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RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo a elaboração do balanço de massa de um 
processo piloto nas etapas de ribeira e no curtimento. Para isto, foram definidos os critérios para o 
monitoramento do processo e para escolha dos métodos analíticos adequados para quantificar as 
correntes de entrada e saída. Os itens avaliados para o balanço de massa foram: água, insumos 
químicos e pele. Foi feita a caracterização das peles e dos banhos residuais deste processo piloto. 
O monitoramento foi realizado por amostragem de águas residuais e de peles para análises das 
concentrações dos banhos e dos componentes das peles em cada etapa de ribeira e de curtimento 
realizadas em escala piloto. As análises químicas de banhos e peles foram feitas, também, a partir 
de amostragem em curtume. Os resultados da pesquisa demonstraram a viabilidade de se utilizar o 
balanço de massa, tornando possível a identificação dos pontos positivos e negativos das etapas 
de transformação da matéria-prima pele em wet-blue, de forma que os dados obtidos podem ser 
utilizados como ferramenta para a implementação de melhorias no processo de produção. 

INTRODUÇÃO 

A lei da conservação de massa é uma restrição imposta pela natureza, fundamental na 
ciência e na engenharia. Ela pode ser representada por um balanço de massa, onde a grandeza 
envolvida está relacionada com a quantidade de matéria. A realização deste está condicionada à 
definição de um volume de controle com suas fronteiras identificadas para, então, estabelecer um 
fluxograma das operações e avaliar o fluxo de materiais no interior deste. As substâncias que 
entram no sistema têm três destinos possíveis: sair inalteradas, acumular no sistema ou ser 
convertidas em outras substâncias. Assim sendo, pode-se representar matematicamente o balanço 
de massa em termos globais ou parciais, por componentes. 

Para elaboração do balanço de massa, foram definidos critérios para o monitoramento do 
processo e a utilização de métodos analíticos adequados para quantificar as correntes de entrada 
e saída. Foram retiradas amostras de águas residuais e de peles em cada etapa individual de 
ribeira e de curtimento realizadas em escala piloto. Os itens avaliados foram: água, insumos 
químicos (cloreto de sódio, cálcio e cromo), pele (substância dérmica, cinzas, gordura e teor de 
água) e as concentrações dos banhos residuais. As análises químicas foram também feitas a partir 
de amostragem em escala industrial.  

Balanço de Massa 

O balanço de massa é fundamental para análise de um novo processo, bem como de um 
processo já existente. No caso do estudo do processo de couros, o conhecimento do fluxo de 
matéria (ou balanço de massa) envolvido pode ser um dos procedimentos usados para tomada de 
decisões no processo industrial. 
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O balanço de massa é baseado na lei de conservação de massa (a massa não pode ser 
criada, nem destruída). Logo, não havendo acúmulo de massa no interior de um equipamento, 
tem-se ao longo de um determinado intervalo de tempo que: 

 sai que   totalmassa  entra que    totalmassa =  

A operação de um processo pode ser classificada conforme o comportamento das 
variáveis ao longo do tempo. Na operação em regime estacionário, os valores das variáveis de 
processo (temperatura, pressão, vazões, concentrações etc) não variam com o tempo em qualquer 
posição fixa, e na operação em regime transiente os valores das variáveis de processo variam com 
o tempo em alguma posição fixa do processo. 

Na elaboração de um balanço de massa devem ser bem definidos: o volume de controle, 
que pode ser um processo completo, um equipamento ou um conjunto de equipamentos; e as 
correntes envolvidas no balanço de massa que atravessam as fronteiras do volume de controle. 
Assim, o balanço de massa é o inventário de um determinado material em relação a um sistema 
definido. 

Um sistema é classificado em função da sua transferência de massa através de sua 
fronteira, durante o intervalo de tempo de interesse, em: aberto (há transferência de material 
através da fronteira do sistema) e fechado (não há transferência de material através da fronteira do 
sistema). 

