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RESUMO 
 

O processo industrial de beneficiamento de peles e couros é composto por várias etapas que compreendem 
tanto processos químicos quanto operações mecânicas e utiliza grandes volumes de água. A água, juntamente com os 
produtos químicos que não reagiram completamente durante o processamento, gera efluentes com alto poder de 
contaminação e degradação do meio ambiente. Estes efluentes são ricos em matéria orgânica e apresentam composição 
química variável inviabilizando, assim, o reuso da água no processo produtivo. O tratamento convencional destes 
efluentes nem sempre é eficiente e para alguns parâmetros, a exemplo do nitrogênio, entre outros, encontra grandes 
dificuldades para atingir o padrão de lançamento estabelecido pela legislação, que torna-se cada vez mais rígida com 
vistas à proteção ambiental. Neste sentido, a busca por novas tecnologias de tratamento de efluentes de curtume é, sem 
dúvida, um grande desafio para o setor. 

Neste trabalho, investigou-se a possibilidade de tratamento de efluentes de curtume através de um novo 
conceito de tecnologias, também conhecidas como “tecnologias limpas”, empregando-se um processo integrado que 
consiste na foto-eletro-oxidação (FEO) da matéria orgânica seguido de eletrodiálise (ED).  

Técnicas eletroquímicas têm sido amplamente utilizadas no tratamento de vários tipos de efluentes, pois 
apresentam a vantagem da recuperação da água e dos sais presentes trazendo a “descarga zero” mais próxima à 
realidade.  

Os ensaios foram realizados em um reator piloto de foto-eletro-degradação. O ânodo e cátodo empregados 
eram de titânio recobertos com óxido. A fonte de radiação utilizada foi uma lâmpada de mercúrio de 400W. Nos 
experimentos de ED foi utilizada uma planta piloto Tecnoimpianti com cátodo e ânodo de titânio platinizados. As 
membranas empregadas foram a Selemion AMV e CMT com área efetiva de 172 cm2. O efluente industrial utilizado foi 
coletado ao final das etapas do tratamento convencional de efluentes de curtume. Os resultados demonstram a 
possibilidade do emprego destas tecnologias de forma integrada ao tratamento convencional de efluentes. Observou-se 
uma remoção acima de 94% para os compostos investigados e estuda-se a possibilidade do reuso da água no processo. 

. 
 

 
INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui o segundo maior rebanho bovino mundial, superado apenas pela Índia e seguido pela China e 
Estados Unidos, nesta ordem. Existem, no território brasileiro, aproximadamente 800 empresas ligadas ao 
processamento de peles e couros sendo que, destas, em torno de 230 unidades estão localizadas no estado do Rio 
Grande do Sul e processam, anualmente, 34,5 milhões de couros (1). 

Tendo em vista que são utilizados, em média, 0,9 m3 de água por pele processada e considerando que uma pele 
pesa, em média, 30kg (2, 3), podemos concluir que, somente no Rio Grande do Sul e, mencionando apenas a indústria 
curtidora, são consumidos, a cada ano, 31,05 milhões de m3 de água, ou seja, mais de 31 bilhões de litros. Distribuindo 
estes 31 bilhões de litros de água pelo número de habitantes do Rio Grande do Sul, que são, segundo a Fundação de 
Economia e Estatística – FEE -  deste Estado, um total de 10.512.283 (4), teríamos o equivalente a 2949 litros por 
pessoa, por ano ou 8,1 litros por pessoa por dia. Comparando este número  com os escassos 20 litros por pessoa por dia 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde, notamos que somente o consumo da industria curtidora representa  
mais de 40% do mínimo sugerido para as necessidades humanas básicas. Isto posto, percebemos a real dimensão do 
consumo de água pela industria curtidora em geral e a conseqüente geração de efluentes líquidos. 

