresca, crua, ou “in-natura”. 
Todavia é mais comum a denominação verde para este tipo de pele. 
Após a esfola a pele bovina, que possui cerca de 60% de água, está sujeita à ação 
das bactérias que existem no meio e à decomposição provocada pelas enzimas nela 
existentes, as quais são capazes de provocar a sua autólise. 
A decomposição da pele, que passa a ser significativa decorrida 3 a 4 horas do 
“post-mortem” (tempo médio), provoca perda da matéria-prima que será transformada 
em 
couro, o que refletirá na qualidade do couro pronto. Alguns fatores externos, como a 
temperatura e a umidade do meio, podem acelerar ou retardar a decomposição das peles 
frescas, ou verdes. 
O cuidado dispensado às peles, após a esfola, é determinante na qualidade final do 
20 
produto couro. A retirada de impurezas como sangue e fezes, minimiza o ataque 
bacteriano 
e facilita a etapa seguinte de conservação. O emprego de bactericidas nas peles verdes 
preserva a qualidade das mesmas. Este sistema tem efeito por tempo relativamente curto, 
2 
ou 3 dias. 
1.2.2 CONSERVAÇÃO 
A conservação tem como principal finalidade à preservação da pele, interrompendo 
o seu processo de decomposição, que tem início logo após o abate e esfola do animal. 
Os sistemas de conservação atualmente mais empregados, além do emprego de 
bactericidas, são os que empregam o cloreto de sódio. Este sal é um produto de elevada 
solubilidade em água e causa efeito de desidratação nas peles, além de um efeito 



bactericida secundário. Neste sistema são criadas condições adversas a proliferação de 
bactérias, mas não a sua eliminação. 
A quantidade de sal empregada é elevada, devendo ser de no mínimo 30 a 40 % 
sobre a massa da pele. Deve-se levar em conta que é necessário adicionar cerca de 20% 
de 
sal, sobre a massa da pele, para se obter uma solução saturada no interior da pele, sem 
esta 
condição não se tem um tratamento eficiente. 
O uso do cloreto de sódio apresenta restrições técnicas, como o desenvolvimento 
nas peles de bactérias halofílicas (que se desenvolvem na presença do sal). 
Com certeza o fator limitante para o emprego do cloreto de sódio nos próximos 
anos é a quantidade de resíduo sólido gerado e o efluente líquido a ser tratado. Como a 
salga provoca desidratação é necessário maior consumo de água para remover o sal e 
provocar a reidratação das peles. O excesso de cloreto de sódio é um problema para o 
tratamento biológico realizado na estação de tratamento de efluentes. 
1.2.3 FLUXOGRAMA DAS ETAPAS PRELIMINARES DA PELE VERDE 
As etapas abaixo devem, preferencialmente, ser realizadas no frigorífico. Desta 
forma tem-se a redução no custo de transporte, melhoria na conservação da pele e 
possível 
valorização dos subprodutos, como o sebo, que poderá ter a acidez livre mais bem 
controlada. 
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Preparação das peles no frigorífico, ou abatedouro 
ABATE DO ANIMAL 
↓ 
Pele Verde 
↓ 
DESCARNE 
↓ 
APARAÇÃO 
↓ 
PRESERVAÇÃO NO FORNECEDOR 
↓ 
TRANSPORTE 
↓ 
RECEBIMENTO NO CURTUME 
↓ 
ARMAZENAMENTO OU PROCESSAMENTO 
Figura 1.1.: Esquema da preparação das peles no frigorífico, ou abatedouro. 
1.2.4 RIBEIRA E CURTIMENTO 
A finalidade maior da etapa de ribeira é a limpeza e a remoção de todos os 
componentes que não irão compor o produto final, isto é, o couro, preparando a pele 
para o 
curtimento. 



O principal objetivo do curtimento é estabilizar a estrutura fibrosa tornando a pele 
um material imputrescível. 
1.2.5 FLUXOGRAMA DE TRANSFORMAÇÃO DA PELE VERDE ATÉ 
COURO CURTIDO 
A seguir, apresentamos um fluxograma com os processos e operações executados 
para peles bovinas, com e sem a preservação de pêlos, a partir do recebimento das peles 
no 
curtume até o curtimento. Após o fluxograma é realizada uma breve caracterização de 
cada 
etapa. 
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1.2.5.1 FLUXOGRAMA PARA PELES DEPILADAS 
Operações e Processos de Ribeira e Curtimento 
Pele Verde ou Salgada 
↓ 
REMOLHO 
↓ 
DEPILAÇÃO E CALEIRO 
↓ 
DESCARNE 
↓ 
DIVISÃO 
↓ ↓ 
Flor Raspa 
↓ ↓ 
RECORTE, APARAS 
↓ 
Tripa Caleada 
↓ 
LAVAGEM 
↓ 
DESENCALAGEM e PURGA 
↓ 
PÍQUEL e CURTIMENTO 
↓ 
Couro curtido 
↓ 
“Wet-Blue” ou Atanado 
Figura 1.2.: Esquema das operações e processos de ribeira e curtimento 
As peles bovinas curtidas sem pêlos, após o curtimento, recebem a denominação de 
couros. Os couros curtidos com taninos vegetais são denominados atanados e os curtidos 
com sais de cromo denominam-se “wet-blue”. Os couros pré ou curtidos com produtos 
que 
lhes confiram coloração branca pelo curtimento são denominados "wet-white". 
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Alterações podem ser verificadas no fluxo em função de cada situação particular. 
1.2.5.2 FLUXOGRAMA PARA PELES COM PÊLOS 
Para o processamento de couros com pêlos algumas modificações no fluxograma 
são realizadas como a não execução das etapas de depilação e caleiro e, 
conseqüentemente, 
a de desencalagem, além disto, o remolho é realizado com produtos ácidos. 
Operações e Processos de Ribeira e Curtimento 
Pele verde 
↓ 
REMOLHO 
↓ 
DESCARNE 
↓ 
RECORTE, APARAS 
↓ 
PÍQUEL 
↓ 
CURTIMENTO 
↓ 
DESCANSO 
↓ 
Pele curtida com pêlo 
Figura 1.3.: Esquema das operações e processos de ribeira e curtimento 
As peles bovinas curtidas com pêlos, ou lã, mesmo após o curtimento, recebem a 
denominação de peles curtidas. 
Alterações podem ser verificadas em função de cada situação em particular. 
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1.2.6 DESCRIÇÃO BREVE DAS ETAPAS ATÉ O CURTIMENTO 
1º Conservação e Armazenamento da pele crua – Etapa que tem como objetivo 
principal interromper o processo de decomposição da pele bruta, que se inicia logo após o 
abate do animal. 
2º Classificação – Etapa de separação das peles em grupos de acordo com o grau de 
conservação que apresentam. As peles que apresentam perda de pêlos antes do 
processamento devem ter sua epiderme (pêlos) removida. 
3º Remolho – Processo de limpeza e condicionamento das peles para as etapas 
seguintes. Neste processo se procura repor a quantidade de água que a pele tinha antes 
de 
iniciar sua conservação, pois a pele seca ou salgada sofre desidratação (perda de água). 
4º Depilação e caleiro – Processo de natureza alcalina (elevação do pH) para 
retirada da camada epidérmica (camada superior que protege a pele) e abertura das 
fibras. 
5º Descarne – Operação mecânica onde se remove da camada hipodérmica 
(gordura), camada inferior da pele que estava ligada à carcaça do animal. 



6º Divisão – Operação que tem por finalidade dividir as peles em tripa, ou os 
couros wet-blue, em duas ou mais camadas paralelas à flor. A camada superior que 
contém 
ou continha os pêlos é denominada flor e a inferior raspa (Hoinacki, 1994). 
7º Desencalagem e Purga – A desencalagem é o processo de diminuição da 
alcalinidade (basicidade) que tem como finalidade a redução do pH necessária para a 
penetração do curtimento. A purga, que se realiza no banho da desencalagem, é a etapa 
de 
limpeza fina das peles ou tripas (restos de pêlos, materiais queratinosos, entre outros). 
8º Píquel – Processo que antecede o curtimento propriamente dito, realizado com 
sal e ácido. O píquel complementa a etapa anterior e deixa as peles com a acidez própria 
para o curtimento. 
9º Curtimento - Processo de conservação permanente (longa duração) das peles, 
que as torna imputrescíveis, possibilitando o seu emprego. Após o curtimento as peles 
devem descansar por um tempo mínimo de 24 horas. 
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1.2.7 ACABAMENTO 
As finalidades do acabamento são manter, ou melhorar, o aspecto do couro e 
atender às especificações do produto final (como cor, resistências físico-mecânica, 
físicoquímica 
e microbiológica, maciez e toque do artigo, por exemplo). 
Nas etapas de acabamento estão incluídos os processos de acabamento molhado, 
pré-acabamento e acabamento propriamente dito, que são apresentados a seguir. 
1.2.7.1 FLUXOGRAMA DE ACABAMENTO MOLHADO 
No fluxograma do acabamento molhado foram incluídas as etapas de preparação 
dos couros mostradas a seguir. 
Operações de preparação 
Couro "wet-blue" 
↓ 
ENXUGAMENTO 
↓ 
CLASSIFICAÇÃO (pode ocorrer antes do enxugamento) 
↓ 
REBAIXAMENTO 
↓ 
RECORTE 
↓ 
MEDIDA DA MASSA 
Figura 1.4.: Operações de preparação 
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Processos de acabamento molhado - realizados em fulão 
"wet-blue" rebaixado 
↓ 
LAVAGEM e CONDICIONAMENTO 



↓ 
1O RECURTIMENTO 
↓ 
DESACIDULAÇÃO 
↓ 
2O RECURTIMENTO 
↓ 
TINGIMENTO 
↓ 
ENGRAXE 
↓ 
FIXAÇÃO E LAVAGEM 
↓ 
Couro semi-acabado 
Figura 1.5.: Esquema dos processos de acabamento molhado - realizados em fulão 
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1.2.7.2 FLUXOGRAMA DE PRÉ-ACABAMENTO E ACABAMENTO 
Couro semi-acabado 
↓ 
SECAGEM 
↓ 
CONDICIONAMENTO 
↓ 
AMACIAMENTO 
↓ 
SECAGEM ESTIRADA 
↓ 
RECORTE 
↓ 
LIXAMENTO E DESEMPOAMENTO 
↓ 
ACABAMENTO PROPRIAMENTE DITO 
↓ 
PRENSAGEM 
↓ 
RECORTE 
↓ 
MEDIÇÃO E EXPEDIÇÃO 
↓ 
Couro acabado 
Figura 1.6.: Processo de pré-acabamento e acabamento. 
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1.2.8 DESCRIÇÃO BREVE DAS ETAPAS ATÉ O ACABAMENTO FINAL 
1º Enxugamento – Operação mecânica para eliminação do excesso de líquido dos 



couros curtidos. Após a operação é recomendável deixar os couros em repouso para que 
estes readquiram a espessura normal. 
2º Classificação – Etapa de separação dos couros de acordo com a qualidade dos 
mesmos, isto é, maior ou menor incidência de defeitos. A classificação é realizada de 
acordo com o fim a que se destinam os couros, podendo ser realizada antes da operação 
anterior. 
3º Rebaixamento – Operação responsável por conferir ao couro a espessura 
indicada em todo o couro. 
4º Lavagem e Condicionamento – Etapa de remoção dos resíduos de couro 
provenientes da operação de rebaixamento e preparação para as etapas subseqüentes. É 
considerada a primeira etapa de acabamento molhado. 
5º Desacidulação ou neutralização – Processo de natureza alcalina que tem como 
função ajustar a carga do couro (o pH)para as etapas posteriores. Tal ação é necessária 
para 
que haja compatibilidade entre a carga do couro e a dos agentes aniônicos 
derecurtimento, 
tingimento, engraxe. 
6º Recurtimento – O recurtimento é realizado antecedendo a etapa de 
desacidulação ou em continuação à mesma, de acordo com as características finais 
desejadas no couro. Com o recurtimento se consegue definir parte das características do 
couro, como por exemplo, maciez, elasticidade, resistência físico-mecânica, enchimento e 
29 
algumas características da flor como toque e desenho do poro. 
7º Tingimento – O tingimento é um processo empregado principalmente para 
conferir ao couro a coloração desejada. 
8º Engraxe - Processo que prossegue ao tingimento. O engraxe interfere, 
diretamente, em características como maciez, elasticidade, flexibilidade, resistência à 
tração e ao rasgo e impermeabilidade. Com esta etapa são encerradas as etapas de 
acabamento molhado. 
9º Secagem e Condicionamento – Em sequência às etapas de acabamento 
molhado, encontram-se as operações que envolvem a redução do teor de água no couro, 
seja de modo natural ou forçado. A secagem reduz a umidade dos couros desde 55% até 
15%, em média. 
Uma vez atingidos os valores pré-fixados de umidade no couro, esses são 
submetidos a um condicionamento que consiste na reposição de água visando atingir a 
quantidade adequada à execução do trabalho mecânico de amaciamento sem afetar o 
sistema fibroso do couro. 
10º Amaciamento – O amaciamento tem como principal objetivo soltar os feixes 
de fibras internas, de forma a permitir que estes percam seu estado de aglutinação, 
característico das etapas de secagem. 
11º Secagem estirada – Como decorrência da eliminação de água ocorre um 
encolhimento da estrutura fibrosa do couro e um enrugamento da superfície, sendo 
necessário o estiramento após a secagem e o amaciamento do couro. 
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Pode ser realizada, também, antecedendo o amaciamento, como a secagem de 
atanados, por exemplo. 
12º Lixamento e desempoamento – Com o lixamento são executadas as devidas 
correções na flor ou no carnal, visando eliminar certos defeitos e melhorar o aspecto do 
material. O lixamento poderá ser leve, ou profundo, dependendo dos defeitos do couro 
ou 
do efeito desejado no mesmo. 
Através do lixamento podem ser realizados artigos como couros tipo “noubuck” (de 
aspecto aveludado), camurças, camurções e raspas luvas. 
Após o lixamento deverá ser feita a eliminação do pó em uma máquina de 
desempoar. 
13º Acabamento propriamente dito - A finalidade primeira do acabamento é a de 
melhorar o aspecto e servir ao mesmo tempo de proteção para o couro. Esta etapa é 
constituída de aplicações de tinta de fundo e cobertura e das prensagens intermediária e 
final. 
Após esta etapa o couro acabado é recortado, medido e segue para a expedição. 
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1.3 A GERAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESÍDUOS DO PROCESSAMENTO 
DAS PELES EM UM CURTUME COMPLETO 
1.3.1 1 SETOR DE RIBEIRA E CURTIMENTO 
Couro salgado 
↓ 
Água → Pré-remolho → resíduo líquido 
↓ 
Pré-descarne → resíduo sólido e líquido 
↓ 
Água, insumos → Remolho→ resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Depilação e Caleiro → resíduo líquido 
↓ 
Descarne → resíduo sólido e líquido 
↓ 
Divisão 
↓ ↓ 
Flor Raspa 
↓ ↓ 
Recorte, Aparas resíduo sólido 
↓ 
Tripa Caleada 
↓ 
Água, insumos → Lavagem → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Desencalagem, Purga → resíduo líquido, gasoso 
↓ 



Água, insumos → Píquel, Curtimento → resíduo líquido 
↓ 
Descanso → resíduo líquido 
↓ 
Couro curtido 
↓ 
Figura 1.7.: Fluxograma do processo no setor de ribeira e curtimento 
Alterações podem ser verificadas em função de cada situação em particular. 
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1.3.2 SETOR DE RECURTIMENTO OU ACABAMENTO MOLHADO 
Couro "wet-blue" 
↓ 
Enxugamento → resíduo líquido 
↓ 
Classificação (pode ocorrer antes do enxugamento) 
↓ 
Rebaixamento → resíduo sólido 
↓ 
Recorte → resíduo sólido 
↓ 
Medida da Massa 
↓ 
Água, insumos → Lavagem → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → 1o Recurtimento → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Desacidulação → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → 2o Recurtimento → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Tingimento → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Engraxe → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Fixação e Lavagem → resíduo líquido 
↓ 
Couro semi-acabado 
Figura 1.8.: Fluxograma do processo no setor de recurtimento ou acabamento molhado. 
Alterações podem ser verificadas em função de cada situação em particular. 
33 
1.3.3 SETOR DE PRÉ-ACABAMENTO E ACABAMENTO 
Couro semi-acabado 
↓ 
Secagem → resíduo líquido 



↓ 
Condicionamento 
↓ 
Amaciamento 
↓ 
Secagem Estirada 
↓ 
Recorte → resíduo sólido, aparas de couro semi-acabado 
↓ 
Lixamento 
↓ 
Desempoamento → resíduo sólido, pó da lixa, material particulado 
↓ 
Acabamento 
Propriamente Dito → resíduo líquido, resíduo gasoso 
↓ 
Prensagem 
↓ 
Recorte → resíduo sólido, aparas de couro acabado 
↓ 
Medição 
↓ 
Expedição 
↓ 
Couro acabado 
Figura 1.9.: Fluxograma do processo no setor de pré-acabamento e acabamento. 
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1.4 A TECNOLOGIA DE CURTIMENTO NO FUTURO 
O perfil da utilização de couro no mundo tem apresentado mudanças significativas 
nas duas últimas décadas. Em 1980 cerca de dois terços do total e couros empregados era 
destinado à fabricação de calçados. Na década de 90 este valor caiu para 45%, e em 
contrapartida cresceu significativamente o emprego de couros para estofamento, 35% 
(Grupo Braspelco, 2000). 
Neste contexto de mudanças ao longo do tempo, de constante temos, por exemplo, 
a estrutura da pele caracterizada por suas regiões distintas, e o caráter anfótero do 
colagênio. 
Segundo dados do Guia Brasileiro do Couro, de 2002, a produção mundial de couro 
tem crescido quase regularmente passando de 291,40 milhões de peles em 1990 para 
323,29 milhões de peles em 2001. No Brasil a produção nacional de couros, em idêntico 
período, passou de 22,00 milhões para 33,50 milhões de peles, com um incremento da 
ordem de 52 %. Ainda segundo os dados do Guia Brasileiros do Couro, 802 são o número 
de estabelecimentos de curtimento e outras preparações do couro em 2000. 
Em um futuro próximo, conceitos novos estão se impondo, o que se prevê é que a 



legislação futura deverá enfocar a idéia de prevenção e controle da poluição integrado a 
um 
desenvolvimento harmônico e sustentável, o que se espera são equipes multidisciplinares 
reunidas buscando soluções integradas para os problemas inerentes à atividade de 
produção, emprego e reaproveitamento de couros após a sua vida útil. 
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2 REMOLHO 
Marina Vergílio Moreira 
2.1 CONCEITO DE REMOLHO 
O remolho ou reverdecimento pode ser conceituado como o processo de limpeza 
e reumectação das peles. Embora o termo reumectação seja usado indistintamente para 
todos os tipos de peles, ele refere-se, mais adequadamente, às peles desidratadas, como 
por exemplo, as conservadas por salga ou secagem. As peles verdes ou as refrigeradas 
apresentam, praticamente, o mesmo conteúdo de água que possuíam no animal vivo, o 
que não caracteriza efetivamente uma reumectação. Entretanto, os demais objetivos são 
os mesmos para todos os tipos de peles. 
Convém afirmar que o conceito simples da etapa de remolho não diminui a 
importância deste processo, que é o primeiro pelo qual passam as peles em um curtume 
e decisivo para as operações e processos posteriores. 
2.2 PRINCIPAIS OBJETIVOS DO REMOLHO DAS PELES 
Segundo BELAVSKY (1965, p.98), o resultado ideal para o curtidor é o bom 
reverdecimento sem perda de substância dérmica. 
São os seguintes os principais objetivos da etapa de reverdecimento ou remolho: 
● Retornar a pele o máximo possível ao estado de pele fresca; 
● Reidratar a pele uniformemente em toda a sua superfície e espessura; 
● Extrair as proteínas globulares; 
● Extrair sujeiras como sangue, esterco entre outras; 
● Extrair eventuais produtos utilizados na conservação (como o cloreto de 
sódio, empregado para a salga, etc.); 
● Possibilitar o pré-descarne; 
● Preparar as peles adequadamente para as operações e processos seguintes. 
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2.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE REMOLHO 
A prática de remolho varia amplamente de um curtume para outro. Todavia 



algumas variáveis devem ser destacadas como: o tipo de equipamento empregado, o 
tipo de pele (bovina, caprina, suína, etc.), a forma e o estágio de conservação e a 
realização, ou não, de pré-descarne nas mesmas. 
A maioria das etapas em um curtume é executada em meio aquoso, requerendo 
movimentação para acelerar o processo, favorecendo o contato das peles com as 
soluções do diferentes produtos químicos empregados. Estes processos são realizados 
em fulões, ou molinetas, ao invés do emprego de tanques (estáticos). 
Os fulões são cilindros ocos empregados para a movimentação da carga de peles 
e do banho. Para facilitar a movimentação da carga os fulões apresentam internamente 
tarugos, ou travessas. 
Foto 2.1.: Vista dos fulões do CT Couro Senai 
Fonte: Karina Paixão 
Além dos fulões podem ser empregados molinetas, que têm formato 
semicilíndrico e onde a movimentação das peles é mais branda que a provocada pelos 
fulões.(Hoinacki, 1989, pp.305- 306). 
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2.4 PRODUTOS QUÍMICOS EMPREGADOS NO REMOLHO 
O principal produto remolhante é sem dúvida a água. Entretanto a condução do 
remolho atual exige o emprego de vários produtos coadjuvantes, sejam para acelerar o 
processo, para reduzir a quantidade de água, ou para evitar o ataque da estrutura fibrosa. 
2.4.1 ADIÇÃO DE AUXILIARES 
Os produtos químicos que normalmente se colocam no banho de remolho podem 
ser classificados em grupos distintos: tensoativos, álcalis, enzimas, sais neutros, ácidos, 
pré-curtentes e bactericidas. 
Quanto à atuação dos produtos mencionados podemos salientar: 
2.4.1.1 ÁLCALIS 
São produtos básicos que aumentam a velocidade de reidratação devido ao 
intumescimento osmótico que causam à pele, formam sabões com as gorduras da pele e 
favorecem a remoção do sistema epidérmico na etapa de depilação e caleiro, acertando 
o pH para a atuação das enzimas proteolíticas. Entre os mais comuns estão o carbonato 
de sódio (soda barrilha) e o hidróxido de sódio (soda cáustica). Produto alcalino como o 
sulfeto de sódio, não é recomendado pela necessidade de oxidação do ânion sulfeto na 
estação de tratamento de efluentes. A substituição do cátion sódio, pelo potássio, é uma 
alternativa interessante em alguns casos. 
2.4.1.2 ÁCIDOS 
Semelhantes aos álcalis, causam intumescimento da pele, embora sejam 
empregados somente no curtimento de peles com pêlo, isto é, com a preservação do 
sistema epidérmico. 
2.4.1.3 TENSOATIVOS 
Capazes de reduzir a tensão superficial da água, provocando a umectação das 
peles, devem, ainda, apresentar características desejáveis como desengraxe, poder 
emulsionante, e dispersante de produtos. Normalmente são misturas sinergéticas de dois 
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ou mais princípios ativos. É importante considerar a biodegradabilidade destes produtos. 



2.4.1.4 ENZIMAS 
Produtos específicos, empregados normalmente em baixas concentrações, que 
atuam em grupos determinados de substâncias, por exemplo, proteínas solúveis 
estruturais ou sobre as gorduras da pele. O emprego de enzimas lipolíticas permite a 
redução dos tensoativos desengraxantes e o das proteolíticas reduzem 
significativamente o tempo de remolho. 
2.4.1.5 BACTERICIDAS 
São produtos que impedem o desenvolvimento das bactérias presentes na água 
de remolho. O seu emprego em uma formulação é recomendado pela atuação de fatores 
que favorecem o desenvolvimento bacteriano, como a temperatura elevada do banho de 
remolho, a contaminação prévia das peles e o tempo de processo longo. 
2.4.1.6 SAIS NEUTROS 
Exercem efeito liotrópico, são importantes para controlar o balanço de água nas 
peles, além de atuarem sobre as proteínas globulares e de exercerem certa função de 
controle bacteriano. Para este controle o sal empregado é o cloreto de sódio. Embora o 
emprego de sal como conservante deva ser reduzido e até eliminado, sua ação nas 
etapas de ribeira é reconhecida e sua substituição nesta etapa deverá ser cuidadosamente 
estudada. 
2.4.1.7 POLIFOSFATOS 
Compostos que exercem função de reduzir significativamente o tempo de 
remolho. Todavia a presença de fósforo deve ser adequadamente controlada no processo 
como um todo, uma vez que vem aumentando o seu emprego em diversas etapas. O 
excesso de fósforo no tratamento biológico, contribuindo para eutrofização. 
2.5 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO DE REMOLHO 
O grau de influência das variáveis que compõem a etapa de remolho, como o 
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tempo, a temperatura, a adição de produtos químicos, entre outros, tem relação direta 
com a matéria-prima, isto é, a estrutura característica da raça, o tipo de conservação e o 
estado das peles. O conhecimento destes fatores, bem como a sua interdependência, é 
decisivo para o estabelecimento da formulação otimizada, com a seleção de quais são os 
produtos mais adequados e suas concentrações. 
2.5.1 QUALIDADE DA ÁGUA 
Dois grupos de substâncias presentes na água merecem atenção pelos problemas 
que podem causar ao curtidor. São eles o elevado conteúdo de matéria orgânica e a 
presença de sais que acarretam dureza à água, principalmente, os íons cálcio e 
magnésio. 
As águas de superfície estão sujeitas principalmente aos problemas decorrentes 
de elevadas quantidades de matéria orgânica e, consequentemente de bactérias, o que 
não acontece com as águas subterrâneas. Nestas estão mais presentes os sais de cálcio e 
magnésio, responsáveis pela dureza da água. 
Os íons que conferem dureza à água são capazes de reagir com as fibras 
colagênicas causando intumescimento indesejável e, também, reagir com a gordura da 
pele formando precipitados resultantes de sabões insolúveis. 
Por outro lado, elevada a quantidade de material orgânico na água significa alto 



teor de bactérias nesta, o que acarreta perda de substância dérmica da pele. 
2.5.2 VOLUME DA ÁGUA 
A quantidade de água, referida sobre a massa das peles tem relação com o tipo 
de equipamento empregado. Desta forma, quanto maior o efeito mecânico de 
bombeamento sobre as peles, menor pode ser o volume de água. Outro fator importante 
para definir o volume de água é o estado da matéria-prima. Assim peles excessivamente 
sujas, desidratadas ou secas, necessitam de maior quantidade de água. 
O volume de água deve ser o mínimo necessário. O emprego de quantidade 
insuficiente de água dificulta a abertura das fibras e, por consequência, as etapas 
seguintes. Por outro lado, o excesso de água acarreta um considerável desperdício. 
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2.5.3 AÇÃO MECÂNICA 
Este processo, realizado mais frequentemente em fulão, mas algumas vezes em 
molinetas, deve ser conduzido de forma lenta, isto é, com velocidade de uma a quatro 
rotações por minuto, a fim de garantir uma reidratação uniforme sem danos à estrutura 
fibrosa. Os fulões de remolho são os mesmos empregados para a depilação e o caleiro e 
têm a largura superior, ou igual ao diâmetro, normalmente. 
2.5.4 TEMPO 
Conforme MOREIRA 
O aumento do tempo de remolho proporciona uma reidratação mais uniforme 
de todas as partes da pele, mas apresenta desvantagens como: redução da capacidade 
de produção, favorecimento do ataque bacteriano, além da saturação do banho quanto 
à sujidade (1994 217). 
Na prática, além do tipo e do estado de conservação das peles, o tempo é 
influenciado diretamente por outros fatores como, por exemplo, a massa das peles, a 
temperatura empregada, o uso de auxiliares, entre outros. 
2.5.5 CLASSIFICAÇÃO DAS PELES 
A classificação de peles visa a padronização de lotes, evitando problemas como 
o remolho excessivo de algumas peles e deficiente de outras. Pode ser feita 
considerando a espessura e a massa das peles. 
2.5.6 TEMPERATURA 
A temperatura do banho de remolho é um dos fatores que reduz de forma 
considerável o tempo de processo, favorecendo a limpeza e velocidade de reidratação 
das peles. Entretanto, a elevação da temperatura provoca contração das fibras 
colagênicas e aumento da atividade bacteriana. A temperatura deste processo situa-se na 
faixa dos 30°C. 
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2.6 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO DE REMOLHO 
A fim de se obter resultados que possam ser reproduzidos é necessário o controle 
do remolho no trabalho diário. Entre estes controles está o pH da pele e do banho, a 
temperatura e a concentração salina do banho. Além destes são realizados testes práticos 
como o teste de flexão da pele (teste do arame), a verificação da perda de pêlos (a perda 
já no remolho indica decomposição protéica indesejável da pele). 
Controles mais específicos podem ser realizados como a identificação e 



contagem de bactérias no banho e nas peles, no início e no fim do remolho e a 
realização de cortes histológicos. Estes últimos visam verificar possíveis ataques à 
estrutura fibrosa. É necessário identificar as bactérias que causam danos à estrutura 
fibrosa, mais especificamente à derme. 
2.7 RESÍDUOS GERADOS NO REMOLHO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS 
O principal resíduo gerado na etapa de remolho trata-se de rejeito líquido, 
resultante da quantidade de água empregada nos processos de pré-remolho, remolho 
propriamente dito e nas lavagens, que antecedem e concluem esta etapa. O volume de 
água empregado nestas etapas corresponde a um valor significativo do volume total 
utilizado no curtume. 
2.8 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS APLICADAS NO REMOLHO 
Em artigo publicado na revista World Leather, Dr German, escrevendo sobre o 
desenvolvimento do curtimento nos próximos vinte e cinco anos, afirma que água, 
sendo um importante meio de transporte e reação, será indispensável aos curtumes. 
Pondera que um decréscimo no consumo poderá ser viável somente através da aplicação 
de uma reciclagem eficiente, prevendo, que o tratamento no final da linha será limitado 
aos efluentes em que não é praticável uma reutilização. 
No Brasil, atualmente, o emprego de reciclagem dos banhos de remolho merece 
especial estudo, uma vez que grande parte das peles que chegam ao curtume está suja 
por impurezas diversas como, sangue, areia e esterco, além da contaminação bacteriana. 
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Este estado das peles resulta em um banho residual extremamente sujo e saturado, o que 
dificulta o seu reaproveitamento. Todavia se for necessário, para o processamento de 
peles salgadas, mais de uma lavagem, o banho subseqüente de pré-remolho pode ser 
reaproveitado como primeiro banho de lavagem da próxima batelada, se as suas 
características (como por exemplo, a salinidade) assim o permitirem. 
O controle do volume de água empregado para as lavagens deverá ser o próximo 
passo a ser considerado por grande parte dos curtumes, que ainda trabalham com 
excessivo consumo de água, realizando lavagens freqüentes, muitas vezes, com porta 
gradeada ocasionando um grande desperdício. 
Em um futuro próximo a automação das operações e dos processos será uma 
ferramenta, melhor aproveitada que deverá ser mais empregada para o controle da 
eficiência da produção dos curtumes, além do balanço de material executado em cada 
etapa. 
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3 DEPILAÇÃO E CALEIRO 
Marina Vergílio Moreira 



3.1 CONCEITO DE DEPILAÇÃO E CALEIRO 
Ao processo de remoção da camada epidérmica e abertura da estrutura fibrosa 
denomina-se de depilação e caleiro. Embora estas etapas sejam consideradas 
conjuntamente, pelo efeito sinergético que apresentam, na realidade tratam-se de duas 
etapas com finalidades distintas (MANZO, 1998, p.151). 
3.2 PRINCIPAIS OBJETIVOS DO PROCESSO DE DEPILAÇÃO E 
CALEIRO 
Os principais objetivos deste processo podem ser assim resumidos: 
● Retirada do pêlo; 
● Remoção da epiderme; 
● Intumescimento e separação das fibras e fibrilas da derme; 
● Promover uma eliminação mais completa da hipoderme no descarne; 
● Ação sobre as gorduras naturais da pele remanescentes do remolho; 
● Modificação das moléculas de colagênio, transformando alguns grupos reativos 
e algumas ligações entre as fibras; 
● Possibilidade de dividir em tripa; 
● Preparação da pele para os processos seguintes, em especial o curtimento. 
A ação dos produtos depilantes sobre os principais constituintes da pele, acima 
mencionada, se encontra descrita no livro Manual Básico de Processamento do Couro 
(1994, pp. 234-239). 
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3.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE DEPILAÇÃO E CALEIRO 
A condução do processo ocorre, normalmente, em meio alcalino. As duas etapas 
são realizadas no mesmo fulão em que foi realizado o remolho. Normalmente, o trabalho 
começa com a adição concentrada dos agentes depilantes e, após, complementa-se o 
banho 
com uma solução de cal. 
Nos processos onde se deseja a imunização do pêlo, parte do hidróxido de cálcio é 
empregada no início do processo. Outras particularidades serão discutidas nos próximos 
itens. 
3.3.1 DEPILAÇÃO 
A depilação ocorre como resultado da hidrólise da queratina que constitui a 
epiderme. Este ataque resulta no rompimento da ponte dissulfeto, com a conseqüente 
degradação da queratina. 
Embora o ponto de ataque do agente depilante seja sobre a ponte dissulfeto, a 
seqüência de aminoácidos que constituem a queratina não está, ainda, clara. Conforme 
MANZO (1998, pp.99-100) a estrutura da queratina da pele e do pêlo é com certeza a mais 
complexa das estruturas protêicas, o que tem dificultado que se tenha uma elucidação 
completa desta. 
A depilação pode ser conduzida de modo a promover a dissolução total da 
epiderme com a destruição total do pêlo, ou com um ataque à queratina mais mole e 
menos 
estrutural do estrato basal. Neste último caso o pêlo é removido praticamente inteiro 
(processo denominado “hair-saving”). 