Analogamente, a operação de um processo pode ser classificada como batelada, contínua 
e semi-batelada ou semi-contínua. Na operação em batelada, a massa não cruza as fronteiras do 
processo durante o tempo da batelada. O sistema é alimentado e os produtos são retirados de 
uma só vez, no início e ao final do tempo de processo, respectivamente. Assim, o processo ao 
longo da batelada se comporta como um sistema fechado. Na operação contínua, há 
continuamente a passagem de massa através das fronteiras do sistema pelas correntes de entrada 
e saída. Desta forma o sistema se comporta como um sistema aberto.  

Um balanço de massa de qualquer processo pode ser representado pelo esquema a 
seguir: 

se
Processo

cG a

 
Figura 1: Balanço de massa genérico 

O balanço da grandeza em relação à fronteira definida é dado pela equação 1: 

 {e} - {s} + {G} - {c} = {a} (1) 

onde: 

 e = quantidade da grandeza que entra através da fronteira 
 s = quantidade da grandeza que sai através da fronteira 
 G = quantidade da grandeza gerada no interior do sistema 
 c = quantidade da grandeza consumida no interior do sistema 
 a = quantidade da grandeza acumulada no interior do sistema 
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Balanços de massas envolvendo a indústria 

Buljan, Reich, e Ludvik (2000) elaboraram um estudo do balanço de massa na fabricação 
do couro, e deixam claro que a realização de um balanço ajudaria o curtidor na gestão do 
processo. Os cálculos feitos foram baseados em um curtimento hipotético de pele bovina. Devido à 
grande variabilidade da matéria-prima foram feitas algumas suposições e negligenciados alguns 
aspectos do processo. Os componentes analisados para determinar a eficiência do processamento 
do couro foram: colagênio, cromo, água e outros, bem como, rendimentos e perdas. No balanço, 
foram usadas peles salmouradas, cujos principais materiais identificados foram colagênio, 
epiderme e tecido subcutâneo. Em 1000 Kg de uma pele salmourada, 280 Kg são colagênio, 60 Kg 
carnaça, 55 Kg epiderme, 400 Kg água, 200 Kg sal e 5 Kg sujidades. No estudo, considerou-se 
que os produtos químicos adicionados não permanecem na pele, uma vez que, ácidos e sais de 
amônia reagem com Ca(OH)2 e o Na2S é oxidado, enquanto que quantidades negligenciáveis de 
NH3 e H2S escapam para o ar sendo desconsiderados nos cálculos. Foram levadas em conta, nas 
etapas antecedentes ao curtimento, somente água e colagênio. Os autores mencionaram que em 
1100 Kg de pele caleirada, 262 Kg são colagênio e o restante é água. No curtimento, 75% da 
oferta de cromo permanece na estrutura com o colagênio, em 262 Kg de wet-blue, onde 119 Kg é 
colagênio, 131Kg é água e 12Kg é cromo.  

Ludvík (2000) fez um balanço do curtimento ao cromo, no qual analisou: o curtimento 
convencional, o com  alto esgotamento, com recuperação do cromo e  com reciclo. No curtimento 
convencional, dos 100% de oferta de cromo, 75% se ligam com o colagênio e os 25% restante vão 
para o efluente. No caso de alto esgotamento, o aproveitamento de 75% passa para 98%, 
aumentando a ligação do cromo com o colagênio. 

Hans Herfeld (1990) apresentou a seguinte composição para pele salgada: 25% substância 
dérmica, 17% cinzas, 40% água, 8% pêlos e 10% restos de pele. Também mencionou que para 1 
tonelada de pele gerava de água residual 30-40m³ e 240 Kg de couro acabado. 

O Guia Técnica de Productión más Limpia para Curtiembres (2002) mostra que em média 
1000 Kg de peles salmouradas geram 195 Kg de flor e perdem 60 Kg no descarne. O guia 
apresenta o consumo de água para as etapas de ribeira e curtimento em escala industrial, assim 
como as respectivas concentrações residuais. Neste guia encontra-se um método para elaborar 
um balanço de massa e energia em curtumes e evidencia-se os benefícios que isto traria ao meio 
ambiente. 