Nos últimos anos, com a consolidação de uma legislação de regulamentação e controle, os curtumes passaram 
a tratar a água utilizada no processo produtivo. Este tratamento consiste, basicamente, de duas etapas: tratamento 
primário ou físico-químico e tratamento secundário ou biológico. No tratamento primário ocorre uma grande redução na 
toxicidade do efluente permitindo que o tratamento secundário opere em condições mais favoráveis ao desenvolvimento 
de microrganismos depuradores da matéria orgânica restante. 

No entanto, o tratamento convencional utilizado pela grande maioria dos curtumes brasileiros, mesmo aqueles 
que atendem aos padrões de lançamento de efluentes, não é suficiente para restabelecer as características iniciais da 
água utilizada na produção, e não viabiliza, assim, seu reuso. Neste sentido é de grande importância o desenvolvimento 



de novas alternativas de tratamento de efluentes que possibilitem a reciclagem da água e também de insumos utilizados 
no processo produtivo. 

Os processos eletroquímicos surgem como métodos alternativos ao tratamento de efluentes industriais, pois 
apresentam a vantagem de possibilitar a recuperação/reutilização das substâncias químicas presentes nos efluentes, 
diminuindo, assim, a quantidade de resíduo industrial gerado. Entre os métodos eletroquímicos aplicados ao tratamento 
de efluentes, a eletrodiálise (ED) se destaca pois, comparada com métodos convencionais de tratamento de efluentes, 
tem a vantagem de não gerar lodo e possibilitar o reaproveitamento dos insumos e da água.  

O princípio básico da eletrodiálise consiste em se transformar uma solução aquosa em duas outras, uma mais 
concentrada e outra mais diluída em eletrólitos do que a original. Seu desenvolvimento teve início, principalmente, a 
partir da década de 1950, devido ao desenvolvimento de membranas adequadas utilizando novos materiais, e à 
necessidade crescente de tratar água salgada tanto para a produção de água potável quanto para a produção de sal (5, 6). 

Atualmente, a técnica tem encontrado aplicação em atividades industriais bastante diversificadas como nas 
indústrias alimentícia e farmacêutica (7). Além disso, a literatura especializada aponta a possibilidade de empregar a 
eletrodiálise em processos específicos tais como recuperação e reconcentração de ácidos (8) e purificação de resíduos 
radioativos (9). A proposta de empregar a eletrodiálise no tratamento e reciclagem de efluentes industriais já vem sendo 
sugerida há algum tempo na literatura especializada (10, 11, 12, 13).  

A eletrodiálise é uma técnica de separação que emprega membranas íon-seletivas através das quais íons são 
transportados de uma solução para outra, por ação de um campo elétrico. As membranas íon-seletivas (catiônicas e 
aniônicas) são dispostas alternadamente em uma montagem tipo filtro-prensa. Entre as membranas são colocados 
espaçadores, os quais têm a função de provocar um fluxo turbulento. Este tipo de montagem proporciona a formação de 
compartimentos pelos quais circula a solução a ser tratada. Os eletrodos são posicionados nas extremidades da célula e 
estão em contato com uma solução de enxágüe. Esta montagem recebe a denominação de stack. 

O campo elétrico aplicado origina a migração dos íons positivos (cátions) para o cátodo (-) e dos íons 
negativos (ânions) para o ânodo (+). Durante o processo de migração os ânions passam pela membrana aniônica, mas 
são barrados pela membrana catiônica; comportamento semelhante acontece com os cátions. Este fenômeno origina a 
formação de um compartimento mais concentrado e outro mais diluído em espécie iônica (14). A Figura 1 apresenta o 
esquema de uma célula de eletrodiálise:   
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                                         Figura 1 - Representação esquemática de uma célula de ED 

 

No caso dos efluentes de curtume, a carga orgânica presente causa problemas de entupimento (fouling) nas 
membranas. Desta forma, métodos de degradação da matéria orgânica devem ser previamente aplicados.  

