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Tecnologias de melhoria na indústria de couro automotivo 
 
1. Introdução 
 
Cada etapa do processo de fabricação do couro, desde a criação dos animais, passando pelo processo de 
curtimento, até o acabamento do couro final, pode ser considerada como um tipo de etapa de “melhoria”; as 
características do couro final, tais como qualidade, suavidade, resistência, espessura, textura, cor, brilho e 
rigidez, são todas melhoradas e adequadas às necessidades, a fim de produzir o artigo final acabado. Como as 
qualidades da pele na indústria do couro variam muito, o uso do termo “melhoria” foi definido como o 
processamento de couros de qualidade inferior a fim de que eles possam ser utilizados em artigos de qualidade 
superior, tanto por meio de seu desempenho quanto em áreas de superfície maiores. A qualidade do couro é 
com freqüência diretamente relacionada ao tipo, ao número e à localização de defeitos/imperfeições na 
superfície do couro cru. Tais defeitos incluem furos causados por arame farpado ou espinhos, cicatrizes 
decorrentes de mordidas de animais e de infecções bacterianas ou fúngicas, marcas a ferro quente, marcas 
decorrentes de esforço e marcas de “falsa espinha dorsal”, ocasionadas por perda de umidade nas dobras do 
couro salgado. As marcas são acumuladas principalmente durante a vida do animal, sendo assim praticamente 
inevitáveis após a sua morte. A melhoria clássica do couro é realizada quase que exclusivamente na etapa de 
acabamento (algumas vezes chamada de pré-acabamento). A melhoria é, portanto, a “arte” de preencher e 
mascarar tais imperfeições, de forma que elas não somente se pareçam com o couro de alta qualidade sem 
imperfeições, mas que também apresentem o mesmo desempenho, proporcionando assim lucros provenientes 
de material do couro de qualidade inferior.  
 
 
1.1 Por que executar o processo de melhoria? 
Embora já se saiba a resposta para esta pergunta, sempre é válido lembrar por que a melhoria é um 
procedimento necessário: 
 

1.) A qualidade de crust disponível está se deteriorando de maneira geral. 
 
2.) A demanda por couro automotivo/de estofamento está aumentando (sendo necessários grandes 

cortes). 
 
3.) Houve um aumento mundial generalizado da demanda de couro. 
 

 
 
2. Gradação 
 
A forma como o couro é classificado e qualificado é muito variável, dependendo do curtume (e também de 
cada país). No entanto, é exatamente durante esse estágio de classificação, tanto para caleiro, wet blue/white ou 
crust, que se percebe a importância do lucro geral obtido por meio do couro. Mais de 50% dos lucros totais do 
couro provêm do couro cru. Portanto, a classificação correta e a subseqüente melhoria são de fundamental 
importância; uma gradação incorreta muitas vezes pode definir a viabilidade ou não de um curtume. 
A tabela a seguir apresenta um exemplo de estofamento em couro cru na Europa e demonstra que 
aproximadamente 80% da entrada de material cru pertencem às categorias 3 a 5; é exatamente nessas áreas que 
a melhoria pode ser significativa, e, contrariando algumas filosofias, o investimento de tempo, aliado ao uso de 
produtos químicos e energia, pode realmente fazer a diferença.    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Grau de 
classifica

ção 

 Tipo de couro Descrição do acabamento Percentual 
de 

ocorrência 
do original 

Percentual após 
melhoria 

(com 50% de 
aprimoramento) 

Grau 1 Anilina Tecnologia clear coat (sem 
pigmentação) 5 5 

Grau 2 Semi-anilina Cobertura mínima (leve 
pigmentação) 10 10 

Grau 3 Fl
or

 in
te

gr
al

 

Totalmente 
pigmentado 

Como o grau 2, porém com mais 
pigmentação, flor levemente lixada e 

irregularidades de cor 
35 50 

Grau 4 Correção de 
flor 

Adequado somente para couros 
totalmente acabados 30 25 

Grau 5 

C
or

re
çã

o 
de

 
flo

r 

Correção total 
da flor 

Precisa receber lixamento e ser 
extremamente acabado 20 10 

Tabela 1: Exemplo de possível graduação de couros para estofamento na Europa, apresentando as 
proporções características antes e depois da melhoria. Mesmo que somente 50% dos graus 4 e 5 se 
beneficiem em apenas um grau, ainda assim o cenário muda consideravelmente. 