Como exemplo de balanço de massa de outra atividade industrial, tem-se o elaborado por 
Bianchi (1999) para uma fábrica de farinha de mandioca, no qual foram avaliados pontos positivos 
das etapas de transformação da matéria prima em farinha. Deste balanço, ele calculou a 
quantidade de matéria prima que se transforma em produto, a quantidade de resíduo, e a água 
consumida. Também através do balanço sugeriu várias melhorias do processo, tais como melhor 
aproveitamento da matéria prima e reaproveitamento do resíduo. 

METODOLOGIA 

O experimento de ribeira e curtimento foi realizado em escala piloto, possibilitando um 
melhor domínio e controle do processo para realização do balanço de massa. As operações em 
meio aquoso foram realizadas em um fulão-teste da indústria química e as operações mecânicas 
de descarne e divisão em curtume.  

Para chegar a etapa experimental propriamente dita - denominada processo piloto -, 
passou-se por duas fases experimentais anteriores. Na primeira parte foram realizadas visitas ao 
curtume, onde foram retiradas amostras aleatórias de peles e de banhos. Estas amostras foram 
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usadas para testar a metodologia das análises, além da definição destas. As visitas ao curtume 
também colaboraram para um conhecimento do processo, importante para elaboração da 
formulação do processo piloto. 

A segunda fase experimental foi o processo piloto-teste, onde ficou definido que o 
processo piloto seria realizado apenas com o grupão, por ser a zona mais rica em substâncias 
colágenas e a mais nobre da indústria do couro, além da necessidade da amostra ser uniforme 
para elaboração do balanço, pois se processando apenas uma zona, diminui-se a variabilidade de 
substância dérmica e dos produtos que penetram na pele, uma vez que no grupão a estrutura é 
mais fechada. Caso fossem processados os flancos, onde a estrutura é mais frouxa, haveria um 
acúmulo de produtos químicos e água superior nos flancos em relação ao grupão, impossibilitando 
ter apenas uma tomada de amostra como representativa da pele. Este fato verificado no piloto-
teste pode ser conferido com o teor de matéria volátil (MV) dos flancos e do grupão na tabela 1. 

Tabela 1: Análise da % de MV nos flancos e grupão 

Pele Grupão Flancos 

1- Salgada 37,93 45,26 

2- Pré-remolhada 54,23 55,86 

3- Remolhada 67,95 72,53 

4-Pré-descarnada 56,94 53,38 

5- Caleiro 68,21 78,06 

6- Tripa dvidida 73,24 77,51 

7- Desencalada 69,4 72,81 

8- Purgada 68,79 74,2 

9- Piquelada 67,02 69,65 

10- Wet blue 68,03 74,47 

 

O processo piloto consistiu em uma análise detalhada do que ocorre nas diferentes etapas. 
Estudaram-se as correntes parciais de entrada e saída, medindo-se as quantidades de água 
adicionadas, assim como a massa da pele. As análises químicas feitas na pele, no decorrer do 
processo, foram: determinação de proteínas, matéria volátil, gordura, e, para alguns segmentos 
específicos do processo, de cromo, cloretos e cálcio. Os banhos residuais também foram 
analisados para verificar as quantidades de sulfetos, cálcio, cloretos e cromo. Estas análises foram 
escolhidas, uma vez que estas substâncias estão presentes na maioria dos curtumes, e suas 
quantificações são importantes do ponto de vista ambiental. Os outros produtos adicionados são 
absorvidos em quantidades muito pequenas e foram desconsiderados neste estudo.  

Usou-se uma pele (2 meios), das quais foram retirados os flancos permanecendo somente 
o grupão para o processo. As amostras para realização de análises da pele durante todo o 
processo foram retiradas aleatoriamente dos meios I e II, para minimizar o erro. A importância de 
se realizar um balanço de massa em escala piloto, está em estabelecer a verdadeira relação pele-
água–produtos químicos, uma vez que se fosse realizado em escala industrial, não haveria como 
ter domínio da relação de todas as peles com o banho. 