Os processos aplicados na destruição da matéria orgânica são denominados Processos Oxidativos Avançados 
(POA) e têm servido de alternativas para tratamento de compostos orgânicos em efluentes industriais. Os POAs são 
baseados na geração do radical hidroxila (.OH) que tem alto poder oxidante e pode promover a degradação de vários 
compostos poluentes em poucos minutos. Vários processos de produção do radical hidroxila têm sido estudados, 
geralmente utilizando ozônio, peróxido de hidrogênio, fotocatálise e o Reagente de Fenton, entre outros (15). Um  POA 
de extrema importância dentro do contexto das novas alternativas para a degradação de poluentes é a fotocatálise 
heterogênea. Trata-se de um processo fotoquímico em que uma espécie semicondutora é irradiada para a promoção de 
um elétron da banda de valência (BV) para a banda de condução (BC). A região entre as duas bandas é denominada 
"bandgap". Com o elétron promovido para a BC e com a lacuna (h+) gerada na BV, criam-se sítios redutores e 
oxidantes capazes de catalisar reações químicas que podem ser utilizadas no tratamento de efluentes industriais. A 
degradação dá-se por meio da oxidação da matéria orgânica que pode ser conduzida até CO2 e H2O (16). 

O dióxido de titânio é o semicondutor mais utilizado em processos fotocatalíticos, principalmente devido a 
várias características favoráveis, dentre as quais se destacam: possibilidade de ativação por luz solar, insolubilidade em 
água, estabilidade química numa ampla faixa de pH, possibilidade de imobilização em sólidos, baixo custo e ausência 



de toxicidade. Por estas razões, o TiO2 tornou-se um dos semicondutores mais utilizados na fotodegradação de 
compostos orgânicos (17). O processo eletroquímico foto-assistido, também chamado de foto-eletro-oxidação (FEO), 
consiste na percolação da solução a ser tratada através de um reator eletrolítico onde o ânodo, revestido com óxidos 
metálicos, permanece sob a incidência da radiação UV. Essa combinação de processos tem mostrado um efeito 
sinérgico, onde as velocidades de degradação observadas são até uma ordem de grandeza maiores, quando comparadas 
com a soma daquelas resultantes da aplicação dos processos individuais (18).  

O emprego da tecnologia eletroquímica pode ser uma forma eficiente e versátil de minimizar a poluição dos 
corpos aquáticos receptores, modificando, degradando e mineralizando compostos orgânicos e removendo compostos 
inorgânicos do efluente. Neste trabalho estudou-se a aplicação das técnicas de Foto-eletro-oxidação (FEO) e 
Eletrodiálise (ED), associadas, como alternativa de pós-tratamento dos efluentes gerados pela indústria curtidora com o 
objetivo de reutilizar a água no processo de produção (19). 

 
 

DESENVOLVIMENTO 
 
A Figura 2 apresenta o esquema experimental empregado neste trabalho. O efluente utilizado foi coletado após 

ter passado por todas as etapas do tratamento convencional de efluentes de um curtume completo, cuja grande maioria 
da produção consiste em couros curtidos ao cromo. Este efluente foi então foto-eletro-oxidado (FEO) por 24 horas e, 
após este tempo, começou a passar pelo sistema integrado FEO-ED por mais 36 horas. 

 

                                 
                                               Figura 2 - Sistema experimental empregado. 
 
 
A Figura 3 e Figura 4 apresentam o sistema de FEO empregado nos ensaios. O sistema é composto, 

basicamente, por dois reatores eletrolíticos de PVC com volume de 1 litro, dispostos em série. Como ânodo e cátodo 
foram empregadas ligas de titânio revestidas com óxido de titânio e rutênio (70TiO2/30RuO2). A fonte de radiação 
ultravioleta (UV) utilizada foi uma lâmpada de vapor de mercúrio de 400W. 