 
3. Estratégias de melhoria 
O processo de melhoria pode ser dividido em cinco simples categorias, as quais consistem do mascaramento 
e/ou preenchimento e cobertura de imperfeições do couro: 
  

1.) Mascaramento ótico/tátil: com relevo ou efeitos especiais (pode-se combinar os dois). 
2.) Preenchimento, lixamento e cobertura: com um acabamento relativamente mais pigmentado (por 

exemplo, superfície de stucco/fundo para lixamento). 
3.) Apenas cobertura com uma tecnologia eficiente, a qual preenche as imperfeições como se fosse uma 

capa (por exemplo, tipos de acabamento em espuma). 
4.) Impregnação e cobertura com um acabamento leve. 
5.) Cobertura com filme de polímero pré-formado (laminado ou sistemas do tipo transferência úmida). 

 
 
A apresentação tem como foco as estratégias citadas anteriormente (2 e 3), como, ou seja, o preenchimento, o 
lixamento e o revestimento de couros.   
 
 
3.1  Preenchimento, lixamento e revestimento de flor danificada 
 
Os dois processos a seguir (um ou outro) são os mais freqüentemente utilizados: 
 

a.) Lixamento  Preenchimento (com superfície de stucco/fundo para lixamento)  2º lixamento. 
 

b.) Preenchimento (com superfície de stucco/fundo para lixamento)  lixamento. 
 
(a.) possui a vantagem de que a etapa de pré-lixamento fornece uma excelente granularidade na superfície 

uniforme, o que facilita até mesmo a penetração, proporcionando boas propriedades de adesão.  
(b.) por outro lado, tem a significativa vantagem de que envolve somente duas etapas, ao contrário de (a), com 

três etapas. A decisão de qual método utilizar deve ser do curtidor, por conhecer exatamente as 
necessidades de seus clientes.  

 
 
 



 
3.2.1 Preenchimento de imperfeições relativamente profundas/amplas (preenchimento manual com 
“stucco” clássico) 
Embora seja muito mais trabalhoso e lento em comparação às modernas técnicas de revestimento com rolo, 
este ainda é o método preferido pelos curtidores para o processo de melhoria por preenchimento. O 
preenchimento é aplicado como uma pasta extremamente viscosa, a qual é então “espalhada” no corte ou na 
rachadura em todas as direções, permitindo assim uma boa penetração do preenchimento. O preenchimento é 
seco e então levemente lixado, antes de ser finalizado com uma cobertura relativamente mais pigmentada 
(sendo este o acabamento de cobertura ideal).  
 
As propriedades finais, especialmente adesão, flexibilidade e ação de preenchimento do stucco, são de extrema 
importância. Além disso, o preenchimento deve ser de fácil lixamento e, portanto, não deverá ser 
termoplástico. Os preenchimentos do tipo stucco são, portanto, cuidadosamente formulados, geralmente 
consistindo de ligantes de poliuretano e acrílico contendo um ou mais materiais de preenchimento.  
 
 
3.2.2 Preenchimento de imperfeições relativamente profundas/amplas (aplicação automatizada de 
“fundo para lixamento”) 
Provavelmente a maior tendência em revestimentos de superfície, os quais também incluem a aplicação de 
preenchimentos de melhoria e revestimentos de cobertura, seja o desenvolvimento do revestimento industrial 
com rolo e, mais especificamente, o revestimento industrial com rolo reverso. Esta tecnologia, agora padrão, 
permite a fácil aplicação de revestimentos lisos, sem listras, com uma faixa de revestimento extremamente 
ampla de 3 a 40 g/pés quadrados. Tal tecnologia vem sendo utilizada para aplicar revestimentos do tipo stucco 
(também chamado de “fundo para lixamento”), os quais estão gradualmente substituindo a necessidade de 
aplicação manual de stucco. 
   
Parâmetros que podem influenciar o revestimento com rolo reverso: 
 

1. O tipo de rolo (retícula em forma de pirâmide ou linha transversal). 
2. O número de retículas por cm2. 
3. A viscosidade da mistura aplicada. 
4. A profundidade de impressão do rolo. 
5. A taxa de velocidade do rolo para a banda transportadora, isto é, quanto mais rápido o rolo, maior a 

quantidade aplicada. 
6. A absorção de água do couro (uma alta absorção significa que um método de secagem mais rigoroso 

pode ser utilizado). 
 