Para elaboração do processo piloto foram utilizadas as quantidades de produtos químicos 
e água conforme os itens abaixo: 
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 pré-remolho: 100% água (sobre massa salgada);  

 remolho e lavagem: 350% água, 0,15% tensoativoI (combinação de compostos orgânicos 
iônicos e não-iônicos); 0,3% soda barrilha, e 0,15% bactericida (sobre massa salgada); 

 depilação e caleiro: 90% água, 3,5% cal, 0,5% auxiliar de depilação e caleiroII (solução de 
compostos orgânicos com efeito redutor), 0,1% tensoativoI e 2% sulfeto de sódio (sobre massa 
salgada).  

 desencalagem: 300 água, 3% agente desencalanteIII (mistura de sais e ácidos orgânicos e 
inorgânicos), 0,12% tensoativoI, 0,4% bissulfito de sódio (sobre massa da tripa dividida);  

 purga e lavagens: 680% água, 0,08% enzimaIV (mistura de extratos pancreáticos e sais) (sobre 
massa da tripa dividida); 

 píquel e curtimento: 30% água, 3% agente de píquelV (é uma mistura de ácidos de efeito não 
intumescente), 6% sulfato básico de cromoVI, 0,1 % óleoVII (óleo sulfitado), 0,15% 
neutralizanteVIII (óxido de magnésio especial) (sobre massa da tripa dividida). 

Após realizado o processo piloto e suas análises químicas, retiraram-se mais três amostras 
da pele caleirada (integral) piloto, para verificar a confiabilidade das análises. Também foi 
executado uma comparação da pele caleirada (integral) de um processo industrial com a do 
processo piloto, com intuito de validar o processo piloto. Para estas análises, feitas em três peles 
(I, II e III), retiraram-se três amostras do grupão da pele I e uma amostra de grupão de cada uma 
das peles II e III. Estes valores comparados de peles e banhos também estão nos resultados e 
discussões deste artigo. 

Para as etapas de bater sal, pré-descarne, descarne e divisão além da pele piloto foram 
avaliadas 5 peles que estavam sendo processadas no curtume, as quais foram pesadas antes e 
depois das operações mecânicas.  

Construção de um balanço de massa para couro 

Para construir um balanço de massa, primeiramente deve-se definir o processo, as 
fronteiras nas quais o balanço será efetuado e o seu fluxograma. O fluxograma do processo piloto 
estudado está representado na figura 2. Também, definiu-se que o balanço seria efetuado para 
cada etapa do fluxograma, nos quais o volume de controle seria tomado como sendo o fulão ou os 
equipamentos das etapas mecânicas. Outra consideração para elaboração dos balanços das 
etapas foi a definição de sistemas fechados, em bateladas e em estados estacionários. As 
correntes de entrada foram a pele, a água, e os produtos químicos, e as de saída foram água 
contaminada e pele processada/ modificada. 
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Figura 2: Fluxograma de Ribeira e Curtimento 

As correntes de entrada e saída de cada etapa do processo estão a seguir na figura 3. 

 
Figura 3: Representação esquemática das correntes de entrada e saída do balanço de massa 

O balanço pode ser definido pelas equações (2) e (3): 

  e1+ e2 + e3 = s1+s2+s3 (2) 
 

 (Ae)+(Pe)+(PQe) = (As)+(Ps)+R (3) 
 
onde, 

 Ae (=e1)= água adicionada = água absorvida/ eliminada pela pele +água do banho 
residual 

 Pe (=e2)= pele que entra no sistema = pele que permanece + pele perdida para o 
banho 

 As = água que sai com o banho + pele perdida no banho +produto químico contido 
no banho 

 Ps = pele que permanece + produto químico contido na pele + água absorvida ou 
eliminada pela pele 

 R = resíduo sólido para etapa mecânica 
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Foram considerados para realização deste balanço que os valores de: “G” (quantidade da 
grandeza gerada no interior do sistema), “c” (quantidade da grandeza consumida no interior do 
sistema) e “a” (quantidade da grandeza acumulada no interior do sistema) são nulos, uma vez que 
foi desconsiderada a reação que tenha ocorrido. 

Também foram feitos balanços parciais para os seguintes componentes: água, sal, cálcio e 
cromo. Assim como o balanço global de ribeira e curtimento. 