3.3.2 CALEIRO 
O termo caleiro é empregado particularmente para indicar a ação do hidróxido de 
cálcio sobre o colagênio com a finalidade de potencializar a reatividade deste. Todavia a 
condução dos dois processos em um mesmo banho resulta em um sinergismo que 
maximiza a ação de abertura das fibras colagênicas. 
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3.4 PRODUTOS EMPREGADOS NO PROCESSO DE DEPILAÇÃO E 
CALEIRO 
3.4.1 DEPILANTES 
Os depilantes mais comumente empregados são o sulfeto de sódio, o sulfidrato de 
sódio, os compostos aminados e os complexos enzimáticos. 
A seguir se encontram em ordem crescente de atividade alguns radicais químicos 
depilantes: 
S O3 
-- S-- 
< OH- < Aminas < 
S2 O3 
-- RS- 
3.4.1.1 SULFETO DE SÓDIO 
Devido ao seu poder depilante e efeito na pele é o produto mais empregado como 
agente de depilação na composição das formulações. Sendo um sal básico reage com a 
água, conforme mostra a reação: 
Na2S + H2O = NaHS + NaOH 
Sulfeto Sulfidrato Hidróxido de Sódio 
de Sódio de Sódio ou Soda Cáustica 
O sulfidrato apresenta efeito depilante resultante da reação com os aminoácidos da 
queratina da pele e a soda cáustica apresenta forte ação intumescente sobre as fibras, 
além 
de reagir com os ácidos graxos da pele formando sabão de sódio. 
Normalmente o sulfeto é empregado na quantidade de 1 a 3% sobre a massa da 
pele, com uma concentração comercial do sulfeto de sódio da ordem de 50% a 60%. 
Em processos convencionais, onde são empregados 3% do produto, resta no banho 
residual cerca de 50% da quantidade empregada. 
O efluente resultante dos banhos de depilação apresenta valores elevados de 
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Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5). 
Explica-se o fato pela elevada carga residual do sulfeto remanescente no banho e pela 
presença dos compostos resultantes da hidrólise da queratina (compostos de média 
biodegradabilidade, que conferem a este efluente elevada carga orgânica poluidora). 
A massa de oxigênio a ser fornecida ao sistema, conforme reação de oxidação 
catalítica mais provável, deve obedecer à relação: 
4S-- + 3 O2 → 2 S2O3 
-- 
Ânion sulfeto Ânion tiossulfato 



Conforme CLAAS e MAIA: 
Esta relação implica que para cada mol de S--, estequiometricamente, 0,75 mol de 
oxigênio deverá ser ofertado ao sistema. Na prática, por motivo de segurança, adota-se 
uma relação de 1:1, o que requer um excedente de oxigênio considerável (1994, p.117). 
O sulfeto presente nos despejos de curtumes é um composto muito tóxico, que por 
redução do pH forma o gás sulfídrico, produto mais denso que o ar, que se respirado por 
um certo tempo, na proporção de 1 parte para 1000 de ar é fatal (CLAAS e MAIA; 1994, 
pp.112-113). 
A tendência, já utilizada por boa parte de curtumes brasileiros é a redução do teor 
de sulfeto nas formulações de depilação e a reciclagem ou reutilização dos banhos. A 
comparação da oferta de sulfeto em um processo convencional com um outro, que 
emprega 
uma quantidade otimizada deste produto em combinação com outros agentes depilantes, 
pode ser assim resumida: 
Quadro 3.1.: Comparação da oferta de sulfeto, para um percentual de 180 % de banho. 
Tipo de processo Oferta de Na2S 
comercial 
Oferta em mg/ litro 
de Na2S impuro 
(60%) 
Oferta em mg/ litro de 
Na2S puro 
Redução de Sulfeto 1,2 % 6,7 g/l Aproximadamente 4 g/l 
Depilação somente 
com sulfeto 3,0 % 16,7 g/l Aproximadamente 10 g/l 
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3.4.1.2 SULFIDRATO DE SÓDIO 
Produto de elevado poder depilante sem, no entanto, apresentar o efeito 
intumescente do sulfeto, devido a sua menor alcalinidade. Pode ser empregado em 
combinação com o sulfeto de sódio. 
3.4.1.3 COMPOSTOS DE AMINAS 
As aminas, analogamente, ao sulfeto, agem não apenas na queratina, mas, também, 
sobre as fibras colagênicas, participando do processo. Sua alcalinidade reduzida resulta 
em 
maior abertura da pele e diminuição do intumescimento da estrutura fibrosa, em 
comparação com o processo tradicional de cal e sullfeto. 
É importante lembrar que durante o processo de depilação e caleiro ocorre uma 
redução dos grupos amino pertencentes aos grupos amídicos, dos aminoácidos aspargina 
e 
glutamina , com a consequente formação de compostos de aminas (MOREIRA, 1994, pp. 
237-238). É por esta formação que a reciclagem dos banhos de depilação, ou o emprego 
de 
caleiros velhos, favorece a obtenção de tripas mais abertas e menos intumescidas. 
Essa desaminação altera a difusão e a fixação dos produtos curtentes, pois modifica 



pontos de reatividade. 
Conforme MANZO as aminas alifáticas primárias e secundárias que vinham sendo 
empregadas durante muitos anos, dificilmente seguirão sendo empregadas, pelo impacto 
ambiental que provocam (1998 p.154). 
Conforme HEIDEMANN, compostos de dimetilamina estão ligados à formação das 
carcinogênicas nitrosaminas no ar dos setores de ribeira, o que impossibilita seu uso. Hoje 
se acredita que as hidroxilaminas não formam nitrosaminas, podendo estas ser utilizadas 
em misturas com sulfeto ou com tiocompostos (pp. 188- 189). 
3.4.1.4 COMPLEXOS ENZIMÁTICOS 
Os complexos enzimáticos agem sobre a epiderme e o folículo piloso, sobre a 
queratina previamente atacada pelo sulfeto e sobre as proteínas interfibrilares. 
São produtos que tem diversas possibilidades de aplicação, entre as quais 
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destacamos os processos: 
● Convencionais, onde se deseja melhorar a qualidade do processo. 
● De depilação com preservação do pêlo (“hair-saving”). 
● Com destruição do pêlo de um modo geral, para reduzir a oferta de sulfeto e 
sulfidrato. 
Entre as vantagens podemos destacar: 
● Possibilidade de redução de sulfeto ou sulfidrato necessário à depilação 
(dosagens de 1,0% a 1,5% de sulfeto de sódio com concentração comercial de 
50%); 
● Água residual mais limpa, principalmente, se tratando de processos conduzidos 
sem destruição do pêlo (“hair-saving”); 
● Maior limpeza da flor e fácil eliminação da raiz do pêlo; 
● Melhora do rendimento da superfície; 
● Tripas mais macias; 
A tecnologia moderna busca empregar quantidades de enzimas dosadas e 
controladas, de modo que o processo está mais seguro que os processos até então 
empregados (MANZO, pp.155- 158). 
3.4.2 PRODUTOS DE CALEIRO 
O principal produto é sem dúvida o hidróxido de cálcio com uma oferta do produto 
comercial da ordem de 15 até 20 g/ litro, para um sistema convencional, sem 
reaproveitamento de banho. Podem ser agregados produtos dispersantes da cal. 
A solubilidade da cal no banho é pequena e decresce, ligeiramente, com o aumento 
da temperatura conforme mostra a tabela: 
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Quadro 3.2.: Relação da solubilidade da cal com a temperatura (BASF, 3. ed). 
Temperatura 
ºC 
Ca O 
g/litro 
Ca (OH)2 
g/litro 



10 1,25 1,66 
15 1,22 1,62 
20 1,18 1,56 
25 1,13 1,49 
30 1,09 1,44 
Após o caleiro parte do cálcio encontra-se quimicamente combinado com o 
colagênio. 
3.4.3 ADIÇÃO DE AUXILIARES 
Os produtos químicos que podem ser colocados no banho são tensoativos, 
dispersantes e produtos que afetam a solubilidade do hidróxido de cálcio, como, por 
exemplo, o açúcar. 
Produto como o açúcar é dispersantes da cal. O aumento da solubilidade do 
hidróxido de cálcio com o emprego de açúcar é observado na tabela a seguir: 
Quadro 3.3: Mudança da solubilidade da cal com a adição do açúcar (BASF, 3. ed). 
Adição de açúcar Ca (OH)2 
0 % 1,56 g/l 
0,5 % 1,88 g/l 
1,0 % 2,05 g/l 
1,5 % 2,30 g/l 
2,0 % 2,73 g/l 
2,5 % 3,31 g/l 
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Quanto à atuação dos produtos mencionados esta se encontra descrita no capítulo 
de remolho no item 2.4. Nessa etapa não são adicionados produtos bactericidas em 
função 
da elevada alcalinidade do banho. 
3.5 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO DE DEPILAÇÃO E 
CALEIRO 
Os seguintes fatores são decisivos para a condução do processo: 
3.5.1 VOLUME DA ÁGUA 
Conforme MOREIRA: 
A quantidade de água neste processo tem dois efeitos de grande importância: a 
concentração dos produtos no banho e o inchamento da pele. A concentração dos 
produtos 
é diminuída a medida em que se aumenta o volume de água. Salienta-se que o volume do 
banho não se refere somente à água adicionada, mas também à água que resta no fulão, 
após escorrer o banho de remolho. 
Quanto ao inchamento da pele, este pode ser controlado através do volume de água 
empregado, de forma que elevada concentração de produtos químicos é desejável no 
início 
do processo, porque se obtém uma rápida depilação. Entretanto o inchamento é 
insuficiente, o que determina um aumento da quantidade de água, após a prévia 
depilação. 
Deve-se evitar pouca quantidade de banho durante tempo muito longo, o que 



prejudica as peles. No entanto, quantidades elevadas de água causam diluição excessiva 
de 
produtos e aumento do volume de água a tratar. (MOREIRA; 1994, p.247). 
O volume de banho empregado é da ordem de 160% a 200 %, excluídos a lavagem 
final. 
3.5.2 AÇÃO MECÂNICA 
A ação mecânica deve ser suficiente para se obter uma distribuição adequada dos 
produtos químicos e um leve atrito entre as peles, o que favorece a limpeza e abertura 
das 
fibras. Normalmente se emprega o mesmo fulão de remolho, com uma baixa velocidade, 
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isto é, entre uma a quatro rotações por minuto, de forma não contínua, pois nesta etapa 
as 
peles encontram-se muito sensíveis ao dano mecânico. Após a adição dos produtos se 
roda 
o fulão cerca de 5 minutos a cada hora. Este processo se estende por cerca de 16 horas. 
Foto 3.1.: Fulão. 
3.5.3 TEMPO 
O aumento do tempo proporciona uma abertura mais uniforme da estrutura fibrosa. 
Em geral o tempo total necessário é de cerca de 16 a 22 horas (o tempo aumenta com o 
aumento de massa das peles), embora a depilação se realize nas primeiras duas a três 
horas. 
3.5.4 TEMPERATURA 
A temperatura do banho é de extrema importância já que a elevada alcalinidade do 
meio acarreta uma certa desestabilização intermolecular influenciada diretamente pela 
elevação da temperatura. A temperatura deste processo situa-se na faixa dos 22 até 25°C. 
3.6 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO DEPILAÇÃO E 
CALEIRO 
Podemos avaliar a etapa em relação a três aspectos distintos: 
● Avaliação da tripa caleirada e depilada; 
● Análise do banho residual; 
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● Controle do rendimento da área obtida; 
● A maior ou menor facilidade em conduzir as operações e processos seguintes. 
3.7 RESÍDUOS GERADOS NO PROCESSO E SUAS 
CARACTERÍSTICAS 
O principal resíduo gerado nesta etapa trata-se de rejeito líquido, isto é, a 
quantidade de banho residual. Nesta etapa, a exemplo da anterior, o volume de água 
empregado corresponde a um valor significativo do volume total de água utilizado no 
curtume. 
Trata-se não apenas da água empregada no processo, como, também da água 
utilizada na lavagem final. 
Segundo CLAAS e MAIA a caracterização do banho de caleiro pode ser tipificada 
por: 



Quadro 3.4: Caracterização de Banho de Caleiro 
Componentes Banho Inicial Banho Final 
Na2 S 3 % 1,5 % 
Ca (OH)2 2 % 1,2 % 
Nitrogênio Total 0,5 % 
Na Cl 0,8 % 
Matéria Graxa 0,35 % 
Resíduo Seco 5 % 7 % 
pH 12,8 12,7 
DQO 60.400 mg/l 
DBO5 24.500 mg/l 
Sólidos Suspensos 42.900 mg/l 
Fonte: CLAAS e MAIA; 1994, pp. 81- 84. 
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A análise da tabela mostra uma idéia da carga orgânica e inorgânica que poderá ir 
para a estação de tratamento, se não forem reutilizados os banhos. 
3.8 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS APLICÁVEIS AO PROCESSO 
A tecnologia tradicional, empregada para o processo de depilação e caleiro, acarreta 
elevada carga poluidora ao efluente. O emprego de tecnologias limpas aponta para a 
reutilização do banho residual, mediante reciclagem do banho e, também, para sistemas 
sem destruição dos pêlos, do tipo “hair-saving”, além do emprego de sulfeto de sódio 
comercial em cerca de 1,2 -1,5%, no máximo. 
A seguir apresentamos um esquema, extraído do livro Orientações básicas para 
tratamento de efluentes de curtume, uma alternativa simplificada de reciclagem dos 
banhos 
de depilação e caleiro. (1991, p.15). 
Em função do teor de gordura removido da pele neste banho é oportuno acrescentar 
à instalação uma caixa de gordura, ou separador de óleos e graxas. 
Figura 3.1.: reciclagem dos banhos de depilação e caleiro. 
Para sistemas de trabalho em que se adote o “hair-saving”, isto é, a não destruição 
total do pêlo, é necessária a separação do pêlo no início do processo, o que poderá ser 
feito 
através do uso de fulão com capacidade de filtração para a separação do resíduo sólido. 
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Em trabalho apresentado em congresso do ICT-“International Council of Tanners”, 
a empresa BASF apresenta uma comparação dos despejos de dois processos de depilação 
e 
caleiro com e sem destruição total do pêlo, a qual reproduzimos a seguir: 
Quadro 3.5: Comparação de dois sistemas de depilação. 
PARÂMETRO 
ANALISADO “HAIR-SAVING” PÊLO 
DESTRUÍDO DIFERENÇA 
DQO mg O2/ litro 20- 25.000 50- 60.000 - 59% 
DBO5 mg O2/ litro 10- 12.000 Aproximadamente 



30.000 -63% 
H2 S mg/ litro Aproximadamente 
2.000 
Aproximadamente 
4.000 - 59% 
NKT mg/ litro Aproximadamente 
3.500 
Aproximadamente 
5.500 - 36% 
Ca O mg/ litro Aproximadamente 
8.000 
Aproximadamente 
15.000 - 47% 
A análise dos resultados mostra uma redução significativa no despejo gerado nos 
parâmetros indicativos da poluição de um curtume, demonstrando a diminuição da carga 
tóxica. 
No sistema de depilação com destruição parcial do pêlo, o aproveitamento do 
resíduo contendo os pêlos na agricultura tem como fator limitante para o seu 
aproveitamento o elevado conteúdo de sal. 
O processo Darmstadt, desenvolvido primeiramente nesta cidade alemã em 1972, 
realiza uma depilação com afrouxamento do pêlo em tempo brevíssimo. Em pouco tempo 
a 
pele é depilada, lavada, descarnada, dividida e em seguida submetida a um tratamento 
com 
peróxido de sódio para a limpeza da flor. A solução depilante contendo sulfeto de sódio é 
reciclada, após complementação do banho. A duração total do processo até o curtimento 
é 
de apenas 24 horas. Entretanto a indústria curtidora não adota este sistema, que 
apresenta 
mudanças significativas em relação ao sistema convencional empregado em fulão. Este 
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sistema deverá ser, ainda, objeto de estudo. 
Nos dias atuais a redução drástica e necessária do impacto ambiental no curtume é 
conseguida com sucesso, através de um estudo criterioso envolvendo, a saúde 
ocupacional 
dos operadores e o risco da etapa, o balanço energético e de material aplicado ao 
processo, 
a capacidade de reutilização, ou reciclagem, dos resíduos gerados, a obtenção do produto 
de acordo com os requisitos de qualidade e o custo da etapa. 
A forma de condução dos trabalhos de maneira equilibrada pode garantir uma redução 
oportuna e significativa no impacto ambiental gerado, sem prejuízo à qualidade final do 
couro. 
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4 DESCARNE 
Marina Vergílio Moreira 
4.1 CONCEITO DA OPERAÇÃO DE DESCARNE 
O descarne é uma operação mecânica que retira a camada inferior da pele, o tecido 
subcutâneo, também denominado de hipoderme. Esta camada une a pele ao corpo do 
animal e constitui cerca de 15% da espessura total da pele fresca (HOINACKI, 1994 p.41). 
4.2 OBJETIVOS DA OPERAÇÃO DE DESCARNE 
Entre os principais objetivos da etapa de descarne devem estar: 
● A retirada do tecido subcutâneo, que não pode ser estabilizado pelas etapas de 
curtimento. 
● A maior abertura das peles, uma vez que o material subcutâneo as mantém 
fechadas. 
● A facilidade de penetração dos produtos químicos. 
● O aproveitamento econômico do resíduo sólido, a carnaça. 
4.3 COMPOSIÇÃO DA CAMADA SUBCUTÂNEA 
A hipoderme é constituída de tecido adiposo, tecido muscular, nervos, vasos 
sanguíneos e proteínas. As proteínas encontradas nesta camada são o colagênio e a 
elastina. 
4.4 ESTRUTURA DA CAMADA SUBCUTÂNEA 
Esta camada apresenta estrutura mais frouxa que a derme, estando as fibras 
dispostas paralelamente à superfície. 
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4.5 ELIMINAÇÃO DA CAMADA 
A estrutura da camada não permite o seu aproveitamento, devendo a mesma ser 
eliminada nas etapas de ribeira. 
Após a retirada do tecido subcutâneo à parte inferior da pele é denominada de 
carnal, uma vez que originalmente estava aderida à carne do corpo do animal. O resíduo 
removido é denominado de carnaça. 
A operação pode ser efetuada com as peles em diferentes estágios, que são: 
● Estágio de pele crua, logo após o abate do animal (pré-descarne). 
● Pele crua já tendo sofrido algum tipo de conservação, como salga ou secagem 
(pré-descarne). 
● Após as etapas de depilação e caleiro (descarne ou redescarne). 
4.6 CONDUÇÃO DA OPERAÇÃO DE DESCARNE 
A condução da operação é realizada de acordo com o estágio em que as peles são 
descarnadas. 
4.6.1 ESTÁGIO DE PELE CRUA LOGO APÓS O ABATE DO ANIMAL 
A condução desta maneira é a mais favorável para o curtume, pois permite menor 



custo de transporte e uma classificação mais exata, uma vez que o carnal está mais limpo. 
Além disto são evitadas possíveis manchas de gordura na pele, ocasionadas pelo 
aparecimento de ácidos graxos livres. A acidez livre comprometer a qualidade do sebo. 
Se compararmos esta operação de pré-descarne, realizada logo após o abate do 
animal com a do descarne ou redescarne, deve-se acrescentar, ainda, as vantagens que 
apresenta a forma de operação, descritas a seguir (item 4.6.2). 
4.6.2 PELE CRUA JÁ TENDO SOFRIDO ALGUM TIPO DE 
CONSERVAÇÃO 
Esta operação é realizada com peles que sofreram algum tipo de conservação, como 
67 
a salga e a secagem, por exemplo. Neste caso é necessário que se realize um pré-remolho, 
para limpar, reidratar parcialmente as peles e eliminar parte do sal (para o caso das peles 
salgadas), o que pode ser realizado em equipamento específico. 
Conforme KIEFER: 
Há vantagens palpáveis com a realização do pré-descarne: 
● Manuseio facilitado (peles não escorregadias, isentas de álcalis) exigindo 
menor esforço dos operários; 
● Penetração mais rápida e uniforme dos produtos químicos adicionados a seguir 
na ribeira; 
● Menor risco de sobrecarregar a flor com produtos químicos, os quais têm 
acesso ao interior da pele agora também pelo carnal; 
● Sensível aumento de elasticidade da flor e melhor distribuição dos produtos 
químicos nas etapas de acabamento molhado, inclusive; 
● Valorização do sebo e da proteína da hipoderme (1994 pp. 257-258). 
As aparas de peles que sofreram o pré-descarne apresentam uma coloração menos 
amarelada, o que facilita o seu aproveitamento como material protéico (farinha e 
"dogtoys"). 
4.6.3 APÓS AS ETAPAS DE DEPILAÇÃO E CALEIRO 
Este descarne apresenta como vantagens uma eliminação mais completa da 
hipoderme, pois as peles encontram-se mais inchadas e intumescidas pelos álcalis. 
Há uma considerável redução no fluxo, se o compararmos o procedimento de um 
único descarne, com um outro em que se necessite efetuar o pré-remolho. O esquema 
abaixo compara um processo com pré-descarne (esquerda) com um outro que só realiza o 
descarne (direita): 
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Pré-remolho 
↓ 
Descarregar 
↓ 
Pré-descarne 
↓ 
Carregar o Fulão 
↓ 
Carregar o Fulão 



↓ 
Remolho 
↓ 
Remolho 
↓ 
Depilação e Caleiro 
↓ 
Depilação e Caleiro 
↓ 
Descarregar o fulão 
↓ 
Descarregar o fulão 
↓ 
Descarne 
↓ 
Descarne 
↓ 
Descarregar o fulão Descarregar o fulão 
Figura 4.1.: Comparação entre processos com pré-descarne e só com descarne. 
Contudo são várias as desvantagens na realização somente do descarne, das quais 
convém destacar: 
● Menor valorização do sebo e da proteína. A gordura ao reagir com cálcio forma 
sabões de difícil solubilidade. O sebo retirado da carnaça é rico em oleína, que 
pode ser obtida após separação da estearina e posterior refino. Esta pode ser 
modificada quimicamente, resultando em óleos de excelente qualidade para 
determinados tipos de couro. 
● Aumento de massa (corriqueiramente denominado de peso) e superfície 
escorregadia, dificultando o manuseio das peles. Este resultado é conseqüência da 
ação dos álcalis e da água. 
● Barreira para a penetração dos produtos pelo carnal. 
● Manuseio mais difícil. 
● Risco de sobrecarregar a flor com produtos químicos. 
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4.7 MECANISMOS AUXILIARES DA OPERAÇÃO 
Os dispositivos mecânico-pneumáticos de transporte das peles dos fulões para as 
máquinas de descarne e desta para a etapa seguinte, reduzem a mão-de-obra e aumenta 
a 
produção, o mesmo acontecendo com o trabalho realizado em máquinas contínuas. 
4.8 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Do livro Manual Básico de Resíduos Industriais de Curtume (CLAAS e MAIA, 
p.67) podemos extrair os dados que mostram a composição aproximada da carnaça obtida 
do pré-descarne e do descarne. 
Quadro 4.1.: Composição média da carnaça 
Composição Química Aproximada 



Resíduo Umidade 
% 
Matéria Graxa 
% 
Matéria 
Mineral 
% 
Proteína 
% 
Resíduo 
Seco 
% 
Carnaça do 
Pré-descarne 80 07 03 10 20 
Carnaça do 
Descarne 80 06 05 09 20 
Verifica-se, em base seca, que a composição média da carnaça é formada por 45% a 
50% de proteína (colagênio e elastina) e de 30% a 35% de material graxo. 
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4.9 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS APLICÁVEIS À OPERAÇÃO 
A situação mais favorável é o pré-descarne realizado em peles verdes, ou “in 
natura”, no próprio frigorífico, ou no curtume se a distância, ou o processo de 
conservação 
assim permitirem. Esta é uma condição, ainda rara em nosso país. Este sistema permite 
obter resíduos de melhor qualidade, o que concorre para a valorização destes. 
As peles pré-descarnadas no frigorífico têm seu peso reduzido, o que influi 
positivamente na redução do custo de transporte. Não se descarta, no entanto, a 
necessidade de executar um redescarne no curtume, para a remoção da carnaça residual, 
após a etapa de depilação e caleiro. 
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5 DIVISÃO 
Marina Vergílio Moreira 
5.1 CONCEITO DA OPERAÇÃO DE DIVISÃO 
A divisão é uma operação que tem como finalidade dividir as peles ou couros em 
duas ou mais camadas paralelas à flor (horizontal). A camada superficial é denominada 
flor 
e a inferior recebe o nome de raspa. 
A divisão da pele pode ser realizada, em tese, no estado de pele remolhada ou 
fresca após o pré-descarne, caleirada após o descarne, depois do píquel ou, ainda, após o 
curtimento ao cromo. Entretanto, na prática atual, a divisão é realizada em duas 
situações, 
no estágio de tripa caleirada, ou após o curtimento ao cromo. 
5.2 OBJETIVOS DA OPERAÇÃO DE DIVISÃO 
Os principais objetivos da etapa de divisão são: 
● O maior rendimento de área possível; 
● A menor perda de substância couro na rebaixadeira. 
5.3 CONDUÇÃO DA OPERAÇÃO DE DIVISÃO 
A condução da operação é realizada com uma navalha sem fim em forma de fita. A 
pele (ou couro) é introduzida entre o rolo de transporte e o rolo articulado e 
paralelamente 
ao eixo dos mesmos, circula a navalha sem fim. A mesma é forçado a passar entre os 
rolos, 
sendo então submetida ao corte. A navalha está em constante movimento. 
5.4 RESULTADO DA OPERAÇÃO 
Os resultados da operação são duas camadas: a flor (camada superior) e a raspa 
(camada inferior) A espessura da flor depende do artigo que se deseja fabricar. A partir da 
camada inferior ou raspa, podem ser obtidos couros acamurçados. Se a divisão for 
realizada em mais de duas camadas, a camada intermediária é denominada de entremeio, 
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que representa uma camada de menor resistência, no que se refere às propriedades 
físicomecânicas. 
5.5 CONDUÇÃO DA OPERAÇÃO 
5.5.1 FLUXOGRAMA DE OPERAÇÃO 
A condução da operação é realizada de acordo com o estágio em que estas são 
dividas, isto é, caleirada ou curtida, conforme mostram os fluxos abaixo. 
DIVISÃO EM TRIPA 
↓ 
Pré-remolho 
DIVISÃO EM “WET-BLUE” 



↓ 
Pré-remolho 
↓ ↓ 
Pré-descarne 
↓ 
Pré-descarne 
↓ 
Remolho 
↓ 
Remolho 
↓ 
Depilação e Caleiro 
↓ 
Depilação e Caleiro 
↓ 
Descarne Descarne 
↓ ↓ 
Divisão Desencalagem, Purga 
↓ 
Píquel 
↓ 
Curtimento 
↓ 
Divisão 
Figura 5.1.: Fluxograma de divisão 
Conforme Kiefer: 
Há vantagens e desvantagens nos dois casos, sejam do ponto de vista da 
racionalização do trabalho dentro do curtume, ou da qualidade e das propriedades do 
couro 
obtido (1994, p. 266). 
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5.5.2 O MOMENTO DA DIVISÃO 
5.5.2.1 DIVISÃO EM TRIPA CALEIRADA 
Quadro 5.1.: Vantagens e desvantagens da divisão em tripa. 
Vantagens Desvantagens 
Maior rapidez nos processos seguintes. Menor precisão de espessura. 
Maior rendimento de área. Menor aproveitamento das raspas. 
Versatilidade no uso da flor e da raspa, 
que são processadas diferentes. 
Maior necessidade de mão-de-obra 
(peles não escorregadias). 
Menor incidência de rugas. Maior dificuldade de classificação. 
5.5.2.2 DIVISÃO EM “WET-BLUE” 
Quadro 5.2.:Vantagens e desvantagens da divisão em “wet-blue”. 



Vantagens Desvantagens 
Maior facilidade de classificação. Diminuição da área aproveitável. 
Menor necessidade de mão-de-obra Tempo maiores nas etapas até o 
curtimento. 
Maior produção horária da máquina. Aumento no consumo de produtos nas 
etapas até o curtimento. 
Maior precisão de espessura. Possível prejuízo de características 
como finura da flor. 
Menor perda de substância pelo 
rebaixamento. 
Aumento no consumo de energia, 
devido ao maior tempo, nas etapas até 
o curtimento. 
Maior resistência da raspa obtida. 
Processo contínuo em um só fulão. 
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5.6 MECANISMOS AUXILIARES DA OPERAÇÃO 
A automatização da etapa se dá através da retirada mecânica da pele com auxílio do 
rolo extrator na saída da máquina. Conforme Kiefer a divisora é, entre as máquinas de 
curtumes, a que mais depende da habilidade e destreza dos homens que a operam, 
quando 
se busca precisão e qualidade (1994, p. 269). 
5.7 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
5.7.1 APARAS CALEADAS 
Do livro Manual Básico de Resíduos Industriais de Curtume (Claas e Maia, p.502) 
podemos extrair os dados que mostram a composição aproximada das aparas caleadas: 
Quadro 5.3.: Composição média da carnaça. 
Composição Química Aproximada das Aparas 
Umidade Matéria Graxa Matéria 
Mineral Proteína Resíduo 
Seco 
75 % 0,3 % 2,2 % 22,5 % 25 % 
Verifica-se que, em base seca, a composição média da carnaça é formada por 90% 
de proteína, 8,8% de substâncias minerais e 1,2% de material graxo. O elevado conteúdo 
protéico determina o seu emprego em materiais nobres, tanto para a indústria 
alimentícia, 
na fabricação de gelatinas, invólucros comestíveis de embutidos e produtos para 
alimentação canina, como na fabricação de produtos cosméticos e farmacêuticos. 
Devido à natureza do colagênio os resíduos de aparas caleadas podem ser 
empregados para a fabricação de colas. Para maiores informações do processo, sugere-se 
a 
leitura de BELAVSKY (1965, p.304-310). Todavia, sem dúvida, é a indústria alimentícia, 
em particular a de gelatinas, a que mais utiliza estas aparas. 
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As aparas caleadas podem chegar a 80 Kg/ tonelada de pele salgada, sendo 
absorvidas, totalmente, pela indústria (CLAAS e MAIA, 1994, p.503). 
5.7.2 APARAS WET-BLUE 
Este resíduo apresenta menor potencial econômico de aproveitamento em relação 
ao anterior. Seu emprego direto é semelhante ao emprego do farelo da rebaixadeira. Seu 
emprego valorizando seu material protéico só pode realizado mediante o descurtimento. 
A 
recuperação do cromo pode gerar um resíduo praticamente isento de cromo (SPRINGER, 
1985, p.15). 
As aparas curtidas podem chegar a 115 Kg/ ton de pele salgada (CLAAS e MAIA, 
1994, p.505). 
A atividade de transformação de peles “in natura” em couros gera quantidade 
apreciável de resíduos, independentemente do processo produtivo empregado. Em que 
pese 
esta afirmação é possível a minimização cuidadosa e a busca constante da valorização do 
resíduo gerado. As pesquisas desenvolvidas neste sentido têm contribuído para a busca 
em 
atingir estes objetivos, todavia pesquisas permanentes devem ser desenvolvidas para a 
redução da carga poluidora, ainda, gerada em nossos curtumes. 
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6 DESENCALAGEM 
Marina Vergílio Moreira 
6.1 CONCEITO DE DESENCALAGEM 
Após as etapas de remolho, depilação, caleiro, descarne e divisão, as peles, agora, 
denominadas tripas, devem ser preparadas para receber o curtente, para isto devem ter 
sua 



alcalinidade reduzida, o que começa na desencalagem. 
Embora o termo desencalagem sugira apenas a remoção da cal hidratada (hidróxido 
de cálcio), trata-se de um conceito mais amplo. A etapa de desencalagem deve ser 
entendida como o processo de redução da alcalinidade da tripa, que foi provocada, 
principalmente, pela depilação e pelo caleiro. 
Os compostos alcalinos terrosos, como o hidróxido de cálcio, encontram-se tanto 
depositados como quimicamente combinados. A remoção dos compostos depositados 
entre 
as fibras pode ser realizada por lavagem, enquanto que, a eliminação dos íons ligados 
quimicamente acontece através de compostos de reação ácida. 
Na etapa de desencalagem o pH é reduzido, freqüentemente, de 12,5 para valores 
que variam de 7,5 – 8,5 , o que resulta em uma fraca alcalinidade. 
6.2 OBJETIVOS DO PROCESSO DE DESENCALAGEM 
Entre os principais objetivos da etapa estão a: 
● Redução ou a completa remoção do cátion cálcio; 
● Eliminação dos ânions sulfeto e sulfidrato residuais; 
● Retirada dos restos de materiais resultantes da degradação do sistema 
epidérmico. 
● Redução do pH fortemente alcalino até um pH de fraca alcalinidade, com o 
intuito de favorecer a atuação das purgas pancreáticas, que tem sua eficiência 
máxima em pH próximo a 8,0 (HOINACKI, 1994, p. 292). 
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Conforme BIENKIEWICZ a lavagem inicial retira os produtos solúveis como o 
sulfeto de sódio residual, as impurezas resultantes da degradação do sistema epidérmico, 
além da cal não quimicamente combinada. A lavagem elimina dois terços da cal que 
estava 
na pele (1983 p.293). 
6.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE DESENCALAGEM 
A condução do processo é realizada em duas etapas em seqüência: a lavagem com 
água como agente principal e a desencalagem química feita através da reação de produtos 
de reação ácida que reagem com a cal. 
Segundo HOINACKI (1994, p.281) 0,6 a 1% da cal empregada, valor expresso em 
óxido de cálcio, resta na tripa após a lavagem. 
Para uma formulação convencional, onde são empregados 3,5% de hidróxido de 
cálcio comercial, restam cerca de 30% da oferta deste produto. 
6.3.1 FORMA DE EXPRESSAR A CAL RESIDUAL NA TRIPA 
O teor de cálcio na tripa, após a lavagem, pode ser expresso como: 
Quadro 6.1.: Formas de expressar o teor de cálcio na tripa. 
Forma de Expressar Variação % Teor Médio % 
Cálcio 0,4 - 0,7 0,6 
Óxido de cálcio, 
ou cal virgem. 0,6 - 1,0 0,8 
Hidróxido de cálcio, cal 
hidratada, ou cal apagada. 0,8 - 1,3 1,1 



6.4 PRODUTOS DESENCALANTES 
Além da água que deverá remover os produtos não combinados quimicamente, 
conforme mencionado anteriormente, são empregados produtos de reação ácida. 
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6.4.1 AGENTES DESENCALANTES 
Na etapa de desencalagem os principais agentes são compostos de fraca até média 
força ácida. São os seguintes os principais agentes que podem fazer parte de formulação 
de 
agentes desencalantes: 
Quadro 6.2.: Exemplos Práticos de Desencalantes. 
Função Química Exemplos 
Ácido Lático, Acético, Adípico, Glicólico, Cítrico. 
Óxido Ácido Gás Carbônico, ou Dióxido de Carbono. 
Sal de Ácidos Inorgânicos Cloreto de Amônio, Sulfato de Amônio, 
Metabissulfito de Sódio. 
Sal de Ácidos Orgânicos Lactatos, Acetatos. 
Outros compostos Ésteres de ácidos dicarboxílicos. 
6.4.2 A ESCOLHA DOS PRODUTOS 
A escolha dos produtos desencalantes depende de fatores como: 
● O poder tamponante do produto. Observa-se que produtos mais ácidos 
dificultam a diminuição do intumescimento da tripa, necessária nessa etapa. 
● A solubilidade do sal de cálcio formado, o que facilita a sua remoção. 
● O preço do produto, relacionado com o custo do processo. 
● O poder neutralizante do produto, também conhecido como o poder desencalante 
do mesmo. Este é definido como a relação da quantidade de produto capaz de 
neutralizar a cal, obtido através do cálculo estequiométrico. 
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A tabela abaixo mostra o poder desencalante de alguns produtos, considerando a 
pureza destes 100%. 
Quadro 6.3.: Poder desencalante de produtos a 100%. 
Produto 
(concentração 100%) 
Poder Desencalante 
(kg de produto/ kg de hidróxido de cálcio) 
Cloreto de amônio 1,45 
Sulfato de amônio 1,78 
Ácido lático 2,43 
Dióxido de carbono 1,19 
Observa-se que quanto menor a quantidade de produto para neutralizar um 
quilograma de cal, maior o poder de neutralização do produto. 
● O efeito sobre as peles (lisura da flor, coloração da tripa, etc.). 
● O impacto ambiental que o uso do produto acarreta e suas conseqüências para o 
meio ambiente. 
● A toxidez do insumo desde a sua fabricação até o seu emprego. 