Com o uso dos parâmetros citados anteriormente e com o desenvolvimento de novos rolos, os atuais 
revestimentos com rolo estão em constante aperfeiçoamento, visando à ação de preenchimento em todas as 
direções, o que atualmente só se obtém de forma manual. O uso dos novos rolos também permite a redução de 
perda (e, portanto, redução do esforço subseqüente no lixamento) ao minimizar a quantidade de produto 
utilizada primeiramente no crust. Um tópico interessante ainda a ser abordado é em relação à qualidade da 
aplicação manual em comparação ao uso do revestimento com rolo; basta dizer que há espaço para os produtos 
de revestimento com rolo para superfície de stucco/fundo para lixamento no processo de melhoria de couros.  
 
 
3.3 Preenchimento E revestimento em uma única etapa (acabamento em espuma) 
Para cortes pequenos ou com pouca profundidade, rachaduras ou abrasões na superfície do crust, é mais 
econômico simplificar o processo de melhoria e não realizar as “etapas de preenchimento e lixamento”. A 
solução é simplesmente utilizar um acabamento eficiente para revestimento do tipo camada de fundo. Com 
freqüência são utilizados preenchimentos convencionais nos revestimentos de acabamento. No entanto, tais 
produtos em geral contêm materiais não-orgânicos baratos e não possuem suficiente poder de preenchimento. 
A opção preferida, embora um pouco complicada, é o uso de acabamento em espuma na camada de fundo, 
pois é primeiramente produzida uma microespuma estável, a qual fornece fundamentalmente um filme de 
revestimento uniforme, denso e preenchido com ar. O acabamento em espuma fornece excelente revestimento, 
bem como é mais econômico e mais leve (consulte as figuras 1 e 2).  
 
 
 
 



 
 
Acabamento convencional (sem espuma) 

 
 
Figura 1: Micrografia eletrônica digitalizada de seção transversal de couro convencionalmente acabado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acabamento em espuma convencional 

 
 

Figura 2: Micrografia eletrônica digitalizada de seção transversal de couro convencionalmente acabado 
em espuma. Embora o acabamento seja sustentado pela espuma, a mesma foi inconsistentemente 
distribuída, ocasionando certa degradação. 

 
 
 
 
 
 

Bolhas na espuma podem 
criar grandes lacunas, as 

quais podem causar 
enfraquecimento do 

acabamento 

A espuma pode ser distribuída 
de forma inconsistente na 

camada de fundo 



 
 
Infelizmente, a geração e o uso de microespumas estáveis em geral exigem o uso de estabilizadores ou, 
ocasionalmente, o uso de reticulantes e equipamentos caros de geração de microespuma. A microespuma deve 
ser manuseada com cuidado, pois pode variar significativamente de lote para lote, sendo facilmente destruída 
com agentes antiespuma ou agentes de espalhamento. Além disso, a microespuma deve ser aplicada em jatos 
na superfície do couro com sistema especializado de pulverização “sem ar”. Também poderá ser necessário 
algum ajuste em relação à aparência e ao toque do artigo final, o qual em virtude de inconsistências na 
distribuição da espuma, pode ficar com aparência um pouco “plástica”. 
 
 
3.3.1 Novos avanços em tipo de acabamento em espuma 
As novas tecnologias de proteçãolegenda1 que estão chegando ao mercado tratam da raiz dos problemas 
previamente mencionados com o acabamento em espuma. Tais tecnologias apresentam todas as vantagens do 
acabamento em espuma, mas são significativamente mais fáceis de aplicar, mais estáveis e consistentes, além 
de proporcionarem um artigo final com aparência e toque mais naturais do couro. 
Isso é obtido por meio da utilização de microcápsulas, compostas por microesferas de polímero com 
distribuição uniforme do tamanho das partículas em torno de 20 micra (isto é, 2 centésimos de milímetro em 
diâmetro). As microcápsulas atuam como uma microespuma pré-formada, oferecendo o mesmo acabamento 
leve e econômico ao couro que o acabamento em espuma, mas com muitas vantagens na praticidade de 
aplicação. Elas são muito flexíveis, resistentes a produtos químicos e a esforços físicos (isto é, não há efeito 
detrimental às propriedades do couro acabado), além de preencherem imperfeições com muita eficiência 
(consulte a figura 3).  
 