 

 

                                             Figura 3 - Representação esquemática da FEO 
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Figura 4 - Célula de FEO 

 

  Durante o experimento de foto-eletro-oxidação o efluente ficou recirculando pelos reatores eletroquímicos 
onde foram introduzidos dois pares de eletrodos. Os eletrodos foram construídos de maneira cilíndrica tendo a lâmpada 
emissora de radiação ultravioleta no centro, dentro de um tubo de quartzo; o ânodo ao redor do tubo e ao redor do 
ânodo, o cátodo. A densidade de corrente aplicada foi de 33,6 mA/cm2 e foram tratados 50 L de efluente, durante 24 
horas. 

  Decorrido este tempo, associou-se ao processo a técnica de eletrodiálise. Os experimentos de ED foram 
efetuado na planta piloto TI 1624 (Tecnoimpianti). 

  O stack utilizado nesse trabalho foi configurado com três pares de membranas Selemion, sendo a aniônica 
AMV e a catiônica CMT,  e eletrodos de titânio platinizado. A corrente elétrica aplicada nos experimentos foi de 1 A. A 
Figura 5 apresenta a planta utilizada no ensaio de ED.  

 
 

         
                                                          Figura 5 - Planta Tecnoimpianti 

 
A eficiência do sistema de tratamento integrado FEO-ED foi avaliada considerando-se a variação da 

concentração de algumas espécies presentes no efluente antes e após o tratamento. Os métodos analíticos empregados 
nas determinações seguem o Standard Methods for the Examination of Water and  Wastewater, 20ª ed, 1998.   
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RESULTADOS 
 
A Tabela 1 apresenta a caracterização da água de abastecimento, do efluente coletado e do efluente após o 

tratamento por FEO-ED. Os resultados demonstram uma significativa redução em todos os parâmetros monitorados.  
Observa-se que o efluente tratado através da associação das técnicas de FEO e ED apresenta, para os mesmos 

parâmetros, valores muito semelhantes aos da água utilizada no abastecimento da empresa sendo que, para DBO5, 
Sólidos totais, Nitrogênio total, Nitrogênio amoniacal, Cloretos, Cromo, Cálcio e Magnésio atingiu-se valores ainda 
menores.  

Tanto a carga orgânica quanto a inorgânica do efluente foram removidas quase totalmente observando-se uma 
redução igual ou superior a  94% para todos os compostos investigados. 

 

Tabela 1 - Caracterização do efluente, da água de abastecimento e do efluente FEO-ED. 

PARÂMETRO RESULTADOS LEGISLAÇÃO 

 Água de 
captação 

Efluente tratado 
(Convencional) 

Efluente  tratado  
(FEO-ED) 

Remoção(%)  

DQO (mgO2/L) 8,0 573 18 96,8 160 - 450 

DBO5 (mgO2/L) 6,0 200 4 98,0 40 - 200 

pH 7,87 8,28 5,48 - 6,0 – 8,5 

Sólidos Totais (mg/L) 142 8958 128 98,6 50 – 200 (SST) 

Nitrogênio Total (mg/L) 7,83 170 4,75 97,2 10 

Nitrogênio Amoniacal (mg/L) 5,45 150 < 0,20 99,9 - 

Cloretos (mg/L) 10,4 3411 9,32 99,7 - 

Fósforo (mg/L) 0,04 0,92 0,05 94,6 1,0 

Cromo total (mg/L) <0,01 0,36 <0,01 97,2 0,5 

Cálcio total (mg/L) 9,85 43,0 0,29 99,3 - 

Magnésio total (mg/L) 5,40 300 0,08 99,9 - 

Sódio total (mg/L) 8,75 3770 26,5 99,3 - 
 
Cabe ainda salientar que os processos convencionais de tratamento de efluentes industriais relacionados a 

remoção de nitrogênio e fosfatos apresentam ,via de regra, uma baixa eficiência. No entanto, uma vez descartados no 
meio ambiente, estes compostos podem causar sérios danos. Os resultados do tratamento FEO-ED obtidos neste 
trabalho apontam para reduções significativas também nestes parâmetros. Pode-se observar que os valores encontrados 
na determinação de Nitrogênio e Fósforo, no efluente tratado por FEO-ED, atendem à legislação atual, conforme 
demonstram os dados da Tabela 1 (20).  