● A operacionalização do processo. 
De uma forma genérica podemos afirmar que uma formulação de desencalagem, na 
prática, é feita de uma mistura de produtos buscando-se um equilíbrio na composição do 
processo buscando as vantagens das características de cada produto componente da 
fórmula desencalante. 
6.5 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO DE DESENCALAGEM 
São os seguintes os principais fatores, além do mencionado no item anterior, a 
serem levados em conta na desencalagem: 
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6.5.1 TEMPERATURA 
A elevação da temperatura facilita a retirada da água da tripa e atua no sentido de 
aumentar a solubilidade de alguns sais formados. A solubilidade da cal decresce 
levemente 
com o aumento da temperatura. 
6.5.2 VOLUME DE ÁGUA 
O aumento da concentração de produto no banho facilita a difusão das substâncias 
desencalantes. Em geral o processo inicia com grande volume de banho para a primeira 
parte e, após, esgota-se o banho e se agrega pouca quantidade de água para a 
desencalagem 
química. Se a purga for adicionada no neste banho da desencalagem, agrega-se mais água 
quente com a adição da purga, para facilitar a atuação enzimática desta. 
6.5.3 TEMPO 
O tempo está relacionado a outros fatores como a espessura da pele, o volume de 
banho, a temperatura empregada e o agente desencalante. 
6.5.4 ESPESSURA DA PELE 
O aumento da espessura da tripa eleva o tempo requerido para o término do 
processo. Desta forma peles que não sofreram a operação de divisão requerem tempo 
maior para a desencalagem. 
6.5.5 EFEITO MECÂNICO 
Este facilita a difusão, porém devido ao intumescimento da pele deve-se evitar o 
excesso de atrito, que poderá danificar as mesmas. Nesta etapa temos maior velocidade 
de 
rotação do fulão do que nas anteriores, ao redor de 8 rpm. 
6.5.6 QUANTIDADE DE DESENCALANTE 
É definida pela relação existente entre o poder desencalante do produto e a 
quantidade de cálcio a remover. 
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6.5.7 DUREZA DA ÁGUA 
Valores elevados de dureza da água empregada no processo dificultam este pela 
reação dos íons responsáveis pela dureza com os agentes desencalantes. 
6.6 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO DE DESENCALAGEM 
A fim de se controlar o processo adequadamente e de realizar a etapa de purga no 
banho de desencalagem é necessário o controle do pH da pele e do banho, através de 
indicadores como a fenolftaleína, ou o azul de bromotimol. 



Com o intuito de reduzir o teor de nitrogênio amoniacal no efluente gerado nesta 
etapa é conveniente realizar um balanço de material além de proceder à análise do teor 
de 
nitrogênio neste banho. 
6.7 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
A contribuição da etapa de desencalagem à poluição total de um curtume se dá, 
principalmente, através de rejeitos líquidos, mas também atmosféricos como os gerados 
pela amônia. Em processos onde se emprega metabissulfito de sódio, em meio 
fortemente 
ácido teremos a presença de SO2, o que deve ser evitado. 
É importante conhecer a contribuição da carga de nitrogênio individual dos banhos 
residuais de tratamento da pele. A partir deste conhecimento é possível reduzir o teor de 
nitrogênio no banho da desencalagem, bem como nos banhos subseqüentes. 
Conforme VULLIERMET, a composição de nitrogênio nos diferentes banhos de 
ribeira é: 
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Quadro 6.4.: A distribuição do nitrogênio nos banhos de ribeira. 
BANHO NITROGÊNIO 
AMONIACAL 
mg /l 
NITROGÊNIO 
TOTAL 
mg /l 
Pré-remolho 200 380 
Remolho 100 220 
Depilação e Caleiro 700 2900 
10 Lavagem 95 190 
20 Lavagem 40 100 
Desencalagem 3600 3650 
Píquel 1250 1300 
Fonte:VULLIERMET, 1983, p. 164. 
O resultado obtido mostra que para processos convencionais os banhos de maior 
contribuição, no que se refere ao nitrogênio amoniacal são, em ordem decrescente os da 
desencalagem, píquel e da depilação. 
Observa-se que a contribuição do nitrogênio amoniacal da desencalagem é 
relevante no banho residual, razão pela qual a não utilização destes tem sido 
exaustivamente discutida. Em nosso Centro, através da escolha dos componentes da 
formulação e da realização de balanço de massa, o valor do nitrogênio amoniacal na 
desencalagem e purga tem variado entre 660 mg/l a 1900 mg/l, de acordo com a 
formulação estabelecida, em processos com redução da oferta de nitrogênio. Além do 
nitrogênio residual é investigado o teor residual de cálcio na tripa purgada e/ou piquelada. 
6.8 TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO MAIS LIMPAS NA 
DESENCALAGEM 
O emprego de sais amoniacais na desencalagem apresenta vantagens tais como: o 



baixo custo do processo, o elevado poder neutralizante da cal pelo cloreto e pelo sulfato 
de 
amônio, a solubilidade do sal formado (quando se emprega o cloreto de amônio) e o não 
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intumescimento da tripa. 
Entretanto, para o processamento de uma tonelada de tripa caleada, através de uma 
desencalagem convencional, com cerca de 80% de produtos amoniacais (sulfato e cloreto 
de amônio), o teor de nitrogênio amoniacal ofertado será de aproximadamente 5 Kg por 
tonelada de pele processada. 
Segundo VULLIERMET (1983, p. 142) a quantidade de nitrogênio amoniacal 
presente no banho residual é de 7 Kg por tonelada de pele processada. Este valor equivale 
a 60% do total do nitrogênio gerado no processo, sendo os 40% restantes presentes na 
forma de nitrogênio orgânico. 
Ainda conforme VULLIERMET (1983, p. 171) o parâmetro obtido em curtumes de 
curtimento ao cromo dos Estados Unidos, de nitrogênio amoniacal presente no banho 
residual é de 4 Kg por tonelada de matéria-prima processada. 
O emprego de desencalantes isentos de sais amoniacais é certamente uma 
tecnologia limpa que reduz o impacto ambiental, por exemplo, para os organismos 
aquáticos, que sofrem com a ação tóxica deste íon, além da formação do hidróxido de 
amônio. 
Para CLAAS e MAIA, 
O uso de sais amoniacais pode trazer inconveniente como a formação de amônio 
no banho residual, que pode causar alguns riscos potenciais para os operadores. A 
amônia pode volatilizar e, em altas concentrações, ser tóxica se inalada. Outro 
inconveniente da presença de amônio nos banhos residuais é a possível reação deste no 
sistema de tratamento biológico. (1994, p. 94). 
Ainda, conforme estes autores as principais reações são a nitrificação, oxidação do 
cátion amônio para o ânion NO3 
- e a desnitrificação, a redução biológica do nitrato a 
nitrogênio molecular, razão pela qual a concentração elevada de cátion amônio acarreta 
necessidade de sistemas de depuração específicos para remoção do material nitrogenado. 
Em trabalho apresentado pelo Dr J P DIX, da empresa BASF, no “International 
Council of Tanners”, em abril de 1998 na China, foram apresentadas como alternativas 
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para o emprego de sais amoniacais, ésteres e ácidos carboxílicos, além do emprego de 
dióxido de carbono. 
A desencalagem com o gás carbônico é conhecida desde 1886, conforme relata 
HOINACKI (1984, p. 277), no livro Manual Básico de Processamento de Couro, fazendo 
uma referência a WILSON (1956, p. 336). 
O sistema apresenta vantagens como a diminuição dos sais amoniacais empregados. 
O processo pode ser executado através da injeção do dióxido de carbono direto, ou da 
formação deste no fulão, através da reação do bicarbonato de sódio com um ácido, como 
o clorídrico, por exemplo. 
É importante que este processo seja ajustado para que o sal formado seja o 



bicarbonato de cálcio e não o carbonato de cálcio, devido à baixa solubilidade deste. 
A seguir reações desejadas do dióxido de carbono como agente desencalante: 
CO2 + H2O = H2 CO3 
Dióxido de carbono ácido carbônico 
ou gás carbônico 
Ca (OH)2 + 2 H2 CO3 = Ca (H CO3)2 + 2H2O 
Hidróxido de cálcio bicarbonato de cálcio 
Este sistema apresenta como dificuldade à condução do processo para peles 
integrais, isto é, aquelas que não sofreram a etapa de divisão, especialmente, nas regiões 
mais espessas da tripa como é a cabeça. 
O emprego do gás de dióxido de carbono pode ser efetivado combinado com outros 
agentes desencalantes ácidos. 
No que se refere ao emprego de ácidos carboxílicos e seus derivados, estes 
apresentam um poder de neutralização da cal significativamente menor se comparado 
com 
os sais de amônio, além de seu próprio custo. Todavia a combinação destes produtos dá 
resultados interessantes. Salienta-se para o fato que dependendo da constante de 
ionização 
dos ácidos orgânicos, estes apenas poderão ser empregados como coadjuvantes na 
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desencalagem pelo grau de intumescimento que provocam na tripa. Este fato acontece 
também com sais muito ácidos. 
As tecnologias limpas nas etapas de desencalagem apontam para uma redução dos 
compostos amoniacais e para o emprego de misturas desencalantes que proporcionem 
remoção eficiente da cal, mantendo a qualidade dos produtos e processos requerida pelos 
clientes, sem comprometer a saúde dos operadores. 
A possibilidade do uso de produtos de base amoniacal no processo de 
desencalagem pode ser considerada, mediante a realização de um balanço de material, 
desde que estes produtos sejam empregados no processo, especialmente, em 
combinação 
com outros agentes, buscando somar as vantagens proporcionadas pela combinação 
destes 
produtos. 
A redução dos compostos amoniacais nos processos de desencalagem e purga 
acarreta uma diminuição dos compostos amoniacais, também, na etapa piquelagem. 
É conveniente lembrar que a avaliação do processo de desencalagem remete a um 
estudo do processo de caleiro, no que se refere à oferta de hidróxido de cálcio. Neste 
sentido estaremos trabalhando no sentido de minimizar a carga poluidora gerada, uma 
vez 
que os produtos amoniacais são empregados para neutralização e remoção do hidróxido 
de 
cálcio. 
Todavia, a elevada carga de nitrogênio amoniacal dos banhos residuais não é 
característica dos curtumes que realizam apenas as etapas de ribeira, ou de curtumes 



completos. Verifica-se, também, em instalações que não realizam os processos iniciais até 
o curtimento, mais especificamente, as secções de acabamento molhado. 
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7 PURGA 
Marina Vergílio Moreira 
7.1 CONCEITO DO PROCESSO DE PURGA 
A purga é um processo de natureza enzimática para a limpeza da estrutura fibrosa, 
através da remoção de materiais queratinosos, gorduras e proteínas não fibrosas 
restantes 
das etapas anteriores. 
A atuação da purga se dá através da ação de enzimas específicas, que atuam, em 
sua maior parte em pH fracamente alcalino, fato este que favorece a adição da purga na 
etapa de desencalagem, após a redução do pH para 8,5 – 7,5. 
As enzimas atuam como catalisadores biológicos acelerando a reação. 
7.2 OBJETIVOS DA PURGA 
HOINACKI (1994, p. 293-97) apresenta interessante trabalho de pesquisa sobre a 
atuação dos complexos enzimáticos de purga sobre a tripa. Este estudo analisa a ação da 
purga sobre diferentes constituintes da pele como o colagênio, a reticulina, o tecido 
elástico, o material interfibrilar, a gordura, além da ação sobre os materiais degradados do 
sistema epidérmico. Observa-se que em condições normais de trabalho as fibras de 
colagênio, elastina e o músculo eretor do pêlo não sofrem a ação da purga, todavia é 
desejável que os demais constituintes sejam atacados pelos complexos de purga, a fim de 
possibilitar a realização com êxito das etapas posteriores. 
São os seguintes os principais objetivos da etapa: 
● Eliminação de materiais queratinosos superficiais degradados. 
● Eliminação de restos de pigmentos, gorduras, glândulas sudoríparas e sebáceas. 
● Afrouxamento e eliminação de restos de pêlo. 
● Remoção do material interfibrilar. 
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● Ação sobre a reticulina. 
● Desidratação da tripa. 
A atuação da purga guarda estreita relação não apenas com o processo de 
desencalagem, mas com as etapas iniciais de ribeira, que podem afetar diretamente a 
condução do processo. 



7.3 TIPOS DE PURGA 
As purgas empregadas no curtume podem ser obtidas, geralmente, de pâncreas de 
animais, de cultura de fungos e de bactérias. 
Além das enzimas presentes nos complexos enzimáticos é desejável um suporte 
inerte para a adsorção deste material enzimático. A presença de sais neutros age como 
ativador das proteases. 
7.3.1 PURGAS PANCREÁTICAS 
O emprego das purgas pancreáticas é o mais comum empregado na indústria 
curtimento de peles bovinas. 
O pâncreas apresenta princípios ativos que são as enzimas. Os preparados de purga 
são obtidos pela moagem do pâncreas de bovinos, ovinos ou suínos (HOINACKI, 1994; p. 
289). 
Entre os sistemas enzimáticos obtidos através do pâncreas destacam-se, para a 
indústria do couro, as proteases ou as enzimas proteolíticas que apresentam como 
característica a hidrólise das ligações peptídicas. E as estearases capazes de atuar sobre as 
gorduras das peles. 
7.3.2 PURGAS BACTERIANAS 
São obtidas a partir da cultura de bactérias previamente selecionadas, para 
GUTHEIL (1975, p. 171), as purgas bacterianas atuam em uma faixa mais ampla que as 
purgas pancreáticas, tendo uma ação mais rápida, porém mais superficial que as 
anteriores. 
93 
7.3.3 PURGAS FÚNGICAS 
Segundo GUTHEIL (1975, p. 172) essas purgas são obtidas a partir da cultura de 
fungos, como o Aspergillus orizae e espécies de Penicillium, obtendo-se o maior efeito 
destas proteases na faixa ácida de pH de 3,5 – 5,0 (BASF, p. 78). Seu emprego vem 
crescendo, principalmente em processos onde o píquel tradicional não é realizado. 
7.4 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PURGA 
Para as purgas pancreáticas e bacterianas a condução do processo é realizada em 
duas etapas em seqüência: a adição do complexo de purga no banho de desencalagem, 
juntamente com água morna para aumentar a sua atividade e a conclusão da etapa com 
uma lavagem final com água fria para remoção dos materiais extraídos e preparação para 
o 
píquel. 
As purgas obtidas de fungos necessitam de um pH mais baixo, sendo adicionadas 
no final de uma desencalagem mais ácida, no píquel, ou mesmo em couros curtidos. 
O complexo enzimático pode ser preparado por uma mistura composta de enzimas, 
suporte inerte, sais neutros e agentes desencalantes (BASF, p. 78). Atualmente, dá-se 
preferência a formulações sem a presença destes agentes, devido à presença de sais 
amoniacais nos mesmos. 
7.5 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO 
São os seguintes os principais fatores que influem diretamente no processo de 
purga: 
7.5.1 TEMPERATURA 



A elevação da temperatura aumenta a atividade enzimática. De um modo geral, 
quanto mais a temperatura do banho se aproximar da temperatura do meio no qual a 
enzima atuava, maior a sua atividade. Devido à sensibilidade das tripas, nesta etapa a 
temperatura de trabalho situa-se de 320 C a 380 C. Quando a purga for adicionada, 
agregase 
mais água quente para facilitar a sua atuação. 
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7.5.2 VOLUME DE ÁGUA 
Em geral o processo é executado com uma quantidade de banho de 
aproximadamente 100% sobre a massa da pele, considerando o volume do banho da 
desencalagem. 
7.5.3 TEMPO 
O tempo está relacionado a outros fatores como, por exemplo, a eficiência da 
depilação, o teor de gordura anteriormente removido, o pH e a temperatura de processo. 
O 
tempo médio é de 60 minutos, exceto a lavagem final. 
7.5.4 EFEITO MECÂNICO 
Este facilita a saída de rufas (resíduos de pêlos nas tripas) e de outros. Embora a 
velocidade rotação do fulão nesta etapa seja maior que nas de remolho e caleiro, deve-se 
evitar o excesso de atrito que danificará as mesmas. 
7.5.5 PODER PROTEOLÍTICO 
É definido pelo seu valor enzimático, isto é a sua capacidade de reagir dissolvendo 
1,725 mg de caseína. De acordo com o seu poder proteolítico as purgas são classificadas 
em fracas, médias e fortes (HOINACKI, 1994, p.292). 
Sendo a purga um produto enzimático sua atividade purga diminui com o tempo e 
as condições inadequadas de estocagem (umidade). 
7.5.6 DUREZA DA ÁGUA 
Valores elevados de dureza da água empregada no processo dificultam deixam a 
tripa mais áspera. 
7.5.7 SAIS NEUTROS 
Os sais neutros atuam sobre as ligações das fibrilas do colagênio favorecendo a 
penetração das enzimas. 
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7.6 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO DE PURGA 
Os testes visuais e táticos devem são os mais empregados para avaliar a condução 
do processo de peles bovinas são: a impressão do polegar sobre a flor, o estado 
escorregadio da flor e o afrouxamento da rufa. Como a etapa da desencalagem é 
concluída, 
normalmente, na purga verifica-se ainda o pH do banho e da tripa. 
Para peles pequenas, como as de cabra, podem ser realizadas outras avaliações 
como o teste de queda e de permeabilidade do ar (HOINACKI, 1994, p.297 -299). 
Podem ser realizados, também, cortes histológicos em amostras de pele antes e após 
a purga a fim de verificar a consecução dos objetivos propostos. 
7.7 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 



A contribuição da etapa de purga à poluição total de um curtume é através de 
rejeitos líquidos, uma vez que o processo é realizado no banho da desencalagem. O 
principal contaminante é o nitrogênio amoniacal. 
7.8 TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO MAIS LIMPAS NA PURGA 
O processo deve ser analisado conjuntamente com a desencalagem, uma vez que os 
rejeitos encontram-se juntos. Além do controle do nitrogênio, recomenda-se que as 
lavagens finais do processo sejam realizadas com porta fechada, nos curtumes que ainda 
não adotam tal procedimento. 
Tendo como base o anteriormente exposto, recomenda-se o emprego de compostos 
de purga isento de sais amoniacais. 
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8 PÍQUEL 
Marina Vergílio Moreira 
8.1 CONCEITO DE PÍQUEL 
Denomina-se píquel o processo salino e ácido ao qual são submetidas as tripas, 
após a desencalagem e a purga. Este processo antecede ao curtimento. 
Tal como na indústria alimentícia, o processo de píquel pode ser empregado, 
também, como um método de conservação. 
Na etapa de píquel o pH é normalmente reduzido de 8,5 – 7,0 para valores que 
variam de 1,8 – 4,5, dependendo do tipo de curtente e do sistema de trabalho 
empregado. 
8.2 OBJETIVOS DO PROCESSO DE PÍQUEL 
Entre os objetivos da etapa estão a: 
● Redução da reatividade do grupo carboxílico da cadeia lateral do colagênio, com 
o intuito de favorecer a difusão do curtente para o interior da pele ou tripa, 
através da redução do pH fracamente alcalino até um pH ácido. 
● Redução ou a completa remoção do cátion cálcio que foi realizada, sobretudo, 
nas etapas de desencalagem e purga. 
Como conseqüência do píquel temos o desintumescimento da tripa. 
8.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE PÍQUEL 
A condução do processo é realizada no mesmo fulão onde foram executadas as 
etapas de desencalagem e purga, após a lavagem que conclui o processo de purga, 
mediante a adição de água, sais neutros, seguida da adição do ácido. 
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8.4 O EFEITO DO PÍQUEL NA TRIPA 
Conforme escreve KIEFER: 
A acidificação de uma pele origina um inchamento do colagênio através da 
assimilação de água e, ao mesmo tempo, o intumescimento dessa pele. 
O inchamento é detectado através do aumento de espessura da pele quando as 
moléculas de água permanecem depositadas entre as fibras de colagênio. O 
intumescimento se revela pela diminuição da compressibilidade de uma pele e neste 
fenômeno a água intrafibrilar concorre para isso. 
Substâncias alcalinas também incham e intumescem as peles, mas sempre com um 
grau inferior ao dos ácidos. Os ácidos podem intumescer uma pele a ponto de 



comprometer seriamente suas propriedades mecânicas. Para prevenir danos causados 
pelos ácidos, costuma-se usar sais na etapa de píquel, com os quais se pode controlar este 
efeito (1994 p.304). 
Observa-se que a presença do sal e do ácido gera elevada concentração de íons na 
solução externa à tripa, que devido à tensão osmótica é hipertônica em relação à água 
entre 
as fibras. Resulta, então, um deslocamento da água para o exterior da pele ou tripa para a 
diluição da solução. A diluição provoca maior dissociação iônica e a conseqüente difusão 
destes íons para o interior da pele, no sentido de equilibrar as concentrações. Da difusão 
destes íons tem-se como resultado a reação com os grupos amino e com a carboxila das 
cadeias laterais do colágeno, resultando uma diminuição da reatividade destes e um 
aumento da penetração dos agentes curtentes no processo subseqüente. 
- 
OOC NH2 + 2H+ 
(Representação do Colagênio) Ácido 
↓ 
HOOC NH3 
+ 
(Colagênio Piquelado) 
Por outro lado, a estabilização da estrutura fibrosa parece estar afetada pelo ânion 
que se liga à cadeia. Conforme Manzo (1998, p.207) o ácido bivalente, como o sulfúrico, 
por exemplo, é capaz de formar uma ponte com os grupos amina da cadeia lateral, o que 
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acarreta uma maior estabilização da estrutura. 
HOOC NH3 
+ 
SO4 
-- 
HOOC NH3 
+ 
A desidratação e a reatividade dos ácidos com a cadeia protéica conduz a uma pele, 
ao final do píquel, com um tato macio, relativamente flexível e com uma coloração 
branca. 
8.5 PRODUTOS EMPREGADOS NO PÍQUEL 
8.5.1 SAL 
O sal mais empregado para o controle do intumescimento é o cloreto de sódio, o 
popular sal de cozinha. Além do cloreto de sódio é comumente empregado o formiato de 
sódio. 
São as seguintes as características destes sais. 
Quadro 8.1.: Características do cloreto e do formiato de sódio. 
SAL Massa 
Molecular Densidade 
Cor, 
Forma 



Cristalina 
Solubilidade em Água 
(em 100 partes ponderais) 
Cloreto de 
sódio 58,45 2,163 Branco 
Cúbico 35,70 39,8100 
Formiato 
de sódio 68,01 1,919 Branco 
Monoclínico 440 160100 
Fonte: PERRY & CHILTON, 1980, cap.3-24. 
O cloreto de sódio trata-se de um sal neutro, de baixo custo e elevada solubilidade 
em água, capaz de impedir o intumescimento ácido da tripa. Observa-se que a 
solubilidade 
do cloreto de sódio pouco varia com a elevação da temperatura. 
Conforme HEIDEMANN uma concentração de cerca de 4% de Na Cl, referida a 
massa da pele é o suficiente para evitar o intumescimento ácido (1993 p.200). Entretanto 
os curtumes empregam, como precaução, cerca de 6% de Na Cl. 
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Além do cloreto de sódio outros sais, como os sais de ácidos orgânicos (formiato de 
sódio, por exemplo), podem ser empregados no píquel. O emprego do formiato de sódio é 
justificado, principalmente, por sua solubilidade e pela rápida penetração na pele. Este sal 
apresenta elevada constante de dissociação iônica e, ao se dissociar, reage com o ácido 
sulfúrico provocando uma piquelagem rápida e uniforme. 
É importante acrescentar que a quantidade do sal empregada guarda relação com a 
quantidade de ácido forte empregado, bem como com a presença de outros sais. 
O gráfico abaixo, extraído do livro Chimica e Tecnologia del Cuoio (1998, p.206) 
mostra ação do cloreto de sódio sobre o intumescimento da pele em um píquel com 
concentrações crescentes de ácido sulfúrico. 
Figura 8.1.: Ação do cloreto de sódio sobre intumescimento no píquel. 
8.5.2 ÁCIDO 
O principal ácido inorgânico atualmente empregado no píquel é o ácido sulfúrico, 
podendo vir acompanhado por ácidos orgânicos como o fórmico, acético, lático, glicólico, 
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entre outros. Além disto podem ser empregados os ácidos não intumescentes como o 
ácido 
naftalenossulfônico, que não necessita da presença de sais. 
O emprego do ácido sulfúrico apresenta vantagens como: 
● Estabilização da estrutura fibrosa como conseqüência de seu ânion bivalente. 
● Preço baixo do produto 
● Abundante no mercado. 
Segundo KIEFER: 
Uma pele caleada apresenta em média um equivalente ácido de 0,08 equivalentegrama 
para cada 100 gramas de substância dérmica seca. Considerando uma tripa 
contendo 70% de água, teoricamente são necessárias para neutralizar seus grupos 



básicos, as seguintes percentagens de ácidos: 
1,2 % de ácido sulfúrico (96%); 
1,3 % de ácido fórmico (85%); 
2,7 % de ácido clorídrico (32%); 
4,8 % de ácido acético (30%); 
Essas percentagens tratam-se de valores indicativos que podem variar em função da 
existência de cal remanescente da pele e do pH específico do processo. 
É importante lembrar que pelas características dos produtos empregados, o pH final 
do processo vai mudar em função da combinação destes. 
8.6 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO DE PÍQUEL 
Além dos mencionados no item anterior, são os seguintes os principais fatores, a serem 
levados em conta no píquel: 
8.6.1 TEMPERATURA 
A elevação da temperatura facilita notavelmente a dissolução da pele e, portanto é 
necessário operar a uma temperatura não superior a 250C. 
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8.6.2 pH 
A acidificação deve ser conduzida até o pH próprio para a difusão do curtente, 
assim para o curtimento com sais de cromo o pH situa-se ao redor de 1,8 a 3,0 e para os 
curtimentos ao vegetal ao redor de 4,0 – 5,0, normalmente. A determinação do pH 
depende 
do sistema em particular empregado. É oportuno lembrar que esta faixa de pH é propicia 
ao desenvolvimento de fungos, sendo necessária, para o píquel de conservação o 
emprego 
de compostos fungicidas. 
8.6.3 VOLUME DE ÁGUA 
O aumento da concentração de produto no banho facilita a difusão dos 
componentes do píquel. Em geral o processo emprega de 40% a 70% de água. 
8.6.4 TEMPO 
O tempo está relacionado a outros fatores como a espessura da pele e os processos 
anteriores, desencalagem e purga. Em geral o processo leva em média 2 a 3 horas, 
podendo 
ser conduzido durante a noite, a fim de garantir o equilíbrio, entre pele e banho. 
8.6.5 ESPESSURA DA PELE 
A maior da espessura da tripa aumenta o tempo requerido para o término do 
processo. 
8.6.6 EFEITO MECÂNICO 
deve facilitar a difusão dos produtos sem provocar aquecimento da tripa, o que 
ocasiona perda de substância dérmica. 
8.6.7 DUREZA DA ÁGUA 
Valores elevados de dureza da água empregada dificultam o processo pela reação 
dos íons responsáveis pela dureza com os agentes aniônicos piquelantes. 
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8.7 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO DE PÍQUEL 



A fim de se controlar o processo adequadamente é necessário o controle do pH da 
pele (com a solução do indicador verde de bromocresol - VBC) e do banho. Além destes 
controles deve-se controlar a temperatura final do banho e o estado geral da tripa 
piquelada. 
8.8 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
A contribuição da etapa de píquel à poluição total de um curtume se dá, 
principalmente, através de rejeitos líquidos do curtimento, já que o curtimento é 
executado 
normalmente no banho de píquel. Entre os contaminantes destaca-se a elevada 
concentração salina do cloreto de sódio, mas também a presença de nitrogênio 
amoniacal, 
dependendo da desencalagem, além do residual do curtente. 
CLASS e MAIA, citando AZAMBUJA, escrevem que: 
Se um efluente possuir alta salinidade e conferir esta característica ao manancial 
em que foi lançado, haverá uma tendência de que a água no interior das células saia, 
numa tentativa de diluir a concentração do sal no meio, o que ocasionará a morte dos 
organismos por murchamento. (1994 p. 101) 
É necessário levar em conta que o cloreto de sódio é ofertado em diversas etapas da 
fabricação de couros, merecendo especial destaque às de conservação da pele e do 
píquel. 
Não é aconselhável aproveitar diretamente o sal sujo resultante da conservação das peles. 
8.9 TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO MAIS LIMPAS 
A não utilização de píquel apresenta vantagens como a redução do teor de cloreto 
de sódio no efluente, tendo em vista a restrição prevista para a sua emissão no corpo 
hídrico. Observando formulações freqüentemente encontradas em nossos curtumes, 
temos: 
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Quadro 8.2.: Concentração de cloreto de sódio no banho de píquel. 
Oferta 
(sobre a massa da pele) 
Água 40% 50% 60% 70% 
Cloreto de Sódio 5% 6% 7% 8% 
Concentração em gramas /litro 125 g/l 120 g/l 117 g/l 114 g/l 
Entretanto, o emprego do cloreto de sódio no píquel tem razões técnicas a serem 
consideradas, uma vez que a solubilidade deste sal é elevada, ele ajuda reter a umidade 
nos 
couros curtidos. Esta retenção ocorre, na prática, independente da temperatura, o que já 
não se pode afirmar em relação ao sulfato de sódio, sal neutro cuja solubilidade varia 
muito 
com o aumento da temperatura. Isto explica porque muitos processos de píquel sem sal 
precisam ser ajustados a fim de manter a umidade nos couros curtidos. 
Sobre os sistemas de curtimento sem píquel, é interessante salientar que a forma 
dos ácidos reagirem com o grupo amino da cadeia colagênica provoca a estabilidade da 



estrutura de forma à não permitir o inchamento desta, além de provocar maior 
estabilidade 
hidrotérmica da pele piquelada. Este último fato é muito conveniente quando se realiza o 
desengraxe principal após o píquel. 
A seguir dois exemplos de processo, um com píquel convencional e outro sem 
píquel, para uma tripa desencalada, purgada e dividida na espessura de 2,5 - 2,8 mm. 
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Quadro 8.3.: Processo para uma tripa desencalada sem píquel. 
SEM PÍQUEL 
Etapa Quantidade Produto Tempo 
Médio 
Controle 
Lavagem Água, 250C Esgotar Bem 
Adicionar 50% Água, 250C 
+ 0,5% Formiato de Sódio 5 minutos 
+ 0,3% Ácido Fórmico 5 minutos 
+ 1,0 – 1,5% Ácido Não 
Intumescente 5 minutos pH= 3,7- 3,8 
+ 5,5 - 5,8% Sal de cromo com 
33% de basicidade 2 horas pH= 3,5-3,6 
+ X% Basificante 3 horas 
Aquecer 3 –5 horas pH= 3,8-4,0 
retração=0% 
Quadro 8.4.: Processo para uma tripa desencalada com píquel convencional. 
PÍQUEL CONVENCIONAL 
Etapa Quantidade Produto Tempo 
Médio 
Controle 
Lavagem Água, 250C Esgotar Bem 
Adicionar 50% Água, 250C 
+ 5,5% Cloreto de Sódio 10 minutos 
+ 0,6% Ácido Fórmico 30 minutos 
+ 0,7% Ácido Sulfúrico 90 minutos pH= 2,8 - 3,2 
+ 5,5 - 5,8% Sal de cromo com 
33% de basicidade 2 horas pH= 3,5 -3,6 
+ X% Basificante 3 horas 
Aquecer 3 –5 horas pH= 3,8-4,0 
retração=zero% 
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Nos dois processos mostrados, foram apresentados o mesmo processo de 
curtimento, com sulfato monobásico de cromo III (com aproximadamente 25 % de 
basicidade e 33% de óxido de cromo III). 
Observa-se que as mudanças verificadas no processo não provocam alterações 
significativas no processo de produção. Verificam-se, ainda, algumas características 



particulares no produto final, tais como: couro mais compacto e de cor mais escura, além 
de teores diferente de óxido de cromo no couro e excelente esgotamento dos banhos 
residuais. Verifica-se, ainda, possível mudança nas resistências mecânicas dos couros, e 
nas características dos banhos residuais, entre outras características ainda em estudo. 
Este 
processo deverá sofrer alguns ajustes, em especial para os couros de menor espessura ou 
para couros que ficarão estocados. Olhando para o futuro, as alternativas apontam para 
processos mais compactos com redução do tempo de produção e com as características 
requeridas pelo produto final. 
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9 CURTIMENTO 
Marina Vergílio Moreira 
9.1 CONCEITO DE CURTIMENTO 
O conceito de curtimento pode ser entendido como a estabilização da estrutura 
da pele, mais especificamente do colagênio da pele, mediante modificações estruturais, 
que garantem à pele imputrescibilidade. 
Através do curtimento as peles aumentam a sua resistência ao ataque de 
microrganismos e enzimas, elevando-se sua estabilidade hidrotérmica. 
A denominação dada às peles curtidas não é unânime, todavia a nomenclatura 
que segue é encontrada com freqüência: 
● Couro - designação para a pele bovina curtida sem pêlos, independente do 
tipo de curtimento ou artigo. 
● Pele - nome dado às peles de animais pequenos, como cabra ou ovelha, ou as 
exóticas, como as de peixe e rã, mesmo que curtidas. O mesmo acontece para 
as peles bovinas curtidas com pêlo. 
A formação de um material estável pelo curtimento determina uma certa 
irreversibilidade do processo. O grau de irreversibilidade depende diretamente da 
natureza do curtente e do grau de distribuição e fixação deste na pele, além de outros 
fatores como a disposição do material, durante e após o seu ciclo de utilização. 
9.2 OBJETIVOS DO CURTIMENTO DAS PELES 
São os seguintes os principais objetivos da etapa de curtimento: 
● Aumento da resistência ao ataque de microrganismos e enzimas. 
● Aumento da estabilidade hidrotérmica. 
● Diminuição da capacidade de inchamento do colagênio. 
● Possibilidade de empregar a pele adequadamente para as mais diversas 
finalidades como artigos de vestuário, calçados, estofamento, artefatos, artigos 
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de segurança, entre outras. 