 
Figura 3: micrografia eletrônica digitalizada de seção transversal de couro, o qual foi acabado com 
fórmula de microcápsulas expandidas. As microcápsulas proporcionam uma estrutura uniforme do tipo 
espuma e preenchem as imperfeições no couro (parte do meio, superior, na figura). 

 
Diferentemente das microespumas, as misturas utilizando esta tecnologia são estáveis na presença da maioria 
dos agentes antiespuma e agentes de espalhamento, sendo possível sua aplicação simplesmente com a camada 
de fundo. São necessários geralmente de 100 a 150 g/l para aprimorar e melhorar a qualidade do couro sem 
sobrecarregar a sua superfície. Todas as imperfeições do couro (por exemplo, manchas, desgaste da flor, 
marcas de arranhões e grandes folículos pilosos) são mascaradas. Além disso, elas produzem uma camada de 
fundo muito opaca, que seria outra vantagem especialmente para couros automotivos, assim como para 
estofamentos em geral. 
 
Vantagens adicionais podem ser observadas na nova tecnologia de segunda geração com base em 
microcápsulas expansíveis. Esta nova tecnologia apresenta vantagens adicionais no aprimoramento de ações de 
preenchimento durante a gravação ou prensagem (chapa lisa), auxiliando no preenchimento de pequenas 
lacunas após um leve lixamento. A capacidade de expansão das microcápsulas durante a gravação também 
melhora a definição da estampa, tornando assim ainda mais difícil a visualização das imperfeições (consulte a 
figura 4). 



 

 
Figura 4: Micrografia eletrônica digitalizada de seção transversal de couro, o qual foi acabado com 
fórmula de microcápsulas expandidas E expansíveis. As microcápsulas expansíveis complementam as 
microcápsulas expandidas e auxiliam na melhoria da retenção de estampa, assim como auxiliam na 
obtenção de uma estrutura uniforme do tipo espuma. 

 
Um segundo efeito visual de mascaramento também é obtido em virtude da sua capacidade em opacificar o 
acabamento, reduzindo, assim, o reflexo da luz e diminuindo a possibilidade de visualização das imperfeições 
na superfície do couro. Além disso, há uma excelente vantagem para os acabamentos contendo microcápsulas 
expandidas ou expansíveis, já que elas podem ser facilmente aplicadas com pulverização convencional ou com 
equipamentos de revestimento com rolo, sem a necessidade de sistemas sem ar. Conseqüentemente, as 
propriedades do artigo final em couro são aprimoradas em comparação àquelas do acabamento convencional 
em espuma (consulte a tabela 2). 
 
 

 Propriedades  Acabamento em 
espuma 

convencional 

Com microcápsulas 
expandidas 

Combinação de microcápsulas 
expandidas e expansíveis 

Capacidade de gravação 
(pegajosidade) 

0 + + + 

Retenção da estampa 0 + + + 
Opacidade camada de fundo  0 + + + 
Capacidade de cobertura + + + + + 
Capacidade de preenchimento + + + + + 

Tabela 2: Vantagens de aprimoramento de desempenho das tecnologias com base em microcápsulas 
expandidas e expansíveis em comparação ao acabamento em espuma convencional. 

 
4. Resumo 
 
Para o processo de melhoria do couro são necessários os seguintes investimentos: investimento em tempo de 
produção, em uso de produtos químicos e de processos. Para os couros automotivos, o retorno do investimento 
é facilmente justificado; os ganhos em área de superfície e em aumento do desempenho final esperado são 
opções muito atrativas. 
 
Em virtude do desenvolvimento de novas fórmulas aliadas à tecnologia de equipamentos, a melhoria do couro 
teve importantes avanços nos últimos anos. Com a tecnologia de equipamentos mais eficientes, além de 
simplificar e facilitar a produção com mais rapidez de couros com correção de flor, os quais possuem aparência 
e toque naturais, é possível também aprimorar o desempenho de tais couros.  
 



 
Portanto, a combinação de aumento no desempenho, maior rendimento e obtenção de mais área de superfície 
por couro fazem da melhoria uma necessidade econômica que não pode ser ignorada em um mercado em 
constante competição por valor agregado.   
 
 
Legenda 
1. Acabamentos de couro com base em fórmulas contendo tecnologia de microcápsulas expandidas e 
expansíveis. 