Somente os parâmetros DQO e Sódio apresentaram valores maiores do que aqueles apresentados pela água de 
abastecimento, porém esta diferença, em termos numéricos, não é muito significativa pois os valores, em si, são muito 
baixos. Acredita-se que, nesta faixa de concentração, tanto a DQO quanto o Sódio não irão afetar os testes de 
recurtimento que serão realizados com o efluente tratado por esta tecnologia.  

Outro resultado muito importante obtido neste trabalho foi a grande redução da cor e do odor do efluente após 
o processo de tratamento. A Figura 6 apresenta o efluente após o tratamento convencional (cor escura) e o efluente 
tratado pela associação das técnicas  FEO e ED (cor clara). 



 

                Figura 6 - Coloração do efluente antes (escura) e após (clara) o tratamento por FEO-ED 

 

 
CONCLUSÃO 

 

A aplicação do processo integrado FEO-ED ao tratamento de efluente de curtume mostrou-se eficaz. A 
eficiência do processo FEO na degradação da matéria orgânica foi comprovada pela remoção da cor e odor do efluente 
e pela da diminuição significativa da DQO, o que possibilitou o tratamento do efluente por eletrodiálise  pois, caso esta 
remoção não tivesse sido efetiva, ocorreria o entupimento das membranas da durante a ED, acarretando a parada do 
sistema.  

Os resultados demonstram que ocorreram reduções significativas em todos os parâmetros investigados, 
evidenciando o êxito do tratamento na remoção de metais pesados e íons presentes no efluente. Desta maneira, 
comparando-se os valores obtidos no tratamento do efluente pela associação das técnicas de FEO e ED com a água de 
abastecimento utilizada, verifica-se a possibilidade da reutilização direta do efluente tratado no processo produtivo de 
curtume, abrindo espaço para o trabalho em circuito fechado.  

A idéia da “descarga zero” ligada a esta tecnologia pode trazer inúmeros benefícios ambientais e econômicos 
pois, além de reduzir significativamente o volume de efluente lançado aos corpos receptores diminui também a 
quantidade de água a ser captada  e pode permitir, ainda, a reutilização de certos insumos no processo produtivo. 

Considerando-se que a legislação cada vez mais restritiva e a melhoria contínua associada aos sistemas de 
gestão ambiental têm levado as empresas a buscarem alternativas ambientalmente aceitáveis, as perspectivas de 
continuidade deste projeto, uma vez concluído o aporte de recursos deste Edital, estão relacionadas ao interesse das 
empresas em implantar tecnologias mais limpas que atendam, comprovadamente, a necessidade de reciclagem de água e 
insumos químicos.  

O trabalho desenvolvido comprovou a viabilidade da utilização de tecnologias alternativas no tratamento de 
efluentes de curtume, trazendo ao setor produtivo a grande vantagem do reuso da água, associada a utilização destes 
novos processos.  

 
 

ETAPAS EM ANDAMENTO 
 

 
 Realização de um processo de recurtimento de couros wet-blue utilizando o efluente tratado por  FEO 

e ED comparando as características do artigo produzido (testes físico-mecânicos e físico-químicos) 
com os artigos produzidos pela empresa com a água normal de abastecimento; 

 Continuação da investigação dos parâmetros operacionais (corrente elétrica aplicada, potência da 
fonte luminosa, tempo de ensaio, etc); 

 Estudos relacionados ao consumo energético do processo; 
 Testes com membranas de ED desenvolvidas no projeto e comparação dos resultados obtidos com 

membranas comerciais; 
 Estudos do impacto mutagênico causado pelo efluente de curtume, tratado pelo método convencional, 

quando lançado em corpos receptores; 
 Realização de estudos para verificar a possibilidade e viabilidade da recuperação e reutilização de 

alguns insumos utilizados no processo de produção de peles e couros. 
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