9.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE CURTIMENTO 
A prática de curtimento varia de um curtume para outro. Entretanto alguns 
fatores devem ser destacados como o curtente empregado, o equipamento, o tipo de 
pele, as etapas anteriores (peles divididas após o descarne ou integrais), a legislação 
ambiental e o compromisso com o meio ambiente. 
9.4 PRODUTOS QUÍMICOS CURTENTES 
Apesar do grande número de substâncias orgânicas e inorgânicas, é 
relativamente pequeno o número de substâncias capazes de agirem como curtentes, na 
verdadeira acepção da palavra. (HOINACKI, 1989, p. 110). 
A classificação dos produtos curtentes é normalmente dividida em dois grupos: 
os curtentes minerais ou inorgânicos e os orgânicos. A seguir é apresentada uma relação 
de produtos curtentes. 
Quadro 9.1.: Classificação dos curtentes segundo a sua natureza química. 
Curtumes Minerais Produtos Orgânicos 
Sais de Cromo Aldeído(aldeído fórmico, glutaraldeídeo) 
Sais de Alumínio Óleo de elevado índice de iodo 
Sais de Ferro Resina 
Sais de Titânio Ossazolidina 
Sais de Zircônio Taninos Vegetais (polifenóis) 
Com produtos derivados do ácido silícico Taninos Sintéticos 
Com polifosfato Lignosulfonato 
Conforme MANZO, considerando os diferentes sítios ativos do colagênio da 
proteína da pele, se pode fazer uma classificação dos vários tipos de curtentes de acordo 
como tipo de ligação que estes estabelecem com o colagênio (1998 p.221). 
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O quadro abaixo classifica o s curtentes de acordo com o tipo de ligação com a 
proteína colagênica. 
Quadro 9.2.: Classificação dos curtentes segundo o tipo principal de ligação que o 
curtente faz com o colagênio. 
Ligação Covalente Ligação por Coordenação Ligação por ponte de 
hidrogênio e dipolar 
Curtimento com aldeído 
fórmico 
Curtimento com sais de 
alumínio 
Curtimento com tanino 
vegetal 
Curtimento com 
glutaraldeído 
Curtimento com sais de 
cromo 
Curtimento com tanino 
sintético 
Curtimento com sais de 



ferro 
Curtimento com sais de 
titânio 
Curtimento com sais de 
zircônio 
Através da classificação dos curtentes é possível prever determinadas 
características do couro curtido. 
9.5 PARTICULARIDADES DOS COUROS CURTIDOS AO CROMO E 
AO VEGETAL 
Dentre os tipos de curtimento, merecem maior destaque os realizados com sais 
de cromo e o curtimento com taninos vegetais. As características destes dois curtentes 
são distintas e podem ser verificadas no quadro: 
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Quadro 9.3.: Características do curtimento com sais de cromo e com taninos vegetais. 
CROMO TANINO 
Denominação do couro curtido – “wetblue”. 
Denominação no couro curtido – 
atanado. 
Oferta de média de produto ao couro 1,5 
a 2,1% de Cr2O3. 
Oferta de média de produto ao couro 25 a 
40% (sola) de tanino. 
Estabilidade à luz e ao calor. Baixa à média estabilidade à luz e ao 
calor. 
Matéria-prima mineral – Sal de cromo 
VI. 
Matéria-prima vegetal-ácida, quebracho, 
castanheiro, tara, mirabolano, por 
exemplo. 
Curtente – sulfato monobásico e de 
cromo III. 
Curtume-polifenóis. 
Curtimento de difícil reversibilidade. Curtimento de reversibilidade mais fácil. 
Ótima estabilidade hidrotérmica dos 
couros. 
Menor estabilidade de hidrotérmica dos 
couros. 
Dificuldade de lixamento dos couros. Facilidade de lixamento dos couros. 
Dificuldade de queima dos couros. Facilidade de queima dos couros. 
Couros macios, elásticos, flexíveis. Couros com maior capacidade de 
absorção e transpiração. 
Flor fina e lisa. Couros firmes. 
Resistência ao rasgo e à tração. Facilidade de corte transversal do couro. 
A análise da tabela anterior mostra as características diferentes, e até certo ponto 



complementares atribuídas aos couros pelos dois curtentes. 
Na prática, o tipo de couro desejado é que vai determinar os objetivos a serem 
alcançados e em que grau. Por isso, na maioria das vezes, para a consecução dos 
objetivos, são necessários vários compostos curtentes, operações e processos. Essas 
combinações ocorrem não apenas no processo de curtimento, mas nas etapas que 
precedem e as subseqüentes, isto é, desde a retirada da pele do animal até o acabamento 
do couro (1994 p.324). 
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9.6 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
Como resíduo da etapa de curtimento temos o efluente líquido durante o 
processamento no fulão, além do resíduo líquido gerado após a retirada dos couros do 
fulão (descanso dos couros) e durante o enxugamento dos mesmos. 
A reciclagem/reutilização dos banhos é uma prática empregada, tanto no que se 
refere ao curtimento vegetal como no curtimento com sais de cromo. 
É de fundamental importância, também, o resíduo sólido gerado após o 
curtimento como farelo da rebaixadeira e o recorte dos couros rebaixados. 
Deve ser dada especial atenção à água de refrigeração das máquinas, como a 
enxugadeira, por exemplo, que deverá operar em circuito fechado. 
9.7 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS NA ETAPA DE CURTIMENTO 
No emprego dois principais tipos de curtimento, ao cromo e com tanantes 
vegetais, devem ser adotados procedimentos que minimizem a carga residual destes 
curtimentos. 
Em um curtume completo convencional, onde o emprego de uma produção mais 
limpa esteja em seu início, estima-se que sejam gastos aproximadamente 65 litros de 
água por quilograma de pele. Embora a contribuição de água na etapa de curtimento é 
ser relativamente pequena, a elevada concentração de produtos nos banhos residuais 
exige a minimização desta carga , antes do envio do efluente ao tratamento. A 
reutilização/ reciclagem dos banhos residuais de curtimento é uma tecnologia 
freqüentemente empregada. 
No que se refere a eliminação dos resíduos de cromo do efluente, o tratamento 
do efluente dos couros curtidos ao cromo é feito mediante precipitação química do 
cromo sob a forma de hidróxido de cromo III. Enquanto que o tratamento do efluente 
dos taninos vegetais é executado nas instalações de tratamento biológico. 
Atualmente o processo de curtimento mais empregado no mundo é o realizado 
com sais de cromo. Entretanto as solicitações atuais apontam para que certos tipos de 
couro, como determinados tipos de estofamento e calçado, produzidos livres de metal, 
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"Chrome Free/ Metal Free". Estes couros, no entanto, devem apresentar características 
dos couros produzidos com sais de cromo, como a elevada estabilidade hidrotérmica, a 
flexibilidade de produção, a resistência à tração e ao rasgo, entre outras. Como resultado 
desta realidade temos a pesquisa e o lançamento no mercado de diversos produtos e 
processos por diversas instituições e empresas químicas. Entre estes citamos o THPS 
(tetrakishidroxymethilphosphoniumsulphate) da empresa Buckman. 
No que se refere à tendência do curtimento, portanto, verifica-se um largo 



campo para a pesquisa, determinado não apenas pelo número de produtos com 
características curtentes, mas, principalmente, pelo efeito sinérgico destes produtos 
quando associados. O curtimento misto é, portanto, uma prática interessante e que pode 
apresentar excelentes resultados , tanto no que se refere às propriedades dos couros 
curtidos, como nos resíduos gerados. 
No que se refere à produção limpa aplicável aos dois principais tipos de 
curtimento, ao cromo e vegetal, esta será apresentada, separadamente, nos três próximos 
capítulos. 
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10 CURTIMENTO AO CROMO 
Marina Vergílio Moreira 
10.1 HISTÓRICO DO CROMO 
A descoberta do metal cromo como curtente é atribuída ao alemão Knapp em 1858. 
Entretanto, em escala industrial, a introdução do processo ocorreu somente em 1884, por 
Schultz. O processo era executado em dois banhos: o primeiro com uma solução ácida de 
bicromato de sódio e o segundo com uma solução de tiossulfato de sódio para fazer a 
redução do cromo. Esse tipo de curtimento exige a redução do cromo hexavalente 
(bicromato) a sais de cromo trivalente (cloreto ou sulfato), uma vez que só os sais de 
cromo trivalente têm poder curtente. 
As equações que traduzem o fato são as seguintes: 
Primeiro banho: 
Na2 Cr 2 O7 + H2 SO4 = Na2 SO4 + 2 Cr O3 .+ H2O 
(dicromato de sódio) (ácido sulfúrico) 
2 Cr O3. + H2 O = H2 Cr 2 O7 
Segundo banho: 
H2 Cr 2 O7 + 2H2 SO4 + 3 Na2 S2 O3 = 2 Cr OH SO4 .+ 3Na2 SO4 + 2 H2O. + 3S 
(ácido crômico) (tiossulfato de sódio) 
Atualmente este processo em dois banhos praticamente não é empregado por ser de 
difícil controle e mais trabalhoso. Além disto, o metal cromo hexavalente é 
potencialmente 
tóxico, o que exige uma redução completa. 
Segundo o Manual dos Compostos de Cromo (BAYER, 1954), pela inspiração do 
pó dos compostos de cromo hexavalente, por parte dos operários que com ele 
diretamente 
trabalham, podem ser atacadas as mucosas do nariz, da boca, ou de todo o aparelho 
respiratório. A deglutição do pó pode originar doenças de estômago e se esses compostos 
se depositam em qualquer ferimento a sua cura é difícil. 
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No caso de indústrias que utilizam dicromato como matéria-prima, para proteger a 
saúde e a vida das pessoas que diretamente, ou indiretamente, estão em contato com os 
compostos de cromo hexavalente, devem ser tomadas as mais rigorosas medidas de 
precaução como o isolamento da aparelhagem do resto do ambiente e o emprego de 



máscaras bem adaptadas ao rosto e demais eqipamentos de proteção coletiva e 
individual, 
além de exames de saúde periódicos. Os danos anteriormente mencionados não foram 
constatados na manipulação dos sais de cromo trivalentes. 
10.2 CARACTERÍSTICAS DOS COUROS CURTIDOS AO CROMO 
São as seguintes as principais características obtidas nos couros curtidos ao cromo: 
● Flor fina e lisa, normalmente com poros fechados. 
● Aumento da estabilidade hidrotérmica, em relação à pele verde ou fresca. 
● Toque “leve”, característico do baixo peso específico conferido ao couro. 
● Couros macios e elásticos. 
● Elevados valores no que se refere à resistência à tração e ao rasgo. 
● Pouco enchimento. 
● Boa solidez à luz e ao calor. 
● Resistência ao ataque de microrganismos e enzimas. 
● Diminuição da capacidade de inchamento do colagênio. 
● Curtimento estável, de difícil reversão. 
● Possibilidade de empregar o couro para as mais diversas finalidades como 
artigos de vestuário, calçados, estofamento e artefatos de segurança, mediante as 
operações e processos subsequentes de acabamento molhado, pré-acabamento e 
acabamento. 
Os couros curtidos ao cromo recebem o nome de “wet-blue”, cuja tradução literal é 
azul úmido, devido à coloração que os curtentes de cromo fornecem ao couro. Entretanto, 
os sais de cromo curtentes apresentam coloração verde. 
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10.3 CARACTERÍSTICA QUÍMICA DOS SAIS DE CROMO 
O cromo existe em diversos estados de oxidação desde – 1 até + 6. Merecem 
especial atenção os estágios de oxidação que são estáveis, como o + 3 e o + 6. Apenas o 
cromo trivalente (+3) é curtente. 
O cromo no estado de elemento neutro apresenta 24 elétrons assim distribuídos, 
pelo efeito de absorção da energia quântica: 
Cr0 
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 
O íon cromo +3, com o orbital “d” incompleto é instável e reage com grupos 
ligantes, que apresentam pares de elétrons disponíveis para fazer ligação com ele 
formando 
um complexo. 
O número de moléculas ligantes é fixo para cada metal, já que resulta da 
distribuição eletrônica, denominando-se número de coordenação. O número de 
coordenação do cromo é seis. Este número de coordenação determina a distribuição dos 
grupos ligantes nos vértices de um octaedro regular, ficando o metal cromo no centro 
deste. A seguir um exemplo de um complexo de cromo: 
[Cr (H2O)6]+3 - íon cromo com 6 moléculas de água. 
O fato de o cromo ser um metal com número de coordenação 6 determina a forma 
com que este se liga à estrutura da pele e resulta na particular estabilidade de seu 



curtimento. 
10.4 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE CURTIMENTO 
A prática de curtimento varia de um curtume para outro, sendo realizada, 
normalmente, em fulões como etapa posterior ao píquel. 
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As etapas que envolvem o processo de curtimento ao cromo são três, pela ordem: a 
acidificação da pele (píquel), a difusão e a fixação do curtente. A acidificação da pele, ou 
píquel foi discutida no capítulo anterior. Já a difusão e fixação do curtente encontram-se 
diretamente ligadas a basicidade do composto, conforme se expõe a seguir: 
Quadro 10.1.: Relação entre a basicidade do sal de cromo e a difusão e fixação do 
curtente. 
Nome do Composto Fórmula Simplificada 
Basicidade 
Conforme 
Schorlemmer 
Difusão Fixação 
Sulfato de cromo Cr2 (SO4)3 0 % Muito Boa Difícil 
Sulfato Monobásico de 
cromo III Cr OH SO4 33,3 % Ótima Difícil 
Sulfato Hexabásico de 
cromo III Cr4 (OH)6 (SO4)3 50 % Difícil Ótima 
Sulfato Tetrabásico de 
cromo III Cr2 (OH)4 SO4 66,7 % Difícil Boa 
Hidróxido de cromo III Cr (OH)3 100 % Não ocorre 
(insolúvel) - 
A análise da tabela acima permite afirmar que o sal de cromo de basicidade 33,3% 
apresenta uma ótima difusão e que o sal de cromo de basicidade 50% apresenta uma 
ótima 
fixação. Este fato determina porque, normalmente, os processos são conduzidos: primeiro 
com a adição dos compostos de basicidade 33,3 % e, após, com a elevação da basicidade 
até 50% com a adição de produtos alcalinos. 
10.5 PRODUTOS QUÍMICOS EMPREGADOS 
10.5.1 SAIS DE CROMO 
A maioria dos curtentes de cromo empregada é constituída de sulfato de cromo com 
basicidade variando desde 33,3 % até 66,7 %, segundo Schorlemmer, ou de 4 /12 a 8 /12, 
conforme a escala de Freiberg. 
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Quadro 10.2.: Compostos frequentemente empregados no curtimento com sais de cromo. 
Nome do Composto Fórmula 
Simplificada 
Basicidade 
Freiberg 
Basicidade 
Schorlememer 



Sulfato Monobásico de 
cromo III Cr OH SO4 4 /12 33,3 % 
Sulfato Hexabásico de 
cromo III Cr2 (OH)4 SO4 6 /12 50 % 
Sulfato Tetrabásico de 
cromo III Cr4 (OH)6 (SO4)3 8 /12 66,7 % 
A concentração do sal de cromo empregado é normalmente expressa em óxido de 
cromo curtente, o Cr2 O3. A composição do sulfato monobásico de cromo III, 
normalmente 
empregado no curtimento ao cromo, é de 26% de Cr2 O3 
10.5.2 BASIFICANTES 
Estes produtos são empregados para aumentar a fixação do complexo à pele, o que 
ocorre com o fornecimento de íons hidroxila. Os compostos basificantes mais empregados 
são o bicarbonato de sódio, o óxido de magnésio e o carbonato de sódio e, ainda, os 
compostos comerciais à base destes produtos. 
Os sais de cromo auto-basificantes apresentam em sua composição sais basificantes 
com baixa adstringência inicial, sendo o aumento da basificação provocado por fatores 
como o tempo e a elevação gradual da temperatura. 
10.5.3 SAIS NEUTROS 
Os sais de cromo empregados para o curtimento apresentam em sua composição 
sais neutros como o sulfato de sódio, que atua na difusão do curtente e no balanço 
hidrolítico do couro. A solubilidade do sulfato de sódio é diretamente influenciada pela 
variação da temperatura, ao passo que a do cloreto de sódio, praticamente, não varia com 
a 
mudança da temperatura. 
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10.5.4 OUTROS PRODUTOS 
No curtimento podem ser acrescentados produtos auxiliares como emprego de 
emulsão de óleos. Além destes, pela natureza do processo, é essencial para a preservação 
dos couros o emprego de produtos fungicidas. 
10.6 REAÇÃO DO COMPLEXO DE CROMO COM O COLAGÊNIO DA 
PELE 
O cromo liga-se diretamente à carboxila e indiretamente, através de seus grupos 
aniônicos pertencentes ao complexo, ao grupo NH3 
+, conforme mostra a representação a 
seguir: 
Figura 10.1.: Interações cromo e proteína. O radical X representa o radical aniônico ligado 
ao átomo de cromo por coordenação. 
Estas interações, que ocorrem em maior grau no curtimento, são também 
importantes no recurtimento. 
10.7 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO 
Os fatores que têm influência na etapa de curtimento são muitos como: o tempo, a 
temperatura do processo, os produtos químicos empregados, as etapas anteriores, a 
qualidade da água empregada, o produto desejado, os aspectos ambientais envolvidos, o 



volume de banho empregado, o efeito mecânico sobre as peles, entre outros. O 
conhecimento destes fatores, bem como a sua interdependência, é importante para o 
estabelecimento da formulação otimizada. A seguir são expostos comentários dos 
principais fatores do processo de curtimento. 
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10.7.1 ETAPAS ANTERIORES 
A abertura das tripas no caleiro, a remoção do íon Ca+2 na etapa de desencalagem, a 
limpeza resultante das enzimas de purga, e a redução da reatividade do cromo com a pele 
resultante do píquel são decisivas para distribuição e fixação do curtente. Assim, 
processos 
deficientes de remolho, depilação e caleiro, desencalagem, purga e píquel, conduzem a 
curtimentos deficientes. 
10.7.2 TIPOS DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Os produtos químicos que normalmente se colocam no banho de curtimento 
encontram-se descritos no item anterior deste capítulo (10.4). 
10.7.3 TIPO DE PROCESSO 
De uma forma genérica podemos dividir o curtimento em dois tipos: processos 
convencionais e os com elevado grau de esgotamento. O quadro abaixo apresenta a 
concentração dos óxidos de cromo no banho nos dois tipos de processo. 
Quadro 10.3.: Comparação dos processos quanto a oferta e o residual de óxido de cromo 
curtente. 
Processo convencional 
(valor médio) 
Processo com alto esgotamento 
(valor médio) 
Oferta de óxido de 
cromo curtente 40 a 47 g/ litro 26 a 31g/ litro 
Residual de óxido de 
cromo curtente 6 a 8 g/ litro 0,8 a 1,2 g/ litro 
O quadro acima apresenta os valores médios encontrados, sendo previsíveis 
algumas variações nos valores citados. A comparação mostra o percentual de cromo não 
aproveitado, em especial no curtimento convencional. 
Os processos com elevado grau de esgotamento, por sua vez, incluem tanto os que 
são desenvolvidos a partir da modificação da estrutura protêica, como os conduzidos pela 
adição de compostos complexoativos. 
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10.7.4 pH 
De um modo geral podemos dizer que a difusão do curtimento se dá em pH 
próximo a 3,0 (1,8 a 3,2) e a fixação em pH 4,0 (3,6 a 4,2). Observa-se que processos com 
menor oferta de cromo podem necessitar de um pH mais ácido, uma vez que o sal de 
cromo fornece uma reserva ácida para o processo. 
10.7.5 VOLUME DA ÁGUA 
A quantidade de água está referida sobre a massa das peles. Em geral o curtimento 
é realizado no banho de píquel, sendo o volume empregado da ordem de 50%. 



10.7.6 AÇÃO MECÂNICA 
No Brasil o curtimento é realizado em fulão. O fulão de curtimento é o mesmo 
empregado para as etapas de desencalagem, purga e píquel. O processo começa com a 
desencalagem e termina com o curtimento. Quanto maior o grau de intumescimento da 
tripa, menor deve ser e efeito mecânico sobre esta, ou menor o tempo do processo. A 
rotação varia de 6 a 10 rpm, em média. 
10.7.7 TEMPO 
O aumento do tempo proporciona uma distribuição mais uniforme de produto, mas 
apresenta desvantagens como a redução da capacidade de produção. Na prática, o tempo 
de 
processo desde a desencalagem até o curtimento é de 14 a 20 horas. A execução, ou não 
da 
etapa de divisão em tripa influencia diretamente no tempo do processo. 
10.7.8 TEMPERATURA 
A temperatura aumenta a fixação do curtente e diminui a difusão do mesmo. Além 
disto peles piqueladas são muito sensíveis à elevação da temperatura. Em geral o 
processo 
começa com a temperatura de 180 C a 250 C e termina com temperaturas de 450 C - 500 
C. 
Embora a elevação da temperatura provoque notável esgotamento do banho, pode 
influenciar negativamente na resistência do couro, razão pela qual o processo deve ser 
convenientemente monitorado. 
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10.7.9 MASCARAMENTO 
O mascaramento é realizado através da substituição dos grupos neutros (ligantes) 
do complexo por grupos aniônicos. Esta modificação provoca uma diminuição do caráter 
catiônico do cromo. Para a obtenção de complexos de cromo mascarados são empregados 
sais como formiato de sódio, ftalato de sódio, acetato de sódio, sulfito de sódio, entre 
outros. 
O mascaramento é uma prática bem conhecida, que pode ocorrer com a adição dos 
sais anteriormente citados, antes, durante ou após o curtimento, o que determina graus 
diferentes de mascaramento. O grau de mascaramento depende, também, do tipo de sal 
empregado, da quantidade empregada do agente mascarante e de seu preparo. 
Os sais mascarantes empregados são usados na proporção de 0,5 a 1,0 mol para 
cada mol de Cr 2 O3. 
Com curtimento executado com mascaramento a adição de agentes alcalinos 
diminui, podendo até ser eliminada em alguns casos, sendo necessário somente uma 
pequena quantidade para acerto do pH. 
O excesso de mascaramento diminui a fixação do cromo ao colagênio da pele. 
10.8 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO E AO PRODUTO 
10.8.1 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO 
Os controles durante o processo mais frequentes são a verificação do pH da pele 
piquelada com indicador verde de bromocresol (VBC) e do banho. 
No início do processo o pH da pele piquelada, deve se apresentar amarelo 



atravessado em todo o corte e o pH do banho deve ser próximo a 3. Ao final do 
curtimento 
o pH do banho deve estar, preferentemente, entre 3,7 – 4,0. 
Além do controle do pH é feito o teste de retração do couro curtido em água 
fervente durante dois minutos, antes de descarregá-lo do fulão. Neste teste é medido o 
comprimento da amostra antes e depois da amostra ser submetida à água fervente. É 
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desejável que a amostra de couro não apresente encolhimento, apresentando-se nas 
mesmas condições anteriores ao teste. Em alguns casos se admite uma retração de 5%, no 
máximo. 
A norma para a realização do teste de retração é a NBR 13.335. 
10.8.2 CONTROLES APLICÁVEIS AO PRODUTO 
Para aceitação o couro “wet-blue” deve atender os parâmetros fixados pela norma 
NBR 13.525 de acordo com os testes especificados a seguir: 
Quadro 10.4.: Requisitos para aceitação de couros “wet-blue” quanto à análise química. 
Teste Interpretação Norma Valor 
Esperado 
Voláteis Umidade do couro NBR 11.029 50 – 60 % 
Solúveis em 
dicloro Óleos e graxas NBR 11.030 0,5 % 
Teor de óxido de 
cromo III 
Presença de óxido de 
cromo curtente no 
couro (combinado ou 
não) 
NBR 11.054 
3,5 % 
(mínimo) 
pH e 
Cifra diferencial 
Presença de ácido forte 
livre NBR 11.057 
pH=3,5 
(mínimo) 
Cifra menor ou 
igual a 0,7 
Cinza total 
sulfatada 
Presença de sais 
(causadores de 
eflorescência salina) 
NBR 11.031 12% máximo 
10.9 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 



O principal resíduo gerado na etapa de curtimento trata-se do rejeito líquido 
contendo elevado teor de cromo trivalente. 
Veremos o balanço de massa para um curtume que processe até o curtimento “wet129 
blue”. Observam-se os seguintes dados para o mesmo: 2000 peles processadas por dia, 
volume de efluente gerado de 1200 m3 por dia, residual de óxido de cromo III no banho 
0,56 g/ litro para o processo com elevado esgotamento dos banhos e 4 g/l para um 
convencional. Assim teremos: 
Quadro 10.5.: Quadro comparativo de um processo convencional e outro com elevado 
índice de esgotamento. 
Processo com alto 
esgotamento 
Processo convencional 
Peso de peles processadas por dia 60.000 Kg 60.000 Kg 
Volume de água gasto por dia 1200 m3 1200 m3 
Volume gerado no banho de píquel 48.000 litros 48.000 litros 
Quantidade de aproximada de cromo 
gerado (Cr) 27.000 gramas 192.000 gramas 
Teor aproximado de cromo no 
efluente bruto 22,5 mg/ litro 160 mg/ litro 
Padrão de emissão de cromo total - 
FEPAM-RS 0,45 - 0,5 mg/ litro 0,45 - 0,5 mg/ litro 
Mesmo os processos de elevado índice de esgotamento exigem que o cromo seja 
eliminado nas instalações de tratamento de efluente, mediante precipitação química, ou 
que 
retorne ao processo de produção. 
10.10 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS APLICADAS NO PROCESSO 
A eliminação do cromo trivalente no tratamento de efluentes é conseguida mediante 
precipitação do mesmo no tratamento físico-químico, pelo ajuste de pH. As condições 
ótimas de precipitação ocorrem entre pH de 8,0- 8,5, o que se dá através da adição de 
álcali. Entre os álcalis mais frequentemente encontrados estão óxido de magnésio, o 
hidróxido de cálcio, a soda caústica e a soda barrilha. 
A escolha do agente alcalino é feita levando-se em conta diversos fatores como a 
maior ou menor compactação do lodo obtido, o custo do insumo, a redução do cromo no 
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líquido clarificado, o tempo necessário para a sedimentação e os efeitos secundários 
gerados. No que se refere a este último item, o emprego de íons formadores de dureza, 
como o cálcio e o magnésio, fica restrito no Rio Grande do Sul, uma vez que o parâmetro 
de emissão de dureza local é de 200 mg/ litro de carbonato de cálcio, valor próximo ao 
das 
águas de captação. 
O lodo nesta etapa é rico em cromo e, mesmo contendo elevado teor de nitrogênio, 
não pode ser empregado, em princípio, para a adubação, devendo ser descartado como 
resíduo perigoso Classe I. 
A aplicação de uma reciclagem eficiente dos banhos residuais de cromo, em 



especial a dos banhos de curtimento, é praticável. A execução da reciclagem reduz 
consideravelmente a carga tóxica do cromo trivalente no efluente, a qual seria 
extremamente nociva aos microrganismos que atuam no tratamento secundário. (CLAAS e 
MAIA; 1994 p. 87). 
Existem pelo menos dois métodos que podem ser desenvolvidos para o reciclo de 
banhos de curtimento: reciclagem direta, ou reciclagem indireta. 
A reciclagem direta consiste na reutilização dos banhos residuais diretamente no 
processo de curtimento. A execução desse processo começa com a separação das fibras 
do couro e da graxa natural, seguida pela análise do teor de Cr2 O3 no banho e, em 
seqüência, a reposição e reutilização do mesmo. 
Esse processo pode apresentar alguns problemas de ordem prática, como, por 
exemplo, nas características dos couros produzidos. Sendo viável o seu emprego para o 
curtimento de raspas. 
A reciclagem indireta consiste, normalmente, na precipitação dos banhos residuais 
de curtimento com álcalis, seguindo-se da redissolução, análise do licor, reposição do 
curtente e reutilização dos banhos, conforme mostra figura abaixo, extraída do livro 
Orientações básicas para tratamento de efluentes de curtume. 
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Figura 10.2.: Reutilização por reciclagem de insumo químico (Cromo). 
Para a precipitação do sal de cromo é preciso que se considere a basicidade final do 
curtente de cromo. No processo de curtimento a basicidade final de uma solução de 
cromo 
residual situa-se ao redor de 50%. O composto com 50% de basicidade reage com os 
basificantes para formar o precipitado de hidróxido de cromo. As reações com os diversos 
tipos de basificantes podem ser assim descritas: 
Reação com a cal hidratada: 
Cr4 (OH)6 (SO4)3 + 3 Ca (OH)2 = 4 Cr (OH)3 + 3 Ca SO4 
Basicidade de 50% 
Reação com a soda cáustica: 
Cr4 (OH)6 (SO4)3 + 6 Na OH = 4 Cr (OH)3 + 3 Na2 SO4 
Reação com óxido de magnésio: 
Cr4 (OH)6 (SO4)3 + 3 Mg O + 3 H2 O= 4 Cr (OH)3 + 3 Mg SO4 
Reação com soda barrilha: 
Cr4 (OH)6 (SO4)3 + 3 Na2 CO3 + 3 H2 O= 4 Cr (OH)3 + 3 Na2 SO4 +3 CO2 
A qualidade do precipitado depende de vários fatores, além do agente alcalino 
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escolhido, como, por exemplo, a velocidade de adição do produto, a temperatura e o 
tempo 
de decantação. A precipitação de cromo ocorre em pH 8,0 - 8,5. No entanto, é possível 
trabalhar em um pH fortemente alcalino e empregar após o sulfato de alumínio obtendo 
um 
ótimo precipitado. 
Uma vez decantado o hidróxido de cromo pode ser desidratado através de filtro 
prensa. Procede-se então a redissolução com ácido sulfúrico até a basicidade desejada, de 



15 a 33 %. 
Exemplo: 
4 Cr (OH)3 + 5 H2 SO4 = Cr4 (OH)2 (SO4)5 + 10 H2 O 
Basicidade de 16,7% 
Após a redissolução do cromo, analisa-se o teor de óxido de cromo III e a 
basicidade, a fim de reutilizar os banhos. 
Com este processo a qualidade do couro não é praticamente alterada. No entanto, 
permanece o problema da eliminação de fibras e gorduras, além dos custos elevados para 
instalação e manutenção dos equipamentos de precipitação e redissolução do cromo. 
Atualmente as características que o curtente cromo fornece aos couros não são 
igualadas por nenhum outro curtente, ou mesmo pela combinação de produtos. Portanto 
a 
minimização da carga poluidora gerada pelo mesmo deve continuar sendo objeto de 
pesquisas. 
A reciclagem surge como uma alternativa viável para a reduzir o teor de cromo no 
efluente bruto. Salienta-se, todavia, que o emprego de processos que reduzam o teor de 
cromo no efluente final são técnicas que devem estar aliadas à reciclagem, ou a 
reutilização dos banhos. 
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11 CURTIMENTO VEGETAL 
Marina Vergílio Moreira 
11.1 INTRODUÇÃO 
Os taninos vegetais são produtos presentes em várias partes de plantas como casca, 
madeira, raiz, folhas e frutos. Sua distribuição nos vegetais é bastante ampla, incluindo até 
mesmo as algas e os fungos. 
Os seus constituintes mais característicos são os fenóis, que apresentam os grupos 
hidroxila (OH-) ligados a anéis benzênicos. 
Os taninos apresentam caráter coloidal e exibem grandes diferenças no tamanho das 



partículas. 
Os extratos tanantes são solúveis na água e insolúveis na maioria dos solventes 
orgânicos. A solubilidade varia amplamente com a variação da temperatura. 
A ação curtente de um tanino, isto é, a sua afinidade para ligar-se com a proteína 
colagênica, depende de sua massa molecular e do número de hidroxilas fenólicas. Estes 
polifenóis apresentam massa molecular entre 500 e 3000, com valores médios de 1100 – 
1200. 
11.2 COMPOSIÇÃO DOS TANINOS VEGETAIS 
Na extração de matérias-primas que originam os taninos vegetais, além dos tanantes 
encontram-se os não tanantes, estruturas de menor massa molecular (menor do que 500) 
que difundem para o interior do couro mais rapidamente que os tanantes aumentando os 
espaços capilares e abrindo caminho para penetração dos tanantes. Além destes 
compostos 
encontram-se, também, entre os não tanantes, sais como sulfatos, cloretos, formiatos, 
açúcares, lignina, entre outros. 
Os extratos vegetais são constituídos de misturas contendo tanantes, não-tanantes, 
insolúveis e água, conforme mostra o quadro a seguir: 
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Quadro 11.1.: Valores analíticos médios dos extratos vegetais mais comuns. 
Tipo de Tanino % Tanantes % de Não Tanantes % Insolúveis 
Quebracho Ordinário 70 12 8 – 9 
Quebracho Semi-solúvel 72- 73 15 – 17 2 – 3 
Quebracho solúvel a frio 72- 75 16 – 18 0 – 0,1 
Mimosa 68- 70 22 – 25 0,4 
Castanheiro Natural 70- 71 24 – 25 0 – 0,2 
Castanheiro Adoçado 64- 68 26 – 28 0 
Mirabolano 60 32 1,7 
A relação obtida pelo quociente entre os tanantes e os não-tanantes denomina-se 
adstringência. Quanto maior a adstringência de um tanino, mais rápida tende ser sua 
ligação à pele, o que dificulta a sua difusão para o interior da pele. 
11.3 CLASSIFICAÇÃO DOS TANINOS VEGETAIS 
Os taninos são classificados de acordo com sua estrutura química e suas 
propriedades em dois grupos: 
11.3.1 TANINOS HIDROLISÁVEIS OU PIROGÁLICOS 
Extratos de castanheiro, mirabolano e valônea. 
11.3.2 TANINOS CONDENSADOS OU CATEQUÍNICOS 
Extratos de acácia, quebracho e gambir. 
11.4 TANINO NO RIO GRANDE DO SUL 
O Rio Grande do Sul se apresenta como grande produtor do extrato de acácia. O 
tanino de acácia é obtido pela extração da casca da acácia em autoclaves e posterior 
evaporação do extrato tanante. Conforme KIEFER, os taninos de mimosa perfazem 50 % 
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do total de taninos vegetais consumidos no mundo, sendo produzidos em quantidades 
equivalentes no Rio Grande do Sul e na África (1994, p.363). 



11.5 REAÇÕES DOS TANINOS VEGETAIS COM O COLAGÊNIO 
A ligação do tanino com a pele é realizada, principalmente, pela ligação de suas 
hidroxilas fenólicas com os grupos amídicos da pele através de pontes de hidrogênio. O 
número de pontes de hidrogênio formadas é que garante a estabilidade da ligação. 
Todavia 
determina o caráter reversível do curtimento. Estas são as reações principais, entretanto 
os 
taninos vegetais após a sua extração e concentração podem sofrer importantes e decisivas 
modificações químicas. Estas modificações influenciam diretamente na ligação do tanino 
com a pele. As mudanças, como a sulfitação, por exemplo, acentuam o caráter aniônico 
do 
tanino. 
11.6 CARACTERÍSTICAS DOS COUROS CURTIDOS AO TANINO 
São as seguintes as principais características obtidas nos couros curtidos ao vegetal: 
● Flor com poros abertos. 
● Aumento da estabilidade hidrotérmica, em relação à pele verde ou fresca (porém 
menor que a adquirida com os sais de cromo). 
● Toque cheio, característico do alto peso específico. 
● Lixamento fácil. 
● Menores valores no que se refere à resistência à tração e ao rasgo do que os 
couros produzidos com sais de cromo. 
● Retenção pelo couro da estampa aplicada. 
● Menor solidez à luz do que a conseguida com os couros produzidos com sais de 
cromo. Alguns taninos vegetais apresentam baixa solidez à luz e ao calor, 
enquanto outros de média a boa. 
● Permeabilidade ao vapor e ao suor. 
● Baixa resistência à lavagem. 
● Aumento da resistência ao ataque de microrganismos e enzimas, característica 
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decorrente do curtimento. 
● Diminuição da capacidade de inchamento do colagênio. 
● Curtimento de reversão mais fácil que o realizado com sais de cromo. 
● Possibilidade de empregar o couro para diversas finalidades como artigos de 
vaquetas, solas, couros polidos, etc. 
Os couros curtidos ao vegetal recebem o nome de atanados. A coloração destes 
couros depende da matéria-prima tanante indo, normalmente, do bege amarelado ou 
rosado, ou com leve tom esverdeado. O tanino de tara pode ser empregado no 
recurtimento 
para a obtenção de couros brancos. 
11.7 CONDUÇÃO DO PROCESSO DE CURTIMENTO 
A prática de curtimento varia de um curtume para outro, sendo realizada como 
etapa posterior ao píquel. No que se refere aos equipamentos empregados o processo 
pode 
ser realizado em fulão, tanque-fulão, ou, somente, em tanque. A decisão de adotar 



curtimento em tanque, fulão, ou de forma combinada, depende de uma série de fatores 
particulares de cada curtume. É importante salientar que quanto mais rápido o sistema de 
curtimento maior devem ser os controles para a distribuição adequada do curtente. 
As etapas que envolvem o processo de curtimento vegetal são três, pela ordem: o 
condicionamento da pele até pH= 4,5, a difusão e a fixação do curtente. 
11.8 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO 
Os princípios que regem a difusão dos taninos vegetais e o curtimento em si 
dependem de uma série de fatores. 
11.8.1 ETAPAS ANTERIORES 
A abertura das tripas no caleiro e o descarne eficiente facilitam a penetração dos 
produtos para o interior da pele. 
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11.8.2 TIPOS DE PRODUTOS QUÍMICOS 
Os produtos químicos de menor adstringência difundem mais rapidamente, sendo 
indicados para as adições iniciais. Podem ser misturados aos taninos vegetais produtos 
auxiliares como os taninos sintéticos. 
11.8.3 CONCENTRAÇÃO DE TANINO NO BANHO 
De uma forma genérica podemos afirmar que a difusão do tanino para o interior da 
pele é diretamente influenciada pelo gradiente de concentração entre a pele e o banho. A 
quantidade de produto varia para o curtimento em função do artigo a se produzido, em 
geral de22 a 30 % para os artigos mais leves e de 35 a 45 % para os artigos mais pesados 
como a sola. A adição fracionada e progressiva garante o sucesso do processo. 
11.8.4 pH 
De um modo geral podemos dizer que a difusão do curtimento se dá em pH 
próximo a 4,5- 5,0, isto é, próximo ao ponto de menor reatividade da pele que é o ponto 
isoelétrico e a fixação em pH mais ácido 3,5 - 3,7). Observa-se que a diminuição do pH 
dificulta a oxidação do tanino, impedindo assim o escurecimento dos couros. 
11.8.5 TEMPERATURA 
Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de curtimento, isto acontece pela 
diminuição de coesão do colagênio, com a consequente liberação de água para o meio e 
pela diminuição da viscosidade da solução tanante. Entretanto a elevação da temperatura 
provoca a oxidação dos taninos, razão pela qual o processo é realizado a 350 C. 
11.8.6 AÇÃO MECÂNICA 
A movimentação das peles provoca um efeito de bombeamento do tanino para o 
seu interior diminuindo significativamente o tempo de processo. No processo realizado 
em 
tanque a movimentação do banho facilita, também, a difusão. 
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11.8.7 TEMPO 
O tempo de processo depende diretamente do tipo de equipamento empregado, 
quanto maior o efeito de bombeamento, menor o tempo e do artigo a ser produzido. O 
aumento do tempo proporciona uma distribuição mais uniforme de produto, mas reduz a 
capacidade de produção. 
11.8.8 SAIS NEUTROS 



Os sais neutros regulam o intumescimento das peles e influenciam, indiretamente 
na maciez do atanado. 
11.9 CONTROLES APLICÁVEIS AO PROCESSO E AO PRODUTO 
Os controles durante o processo mais frequentes são o pH da pele piquelada com 
indicador verde de bromocresol (VBC) e a concentração de tanino no banho, através do 
densímetro, (medida do Baumé). 
Além destes pode ser feito o teste de retração do couro curtido para ver em qual 
temperatura se dá o encolhimento. Para verificar o atravessamento do tanino durante o 
processo, pode ser empregada uma solução de cloreto férrico, sobre um corte da pele. 
Quando o processo termina o corte do couro com cloreto férrico fica preto. 
11.10 RESÍDUOS GERADOS E SUAS CARACTERÍSTICAS 
O principal resíduo gerado na etapa de curtimento trata-se do rejeito líquido 
contendo elevado teor de tanino, polifenóis, que por seu elevado peso e volume 
molecular 
apresenta baixo esgotamento. 
De uma forma geral se afirma que os taninos vegetais, por serem naturais, não 
acarretam contaminação nociva as águas residuais, todavia com as modificações químicas 
produzidas nas moléculas de tanino através da adição de taninos sintéticos fenólicos e 
naftalênicos, metabissulfito de sódio, pequenas quantidades de corantes, fungicidas, 
entre 
outros tal afirmação deve ser constantemente validada. 
Observa-se que um dos principais problemas deste tipo de efluente é a remoção da 
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cor, o que é realizado com o auxílio de floculantes. A elevada carga orgânica no rejeito 
líquido exige alto consumo de oxigênio. 
11.11 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS APLICADAS NO PROCESSO 
O processo de produção em contra-corrente, em que o líquido esgotado de uma 
etapa seja colocado em contato com peles de menor concentração tanante é uma 
tecnologia 
limpa desde muito tempo aplicada pelos curtumes. 
Se os taninos fenólicos forem fazer parte dos extratos tanantes ou das fórmulas de 
curtimento deve-se dar preferência a compostos praticamente isentos de fenóis livres. O 
quadro abaixo estabelece o teor máximo de fenóis em diversos países e órgãos 
ambientais. 
Quadro 11.2.: Quadro comparativo de Padrões de Emissão de fenol. 
País ou Órgão Ambiental Padrão de emissão 
FEPAM- RS 0,1 mg/ litro 
Alemanha 0,5 mg/ litro 
França 0,5 mg/ litro 
Japão 5 mg/ litro 
Inglaterra - 
Itália - 
A aplicação de uma reciclagem eficiente dos banhos residuais de curtimento 
vegetal reduz, consideravelmente, a carga tóxica dos taninos no efluente. 
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12 RESÍDUOS SÓLIDOS CURTIDOS AO CROMO: SERRAGEM 



DA REBAIXADEIRA 
M.Sc. Regina Cánovas Teixeira 
12.1 INTRODUÇÃO 
Em 1999 os curtumes brasileiros produziram 31 milhões de couros, sendo que o 
Rio Grande do Sul participa com cerca de 30% da produção nacional, ou seja, cerca de 9 
milhões de couros. Para cada couro curtido ao cromo temos de 3 a 4 kg de serragem o 
que representa cerca de 36 mil toneladas de serragem/ano. 
As Indústrias de Couros e de Calçados são caracterizadas pela elevada quantidade de 
resíduos, devido ao fato de usarem matérias-primas não homogêneas no que concerne à 
morfologia e qualidade. 
No preparo do couro e artefatos de couro são produzidos vários tipos de resíduos que 
consistem em grande parte de substância dérmica, isto é, material protéico que poderá 
ser utilizado na preparação de outros produtos. A forma original da pele, os processos de 
sua transformação em couro, a apresentação final do couro são tais que mais de 40% da 
matéria-prima posta em operação são jogados fora ao nível de curtume, tanto junto com 
as 
águas residuais como sob a forma de resíduos sólidos. 
Ao nível de indústrias transformadoras, como fábrica de calçado, o corte do couro para 
fornecer as diversas partes do cabedal que entram na composição do calçado, produz uma 
nova quantidade de resíduos que, se estima, correspondem a 15/20% da superfície. Esta 
perda torna-se inferior 
ao nível dos demais artigos de couro, mas também é elevada na confecção de vestuário 
de couro. 
Assim, ao nível de consumidor que compra um par de calçado de couro, foi 
possível determinar, com suficiente precisão, que somente 27% de uma pele de novilho 
("Box- calf") e 35% de uma vaqueta são comercializados e, portanto, utilizados, ficando o 
resto mais ou menos perdido sob a forma de resíduos. 
Portanto, os resíduos de pele podem ser agrupados em duas categorias: 
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− RESÍDUOS NÃO-CURTIDOS: desde a pele bruta até o curtimento 
(excluindo), passando pelas operações iniciais de depilação e descarne 
(aparas e recortes). 
− RESÍDUOS CURTIDOS: provêm das operações de rebaixe (serragem), 
lixamento e recorte em estágio final e das operações de corte em fábrica de 
calçados e de artigos de couro. 
As aplicações que podem ter estes resíduos são evidentemente diferentes, 
dependendo de sua natureza e, conseqüentemente, sua valorização apresentará um 
caráter de importância intimamente ligado à tonelagem dos resíduos, ao valor dos 
produtos recuperados e ao grau tecnológico do processo desenvolvido. Assim sendo, é 
indispensável dissociar as diversas aplicações das proteínas colagênicas dos resíduos da 
pele. 
Dentre os resíduos sólidos provenientes da industrialização do couro curtido ao cromo, a 
serragem produzida na operação de rebaixamento, é um dos maiores problemas, devido a 
grande quantidade de resíduos gerados. Para cada couro curtido ao cromo, temos 3 a 4 kg 



de serragem de rebaixadeira com 50% de umidade e aproximadamente 3,5% do metal 
cromo. 
A Figura 12.1 a seguir, apresenta o fluxograma geral da transformação da pele em 
couro até o rebaixamento: 
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Figura 12.1.: Fluxograma da transformação de peles em couros até rebaixamento 
O tipo de serragem que sai da máquina de rebaixar é um material muito 
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heterogêneo, pois apresenta variações quanto a granulometria de curtume para curtume 
e 
de acordo com o artigo e com o processo utilizado. 
A serragem, por suas próprias características (volumoso resíduo em forma de 
farelo, impregnado de sais curtentes por vezes altamente tóxico, como no caso do cromo), 
merece uma atenção toda especial para que dela se obtenha o maior aproveitamento e 
rendimento possível. A maioria das utilizações pressupõe o seu descurtimento prévio, 
destinado a eliminar as substâncias curtentes nela contidas. 
 
As utilizações neste campo são muito numerosas, sendo que algumas já são até 
antigas e industrializadas, mas por motivos econômicos, tendem atualmente a regredir: 
● A fabricação de colas, gelatinas e produtos auxiliares para a indústria do couro, por 
descurtimento dos resíduos e desmineralização em resinas trocadoras de íons; 
● A produção de couro reconstituído a partir de resíduos curtidos ao vegetal ou ao cromo, 
destinados a calçados ou artigos de couro; 
● Carga para concreto, para estruturas submetidas somente a esforços de 
compressão, visando diminuir a condutibilidade térmica dos mesmos; 
● Embalagens para cargas marítimas. 
Os materiais obtidos com a serragem possuem grandes propriedades mecânicas das fibras 
sintéticas e higiênicas das fibras de couro exigidas para a elaboração de 
componentes do cabedal e do calçado como: palmilhas, forros, gáspeas de calçados; e 
ainda artigos de couro, móveis e mesmo revestimento mural. 



Numerosos parâmetros permitem jogar com o comportamento físico do material e 
valorizar um grande número de características interessantes tais como, permeabilidade e 
absorção, dessorção reversível, propriedades térmicas e acústicas e, sobretudo, 
estabilidade bidimensional. 
No processamento de resíduos curtidos há uma limitação quanto a sua utilização para 
outras finalidades como adubos e rações devido à presença de certos metais provenientes 
do curtimento e acabamento. 
Uma vantagem dos resíduos curtidos é seu baixo custo, resistência a bactérias e baixo 
conteúdo de umidade. Estas características, evidentemente, favorecem o transporte e 
armazenamento. 
Ao considerar as possibilidades de utilização dos resíduos deve-se ter presente o 
problema de sua centralização, a quantidade total de ocorrência, as possibilidades de 
coleta e os custos de transporte que são as condições básicas de seu processamento 
econômico. 
 
12.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
12.2.1 ALTERNATIVAS PARA DISPOSIÇÃO/ RECICLAGEM/ 
PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS CURTIDOS AO CROMO: 
A indústria de processamento de couros é um gerador de resíduos líquidos bem 
como de resíduos sólidos , curtidos e não-curtidos, mais aqueles derivados da planta de 
tratamento de efluentes. Esta situação requer a introdução de "tecnologias limpas no 
couro" 
e sistemas de tratamento para ambos os efluentes e resíduos sólidos, sendo que os 
padrões 
de emissão devem ser atendidos. 
Particularmente, os resíduos sólidos de couro curtido ao cromo requerem especial 
atenção devido ao seu volume e às exigências dos órgãos ambientais para a disposição 
direta em aterros. 
O processo de curtimento utilizado por cerca de 90% das indústrias de 
processamento de couros é o curtimento mineral com sais de cromo, gerando-se resíduos 
com a presença do metal cromo que, segundo a norma brasileira NBR-10004 da ABNT, 
estes resíduos curtidos são classificados como Resíduos Classe I- Perigosos, necessitando 
tratamento e disposição específica (BASEGIO, 1997). 
12.2.1.1 ADUBO 
De acordo com as informações fornecidas pela Escola de Reutlingen, Alemanha, 
trata-se de uma utilização destinada, especialmente, a resíduos de couro curtido ao 
vegetal 
- serragem de rebaixadeira, aparas e pó da lixadeira. Os retalhos curtidos passam por uma 
lavagem e trituração e, sob esta forma, entram na fabricação de farinhas fertilizantes. 
Nada foi referido com relação à utilização do couro curtido ao mineral (cromo, por 
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exemplo), mas - submetendo-se os resíduos a um descurtimento prévio - sua utilização 
poderia eventualmente ser também cogitada. 
KOLOMAZNÍK et al. (1999) realizou experiências em escala industrial de 



tratamento enzimático de serragem de couro ao cromo, utilizando aminas de baixo peso 
molecular. A vantagem da reação enzimática é a produção de hidrolisados de proteína de 
boa qualidade e de lodo ao cromo. Uma das aplicações deste hidrolisado obtido é na 
agricultura como fertilizante organo-nitrogenado. Este fertilizante foi testado em culturas 
de alface num comparativo com um fertilizante comercial, resultando plantas com maior 
área de aproveitamento e maior valor nutricional devido ao seu baixo teor de nitrato. 
12.2.1.2 INCINERAÇÃO 
A incineração, considerada por alguns como forma de disposição final, é um 
método de tratamento que se utiliza da decomposição térmica via oxidação, com o 
objetivo 
de tornar um resíduo menos volumoso, menos tóxico ou atóxico, ou ainda eliminá-lo , 
convertendo-o em gases ou resíduos incombustíveis. O desenvolvimento do processo teve 
início há muitos anos, com enfoque voltado para a queima de resíduos domiciliares. Hoje, 
a aplicação do processo à queima de resíduos perigosos passou a receber uma atenção 
maior, tendo em vista os problemas ambientais ocasionados pela deposição inadequada 
no 
solo de materiais tóxicos não degradáveis, altamente persistentes, e até mesmo aqueles 
não 
passíveis de disposição no solo. 
De maneira geral, as unidades de incineração variam desde instalações pequenas, 
projetadas e dimensionadas para um resíduo específico, e operadas pelos próprios 
geradores, até grandes instalações de propósitos múltiplos, para incinerar resíduos de 
diferentes fontes. No caso de materiais tóxicos e perigosos, estas instalações requerem 
equipamentos adicionais de controle de poluição do ar, com conseqüente demanda de 
maiores investimentos (CETESB, 1993). 
O couro curtido ao cromo tem como características um elevado poder calorífico 
(4.500 Kcal/Kg), baixo conteúdo de enxofre (menos de 2%) e cinzas que são praticamente 
em sua totalidade óxidos de cromo (90-95%). Estas características fazem com que seja um 
material adequado como combustível em um processo de incineração controlada, do qual 
se pode recuperar energia térmica (ou elétrica) e compostos de cromo para uma 
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reutilização industrial. Por meio dos processos de incineração consegue-se uma 
importante 
redução de volume e peso do resíduo (ORGILÉS, 1995). 
As condições de incineração, as características das cinzas, a recuperação do calor, o 
impacto ambiental e o balanço econômico da incineração são os aspectos mais 
importantes 
no estudo da viabilidade técnico-ambiental da incineração de resíduos. Os resíduos para 
incineração são caracterizados pelos parâmetros: poder calorífico, densidade, umidade do 
resíduo, teor de matérias voláteis, natureza das cinzas e granulometria. Os equipamentos 
para combustão podem ser classificados em quatro categorias principais: incineradores de 
fundo fixo, de grelha fixa, rotativos e de leito fluidizado. 
Os métodos pirolíticos e de combustão empregados se diferenciam pelas condições 



da atmosfera do sistema. A pirólise se dá em atmosfera redutora, isto é, com pouco ou 
sem 
oxigênio e a combustão em uma atmosfera oxidante, com consumo de oxigênio. Os 
subprodutos da pirólise dos resíduos de couro são: gás combustível com água, metano, 
monóxido de carbono e dióxido de carbono, uma mistura líquida de água, alcatrão, óleo, 
substâncias orgânicas com cromo, cinza e carvão contendo cromo. Os subprodutos da 
combustão são: calor e gás liberado com cromo, lodo com cromo, cinza com cromo. 
Em 1984, ALOY conduziu experiências de incineração em sistema de dois 
estágios, relatando a ausência de odores tóxicos na exaustão dos gases. O autor publicou 
ainda novo estudo comparativo sobre testes de incineração com diversos tipos de 
equipamentos, salientando que o aproveitamento do cromo tornava o processo 
economicamente atrativo. 
Segundo a Comissão do Meio Ambiente da União Internacional das Sociedades dos 
Químicos e Técnicos da Indústria do Couro-IULTCS, a IUE, dentro das recomendações 
para o gerenciamento dos resíduos sólidos do curtume, vários experimentos em escala 
laboratorial e industrial tem demonstrado que o resíduo contendo cromo pode ser 
incinerado para produzir uma cinza com conteúdo aproximado de 50% em óxido de 
cromo, 
que é de natureza similar ao seu minério usado pela indústria de fabricação de cromato de 
sódio. O cromato de sódio é o precursor da maioria dos produtos químicos com cromo 
incluindo o agente curtente cromo (IUE, 2001). 
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12.2.1.3 DISPOSIÇÃO NO SOLO 
A disposição de resíduos sólidos no solo, quer pelo descarte aleatório, ou através de 
aterros sanitários, é a prática mais utilizada para a destinação final, apesar de que pela 
tendência atual, esta não é a técnica mais recomendável de gerenciamento ambiental. 
Segundo dados técnicos, nos países do primeiro mundo a porcentagem dos resíduos em 
geral destinados a aterros é muito alta. Nos Estados Unidos é de aproximadamente 80%, 
na 
Inglaterra é de aproximadamente 100%, e na Alemanha é de 70%. Na América Latina esta 
taxa é de aproximadamente 98%, sendo que na maioria das áreas de disposição não há 
nenhum tipo de controle ambiental. Dados da CETESB-SP indicam que 90% dos resíduos 
industriais tratados adequadamente encontram-se em aterros industriais (BUGIN, 1993). 
A legislação sobre gestão de resíduos sólidos no Brasil, em nível federal é regida 
pela Portaria do Ministério do Interior n.º 53 de 01/03/1979. Esta é uma portaria básica, 
que estabelece diretrizes sobre o manuseio, formas de tratamentos e sobre disposição 
final 
de resíduos sólidos, bem como a fiscalização na implantação dos projetos, operação, 
manutenção e licenciamento pelo órgão de controle ambiental. Pela portaria concede-se 
aos órgãos de controle e às instituições normativas o poder de definir os parâmetros e 
critérios técnicos que devem ser atendidos nos projetos de destinação dos resíduos 
sólidos. 
Ainda em termos de legislação federal, a resolução do CONAMA n.º 06 de 1989, 
estabeleceu um cadastro com dados sobre a geração, características e destino final dos 



resíduos por fontes geradoras. 
Devido à necessidade de cumprimento da Portaria n.º 53, a Associação Brasileira de 
Normas Técnicas definiu e regulamentou uma série de normas referentes aos 
procedimentos adotados para classificação de resíduos sólidos quanto à periculosidade e 
para elaboração de projetos de disposição em aterros. Em nível estadual, foi editada em 
27 de julho de 1993 a Lei 9.921 que dispõe sobre a gestão de resíduos sólidos. Esta 
legislação 
estabelece as formas de tratamento e disposição de resíduos permitidas no Estado e 
determina a necessidade de licenciamento, através da aprovação de projetos técnicos 
elaborados conforme normas e critérios exigidos pela Fundação Estadual de Proteção 
Ambiental do Rio Grande do Sul - FEPAM. 
A solução para confinar a serragem do rebaixamento, em aterros de resíduos 
industriais é uma solução prática razoável, porque concentra os resíduos num local 
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especial, o que possibilita um controle efetivo até que surjam novas alternativas. 
12.2.1.3.1 ESTABILIZAÇÃO E SOLIDIFICAÇÃO (ENCAPSULAMENTO) 
A estabilização é um processo de pré-tratamento que induz trocas químicas no 
constituinte de um resíduo, transformando-o em formas menos solúveis e tóxicas, através 
de reações químicas que fixam elementos ou compostos tóxicos em polímeros 
impermeáveis ou em cristais estáveis. Por outro lado, a solidificação é um processo de 
prétratamento 
que produz uma massa sólida monolítica de um resíduo, melhorando a sua 
integridade estrutural e características físicas, permitindo que o material possa ser 
facilmente manuseado e transportado, segundo POON et alli, citados por CLARK & 
PERRY (S.D.). 
Segundo CETESB (1985) , as principais técnicas de estabilização/solidificação 
atualmente disponíveis, são basicamente as seguintes: 
● técnicas baseadas na adição de cimento; 
● técnicas baseadas na adição de cal e outros materiais pozolâmicos (excluindo 
cimento); 
● técnicas que envolvem a inserção do resíduo em materiais plásticos ou 
termofíxos; 
● tratamento dos resíduos para obtenção de materiais que possam auto-solidificarse 
sem maiores adições de outros materiais constituintes e 
● vitrificação de resíduos com sílica. 
No entanto, a estabilização/solidificação não é uma forma de tratamento que 
justifique para qualquer tipo de resíduos (CETESB, 1993). Não é recomendável que 
resíduos com mais de 10 a 20% de constituintes orgânicos sejam tratados pelas técnicas 
de 
fixação comerciais existentes, uma vez que eles interferem nos processos físicos e 
químicos, os quais são importantes para manter agregados os resíduos. 
No caso dos resíduos curtidos, a viabilidade de estabilização/ solidificação se 
concretiza apenas nos lodos ao cromo, onde a concentração de matéria orgânica, segundo 
SELBACH et alli (1991), situa-se em torno de 20%. Neste estudo foram avaliados os 
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efeitos fertilizantes do lodo de curtume para as plantas, as modificações nas propriedades 
químicas do solo, as alterações na população microbiana e a dinâmica do cromo no 
sistema 
solo-planta. Os lodos apresentaram uma grande variedade de composições, sendo 
necessária uma análise representativa do lodo a ser descartado no solo com objetivo de 
definição da dosagem. São possíveis de serem usados como corretivos da acidez do solo, 
em função do seu valor de neutralização. Para os utilizados, 15t/ha de lodo de cromo foi 
excessiva e é necessária a suplementação de fósforo, potássio e nitrogênio em cobertura 
para obtenção de bons rendimentos em função das culturas. Ocorreu um efeito positivo 
dos 
lodos sobre a população microbiana que foi estimulada com a incorporação destes 
resíduos. 
12.2.1.3.2 FAZENDAS DE LODO 
Fazenda de lodo, "landfarming" em inglês, é a denominação técnica de um método de 
tratamento para resíduos sólidos, onde o substrato orgânico do resíduo é degradado 
biologicamente na camada superior do solo existente na zona arável, a qual deve ser 
revolvida periodicamente. Por outro lado, sua aplicação em escala industrial implica na 
observância de critérios rígidos de engenharia visando a proteção dos recursos naturais. 
Pelo fato de ser um processo aberto, ou seja, um landfarming mal projetado ou mal 
gerenciado pode trazer problemas imediatos de contaminação de águas superficiais, 
subterrâneas, do ar e do solo, tornando este último impróprio para usos futuros. 
12.2.1.3.3 COMPOSTAGEM POR REVIRAMENTO 
Entende-se pela denominação composto o adubo orgânico preparado pela 
decomposição de restos orgânicos (vegetais e/ou animais) que, em condições favoráveis 
de fermentação, conduza esses materiais a um estado parcial ou total de humificação 
(KIEHL, 1979). 
O composto é, portanto , o resultado de um processo controlado de decomposição0 
biológica, transformando-se em um produto mais estável, melhor utilizável como 
fertilizante orgânico e em melhores condições sanitárias (KIEHL, 1985; BRASIL, 1985). 
Basicamente o processo de compostagem pode ser dividido em três fases : 1) uma 
157 
fase inicial de 1 a 2 dias, onde os compostos solúveis (os açúcares) são decompostos; 2) 
uma fase ternófila, onde são degradados principalmente celulose e lipídios; 3) 
estabilização, um período durante o qual ocorre em declínio da temperatura, diminuição 
na 
taxa de decomposição e recolonização do composto por outros microrganismos. 
O período entre a decomposição e estabilização do composto é de 
aproximadamente 120 dias (KIEHL, 1985). 
O processo de compostagem depende do estabelecimento de condições que 
favoreçam a atividade microbiológica. Essas condições são nutricionais e ambientais. 
No caso dos curtumes, os resíduos a compostar devem ser balanceados com 
material que forneça as condições nutricionais necessários ao perfeito funcionamento do 
processo. 



BRITO et al. (2001) realizou o processo de codisposição de resíduos sólidos de 
indústrias de curtumes com resíduos sólidos orgânicos avaliou a eficiência de atenuação e 
transformação por meio do balanço de massa do carbono orgânico total, nitrogênio total 
Kjedahl e cromo total. A codisposição de resíduos sólidos orgânicos e resíduos sólidos da 
indústria de curtume (resíduos curtidos e lodo da ETE) em leiras com escala variando de 
20 a 30 kg mostrou eficiência na bioestabilização da matéria orgânica. No processo de 
codisposição utilizando 95% de resíduos sólidos orgânicos e 5% de resíduos sólidos da 
máquina de rebaixar e lixar couros (resíduos curtidos) foi produzido composto com 
valores 
médios de 60,2% de atenuação de cromo total. 
12.2.1.3.4 VERMICOMPOSTAGEM 
A Vermicompostagem é um tipo de compostagem na qual se utilizam as minhocas 
paras digerir a matéria orgânica, provocando a sua degradação e, no arejamento e na 
drenagem do material em fase de maturação (KIEHL, 1985; KNAPPER, 1990b). 
A Vermicompostagem é um processo de dois estágios. Primeiro, a matéria orgânica 
é compostada de acordo com os padrões normais, em função da variante de processo 
utilizada, com redução de microrganismos patogênicos e retorno à condição de 
temperatura 
ambiente. Após a estabilização da temperatura, o material compostado é transferido para 
leitos rasos, para não se aquecer demasiadamente e não se compactar, pois os materiais 
de 
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granulometria fina tem essa tendência. Faz-se então a inoculação das minhocas, e 60 a 90 
dias após, obtém-se o vermicomposto pronto, com aumento de macro e micronutrientes 
e 
a formação de um húmus mais estável (KIEHL,1985; KNAPPER, 1990b; HARRIS, 1990). 
À semelhança da compostagem , a vermicompostagem depende de algumas 
condições, que devem possibilitar a ação das minhocas. 
Os resultados encontrados por HARRIS (1990), demonstraram a capacidade 
bioacumuladora de metais pesados e outros elementos tóxicos pelas minhocas, em alguns 
casos em percentuais extremamente altos. Por exemplo as minhocas absorverem 4,6 mg/ 
kg (peso seco) de Cromo, 2200mg/kg de Ferro (peso seco), 12,0 mg/kg (peso seco) de 
Chumbo entre outros. Esse trabalho mostra que a Vermicompostagem pode ser uma 
alternativa viável de tratamento para os resíduos sólidos de curtume, desde que as 
condições ambientais sejam garantidas. 
 
12.2.2 O CROMO: FORMAS DE OCORRÊNCIA E A SUA INFLUÊNCIA 
NO TRATAMENTO/ PROCESSAMENTO/ DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS CURTIDOS 
O cromo deriva do minério denominado cromita ( FeCrO4 ). As principais jazidas 
mundiais situam-se na antiga URSS, Filipinas, Zimbábue, Turquia, Albânia, Iugoslávia, 
EUA. No Brasil as jazidas situam-se nos seguintes estados: Bahia, Minas Gerais, Goiás, 
São Paulo e principalmente no Amapá. 
O cromo é um metal branco, não encontrado livre na natureza, brilhante, ponto de 



fusão 18000C, elevada dureza e resistente aos agentes atmosféricos (OLIVEIRA, 1997). 
Segundo MERTZ (1969), o cromo pode ocorrer em vários estados de oxidação, 
desde -2 até +6 , sendo os estados mais comuns 0, +2 (II) , +3 (III) e +6 (VI). Os 
compostos de Cromo II são instáveis. Como o Cromo II tem elevado poder de redução, 
seus compostos não estão propícios a ocorrer em sistemas biológicos. O Cromo VI está 
quase sempre ligado ao oxigênio e é um forte agente oxidante, tendo grande tendência a 
formar poliácidos. Os únicos íons importantes são o cromato ( CrO4 
-2 ) e o dicromato ( Cr2 
O7 
-3 ), ambos facilmente reduzidos a Cr III em soluções ácidas. 
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ZUGNO (1982) observou que o cromo em reações ordinárias forma compostos 
cromosos (II), crômicos (III) e cromatos (VI). MERTZ (1969) cita que o Cromo III 
apresenta compostos mais estáveis (na oxidação), tendo a tendência de formar 
compostos 
complexos e com número de coordenação 6. Íons livres de Cr não existem em soluções 
aquosas, estando sempre coordenados tanto na água, quanto com ligantes em solução. O 
Cromo III geralmente é insolúvel em pH próximo ao neutro. 
Para LARINI (1987) o cromo é um elemento essencial ao organismo humano, 
sendo sua maior disponibilidade na alimentação fornecida pelo levedo de cerveja, fígado, 
germe de trigo, gorduras animais e manteigas. 
O cromo é largamente utilizado sob a forma de sulfato básico de cromo (Cr 
(OH).(H2 O)5) SO4 no processo de curtimento de peles animais principalmente devido às 
características e propriedades físico-químicas proporcionadas aos couros obtidos com 
este 
curtente, tais como: elasticidade, flexibilidade, maciez , imputrescibilidade , resistência a 
altas temperaturas, entre outras. 
O curtimento tradicional com Cromo (III) é realizado normalmente, entre pH = 2,9 
- 4,1. O Cromo (III) começa a precipitar com pH > 6. Este precipitado tem um 
comportamento anfótero; este é dissolvido ambos por ácidos e álcalis fortes (TAVANI e 
VOLZONE, 1997). 
Alguns compostos de cromo (especialmente de cromo hexavalente) são 
considerados como produtos tóxicos, cancerígenos e mutagênicos. A capacidade que tem 
os agentes curtentes para estabilizar a tríplice hélice aniônica do colagênio aumenta 
automaticamente a possibilidade que estes mesmos agentes possam interagir também 
com 
a estrutura de dupla hélice do ADN. (ORGILÉS et alli, 1991). 
HANSON et al. (1993) citam que o cromo e os seus compostos são largamente 
usados pelas indústrias modernas, resultando em grandes quantidades deste elemento 
sendo descartados no ambiente. Os primeiros usos dos compostos de cromo que 
historicamente tem sido fontes de contaminação ambiental por cromo são o curtimento e 
acabamento de couros, acabamento de metais e controle da corrosão, perfuração de 
lamas/solos, corantes têxteis, catalisadores , pigmentos e tintas de fundo, fungicidas e 



tratamento de madeira e água. O tremendo acréscimo da utilização do cromo industrial e 
o 
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seu descarte no ambiente tem levado a preocupação crescente sobre o destino e os 
efeitos 
do cromo no ambiente. O primeiro requisito público é com a contaminação de águas 
subterrâneas com cromo. Áreas industrializadas que tem grandes laminações de metais, 
tratamento de madeira e indústrias de curtumes, bem como operações de mineração e 
moagem de cromo são as principais fontes de poluição em águas subterrâneas por cromo. 
SILVA (1989) comenta que um grande número de experimentos , que tem sido 
conduzidos na Universidade de Piacenza por mais de dez anos por pesquisadores italianos 
e estrangeiros, excluíram o possível efeito tóxico do cromo efluente de curtumes sobre 
vários cereais e frutas, a despeito das altas taxas de lodo ao cromo aplicado ao solo como 
fertilizante (400 kg/ha e mais que 20.000 ppm em peso seco). 
CETESB (1980) cita alguns exemplos relativos ao cromo no solo: 
● a adição ao solo de 60.000 mg de sulfato de cromo ( Cr2(SO4)3/ ha) aumentou o 
peso, tamanho e teor de açúcar de uvas em 21,8 a 23% respectivamente; 
● a aplicação de 40.000 mg de cromo num solo contendo apenas 65 mg de cromo / 
kg aumentou a produção de batatas de 32,7 para 46,5 t/ha. Foram obtidos 
resultados similares em culturas de ervilhas, cenouras e beterrabas; 
● a aplicação de um fertilizante contendo 4.300 mg de cromo /kg resultou no 
aumento do crescimento da plantação de linho em terreno arenoso; 
● a adição de acetato de cromo em concentração de até 500 mg/l teve um efeito 
benéfico em cenouras, cevada e pepinos; 
● soluções nutrientes com 1 mg/l de cromo beneficiaram levemente culturas de 
alface; 
● aplicação de 30.000 a 100.000 mg de dicromato de potássio / m3 de solo 
aumentaram o rendimento da plantação de pepinos. 
O cromo é um componente essencial da nutrição humana e animal estando 
associado com o metabolismo do glicogênio (MERTZ, 1969) e compondo o chamado 
“fator de tolerância à glicose" (GTF) , em situações de baixa produção ou inefetividade da 
insulina (MERTZ et al., 1977). Também é relatada sua importância no metabolismo de 
lipídios em animais. O Cr+3 é a forma nutricional utilizada, cuja ingestão recomendada 
para adultos varia entre 0,05 a 0,2 mg/dia enquanto que o Cr+6 é a forma tóxica e 
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mutagênica. Devido à sua habilidade em atravessar membranas biológicas e apresentar 
forte capacidade oxidante (HUGHES et al., 1994). 
A absorção humana de cromo pode ocorrer através de inalação, contato com a pele 
e ingestão. A excessiva exposição ao Cr+6 produz ulceração e perfuração do septo nasal, 
câncer respiratório . ulcerações na pele e no caso de ingestão, problemas renais e danos a 
proteínas e ácidos nucléicos, com conseqüências mutantes e carcinogênicas (GAD, 1989) 
Apesar do cromo não possuir a sua essenciabilidade comprovada na nutrição 
vegetal, alguns efeitos benéficos foram verificados nas plantas com o uso de 
concentrações 



apropriadas (CARY et al., 1977). WARINGTON (1946) propôs que tais efeitos resultam 
de uma limitada substituição do molibdênio por cromo. 
A toxicidade nas plantas é rara, provavelmente devido à maior ocorrência natural 
do cromo na forma trivalente, caracterizada como de baixa mobilidade e restrito 
movimento através da membrana celular. Níveis elevados tem sido constatados em 
plantas 
crescendo em solos contaminados com cromo (GAUGHLOFER, 1985). LOSI et al. (1994) 
verificaram que os efeitos tóxicos do Cr O4 
-2 apareceram em plantas sujeitas a 
concentrações de 18 a 34 mg/ kg de peso seco. FIGLIOLA et al. (1992) verificaram que 
plantas de alface cultivadas em solo suprido com 200 mg de Cr / kg apresentaram, aos 60 
dias, teor de 11,1 mg de Cr / kg no tecido e redução de 60% no peso de matéria seca em 
relação à testemunha. 
O cromo absorvido pelas plantas é acumulado nas raízes formando barreiras que 
impedem sua translocação para a parte aérea (CARY et al. , 1977). LOSI et al. (1994) 
constataram que 0,3% e 5,5% de cromo adicionado foi acumulado nas raízes de plantas de 
alfafa, respectivamente. De modo semelhante, MORAL et al. (1995) verificaram acúmulo 
nas raízes e baixa translocação de cromo para os ramos e frutos de tomate cultivado em 
solução contendo 100 mg de Cr+3 / l. SELBACH et al. (1991) observaram que a adição de 
60 mg/ ha de lodo de curtume no solo proporcionou um aumento superior nos teores de 
cromo dos bulbos do que no tecido foliar de rabanete. Em plantas de milho adubadas com 
composto de lixo urbano, CHANG et al. (1992) verificaram que teores de cromo acima de 
5,9 mg/ kg causaram 50% de retardamento no crescimento das plantas. 
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12.2.3 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DA SERRAGEM DE COURO AO 
CROMO, SEGUNDO DADOS BIBLIOGRÁFICOS 
O quadro 1 abaixo, ilustra os principais parâmetros analisados para a 
caracterização química da serragem de couro ao cromo , segundo dados bibliográficos 
(TEIXEIRA, 1999) : 
Quadro 12.1.: Caracterização química da serragem de couro ao cromo. 
Okamura 
et al. 
Teixeira Mason 
et al. 
Farias 
et al. 
Serrano 
e Rocha 
Serrano Orgiles 
et al. 
Soares Taylor 
et al. 
Autores 
Valores 



Médios (1981) 
(1985 e 
1992) (1990) (1993) (1993) (1994) (1994) (1996) (1998) 
Cr2O3 
(%) 3,6 4,0 - 5,74 3,6 3,6 90 - 95 4,5 3,27-3,01 
Teor de 
gordura 
(%) 
2,4 - - - 0,5 0,5 - 0,27 0,65-0,86 
Umidade 
(%) 39,2 18 - - - - - 36 53,12-50,52 
Cinzas 
(%) 5,6 13,6 - - - - 3 - 6 - 10,33-10,52 
PH 3,2 - - 5,08 3,4 3,4 - 3,5 3,45-3,87 
Proteínas 
(5) 86,4 - - 84,6 - - - - - 
Sólidos 
Totais 
(%) 
- - 50 43,73 - - - - - 
Matéria 
Orgânica 
(%) 
- - - - - - 94 - 97 - - 
Enxofre (%) - - - - - - <2 - - 
TKN (%) 
em base seca - - - - - - - - 16,45 - 16,59 
Cromo 
(mg/kg) - - 25000 - - - - - - 
Poder 
calorífico - 
kcal/kg 
- - - - - - 4500 - - 
Sulfato (%) - - - 5,51 - - - - - 
A serragem de couro curtido ao cromo também pode ser utilizada para disposição no 
solo, onde o Quadro 12.1 apresenta a composição química deste resíduo quando utilizado 
para esta finalidade, segundo dados bibliográficos: 
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Quadro 12.2.: Caracterização química de serragem de couro ao cromo, quando utilizada 
para disposição no solo 
AUTORES 
VALORES 
MÉDIOS 
Bidone 



(1995) 
Castilhos 
(1998) 
Ferreira 
(1998) 
Umidade (%) 46,40 490 g/kg - 
Matéria Orgânica Total (%) 91,04 - - 
Carbono Orgânico Total (%) 50,58 370 g/kg 298,3 g/kg 
Nitrogênio Total (%) 13 140 g/kg 113,1 g/kg 
Relação Carbono/ Nitrogênio 4 : 1 - 2,6 
Densidade real (g/cm3) 1,60 - - 
Cromo Total (mg/kg) 27000 17,1 g/kg 21 g/kg 
Fósforo Total (%) 0,03 0,3 g/kg 0,3 g/kg 
Potássio Total (%) < 0,03 0,4 g/kg 0,10 g/kg 
Cálcio Total (%) 0,13 1,6 g/kg 17,9 g/kg 
Magnésio Total (%) 0,08 0,4 g/kg 0,21 g/kg 
Enxofre Total (%) 2,50 19,0 g/kg 16,5 g/kg 
Cobre Total (%) 3 5,0 mg/kg 5 g/kg 
Zinco Total (%) 5 1,0 mg/kg 7 g/kg 
Ferro Total (%) 0,04 0,2 g/kg 13,5 g/kg 
Manganês Total (%) 1 < 3 mg/kg < 3 mg/kg 
Sódio Total (%) 0,58 7,0 g/kg 7,0 g/kg 
Capacidade de troca Iônica (me/100g) 2,4 - - 
pH em água - 3,8 3,4 
Cr+6 extraível (mg/kg) - < 0,1 - 
Chumbo Total (mg/kg) - 3,8 2,22 
Níquel Total (mg/kg) - 6,2 3,12 
Cádmio Total (µg/kg) - 4,4 0,006 
Teor de Sólidos (%) - - 46,0 
OBS: Estas determinações analíticas foram feitas no material seco a 750 C , à exceção do 
pH. 
Segundo CASTILHOS (1998) os teores de cromo total no solo e na água lixiviada 
nos tratamentos com aplicação de lodo de curtume permaneceram abaixo dos valores 
limites estabelecidos pela FEPAM (500mg / kg) no solo e pela OMS (50 µg / l) na água, 
possibilitando a reaplicação de quantidades semelhantes, sem prejuízo ambiental. A 
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aplicação ao solo da serragem ou de aparas de couro ao cromo, em quantidades variando 
entre 2,4 a 4,4 Mg/ ha e em conjunto com calcário + NPK não reduziu os rendimentos das 
culturas e não alterou os teores de Cr, Cd, Ni e Pb em suas partes vegetativas, em 
comparação ao tratamento com calcário + NPK . 
FERREIRA (1998) afirma que as transformações químicas e biológicas do solo 
devidas à aplicação de resíduo contendo cromo devem ser estudadas, bem como avaliada 
a 
adaptação de espécies vegetais por ocasião das aplicações do lodo. Por outro lado, 



cuidados especiais devem ser adotados em relação aos metais pesados, visando a evitar a 
contaminação do solo. Elementos como Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn e Hg devem ser 
determinados no material a ser descartado. As quantidades máximas cumulativas destes 
metais a serem aplicadas ao solo, conforme recomendação da USEPA (1993) para lodo de 
esgoto são: Cd = 39 kg / ha , Cr = 3000 kg / ha, Cu = 1500 kg/ ha, Ni = 420 kg / ha, Zn = 
2800 kg / ha. No estado do Rio Grande do Sul, as quantidades máximas de metais a serem 
adicionados ao solo pelo descarte de resíduos em kg / ha (RODRIGUES et al. , 1993) são: 
Cu = 280 ; Zn = 560; Cd = 5 ; Ni = 70; Pb = 1000 ; Cr = 1000; Hg = 2. Além do potencial 
fertilizante o lodo de curtume pode ser corretivo da acidez do solo, uma vez que durante 
o 
processo de curtimento são utilizadas algumas bases como carbonatos e hidróxidos. A 
concentração máxima de cromo aceita pela USEPA, citado por LOSI et al. (1994) , nos 
aqüíferos de utilidade pública e para o uso na agricultura é de 50µg / l. Acima deste valor 
o 
Cr +6 é considerado um contaminante primário de alto risco à população e à vida aquática 
. 
FERREIRA (1998) afirma também que as adições de lodo de curtume e de serragem de 
couro ao cromo provocam aumentos significativos na atividade microbiana do solo. 
MASON et al. (1990) estudaram as características do lixiviado de resíduos de 
curtumes em relação a sua co-disposição no solo. Para a serragem de couro ao cromo 
somente é aceitável sua disposição direta no solo com um teor limite de cromo de 5g de 
Cr 
/ m3. Um pré-tratamento com 5% de carbonato de sódio produz quantidades aceitáveis 
de 
cromo no lixiviado (cerca de 2,8 de Cr / m3), prevenindo a contaminação das águas 
subterrâneas. 
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13 ACABAMENTO MOLHADO 
Marina Vergílio Moreira 
13.1 PADRONIZAÇÃO DE COUROS 
Após o curtimento a pele curtida, agora denominada couro, encontra-se 
estabilizada, todavia a designação de couro curtido, via de regra, está longe de significar a 
existência de uma padronização deste produto, seja para os couros curtidos ao cromo, 
("wet-blue"), ou para os couros curtidos com tanantes vegetais (atanado). 
Sendo a maior parte do curtimento nos dias atuais realizado com sais de cromo este 
capítulo irá tratar das operações e processos aos quais são submetidos os couros 
"wetblue". 
Após o curtimento até a sua transformação em couro acabado o couro curtido ao 
cromo deve passar por diversas etapas. Estas etapas, na sua maioria, são realizadas com 
produtos de carga aniônica, que devem dar ao couro as características desejadas, como 
cor 
e maciez, por exemplo. Afim de que os produtos aniônicos difundam nos couros curtidos 
ao cromo estes devem ser submetidos a uma desacidulação, para abrandar o seu caráter 
catiônico. Entretanto as etapas que sucedem ao curtimento são diretamente influenciadas 
pelo produto "wet-blue", sendo desejável uma padronização deste. 
"A padronização permite que as etapas que sucedem o curtimento ocorram de 
forma constante e na extensão desejada" (BORBA, PERES, WEBER, IULCTS 1993:55- 
63). 
As ações padronizadoras podem ser classificadas como preventivas ou corretivas. 
13.1.1 PADRONIZAÇÃO PREVENTIVA 
As ações preventivas são estabelecidas nas etapas que antecedem o acabamento 
molhado. Podem ser listadas resumidamente como: 
● Cuidados na criação e manejo do animal. 
● Cuidados com a pele após o abate e esfola. 
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Controles e cuidados na conservação e estocagem das peles (limpeza das peles, 
temperatura ambiente, umidade do ar, uso de conservantes, ventilação e drenagem de 
líquidos). 
● Controles no processo de remolho (temperatura do banho, salinidade, 
desengraxe, grau de umectação, pH, preservação quanto o ataque das bactérias no 



colagênio). 
● Controles no processo de depilação e caleiro, descarne e divisão (controle de 
rugas e abertura das tripas, alcalinidade, cálcio, sulfeto e pH do banho, remoção 
de pêlos, desengraxe e facilidade da divisão). 
● Desencalagem e purga (Controles do pH da pele e do banho e temperatura do 
banho, remoção de material degradado, cálcio e nitrogênio no banho e 
desengraxe). 
● Píquel (acidez, intumescimento, alvejamento e pH). 
● Curtimento (pH do couro e do banho, ação contra o desenvolvimento de fungos, 
aspecto da flor, estabilidade hidrotérmica, cor do "wet-blue"). 
● Armazenamento (temperatura, retenção da umidade, desenvolvimento de fungos, 
e eflorescência). 
13.1.2 PADRONIZAÇÃO CORRETIVA 
As ações corretivas são estabelecidas nas etapas que sucedem o curtimento, 
seguido, ou não, do armazenamento dos couros curtidos. Estão baseadas em resultados 
de 
testes qualitativos e quantitativos. 
13.1.2.1 AVALIAÇÃO QUALITATIVA 
A avaliação qualitativa abrange observações como: 
● Manchas na superfície flor. 
● Relação entre a classificação do lote e o produto a ser produzido. 
● Verificação da variação da espessura do couro. 
● Abertura dos couros. 
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13.1.2.2 AVALIAÇÃO QUANTITATIVA 
Os testes quantitativos fornecem informações importantes que estão discriminadas 
a seguir: 
Quadro 13.1.: Requisitos para aceitação de couros curtidos quanto à análise química. 
Teste Interpretação Norma Valor Esperado 
(de acordo com a 
norma NBR 13.525) 
Voláteis Umidade do couro NBR 11.029 50 – 60 % 
Solúveis em 
diclorometano Óleos e graxas NBR 11.030 0,5 % 
Teor de óxido 
de cromo III 
Presença de óxido de cromo 
curtente no couro (combinado 
ou não). 
NBR 11.054 
3,5 % 
no mínimo 
pH e cifra 
diferencial 



Presença de ácido forte livre 
NBR 11.057 3,5 / <0,7 
Cinza total 
sulfatada 
Presença de sais (causadores de 
eflorescência salina) NBR 11.031 12% máximo 
Além dos valores especificados nas normas mencionadas acima sugerimos que seja 
realizado o teste de retração, em água fervente, com um valor esperado de retração de 
0% a 
5% (no máximo). Este teste é realizado conforme a Norma NBR 13.335. 
13.2 EVOLUÇÃO DOS PROCESSOS DE ACABAMENTO MOLHADO 
As etapas de acabamento molhado, a exemplo das demais, têm sofrido importantes 
e significativas mudanças com o decorrer do tempo. A implementação destas mudanças é 
decorrente de diversos fatores como: a disponibilidade da matéria-prima, as exigências 
ambientais, a racionalização das instalações e dos processos de fabricação de couros, a 
segmentação do mercado (por exemplo: instalações separadas e independentes de ribeira 
e 
acabamento, ao invés de curtumes completos), a demanda de novos mercados e, ainda, 
como resultado de pesquisas desenvolvidas pela indústria química e por institutos de 
172 
pesquisa. 
De maneira resumida podemos dizer que: 
* Até 1950 - os couros eram trabalhados com elevada oferta de sais de cromo 
curtentes, como decorrência, após o rebaixamento e a neutralização, os couros eram 
tingidos e engraxados. 
* Período de 1950 até 1970 - ênfase aos couros lixados, como o “Box”, 
acabamento do tipo cobertura cobrindo, ou disfarçando os defeitos da matéria-prima. 
* Década de 1970 - a tendência é para couros anilina, ressaltando o aspecto da flor 
do couro. Aprimorou-se o conceito de que as propriedades mecânicas podem ser 
conferidas pelo recurtimento e do aspecto natural do couro. 
* Década de 1980 - o período se caracterizou por couros leves, macios, sem 
excessos de cromo e com boas características de tingimento, artigos do tipo graxo e 
"pullup". 
Nesse período aproximadamente dois terços da produção mundial de couros é 
empregado para fabricação de calçados. 
* Década de 1990 - couros afelpados, de aspecto natural, resistente ao suor, à luz, à 
lavagem ou, ainda, hidrofugados (resistentes à passagem de água), com a manutenção das 
características anteriores (décadas de 70 e 80). 
Esse período corresponde a um aumento do emprego de couros para estofamento e 
um decréscimo do percentual de couros empregados para calçados, conforme mostra o 
quadro abaixo: 
Quadro 13.2.: Consumo de couro por segmento de mercado. 
Década 80 Década 90 
Calçados 70 % 45 % 



Vestuário, Estofamento, Artefatos e Outros 30 % 55 % 
Fontes: Folheto Braspelco, 2000; Manual Básico de Processamento do Couro, 1994, 
pp.122-127. 
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Os couros fabricados para estofamento apresentam-se resistentes à volatilização de 
materiais oleosos, à passagem de água, à absorção de sujeira, entre outras características. 
* A partir de 2000 - Observa-se que o couro bovino detém a maior parte do 
mercado do couro no mundo, ficando o restante dividido entre as peles suínas, caprinas e 
ovinas, principalmente. 
Neste período a tendência é a valorização da matéria-prima e a produção de couros 
através de tecnologias mais limpas, além de exigências crescentes quanto à qualidade e 
disposição final do produto ao término de seu ciclo de vida. 
No início desta década os artigos produzidos continuam semelhantes aos 
produzidos na década anterior. 
13.3 SITUAÇÃO ATUAL DOS PROCESSOS DE ACABAMENTO 
MOLHADO EM COUROS "WET-BLUE" 
Os processos de acabamento molhado em couros wet-blue estão ligados a prérequisitos 
que envolvem desde as características do couro a ser processado (ver seção 
13.1), às exigências ambientais, ao tipo de produto a ser produzido e do tempo disponível 
para o processamento, entre outras. 
Neste contexto podemos resumir a situação atual dos processos de acabamento 
molhado em couros "wet-blue", nos itens citados abaixo: 
● Necessidade de padronizar os couros, devido às diferenças de matéria-prima 
bruta e de processos. 
● Manutenção da elevada resistência à luz e ao calor conferidas ao couro pelo 
curtimento. 
● Obtenção de produtos de flor firme. 
● Valores de resistência apropriada nos testes físicos-mecânicos solicitados. 
● Valores requeridos nos testes físico-químicos solicitados. 
● Necessidade de promover melhor fixação dos produtos de recurtimento, 
tingimento e engraxe. 
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● Diminuição do volume de água empregado. 
● Conhecimentos básicos dos insumos (buscar o produto mais indicado e a sua 
melhor performance). 
● Conhecimentos da carga do couro (no que se refere a sua aptidão para difundir 
ou fixar os insumos). 
● Manutenção das características originais com o passar do tempo. 
● Agilidade, versatilidade. 
● Custos compatíveis. 
● Atendimento à legislação ambiental. 
● Minimização da carga poluidora gerada. 
● Possibilidade de reciclagem ao término de seu ciclo de vida. 
13.4 FLUXOGRAMA DE ACABAMENTO MOLHADO DE COUROS 



"WET-BLUE" 
O fluxograma abaixo serve para ilustrar, de forma genérica, a sequência de 
operações e processos aos quais são submetidos os couros “wet-blue”. 
As etapas de enxugamento, rebaixamento, recorte e medida da massa (pesagem) 
dos couros wet-blue, foram incluídas no fluxograma por estarem diretamente ligadas aos 
processos posteriores. Foram acrescentados, no fluxograma, o tipo principal de resíduo 
gerado (sólido ou líquido) e separados em diferentes blocos os processos e operações 
unitárias envolvidos. 
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Couro "wet-blue" 
↓ 
Enxugamento → resíduo líquido 
↓ 
Classificação (pode ocorrer antes do enxugamento) 
↓ 
Rebaixamento → resíduo sólido 
↓ 
Recorte → resíduo sólido 
↓ 
Medida da Massa 
↓ 
Água, insumos → Lavagem e 
Condicionamento 
→ resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → 1o Recurtimento → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Desacidulação → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → 2o Recurtimento → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Tingimento → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Engraxe → resíduo líquido 
↓ 
Água, insumos → Fixação e Lavagem → resíduo líquido 
↓ 
Couro semi-acabado 
Figura 13.1.: Fluxagrama de acabamento molhado de couros “wet-blue” 
Alterações no fluxograma podem ser verificadas em função de cada situação em 
particular, como por exemplo, o artigo a ser produzido. De uma forma geral o primeiro 
recurtimento trata-se de um processo realizado com recurtentes minerais (como o cromo) 
e 
o segundo recurtimento é feito com tanantes vegetais, sintéticos e resinas. 
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13.5 OPERAÇÕES DE ENXUGAMENTO E REBAIXAMENTO DE 
COUROS "WET-BLUE" 
13.5.1 ENXUGAMENTO 
Após o curtimento os couros devem ser submetidos à operação de igualizar a 
espessura, o rebaixamento. Antes deste, porém, os couros devem sofrer uma operação 
mecânica de redução da quantidade de água por eles apresentada, denominada de 
enxugamento. 
"A operação é considerada bem realizada, quando aparecem, pela dobra do couro e 
aplicação de pressão na mesma, gotas de água. O teor de água nas peles é de cerca de 
45%" 
(HOINACKI, 1989:181). 
O teor de água após a operação é da ordem de 45%. Em seqüência, os couros 
devem ficar em repouso até readquirir a espessura original. 
13.5.2 REBAIXAMENTO 
A operação de rebaixar visa dar ao couro espessura e uniformidade adequada em 
toda a sua extensão. Os couros curtidos ao cromo, quando acabados, apresentam 
espessura 
entre 0,10 e 0,2 mm (o equivalente a 1 e 2 linhas) a menos que o couro rebaixado. 
Quadro 13.3.: Espessura de rebaixamento de diversos artigos. 
Artigo Espessura após o rebaixamento 
Napa Vestuário Fina 0,6- 0,8 mm 
Napa Estofamento 1,0- 1,2 mm 
Napa Calçado 1,2- 1,4 mm 
Calçado de Segurança 1,8- 2,0 mm 
13.6 FATORES QUE INFLUENCIAM NAS ETAPAS DE ACABAMENTO 
MOLHADO 
A seguir encontram-se listados os principais fatores em pauta. 
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13.6.1 CLASSIFICAÇÃO DOS COUROS DE ACORDO COM OS DEFEITOS 
As classificações mais comuns, em ordem decrescente de qualidade, são as 
seguintes: I, II, III, IV, V, VI, VII e refugo. 
O classificador ao realizar seu trabalho considera os tipos de defeitos e a 
localização e extensão da área afetada, em relação ao tipo de produto a ser produzido. 
13.6.2 CARGA DO COURO” WET-BLUE” 
Couro curtido ao cromo apresenta predominância de cargas positivas, tem, 
portanto, caráter catiônico. Sendo a maioria dos produtos de tingimento, engraxe e os 
recurtentes, como os taninos vegetais e sintéticos e as resinas, aniônicos, a carga do couro 
precisa ser modificada ao longo do processo conforme mostra a seqüência: 
* Couro curtido ao cromo - predominância de cargas positivas. 
+ - + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - 
- + + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - 
+ - + - + + - + + - + + - + + - + + - + + - 
* Couro curtido ao cromo, após a desacidulação - predominância de cargas negativas. 



- + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - 
+ - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - 
- + - - + - - + - - + - - + - - + - - + - - 
*Couro curtido ao cromo após o tingimento e o engraxe - predominância de cargas 
negativas. 
+ - - - - + - - - + - - - + - - - + - - - + - 
+ - - - + - - - + - - - + - - - + - - - + - - 
+ - - - - + - - - + - - - + - - - + - - - + - 
* Couro curtido ao cromo, após a fixação do engraxe - predominância de cargas 
positivas. 
- + + - + + + - + + + - + + + - + + + - + 
- + + - + + - + + - + + - + + - ++ - ++ - + 
- + + - + + + - + + + - + + + - + + + - + 
As representações anteriores mostram que a carga do couro curtido vai mudando, à 
medida que novos produtos vão sendo agregados ao couro. 
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13.6.3 ETAPAS ANTERIORES (operações e processos) 
Conforme o mostrado no item 13.1. 
13.6.4 INSUMOS - forma de adição 
Além do tipo de produto a forma de adição dos insumos é muito importante para a 
condução do processo. Assim por exemplo, insumos de elevado volume molecular têm 
sua 
difusão dificultada com o aumento da diluição, ao passo que a adição de produtos líquidos 
favorece a igualização. 
13.6.5 REAÇÕES ENTRE OS DIVERSOS INSUMOS 
Produtos de cargas contrárias devem ser adicionados separadamente, ou após um 
intervalo apropriado de tempo, pois quando adicionados conjuntamente, têm tendência a 
reagirem entre si precipitando no couro. 
13.6.6 DIFERENÇA DE CONCENTRAÇÃO DE PRODUTO ENTRE O 
BANHO E O COURO 
A manutenção de um gradiente de concentração entre o couro e o banho favorece a 
difusão do produto para o couro. Neste sentido a adição fracionada colabora para o 
esgotamento dos banhos. 
13.6.7 PRESENÇA DE ELETRÓLITOS 
A presença de eletrólitos influencia diretamente na difusão de produtos como 
taninos, corantes e produtos de engraxe. 
13.6.8 TEMPO 
O tempo favorece a difusão e igualização dos produtos. O quadro abaixo mostra 
uma estimativa de tempo para um recurtimento tradicional: 
179 
Quadro 13.4.: Tempo médio estimado para as diversas etapas de acabamento molhado. 
Etapa Tempo Estimado 
LAVAGEM INICIAL 20 a 30 minutos 
RECURTIMENTO INICIAL 40 a 120 minutos 



DESACIDULAÇÃO 60 a 150 minutos 
SEGUNDO RECURTIMENTO 40 a 60 minutos 
TINGIMENTO 60 a 120 minutos 
ENGRAXE 50 a 90 minutos 
O tempo máximo no quadro acima inclui a etapa de lavagem. A fabricação de um 
semi-acabado, sem tingimento, tem tempo médio de processo de 3,5 horas. 
13.6.9 TEMPERATURA 
O efeito da temperatura é utilizado de acordo com a etapa, conforme os exemplos a 
seguir: 
● Na desacidulação, a temperatura superior a 35 - 40 0 C ocasiona a transformação 
do bicarbonato de sódio em carbonato de sódio, com um efeito indesejável de 
elevação da alcalinidade. 
● No tingimento, a temperatura ambiente favorece a difusão e o aumento da 
temperatura favorece a fixação do corante no couro. 
● No engraxe, a difusão dos óleos é acelerada pelo aumento da temperatura. 
É necessário que se utilize a temperatura a favor do processo, variando de acordo com 
o desejado, maior difusão ou penetração. 
13.6.10 EQUIPAMENTO 
O equipamento empregado é o fulão. Alguns fatores são determinantes para a 
condução do processo como a quantidade e o peso dos couros, a velocidade, os 
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movimentadores de carga e a geometria do equipamento, entre outros. 
A relação entre o diâmetro e a largura é, normalmente de: 
D= 2 L 
Esta relação de diâmetro e largura possibilita um maior efeito de batimento o que 
não é desejável nas etapas anteriores ou, para couros excessivamente leves, como as 
napas 
vestuário. 
Os fulões de recurtimento podem ser constituídos de tarugos ou travessas, conforme 
o artigo a ser produzido. 
Normalmente são indicados fulões com rotação superior a 12 rpm, em decorrência 
do efeito de batimento necessário, ou 60 % da velocidade crítica. 
13.6.11 VOLUME DE ÁGUA 
O aumento da concentração aumenta o grau de difusão e diminui a igualização. Na 
prática o volume é, comumente, de 80% a 200% de água, sobre o peso rebaixado. 
13.7 PROCESSO DE LAVAGEM E CONDICIONAMENTO DE COUROS 
13.7.1 OBJETIVOS 
Entre os principais objetivos da lavagem e condicionamento de couros "wet-blue" 
estão: 
● A remoção dos resíduos gerados na operação de rebaixamento. 
● A redução do pH superficial facilitando a recromagem subseqüente. 
● A uniformização da umidade dos couros. 
● A complexação do cromo livre. 
● A remoção da sujidade e de precipitados de metais. 
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13.7.2 PRODUTOS EMPREGADOS 
13.7.2.1 ÁGUA 
É o produto mais importante, servindo para uniformizar o teor de água nos couros e 
eliminar substâncias indesejáveis, emprega-se de. 150 a 300% de água sobre a massa 
(peso) do couro. Algumas vezes é conveniente lavar duas vezes. Recomenda-se, sempre, 
efetuar o processo com porta fechada. A etapa tem uma duração média de 30 minutos. 
13.7.2.2 ÁCIDOS, TENSOATIVOS E COMPLEXANTES 
Entre os produtos mais empregados estão os tensoativos, umectantes e 
desengraxantes e os ácidos orgânicos. 
Quadro 13.5.: Quantidade recomendada de produtos empregados na lavagem posterior 
ao 
rebaixe. 
COMPOSTOS Concentração 
Comercial 
Uso indicado 
valor médio 
Ácido fórmico 85% 0,3% 
Ácido acético 50% 0,5% 
Ácido oxálico 80% 0,2% 
Complexantes - 0,5% 
Tensoativo - 0,05 a 0,3% 
13.8 RECURTIMENTO DOS COUROS 
13.8.1 OBJETIVO 
A tendência a racionalizar e separar os processos de ribeira e curtimento confere 
importância crescente aos métodos de recurtimento. 
O tipo de recurtimento não é o único, nem o mais importante fator determinante das 
características do couro, contribuem os processos e operações anteriores, os posteriores, 
o 
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tempo, a associação dos produtos recurtentes, entre outros fatores. 
A indústria química oferece grande variedade de produtos químicos, os quais 
quando empregados adequadamente, podem levar à obtenção de couros com as 
características desejadas. 
13.8.2 TIPOS DE PRODUTOS E CARACTERÍSTICAS CONFERIDAS AOS 
COUROS 
Os produtos químicos recurtentes podem ser incluídos, principalmente, em um dos 
grupos a seguir: sais de metais, taninos sintéticos, taninos vegetais, resinas ou aldeídos. 
13.8.2.1 SAIS DE METAIS 
Sais de Cromo - o caráter do curtimento com sais de cromo é determinante nas 
características do couro. 
No recurtimento diminui o grau de reatividade dos produtos com o couro, todavia é 
possível complementar e acentuar certas características atribuídas pelo curtente ao 
couro: 



● Flor fina e lisa 
● Poro fechado 
● Tingimento intenso e igualizado 
● Toque “leve” e macio 
● Resistência ao rasgo 
● Pouco enchimento 
● Solidez à luz e ao calor 
● Formação de sabões insolúveis 
● Lixamento difícil 
● Enchimento deficiente 
● Queima deficiente 
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Recomendações de emprego e uso 
Normalmente são empregados sais de cromo, compostos de sulfato monobásico de 
cromo, e, também, misturas de sais de cromo com taninos sintéticos. 
Para penetração do curtente recomenda-se a adição após a lavagem ácida, ou após a 
desacidulação, para uma ação mais superficial. A recromagem é decisiva para a 
uniformização de lotes. 
Observa-se que os banhos residuais de recurtimento ao cromo, apresentam grandes 
quantidades de cromo não fixado. É importante salientar que o processo de 
desacidulação, 
quando executado no mesmo banho da recromagem, diminui a quantidade de cromo não 
fixado. Entretanto, um processo deste tipo pode provocar uma variação significativa na 
uniformidade de tingimento, razão pela qual devem ser empregados basificantes de efeito 
tampão e mascarante. 
Ofertas usuais 
O esgotamento do sais de cromo no recurtimento é pobre, razão pela qual deve-se 
estudar atentamente a forma e a quantidade empregada, normalmente de 0,25 a 1% de 
Cr2O3.. 
Artigos Obtidos: 
Entre os artigos encontramos, couros flor integral, tipo floater", couros 
hidrofugados, napas, entre outros. 
Sais de Alumínio 
O emprego de sais de alumínio, através do conhecimento de suas propriedades 
tanantes, conquista espaço entre os demais recurtentes. As propriedades tanantes 
insuficientes dos sais de alumínio podem ser explicadas pela estrutura atômica do próprio 
alumínio que, devido ao seu baixo número atômico, não permite uma ligação estável do 
complexo metálico com os grupos carboxílicos da substância dérmica. Devido a este fato a 
utilização deste sal se dá, principalmente, como pré-curtente ou no recurtimento de 
couros 
afelpados e peles lanares. 
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O recurtimento de couros “wet-blue” com o emprego sal de alumínio possibilita: 
● Felpa densa e estreita. 



● Maciez e enchimento pobres. 
● Tingimento intenso e brilhante. 
● Couros brancos (menos do que os sais de zircônio). 
Produtos empregados 
Sais de alumínio com basicidade variando desde 0% até 67%, como por exemplo o 
sulfato de alumínio (basicidade 0%) e o cloreto dibásico de alumínio (basicidade 66,7%). 
Ofertas usuais 
0,3 a 0,7% de Al2 O3 (óxido de alumínio) 
Artigos Obtidos 
Couros “noubuck”, hidrofugados, "velour", raspas camurções, peles ovinas, entre 
outros. 
Sais de Zircônio 
Os sais de zircônio requerem um pH mais baixo que o dos sais de cromo e 
alumínio, além de sofrerem maior grau de hidrólise com maiores volumes de banho. 
Devido a este fato requer uma maior lavagem ácida. Na prática, estes compostos têm o 
seu 
emprego limitado. 
Com o recurtimento com sais de zircônio observa-se no couro: 
● Possibilidade de lixamento da flor e estampagem. 
● Tingimento claro, mais vivo. 
● Estabilidade à luz. 
● Flor firme. 
● Toque mais duro do que o obtido com o cromo. 
● Felpa densa e estreita. 
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13.8.2.2 TANINOS SINTÉTICOS 
Os taninos sintéticos, ou sintanos são em geral mais brandos, quanto à sua ação 
frente ao couro ao cromo, que os extratos vegetais. Em conseqüência, sua dispersão na 
pele 
é mais homogênea, as propriedades da flor são levemente alteradas e o couro produzido 
não é tão cheio como os obtidos por recurtimento com extratos vegetais. Os couros 
recurtidos com taninos sintéticos não apresentam as mesmas características de lixamento 
do que os recurtidos com taninos vegetais. 
Os taninos sintéticos, em combinação com os vegetais, permitem uma deposição 
uniforme da mistura recurtente. A cor original do extrato fica mais clara e a flor livre de 
uma superdeposição. 
O caráter ao cromo não se altera quando se efetua um recurtimento só com taninos 
sintéticos. Os taninos sintéticos além de reagirem nos grupos básicos livres do colagênio 
podem atuar no complexo cromo e colagênio. 
Entre os sintanos, distinguem-se principalmente os auxiliares (obtidos basicamente 
pela condensação de ácido naftalênico sulfônico) e os de substituição (originados da 
condensação de produtos aromáticos fenólicos). Estes produtos apresentam adstringência 
de elevada a moderada. 
Os taninos sintéticos de base fenólica são bons para couros brancos, leves, fofos, 



apresentando diferentes graus de solidez à luz. Podem ser empregados para diferentes 
artigos, em etapas distintas: 
● Antes da desacidulação; 
● Após a desacidulação; 
● Como auxiliares de fixação quando apresentarem acidez elevada. 
Os taninos sintéticos naftalênicos, por sua característica estrutural, não são 
indicados para couros brancos e, podendo fazer parte da composição dos taninos vegetais 
e 
como dispersantes de corantes. 
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13.8.2.3 TANINOS VEGETAIS 
Com o uso de extratos vegetais obtêm-se couros cheios, com decréscimo nas 
características de elasticidade, alongamento e resistência à luz. Além do mais, cria-se a 
possibilidade de trabalhar a flor por ação da abrasão. 
O caráter ao cromo se altera quando se efetua um recurtimento só com taninos 
vegetais e, até certos limites, à medida que aumenta o teor de cromo, decresce a 
absorção 
do tanino vegetal pelo couro ao cromo. 
Sua utilização, em quantidades variáveis, é, normalmente, realizada após a 
desacidulação devido ao seu caráter aniônico, tal como a maior parte das resinas, 
corantes, 
engraxantes e os taninos sintéticos. Destacam-se, abaixo alguns de seus empregos e as 
suas 
finalidades: 
● Em pequena proporção antes da neutralização para dar memória à gravação. 
● No processo de engraxe para facilitar a queima do couro. 
● Após a desacidulação em conjunto com taninos sintéticos auxiliando na firmeza 
da flor. 
● Após a desacidulação em conjunto com resinas para facilitar a firmeza de flor e 
proporcionar couros mais cheios. 
● Após a desacidulação no banho de tingimento. 
● No recurtimento de napas para diminuir a elasticidade e facilitar o corte do 
couro. 
Os fabricantes de taninos vegetais não oferecem apenas o produto na sua forma 
original, obtida através da operação de extração, mas submetem estes taninos a reações 
específicas que modificam a estrutura dos mesmos. Estas modificações visam, via de 
regra, 
uma maior facilidade de penetração e fixação da molécula no reticulado protéico, além do 
aumento da solidez à luz e ao calor. Como exemplo destas modificações temos a redução 
da massa molecular média do tanino, o aumento da solubilidade e a possibilidade de 
aumento dos grupos reativos, para facilitar a fixação do tanante na estrutura do couro. A 
modificação da estrutura original do tanino permite o seu emprego em diversos tipos de 
couros. 
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Os taninos vegetais são empregados em quantidades variadas de acordo com o 
artigo, em geral na proporção de 2 a 10%, sobre o peso rebaixado. 
13.8.2.4 RESINAS 
As resinas apresentam indicações de uso variadas e crescentes, sendo sua principal 
função dar enchimento às partes flácidas do couro. Em geral não alteram o caráter do 
couro 
ao 
Resinas Aminoplásticas 
Com o emprego destes materiais poderão ser atendidas as exigências de enchimento 
dos flancos, sem sobrecarga das regiões mais ricas em material protéico, bem como 
existirá a possibilidade de efetuar o lixamento da flor. A carga das resinas aminoplásticas 
pode ser catiônica ou aniônica. 
Como exemplos de resinas aminoplásticas temos as resinas à base de uréia e formol 
e do tipo melamínica. 
Resinas Acrílicas 
As resinas acrílicas são polímeros derivados do ácido acrílico e metacrílico. 
As resinas acrílicas classificam-se em auxiliares e reativas. Aa resinas reativas 
apresentam poder curtente, ao passo que as auxiliares não. 
Com o emprego das resinas acrílicas se conseguem couros sólidos à luz, corpo, 
maciez, aptidão para o lixamento e flor lisa. 
Quanto ao modo de trabalho, observa-se que tanto a difusão quanto o esgotamento 
são influenciados pelo pH do meio. 
As resinas e polímeros acrílicos são coadjuvantes que crescem em importância no 
emprego dos artigos mais produzidos atualmente. 
13.9 DESACIDULAÇÃO 
Neste processo procura-se diminuir o caráter catiônico do couro ao cromo para 
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possibilitar a penetração dos agentes recurtentes, corantes e engraxantes aniônicos. 
13.9.1 TIPOS DE PRODUTOS 
São empregados produtos alcalinos como: 
● Bicarbonato de sódio - desacidulante comumente empregado de ação de média 
a superficial no couro. O pH do produto é de 7,8 –8,1. Aquecido corre o risco de 
transformar-se em carbonato de sódio. 
35º C 
2 Na H CO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 
● Carbonato de sódio - ação superficial. Uso raro. 
● Formiato de sódio- produto seguro de ação profunda e efeito mascarante. Eleva 
o pH até 4,5. 
● Bicarbonato de amônio - ação entre a do formiato e a do bicarbonato de sódio. 
O pH do produto é de 8,0 – 8,2. 
● Acetato de sódio- neutralizante suave de efeito branqueador. 
● Polifosfato de sódio - efeito mascarante e neutralizante com algum poder 
recurtente. Proporcionam flor fina e poro característico. 
● Sais de taninos sintéticos- têm poder suave de neutralização, alguns apresentam 



efeito complexante. 
13.9.2 GRAU DE DESACIDULAÇÃO 
Depende do artigo a ser produzido. Artigos macios e caídos, como napas 
estofamento e vestuário, necessitam de uma desacidulação mais acentuada (pH de 
desacidulação mais alto, entre 5,2 a 6,0) e couros como napa calçado necessitam de um 
processo mais brando (pH= 4, 5, em média). 
13.9.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO 
O volume de água da ordem de 200%, com uma temperatura média de 350C. 
Após a etapa é realizada uma lavagem com água na temperatura do processo 
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seguinte. A lavagem que conclui a etapa elimina parte dos sais neutros do couro. 
Recomenda-se que a lavagem seja feita com porta fechada. 
Caso se proceda a uma lavagem rápida, ou não se realize a lavagem, os sais 
formados nesta etapa devem ser retirados em etapas posteriores, a fim de evitar a 
eflorescência salina. 
Para a fabricação de couros hidrofugados são necessárias diversas lavagens para a 
remoção dos sais hidrófilos presentes no couro. 
13.10 TINGIMENTO DE COUROS 
13.10.1 OBJETIVO 
O tingimento tem por finalidade dar cor ao couro. A tonalidade das cores está 
baseada no triângulo das cores primárias: amarelo, azul e vermelho. 
A molécula do corante é formada por um grupo cromóforo, responsável pela cor, e 
outro auxócromo, responsável pela fixação do corante no couro. 
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13.10.2 TIPOS DE PRODUTOS 
Os corantes podem ser classificados de acordo com a forma de fixação destes ao 
couro, conforme mostra o quadro a seguir. 
Quadro 13.6.: Relação da carga do corante, modo de fixação no couro e principal 
característica. 
Denominação do 
corante 
Carga do 
corante 
Forma de fixação Característica principal 
Ácido aniônica Ácido atravessamento 
Direto aniônica Autofixação cobertura 
Básico catônica Básico intensidade 
Além dos corantes ácidos, diretos ou básicos, outros corantes podem ser 
empregados como os complexos de metais. 
13.10.3 PRINCIPAIS FATORES QUE INFLUENCIAM O PROCESSO 
A influência dos diferentes fatores pode ser observada na tabela abaixo. 
Quadro 13.7.: Influência dos diversos fatores no tingimento. 
Fator Esgotamento Igualização Penetração Intensidade Estabilidade 
à Lavagem 



Aumento do 
volume de banho Diminui Aumenta Diminui Diminui Aumenta 
Aumento da 
temperatura do 
banho 
Aumenta Diminui Diminui Aumenta Diminui 
Aumento da % de 
corante Diminui Aumenta Aumenta Aumenta Diminui 
Aumento da carga 
aniônica Diminui Aumenta Aumenta Diminui Diminui 
Aumento do teor 
de tanino sintético 
ou vegetal 
Diminui Aumenta Aumenta Diminui Diminui 
Aumento da 
rotação Aumenta Aumenta Aumenta Diminui - 
Fontes: HOINACKI, 1989, p.179 e MANZO, 1998, p. 555. 
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13.10.4 CONDUÇÃO DO PROCESSO 
Preferencialmente com baixa temperatura e baixo volume de banho no início do 
processo e com elevação para auxílio da fixação do corante. 
O uso de auxiliares de atravessamento (aniônicos) e de fixação (catiônicos) são 
recursos comumente empregados. 
13.11 ENGRAXE 
13.11.1 CONCEITO 
Processo que garante a lubrificação da estrutura fibrosa, através de material com 
características oleosas. 
13.11.2 OBJETIVO 
O engraxe tem como principais funções: 
● Incorporar as substâncias graxas entre as fibras para dar ao couro as 
propriedades de tacto e maciez desejadas. 
● Regular as propriedades físicas, tais como a resistência à tração e ao rasgamento, 
elongação, permeabilidade à água e ao vapor, entre outras. 
Através do engraxe, com o auxílio dos demais processos, se pode couros com 
características específicas como os couros hidrofugados ou resistentes à água. 
13.11.3 PRODUTOS UTILIZADOS 
Entre as principais matérias-primas engraxantes podemos salientar: 
● Óleos de animais marinhos (óleos de peixe); 
● Óleos e graxas de animais terrestres (óleos de oleína bovina e óleo de pata de 
boi); 
● Óleos vegetais (colza, soja, girassol); 
192 
● Graxas vegetais (palma); 
● Óleos e graxas sintéticas (parafinas, óleos minerais); 



● Álcoois Graxos; 
● Ceras; 
● Fosfolipídios; 
● Outros materiais. 
As modificações na molécula do material de engraxe provocam pontos maiores de 
reatividade concorrendo para a fixação deste produto no couro. Modificações como a 
sulfonação e a sulfatação são freqüentes nas diversas matérias-primas. 
13.11.4 CONDUÇÃO DO PROCESSO 
Esta etapa é normalmente a última etapa do acabamento molhado. O engraxe pode 
ser único, ou empregado em diversas etapas como no recurtimento, ou no tingimento. 
O engraxe é preferencialmente realizado com temperaturas elevadas, 
aproximadamente 650 C e volume de banho da ordem de 100 %, referido à massa dos 
couros. A elevação da temperatura nos banhos de tingimento facilita a penetração do 
engraxe. 
Em que pese à influência dos diversos fatores na penetração do engraxe, como a 
temperatura do banho, a estabilidade da emulsão, as etapas anteriores, o pH, o grau de 
modificação química das moléculas e o efeito mecânico sobre o couro. A absorção do 
engraxe pelo couro é relativamente pequena. Conforme estudo realizado por J. Poré este 
valor não é superior a 30%, do material de engraxe ofertado, o que caracteriza um baixo 
esgotamento dos banhos residuais. 
O uso de auxiliares de fixação (catiônicos), como ácidos e sais de metais, como os 
de alumínio e cromo, são recursos comumente empregados para a fixação dos óleos de 
engraxe. 
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13.12 TENDÊNCIAS ATUAIS EM PROCESSOS DE ACABAMENTO 
MOLHADO 
O objetivo do acabamento molhado nos últimos cinqüenta anos mudou 
substancialmente. 
Na década de 50 o que se pretendia era dar aos couros o máximo de enchimento 
com a finalidade de obter firmeza de flor e uma boa aptidão para o lixamento. Na 
produção 
dos couros "softy" produzidos atualmente além do enchimento e a firmeza de flor foram 
acrescentadas a estas exigências a capacidade tintorial e a firmeza de flor associada à 
maciez dos couros. 
Dos procedimentos de acabamento molhado atuais se exige por razões de economia 
e sustentabilidade que sejam seguros, reproduzíveis e ecologicamente corretos. 
13.13 TECNOLOGIAS MAIS LIMPAS APLICÁVAIS AS ETAPAS DE 
ACABAMENTO MOLHADO 
A falta de padronização dos couros “wet-blue”, a exigência dos diversos artigos 
produzidos e a adoção de processos e estratégias visando à redução de riscos às pessoas e 
ao meio ambiente, definem as tendências para os próximos anos. 
As etapas e acabamento molhado devem ser conduzidas de modo a minimizar o 
consumo dos recursos naturais. A racionalização do uso de energia em toda planta 
industrial deve ser uma priorização da empresa. 



O controle do volume de água deve ser efetivado não apenas no processo 
propriamente dito, mas na lavagem de máquinas e equipamentos, na refrigeração de 
máquinas, entre outros gastos. 
O estudo constante da minimização de resíduos e a valorização dos dejetos são 
características de uma empresa integrada com o meio ambiente, que desenvolve um 
processo sustentável. 
O emprego de materiais e produtos químicos menos agressivos, como por exemplo, 
a eliminação de compostos de AOX (materiais com halogênio adsorvível de combinação 
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orgânica, especialmente existentes em engraxantes clorados), a redução do emprego de 
tanantes com fenóis livres, o controle do emprego de produtos a base de metais como os 
sais de alumínio e sais de cromo, além da redução de compostos nitrogenados e 
fosforados 
nos processos de acabamento molhado, são imposições que vêm se desenhando no 
mercado de produção de couros. 
Outras ações, não menos importantes, devem ser implementadas como a 
recuperação dos solventes orgânicos, quando o emprego se fizer necessário, a eliminação 
de corantes com metais pesados. 
Recomenda-se a reavaliação da performance dos produtos empregados, no que se 
refere à quantidade, forma de adição e estágio do processo empregado, nas formulações 
do 
curtume. 
Sempre que a reutilização, ou a reciclagem, dos banhos residuais possa ser 
executada, deve-se implementá-la. 
De um modo geral as etapas de acabamento molhado apresentam como 
inconveniente o baixo esgotamento, resultante da baixa reatividade química inerente a 
todos os processos que sucedem o curtimento. Entretanto a realização de balanço de 
material e a análise dos banhos para o controle dos processos são fatores decisivos, 
juntamente com os demais mencionados, para a adoção de uma produção mais limpa. 
Com relação aos sistemas de depuração e seu dimensionamento é necessário que se 
conheça perfeitamente a composição das águas residuais geradas, recorrendo-se à análise 
de parâmetros como pH, fosfatos, sulfatos, cloretos, sulfeto, cálcio, cromo, nitrogênio 
orgânico e amoniacal, além dos parâmetros DBO, DQO, sólidos totais e em suspensão, e 
outros se o processo assim o exigir. A melhoria contínua de desempenho em relação à 
saúde, à segurança e a proteção ao meio ambiente, vem, gradativamente sendo uma 
exigência do mercado. 
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14 ACABAMENTO DE COUROS 
M.Sc. Regina Cánovas Teixeira 
14.1 INTRODUÇÃO 
Dentro de um curtume completo, após os processos de recurtimento, os couros são 
encaminhados ao setor de acabamento onde são executados as operações e processos de 
pré-acabamento a acabamento de couros, onde são conferidas as propriedades desejadas 
ao 
produto final, tais como: cor, maciez, elasticidade, flexibilidade, brilho, além das 
resistências físico-mecânicas. 
14.2 PRÉ-ACABAMENTO DE COUROS 
14.2.1 CONCEITO 
Conjunto de operações e processos, que envolvem fatores físicos, a fim de preparar 
o couro para receber o acabamento. As etapas realizadas são: secagem, 
recondicionamento, 
amaciamento, estaqueamento e recorte, lixamento e desempoamento. 
14.2.2 OBJETIVO 
Confere ao couro certas características como toque, maciez, elasticidade, 
flexibilidade, lisura, entre outras, evidenciando principalmente as propriedades exigidas 
pelo cliente no produto final. 
14.2.3 DESCRIÇÃO DAS ETAPAS REALIZADAS 
14.2.3.1 SECAGEM 
14.2.3.1.1 Conceito 
Processo físico-químico de eliminação e/ou redução de água dos couros utilizando 
equipamentos específicos . 
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14.2.3.1.2 Condução do processo 
Segundo HOINACKI (1989), a água contida nos couros está distribuída da seguinte 
maneira: 
● água dos espaços interfibrilares e água superficial; 
● água absorvida pelos capilares finos e grossos; 
● água combinada (água ligada ou de hidratação). 
Com os diferentes sistemas de secagem, visa-se reduzir o teor de água. O produto 
final deverá apresentar cerca de 12-16% de água, representada pela água quimicamente 
ligada às proteínas e pela água dos capilares finos. 
Esta água deverá permanecer após a secagem, pois a sua eliminação transformaria 
os couros em materiais sem as desejadas características de elasticidade, flexibilidade, 
maciez e toque. 
A água dos espaços interfibrilares e a água superficial podem ser eliminadas em 
grande parte por operação mecânica, na máquina de enxugar. A água dos capilares e a 
água 
quimicamente ligada somente podem ser eliminadas pela secagem. A água dos capilares 
finos é mais difícil de ser removida do que a água dos capilares grossos. 
Durante a secagem, um fator importante é a migração da água das partes internas 
do couro para a sua superfície. 



Na secagem verificam-se as seguintes etapas: 
● No início, a superfície do couro está saturada e a água evapora com velocidade 
constante. Esta velocidade depende da temperatura, da umidade e do movimento 
do ar. 
● Com o prosseguimento da secagem, a superfície fica mais seca e neste ponto a 
migração da umidade do interior para a superfície do couro é significativa. Com a 
superfície mais seca, a velocidade de secagem estará relacionada com a migração 
das partes internas para a superfície. A velocidade de secagem depende da 
velocidade de difusão da água das camadas internas. 
● No final, a velocidade de evaporação é determinada pela saída da umidade das 
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fibras, podendo ocorrer uma redistribuição da umidade no couro, estabelecendose 
um equilíbrio com o ar. 
De um modo geral, as peles e couros deverão ser submetidos a uma operação 
mecânica, antes do processo de secagem. A operação mecânica é executada em uma 
máquina de estirar e enxugar, e tem por finalidade reduzir o teor de água de 60% para 
45% 
(valores médios). Esta operação de enxugar e estirar deve ser executada sempre do 
mesmo 
modo, para evitar oscilações na qualidade do produto 
Após a secagem, os couros bem enxugados proporcionam couros mais macios e 
encorpados. 
14.2.3.1.3 Fatores que influem no processo de secagem 
● Tipo de couro; 
● Temperatura; 
● Umidade relativa do ar; 
● Circulação de ar; 
● Tempo. 
14.2.3.1.4 Sistemas de secagem 
(ver referências bibliográficas) 
● Secagem ambiente (ou natural); 
● Estufa; 
● Secoterm; 
● Vácuo; 
● "Toggling"; 
● "Pasting"; 
● Alta freqüência. 
O Quadro 14.1 a seguir, mostra as principais características dos sistemas de 
secagem : 
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Quadro 14.1.: Sistemas de secagem de couros 
SISTEMA CARACTERÍSTICAS DESVANTAGENS 
Ambiente (ou natural) 
Ex: secador aéreo 



-obtenção de couros mais macios; 
-processo mais simples 
- processo mais lento e 
irregular 
- falta de um padrão 
- maior retração 
Estufa ou Túnel de 
Secagem 
-mais rápido do que a ambiente; 
-secagem mais uniforme 
-secagem forçada e irregular 
Secoterm 
(horizontal ou vertical) 
-sistema simples 
-baixo custo 
- fácil manutenção 
-discreto ganho de área 
- lisura da flor 
- alta perda de energia (cerca 
de 70%) 
- secagem mais lenta que o 
vácuo. 
Vácuo -maior produção 
- secagem mais rápida e uniforme 
- maior lisura da flor 
- ganho de área (3%) 
- migração de recurtentes, 
corantes e óleos de engraxe 
mal fixados. 
- compactação das fibras pois 
diminui a espessura do couro 
- maior área ocupada 
"Toggling" - ganho de área (3%) 
- couro mais armado 
- perde-se toque 
"Pasting" - lisura da flor 
-ganho de área (6% em relação à 
ambiente) 
- normalmente é usado para 
couros lixados e raspas; 
couro necessita lixamento 
posterior. 
- alto custo 
Alta freqüência - uniformidade 



-não ocorre migração 
- alto custo 
14.2.3.2 RECONDICIONAMENTO 
14.2.3.2.1 Conceito 
Também conhecida como condicionamento, reumidificação ou umectação, é a 
operação que consiste na uniformização da umidade dos couros com vistas ao 
amaciamento. 
14.2.3.2.2 Condução do processo 
Após a secagem, executada por um dos sistemas citados anteriormente, o couro 
apresenta cerca de 12 a 16% de umidade ( HOINACKI, 1989). 
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Neste estado, não pode ser submetido a qualquer trabalho mecânico, a fim de evitar 
graves prejuízos com relação ao aspecto e características da camada flor. Isto implica na 
necessidade de um recondicionamento ou umidificação do material, sendo a umidade de 
couro elevada para 22 a 24%, utilizando-se sistemas específicos. 
O couro após recondicionado é deixado em repouso durante 6 a 8 horas, em média, 
para permitir a uniformização da umidade necessária em toda a sua extensão, com vistas 
a 
obter um amaciamento uniforme em etapa posterior. 
14.2.3.2.3 Fatores que influem na operação de recondicionamento 
● tipo de couro (espessura, tipo de artigo); 
● umidade do couro; 
● temperatura; 
● umidade relativa do ar; 
● tempo de descanso. 
14.2.3.2.4 Sistemas de Recondicionamento 
(ver referências bibliográficas) 
● Recondicionamento por umedecimento por água: pulverização por pistola ou 
máquina tipo "chuveirinho"; 
● Câmara úmida: ambiente com 95 a 97% de umidade relativa e temperatura de 
40°C. 
14.2.3.3 AMACIAMENTO 
14.2.3.3.1 Conceito 
Operação mecânica cuja finalidade é realizar a descompactação das fibras dos 
couros compactadas pela secagem, ativando a ação dos produtos adicionados nos 
processos 
anteriores, evidenciando as características desejadas de maciez, flexibilidade e toque no 
artigo final. Esta operação também é conhecida como palecionamento ou abrandamento. 
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14.2.3.3.2 Condução do processo 
Uma vez recondicionados, os couros podem ser amaciados em equipamentos 
específicos que realizam o trabalho de descompactação e/ou descontração das fibras do 
couro, ativando também a ação lubrificante dos óleos de engraxe e outros produtos 
adicionados nos processos do acabamento molhado. 



Esta operação deve-se reduzir ao mínimo indispensável, de modo a não dar origem 
a problemas relacionados com a qualidade da flor (HOINACKI, 1989). 
No entanto, freqüentemente é necessário submeter os couros a mais de uma etapa 
de amaciamento. 
O trabalho mecânico de amaciamento poderá ser reduzido ao máximo, por 
modificações e ajustes nas operações que a antecedem, tais como ribeira, curtimento, 
recurtimento, engraxe e secagem. 
O amaciamento pode ser feito em diferentes tipos de máquinas especiais, 
dependendo do tipo de couro e seu respectivo grau de maciez desejado. 
14.2.3.3.3 Fatores que influem na operação de amaciamento: 
● teor de umidade no couro; 
● engraxe e recurtimento; 
● regulagem da máquina. 
14.2.3.3.4 Sistemas de amaciamento 
(ver referências bibliográficas) 
● roda de amaciar; 
● palecionadora de braço (jacaré); 
● sistema de pinos (amaciadora de pinos = mollissa); 
● fulão de bater. 
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14.2.3.4 ESTAQUEAMENTO 
14.2.3.4.1 Conceito 
Operação mecânica realizada em equipamento específico ("toggling" ou 
grampeadeira) onde o couro é estaqueado em quadros especiais para retirar parte da sua 
elasticidade, com posterior abertura e ganho de área do couro, além de complementar a 
secagem. Também denominada de secagem estirada. 
14.2.3.4.2 Condução do processo: 
Uma vez executado o amaciamento, a umidade de couro deverá ser reduzida até 
cerca de 16-18%. Por isto, faz-se uma secagem complementar com o couro estaqueado 
em 
quadros especiais em equipamentos específicos, os "togglings", para retirar parte da sua 
elasticidade, obtendo-se ganhos de área do couro de até 7% no artigo final. 
Isto faz-se necessário pois os couros oriundos do setor de acabamento, sejam nos 
estágios de "crust" ou acabados, são comercializados em área ( em m2 ou ft2 ). 
14.2.3.4.3 Fatores que influem na operação de estaqueamento 
● tipo de couro; 
● umidade do couro; 
● temperatura; 
● tempo; 
● umidade relativa do ar; 
● circulação do ar; 
● tipo de equipamento e sua respectiva regulagem. 
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14.2.3.4.4 Sistemas de Estaqueamento 



(ver referências bibliográficas) 
● "Toggling" manual com ou sem expansão pneumática; 
● "Toggling" rotativo de expansão pneumática reversível; 
● "Toggling" automático; 
● "Toggling" de mesa com expansão pneumática. 
14.2.3.5 RECORTE 
14.2.3.5.1 Conceito 
Operação mecânica realizada para uniformização dos contornos do couro, através 
da retirada de dobras e partes inaproveitáveis do mesmo. 
14.2.3.5.2 Condução do processo 
Operação feita manualmente com facas, retira dobras e partes inaproveitáveis e 
uniformiza o contorno do couro, facilitando as operações e processos posteriores. 
14.2.3.5.3 Fatores que influem na operação de recorte 
● Tipo de couro; 
● Experiência do operador. 
14.2.3.5.4 Sistemas utilizados para o recorte 
● Recorte manual com facas específicas para corte de couro. 
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14.2.3.6 LIXAMENTO 
14.2.3.6.1 Conceito 
Operação mecânica realizada nos couros com equipamentos específicos (máquinas 
de lixar ou lixadeiras), com as seguintes finalidades: 
● eliminar e/ou minimizar os defeitos da flor do couro; 
● emparelhar, uniformizar as fibras do carnal; 
● beneficiar a flor de poros grosseiros; 
● uniformizar a flor do couro. 
14.2.3.6.2 Condução do processo 
Com o lixamento, são executadas as devidas correções da flor, visando eliminar 
certos defeitos e melhorar o aspecto do material (HOINACKI, 1989). 
A operação de lixamento é executada em máquina de lixar. A máquina de lixar 
consta essencialmente de um cilindro transportador, sobre o qual é colocado o couro. A 
rotação do cilindro é relativamente lenta, comparada com a do cilindro portador da lixa. 
A operação é realizada pela aproximação do cilindro transportador, ao cilindro 
dotado de lixa, por acionamento do pedal. A máquina possui dispositivo para efetuar a 
sucção do pó de lixamento, o qual é conduzido para filtros ou retentores de pó. 
No lixamento, a umidade dos couros deve estar entre 14 e 18%. 
O tipo de lixa a usar varia com o tipo de correção necessário. Em geral, inicia-se 
com lixa de granulação mais grossa, terminando com lixa de granulação bem fina. 
Para a eliminação de defeitos em geral, lixa-se primeiramente com granulação 
maior ( 220 a 280) e, para completar o trabalho, usa-se lixa mais fina ( 320 a 600). 
A granulação da lixa é função do tipo de couro e da correção a fazer. 
O primeiro lixamento pode ser feito em máquina pequena (300 a 450mm). Por 
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outro lado, recomenda-se efetuar o lixamento final em máquina maior, o que permite 



eliminação de eventuais deficiências do primeiro lixamento. 
As lixas são classificadas por números. Assim, dependendo da classificação do 
fabricante, existem, por exemplo, lixas com granulação mais grossa ( lixas nº 180 a 220), 
lixas com granulação média ( lixas nº 240 a 300), lixas com granulação fina ( lixas nº 320 a 
400) e lixas muito finas (lixas nº600 a 800). 
Para leves correções da flor ou após impregnações, por exemplo, podem ser 
empregadas as lixas 320, 400, 600 a 800, sendo este tipo de lixamento também conhecido 
como "polimento". 
14.2.3.6.3 Fatores que influem na operação de lixamento 
● Curtimento e recurtimento ; 
● Engraxe; 
● Regulagem dos equipamentos. 
14.2.3.6.4 Requisitos para obtenção de um lixamento uniforme 
● Lisura da superfície do couro é fundamental; 
● Ausência de óleos ou graxas superficiais; 
● Espessura uniforme e o couro deve estar bem recortado ( quando necessário); 
● Possuir o teor de umidade correto (16 - 18%). 
14.2.3.6.5 Sistemas utilizados no lixamento de couros 
(ver referências bibliográficas) 
● Lixadeiras contínuas; 
● Sistemas contínuos com lixadeira/desempoadeira. 
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14.2.3.6.6 Classificação do couro quanto à flor, após o lixamento 
● Flor integral ( não sofreu a operação do lixamento); 
● Flor lixada ( lixa média e fina); 
● Flor corrigida ( lixa fina e/ou muito fina). 
14.2.3.7 DESEMPOAMENTO: 
14.2.3.7.1 Conceito 
Eliminação do excesso do pó da lixadeira, preparando o couro para as operações 
posteriores (acabamento e/ou pré-acabamento), através da utilização de sistemas de 
escovas e/ou de ar comprimido. 
14.2.3.7.2 Condução do processo 
Antes de prosseguir para as operações e processos de acabamento, deve ser 
eliminado o pó aderido à camada flor e proveniente do lixamento (HOINACKI, 1989). 
A eliminação do pó deve ser perfeita e completa, a fim de evitar problemas no 
acabamento. 
Para a eliminação do pó, deverá ser usado equipamento especial. Basicamente 
existem dois tipos de máquinas: um deles utiliza escovas e o outro tipo é baseado na 
sucção à vácuo. 
14.2.3.7.3 Fatores que influem na operação de desempoamento 
● Umidade do couro; 
● Tipo e regulagem da máquina de desempoar 
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14.2.3.7.4 Sistemas utilizados para o desempoamento de couros 



(ver referências bibliográficas) 
● Máquinas de desempoar (desempoadeira) com sistemas com escovas; 
● Desempoadeira com sistemas de ar comprimido. 
14.2.4 TECNOLOGIAS DE PROCESSAMENTO MAIS LIMPAS NO PRÉ- 
ACABAMENTO DE COUROS 
● Minimização e/ou otimização do consumo de energia nos processos de secagem 
de couros: utilização de equipamentos de secagem que trabalham a baixas 
temperaturas (secadores a vácuo e/ou estufas) com a utilização de bombas de 
calor; 
● Minimização e/ou otimização da geração de resíduos sólidos (aparas e recortes, 
pó da lixa): executar uma melhor abertura e lisura da superfície do couro nos 
processos de secagem (utilização de sistemas de chapas, tais como, vácuo, 
pasting, etc.) proporcionando um maior aproveitamento/rendimento de área do 
material. 
14.3 ACABAMENTO DE COUROS: 
14.3.1 CONCEITO 
É o conjunto de operações e processos que conferem ao couro sua apresentação e 
aspecto definitivo. Define o brilho, o toque e certas características físico-mecânicas. Com 
o 
acabamento, escondemos defeitos superficiais, melhorando a classificação do couro. 
14.3.2 OBJETIVOS 
● Proteger o couro: contra água, manchamento, abrasão, degradação por exposição 
à luz, etc. 
● Realçar a aparência / beleza do couro: em termos de cor, brilho, uniformidade; 
● Melhorar a qualidade do couro: disfarçando, encobrindo defeitos; 
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● Atender as especificações dos clientes, criando um diferencial no mercado, seja 
pela utilização de efeitos especiais ou levando em consideração requisitos 
específicos da moda (JOHNSON, 1994). 
14.3.3 CONDUÇÃO DO PROCESSO 
Pelo acabamento são aplicadas (com sistemas de aplicação e tratamentos mecânicos 
específicos) ao couro camadas sucessivas de misturas à base de ligantes e pigmentos, cuja 
composição poderá ser modificada de acordo com o suporte e a qualidade do filme 
desejado (HOINACKI, 1989). 
Assim, poderão ser aplicadas: 
a) Camadas de impregnação: Esta camada serve para minimizar e/ou reduzir a 
flor solta dos couros, proporcionando firmeza e igualização da superfície da 
flor, melhorando sua classificação, sendo macia e elástica de forma a não 
descaracterizar o toque e a maciez do produto final. Esta camada deverá ser 
aplicada dependendo do tipo de artigo e das características exigidas. 
b) Camadas de pré-fundo e fundo: Esta camada serve para igualizar a superfície 
e para reduzir o poder de absorção e diminuir a dilatação das fibras lixadas. Em 
geral esta camada deve ser mais macia e elástica do que as camadas 
subseqüentes. 



c) Camada de cobertura: Esta camada apresenta pigmentos e/ou corantes em sua 
composição. Em geral deve ser mais dura do que a camada anterior. Por outro 
lado, deverá ser mais fina do que a camada base. 
d) Camada de lustro: Também conhecida como camada de laca ou top, a referida 
camada deverá ser mais fina e mais delgada e transparente do que as camadas 
anteriores. De um modo geral, serve como proteção para as camadas 
subseqüentes, devendo apresentar boa resistência à fricção, a seco e a úmido, 
bem como resistência adequada ao calor. 
Estas camadas, ligadas entre si, formam uma película sobre o couro. 
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Na elaboração dos acabamentos e na sua aplicação devem ser seguidas orientações 
de ordem geral, conforme segue: 
• Espessura da camada aplicada: A espessura das sucessivas camadas deverá 
diminuir a partir de pré-fundo, até o lustro, em razão do fato de uma película fina 
ser sempre mais flexível e elástica do que uma camada grossa. 
• Dureza: As camadas de fundo, de um modo geral, devem ser mais macias do que 
as camadas seguintes. A razão está no fato de que certas propriedades, tais como a 
fricção a seco e a úmido, dependerem das características desta última camada. 
• Concentração do acabamento: A espessura de uma película dependerá da 
concentração do acabamento, expresso em matéria seca. 
Acabamentos com baixa concentração conduzem a películas finas, com menor 
poder de cobertura. Composições com elevadas concentrações dão origem a 
películas mais grossas, com maior poder de cobertura. 
A relação entre o volume de pigmento e o volume de ligante na película seca, 
constitui um dos fatores mais importantes. 
Com o aumento da concentração do volume do pigmento, o poder de cobertura 
aumenta até certo ponto. Uma vez ultrapassado o citado ponto, diminuem certas 
qualidades, tais como a elasticidade, a flexibilidade, a adesão e o brilho da película, 
sem melhora do poder de cobertura. 
14.3.4 PRODUTOS EMPREGADOS NO ACABAMENTO DE COUROS 
(ver referências bibliográficas) 
Os componentes utilizados no acabamento de couros podem ser agrupados em 
quatro famílias: 
• Componentes que formam filme, chamados de ligantes: podem ser naturais 
(proteínas, "binders" protéicos, caseína, albumina) ou sintéticos (acrílicos, 
poliuretanos, butadienos e seus copolímeros). São responsáveis pelas resistências 
dos filmes de acabamento; 
213 
• Componentes que proporcionam cor: pastas pigmentadas e corantes de 
acabamento; 
• Componentes auxiliares: penetrantes, ceras, fillers, espessantes, fosqueantes, 
agentes de toque, etc.; 
• Lacas em meio solvente ou em dispersão aquosa, que produzem o “fechamento” 
final do filme de acabamento, complementando suas resistências finais: 



nitrocelulose, hidrolaca, acetobutiratos e ligantes em dispersão aquosa em camadas 
de apresto (acrílicos e poliuretanos). 
O desenvolvimento dos produtos de acabamento, devido á sua grande variedade e 
complexidade química que apresentam para dar resposta às exigências atuais do 
mercado, 
é conduzido por empresas químicas especializadas em acabamento de couros, mantendo 
uma adequação permanente aos requisitos da moda e das tecnologias aplicadas na 
elaboração dos artigos de couro ( CITEC, 1992). 
14.3.5 SISTEMAS DE APLICAÇÃO DO ACABAMENTO 
(ver referências bibliográficas) 
● Aplicação manual com pelúcia ou escova; 
● Aplicação com pistolas de pulverização (manual, automática, airless, "HVLP", 
etc); 
● Aplicação com máquina de cortina; 
● Aplicação com máquina contínua pigmentadora de rolos (multiponto). 
14.3.6 SISTEMAS DE SECAGEM DOS ACABAMENTOS 
Cada uma das camadas componentes do acabamento deve ser seca antes da 
aplicação das camadas subseqüentes. É o que se denomina secagem intermediária no 
acabamento. A secagem intermediária, quando mal conduzida, pode prejudicar a 
qualidade 
e as características do acabamento (HOINACKI, 1989). 
Os tipos de secagem do acabamento são: 
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• Secagem ao ar: é efetuada em ambientes isentos de pó, com movimento de ar e 
certo aquecimento. A eliminação da água, neste caso, se verifica lentamente. 
• Secagem em túnel: é executada fazendo os couros passarem por um túnel de 
secagem. A secagem pode ser executada com lâmpadas, ou por circulação de ar 
quente (70 a 800C, por exemplo). 
14.3.7 TRATAMENTO MECÂNICO DOS FILMES DE ACABAMENTO 
(ver referências bibliográficas) 
A aplicação do acabamento, a secagem e o tratamento mecânico posterior ao 
acabamento, influem no aspecto e características do filme (HOINACKI, 1989). 
O tipo de tratamento mecânico depende do tipo de acabamento aplicado, podendo 
ser: 
● Polimento, lustragem (polidora com rolo de pedra ou feltro. Lustradeira com 
rolo de vidro); 
● Prensagem: (chapa lisa ou gravação, prensas hidráulicas, prensas rotativas, etc.); 
● Fulonamentos a seco em fulão de bater. 
14.3.8 TIPOS DE ACABAMENTOS DE COUROS 
(ver referências bibliográficas) 
• Acabamentos de Cobertura ou pigmentados: executados em couros de baixa 
classificação, lixados ou raspas, onde se utilizam pastas pigmentadas para dar cor e 
cobertura à superfície da flor do couro, visando atenuar defeitos naturais da matéria 
prima. Os acabamentos em referência encobrem o desenho e aspecto da flor, 



podendo ser lisos, estampados/gravados ou com efeitos. Exemplos: acabamento 
"Box", verniz, acabamento "relax" para calçado de segurança, napa tênis, 
acabamento "antique", etc.. 
• Acabamentos Anilina: executados em couros de melhor classificação possível, 
flor integral, onde de utilizam corantes de acabamento para dar cor à superfície da 
flor do couro, procurando salientar a aparência e aspecto natural do couro. São 
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transparentes e naturais, podendo ser lisos, estampados ou com efeitos. Exemplos: 
acabamento polido/protéico, acabamento látego, acabamento "pull-up", etc.. 
• Acabamentos Semi-anilina: executados em couros de classificação intermediária, 
flor integral ou corrigida, onde se utilizam pastas pigmentadas e corantes de 
acabamento para obter efeitos de semitransparência na flor do couro, para obter 
certos efeitos de igualização e cobertura. Tais acabamentos ocupam posição 
intermediária entre os acabamentos anilina e os de cobertura, podendo ser lisos, 
estampados ou com efeitos. Exemplos: napas em geral (vestuário, calçado, 
estofamento), acabamento “couro velho”, etc. 
14.3.9 FATORES QUE INFLUEM NO PROCESSO DE ACABAMENTO DE 
COUROS 
(ver referências bibliográficas) 
● O couro "crust": cor, tipo de curtimento, recurtimento, toque, aspecto da flor, 
espessura, etc.; 
● Resistências físicas / físico-mecânicas, destinação do artigo; 
● Composição química das tintas de acabamento; 
● Sistema/ método de aplicação das tintas; 
● Tratamentos mecânicos nos filmes de acabamentos formados. 
14.3.10 TECNOLOGIAS DE PROCESSSAMENTO MAIS LIMPAS NO 
ACABAMENTO DE COUROS 
(ver referências bibliográficas) 
14.3.10.1 CONSIDERAÇÕES ECOLÓGICAS NOS SISTEMAS DE ACABAMENTO 
DE COUROS: 
O acabamento de couros tem sido modificado significativamente por pressões de 
custos e ambientais sejam elas relacionadas à contaminação do meio ambiente ou à 
saúde 
ocupacional dos trabalhadores envolvidos. Isto tem sido possível pelos desenvolvimentos 
dos fornecedores de produtos químicos, fabricantes de equipamentos e técnicos em 
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acabamento (WENZEL, 1996). 
Dentro das necessidades do acabamento moderno destacam-se a elegância, aspecto 
natural, respeito ao meio ambiente, racionalidade, custo compatível e upgrading 
(melhoria 
da classificação dos couros). Formas alternativas têm sido desenvolvidas para substituir 
sistemas que eram considerados as únicas opções para atingir padrões de alta 
performance 
nos acabamentos de couros para estofamento (automotivo, mobiliário), vestuário e 



calçadoTrabalhos integrados e parcerias entre as indústrias químicas, fabricantes de 
equipamentos e técnicos em acabamento tem sido de fundamental importância para 
atingir 
estes padrões (TEIXEIRA, 2001). 
Na produção de couro, os principais aspectos técnicos dos sistemas de acabamento 
relacionados às exigências do mercado e ambientais são, respectivamente: 
● menor consumo de insumos: água e energia. 
● menor quantidade de produtos tóxicos nas formulações das tintas de 
acabamento: VOC, AOX, metais pesados, solventes orgânicos, etc.; para evitar 
contaminação do meio ambiente e do ambiente de trabalho (saúde 
ocupacional/segurança do trabalho). Os emulsificantes devem ser facilmente 
biodegradáveis.tecnologia otimizada para ligantes acrílicos e PU. 
● fabricação de produtos de acabamento “ambientalmente corretos”. 
● legislação ambiental de determinados países proíbe a entrada de couros com 
produtos tóxicos (segundo seus Padrões Específicos, gerando restrições 
comerciais).Na produção de couro, as primeiras considerações ecológicas são na 
área do tratamento de efluentes líquidos. O ar da exaustão, o problema ecológico do 
processo de acabamento, geralmente foi seguido algum tempo depois. 
Os efluentes e as emissões atmosféricas são produzidos no acabamento, requerendo 
atenção. Se máquinas de pulverização são usadas, um coletor da água de lavagem é 
geralmente instalado abaixo das pistolas rotativas de pulverização para coletar qualquer 
excesso da pulverização. Freqüentemente, estes banhos são descarregados na planta de 
tratamento de efluentes da empresa. Isto liga o processo de acabamento ao efluente, 
embora os produtos de acabamento precisem cumprir com regulamentos ambientais 
próprios. 
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Isto significa que, quando desenvolvemos produtos de acabamento, nós temos que 
garantir que eles estão isentos de metais pesados e tem um baixo teor de AOX 
("Adsorbable Organic Halogen" – compostos orgânicos halogenados adsorvidos). Os 
metais pesados que eram usados inicialmente em formulações de pigmentos são agora 
conhecidos por ter uma concentração muito baixa de TGC ("Technical Guide 
Concentration"), que é a concentração de uma substância perigosa que pode ser atingida 
e 
na qual as precauções de segurança são baseadas. Alguns destes metais pesados são 
também classificados como carcinogênicos. 
A composição de outros auxiliares de acabamento também é afetada pelas 
restrições ambientais. Os emulsificantes devem ser facilmente biodegradáveis e os 
produtos como um todo deveriam, se possível, não ter teores de AOX. 
Quando consideramos estes problemas, deve ser lembrado que somente cerca de 
10% da tinta de acabamento vai para o efluente. A maioria do acabamento - 
aproximadamente 50-60% - é depositada no couro. O resto precipita na forma de névoa 
condensada no local da pulverização e de ar de exaustão na planta de tratamento. Se um 
raspador no sistema de exaustão está instalado, talvez outros 10-20% são lavados e 
dispostos via planta da estação de tratamento de efluentes. 



14.3.10.2 UTILIZAÇÃO DE ACABAMENTOS DE COUROS ISENTOS DE 
SOLVENTES 
(TOMKIN, 1999) 
14.3.10.2.1 Definição de Acabamento Isento de Solvente 
Uma emulsão de laca irá conter usualmente cerca de 50% de solvente. Se esta é 
misturada 1:1 com água, a solução resultante terá um teor de solvente de apenas 25% e, 
esta, certamente é ainda considerada como sendo um acabamento solvente. Em 
contraste, 
uma camada de fundo, com uma resina de poliuretano tendo um teor de solvente médio 
de 
apenas 5%, terá um teor de solvente menor do que 1% do total da mistura. 
A redução no uso de solventes ainda não é o suficiente, de acordo com os 
legisladores ambientais. Contudo, quanto maior for a redução que tem sido atingida, mais 
difícil se torna a remoção dos solventes remanescentes. Existe ainda uma necessidade da 
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utilização de solventes no acabamento de couro e atualmente a sua eliminação total é 
impossível. 
14.3.10.2.2 Desvantagens dos Acabamentos com Solventes 
Existem duas desvantagens óbvias na utilização de solventes: 
• O problema com o odor: a aplicação de um acabamento de couro requer sempre o 
uso de combinação de solventes, alguns com uma rápida taxa de evaporação, e 
outros com uma baixa taxa. Aqueles com uma baixa taxa de evaporação são 
usualmente os que garantem que o acabamento tenha boa fluidez com um filme 
formado adequadamente antes que o sistema seque. O problema é que eles não se 
dispersam rapidamente na solução e são também aqueles que tendem a dar um 
aumento das queixas da população ou dos trabalhadores próximos. Solventes com 
menos odor podem algumas vezes ser selecionados para uso em acabamentos, mas 
fazem com que a performance do acabamento seja prejudicada. 
Equipamentos tais como queimadores posteriores podem ser instalados no curtume 
para queimar quaisquer solventes remanescentes no ar de exaustão das cabines de 
pulverização. Isto é muito caro, sendo que dúvidas têm surgido sobre a toxicidade 
das emissões da exaustão dos queimadores. A melhor maneira de minimizar os 
requisitos para extração de solventes do ambiente de trabalho é pela utilização das 
unidades de extrações tão limpas e eficientes quanto possíveis, e pela redução da 
geração dos resíduos, evitando o mais possível o excesso de pulverização. 
• Flamabilidade e toxicidade: os incêndios no curtume costumam ser um risco 
reconhecido do negócio do couro e suas causas continuam ainda pouco conhecidas. 
A principal razão é o uso de produtos de acabamento de couros à base de solvente 
com baixos pontos de inflamabilidade, embora o risco dos produtos de alta 
inflamabilidade não podem nunca ser descartados. Cuidados devem ser tomados 
com o manuseio e estocagem, mas outras desvantagens são os custos extras 
envolvidos para seguro e transporte, bem como na modificação dos prédios e 
máquinas para prevenir qualquer perigo do suprimento elétrico. 
A toxicidade é um problema diferente e é aquele que não é tão fácil de entender. 
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Isto é assim provavelmente porque os solventes têm sido usados por anos e 
ninguém estava preocupado particularmente com eles até recentemente. Alguns 
solventes têm sido banidos no mundo desenvolvido porque tem sido provado que 
possuem riscos carcinogênicos severos. Contudo, os produtos solventes que são 
usados correntemente não apresentaram qualquer risco à saúde conhecido 
particularmente, assumindo que os valores limites padrão são estritamente 
seguidos. 
14.3.10.2.3 Vantagens dos Acabamentos a base de solvente 
Existem duas vantagens técnicas dos acabamentos à base de solventes: facilidade 
de secagem e a fluidez do acabamento. 
Com muitos solventes, o acabamento é relativamente fácil de secar. A energia 
necessária para secar um acabamento aquoso é de longe maior e esta necessita alta 
temperatura, melhor circulação de ar e freqüentemente um tempo maior. O equipamento 
usado para secagem de acabamentos à base de solvente não é adequado quando 
convertido 
para acabamentos à base de água. 
A fluidez apresenta seus próprios problemas. Os avanços na tecnologia à base de 
água significam que a performance é muito superior. O toque de um acabamento solvente 
é 
ainda sempre melhor. Isto porque a fluidez é melhor, resultando em um filme mais 
uniforme.Infelizmente, os produtos adicionados aos acabamentos à base de água para 
melhorar a fluidez podem reduzir as resistências físicas. Um balanço deve ser bem feito 
para decidir o uso de acabamentos solventes ou aquosos. 
14.3.10.2.4 Progresso na redução de solvente 
A utilização de solvente para o acabamento de couro em um curtume europeu típico 
no período de 1989 a 1994 é mostrado na Figura 14.1 abaixo. 
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Figura 14.1.: Redução no uso de solvente em um Curtume Europeu típico - 1989 a 1994. 
Estes dados são atuais e mostram uma redução dramática no uso dos solventes. As 
autoridades locais, contudo, continuam a pressionar para maiores reduções, embora 
esteja 
tornando-se mais e mais difícil reduzir adicionalmente o uso de qualquer solvente. 
Performance expressiva como esta na redução de solvente tem sido também obtida 
em vários curtumes no mundo desenvolvido. 
Surpreendentemente, a taxa mais alta de conversão tem sido obtida pelos curtumes 
fabricantes de couro automotivo, o qual tem atingido a maioria das especificações 
exigidas. 
Isto ocorre por duas razões. Primeiro, muitos dos fabricantes de carros desejem ser 
vistos como ambientalmente corretos a então a procura por produtos “verdes” dos seus 
fornecedores. Segundo, o toque do couro não é tão importante como a performance nos 
testes físicos, o que é o oposto nos couros para vestuário. 
Até recentemente não temos tido muito progresso no Brasil na redução do conteúdo 
de solvente das emulsões de laca nitrocelulose, mas agora produtos estão disponíveis com 



um conteúdo de solvente próximo a 10% (menor do que o tradicional 50 a 60%). 
14.3.10.2.5 Solventes Residuais em Couros 
Muitos produtos à base d'água, tais como os poliuretanos, ainda requerem o uso de 
algum solvente na sua fabricação. 
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O solvente assim usado pode ser apenas 5% do total do produto, mas como os 
outros solventes são substituídos pela água, este se tornará a principal fonte de geração 
de 
"VOC" para o acabador. 
Muito deste solvente permanece no couro, e não é eliminado na exaustão como uma 
emissão gasosa. 
Estes solventes que permanecem no couro podem também aumentar os problemas 
ambientais para os operadores das plantas de "corte" ou na migração da cor no couro. 
14.3.10.2.6 Comparação de Custo 
É sabido que os sistemas solventes são mais baratos que os sistemas aquosos. 
Contudo, a legislação ambiental e a alta dos preços dos solventes têm efeitos adversos no 
custo dos "acabamentos solventes". 
Os fabricantes de produtos de acabamento já estão observando este aspecto e os 
efeitos das novas legislações ambientais nos custos tem de ser repassados. São 
adicionados 
custos associados com transporte e manuseio, exigindo um pequeno investimento 
adicional 
na planta existente, o qual a tornará mais onerosa para operar. O uso de produtos à base 
de 
solvente e os custos com o seguro passam a ser consideravelmente maiores graças aos 
riscos de fogo e à saúde. 
As comparações de custos são todas em favor dos acabamentos à base d'água. 
Considerando em conjunto os argumentos de custo, os técnicos e os de meio ambiente, o 
movimento rumo ao acabamento isento de solvente parece ser irreversível a longo prazo. 
Contudo, os argumentos técnicos não estão ainda apontando para uma situação 
totalmente 
isenta de solvente. 
A performance do acabamento é um fator vital, quando exigida no seu trabalho. 
Esta é a única razão pela qual a indústria do couro deve proteger sua posição frente ao 
uso 
de solventes, até que a tecnologia em meio aquoso confira ao couro a aparência, toque e 
performance que o mercado exigir. 
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14.3.10.2.7 Tendências futuras 
A enorme pressão dos custos na indústria coureira e os crescentes problemas com a 
qualidade das peles brutas acelerou o desenvolvimento de novos sistemas de 
acabamentos, 
mais eficientes e favoráveis ao meio ambiente (CLARIANT AG., 1999). 
"Upgrading", o novo slogan na indústria coureira, só foi possível há alguns anos, 



devido à necessidade de submeter o couro a várias camadas de aplicação, a fim de 
conseguir uma cobertura aceitável dos defeitos da flor. 
O "SISTEMA FOAM" é um novo método de acabamento visando "Upgrading" 
para couros de baixa classificação. Como a espuma tem sido aplicada em um único 
processo, este método de acabamento oferece várias possibilidades de racionalização. 
O Sistema é caracterizado pela aplicação de uma camada de espuma sobre a 
superfície do couro, oferecendo as seguintes vantagens: 
● a cobertura base é feita em apenas uma aplicação com resultados de aumento de 
produtividade; 
● excelente poder de cobertura conduzindo a um "Upgrading" ideal; 
● menor consumo de produto; 
● gravação muito boa, superior a qualquer outro acabamento convencional; 
● altos valores de resistências físico-mecânicas nos acabamentos . 
Para o acabador que necessita de uma forma fácil e rápida de cobrir defeitos de couros 
de baixa classificação, o acabamento com espuma é uma das escolhas mais adequadas. 
Incorporando novos produtos ambientalmente corretos, os acabamentos com espuma 
propiciam boa aparência e bons níveis de performance. Eles são um acabamento de 
“cobertura instantânea” e usualmente apenas requerem uma camada única para cobrir 
completamente os defeitos. Eles são ideais para um acabamento com “formulação 
simples” 
onde o upgrading é o principal requisito (STAHL, 1995). 
Atualmente é prática padrão usar processos com baixo teor e isentos de solventes 
para as camadas de fundo e de cobertura pigmentadas. Acabamentos a base de solventes 
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ainda são usados para as camadas top, mas a mudança para processos aquosos e de baixo 
teor de solvente está em andamento. Camadas de top com baixo teor de solvente são 
baseadas em emulsões mais do que em soluções de polímeros (DIX, 2000). 
O desenvolvimento de sistemas de acabamentos aquosos apresenta um grande 
número de desafios. O foco nos componentes individuais do acabamento, tais com os 
ligantes, bem como nas técnicas de aplicação. Outras formas devem ser encontradas para 
compensar para os efeitos positivos dos solventes no nivelamento e na formação do filme. 
Os sistemas de acabamento aquosos tem sido otimizados em anos recentes em 
termos de sua resistência e aparência óptica. Eles atingiram um estágio atual onde podem 
ser usados em larga escala em substituição aos sistemas à base de solvente. 
Nesta situação, ligantes de poliuretano são componentes chaves e o acabamento 
aquoso será impossível sem eles. Eles são preparados dos diisocianatos e dióis, e grupos 
carboxílicos podem ser introduzidos para torná-los auto-emulsionáveis. 
Estas dispersões de poliuretano não requerem emulsificantes adicionais, 
possibilitando aos mesmos uma alta resistência à água. O tipo e as proporções dos 
monômeros, as técnicas de polimerização e o grau de reticulação podem ser variados em 
larga escala para obter a performance desejada. Padrões muito altos de resistência 
podem 
ser alcançados com os ligantes de poliuretano em termos de resistência de quebra à frio e 
fricção do acabamento. 



Uma gama de aditivos são aplicados entre os ligantes acrílicos, butadienos e 
poliuretanos. Estes aditivos são usados para melhorar o nivelamento, ajustar a 
viscosidade, 
controlar o toque, e reduzir a pegajosidade do acabamento quando este é prensado ou 
gravado. A formação do filme e a resistência podem ser otimizadas no estágio da 
secagem, 
mas os agentes reticulantes à base de isocianato precisam ser usados se altos padrões de 
resistência forem exigidos. 
Segundo a Comissão do Meio Ambiente da União Internacional das Sociedades dos 
Químicos e Técnicos da Indústria do Couro-IULTCS, a IUE, dentro das recomendações 
em tecnologias limpas na produção de couros o uso de acabamentos à base de água é 
fundamental para um processo mais limpo. Os pigmentos não devem conter quaisquer 
metais pesados prejudiciais ao meio ambiente ou outros produtos restritos. Formulações 
à 
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base de água (contendo quantidades pequenas de solventes) são adequadas para 
tingimento 
à pistola. Os produtos de acabamento devem atender aos limites definidos por normas de 
segurança, saúde e meio ambiente. O equipamento usado é extensivo. Máquinas 
pigmentadoras de rolos (multiponto) ou máquinas de cortina são bastante satisfatórias do 
ponto de vista ambiental, mas elas não podem ser usadas para todo o tipo de couro. Para 
os 
outros tipos, unidades de pulverização com pistola com economizadores e pistolas “High 
Volume Low Pressure”-HVLP podem reduzir as descargas para o meio ambiente. A etapa 
do acabamento é também uma das maiores fontes de odor durante o processamento de 
couro. Os VOCs devem ser restritos a um mínimo e quando usados, lavar o ar da exaustão 
das máquinas de pistolas podendo remover a maior parte dos solventes orgânicos polares 
(solúveis em água) (IUE, 2001). 
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