Com a realização do processo piloto, além do balanço, buscou-se estudar as composições 
das peles e dos banhos com a finalidade de saber quais as quantidades dos componentes 
contidos nestes. Também foram efetivadas algumas  análises em curtumes para avaliar a validade 
do processo piloto. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Balanços de ribeira e curtimento 

O processo iniciou com a operação de bater sal que tem como finalidade remover o sal por 
ação mecânica. Esta é uma operação benéfica do ponto de vista ambiental, pois reduz a 
quantidade de água necessária na etapa de remolho, assim como a concentração de sal desta 
água residual. A figura 4 apresenta o balanço para esta etapa. Também, fez-se o balanço de 
massa da etapa de bater sal no curtume, e verificou-se que a quantidade residual de sal é bem 
variada podendo apenas 5 peles no fulão perderem os mesmos 5 Kg de sal. 

 
Figura 4: Balanço de massa para o batedor de sal 

Após a etapa de bater sal foram retirados os flancos e a pele que pesava 18 Kg passou a 
pesar 13,19 Kg. Os balanços das etapas em meio aquoso começaram com o pré-remolho que 
mostrou uma parcial hidratação e remoção do sal da pele como apresenta a figura 5. 
Posteriormente a pele foi encaminhada ao pré-descarne.  

 
Figura 5: Balanço de massa para o pré-remolho 
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O balanço da etapa de pré-descarne do processo piloto é apresentado na figura 6. O pré-
descarne também foi realizado no curtume com 5 peles, as quais entraram com 130 Kg e saíram 
com 99,7 Kg. A quantidade de carnaça depende da esfola feita no animal, apresentando uma 
variação, para as peles avaliadas, de 2 a 7 Kg de carnaça por pele. 

 
Figura 6: Balanço de massa do pré-descarne 

No remolho, a pele continuou sendo hidratada, e assim como no pré-remolho, houve a 
remoção do sal e de gordura, como confere a figura 7.  

 
Figura 7: Balanço de massa para o remolho + lavagem 

Após o remolho, a pele foi submetida a depilação e caleiro, processo, cujo balanço de 
massa está na figura 8.  

 
Figura 8: Balanço de massa para depilação e caleiro 

Partiu-se então para o descarne a divisão em flor e raspa, a flor (com 20 linhas) continuou 
no processo piloto. A figura 9 mostra o balanço de massa do descarne e da divisão. No curtume 
mediu-se mais 5 peles antes e depois do descarne e suas respectivas massas foram 140 Kg e 118 
Kg. Após o descarne, as 5 peles passaram pela etapa de divisão onde a massa das peles divididas 
em 25 linhas foi de 65 Kg. No balanço da divisão fica claro que a parte (quantidade) da pele que irá 
se transformar em couro é bem menor que a pele que entra no processo. 
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Figura 9: Balanço de massa do descarne e divisão 

A tripa dividida (flor) continuou no processo piloto e foi submetida à desencalagem como 
mostra o balanço da figura 10. 

 
Figura 10: Balanço de massa da desencalagem 

Posteriormente a pele sofreu a etapa de purga, com sucessivas lavagens, sendo o balanço 
de massa mostrado na figura 11. 

 
Figura 11: Balanço de massa de purga + lavagens 

Após ser purgada e lavada, a pele foi preparada para receber o agente curtente, sal de 
cromo, no banho de píquel. O balanço de massa de píquel e curtimento está mostrado na figura 
12, que mostra, ainda, a adição de óleo de pré-engraxe. 

 
Figura 12: Balanço de massa de píquel e curtimento 
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Balanço parcial da água 

Devido à grande importância da água como recurso natural não abundante, para este 
estudo fez-se um balanço de massa separadamente para este componente. Foi considerado que a 
medida da água residual de cada banho seria a quantidade de água que entrou menos a 
quantidade de água absorvida pela pele (ou mais a quantidade eliminada de água pela pele). A 
quantidade de água presente na pele foi determinada por análise de matéria volátil. 

O processo piloto consumiu 130,626 litros de água para processar 13,19 Kg de pele 
salgada, ou seja, aproximadamente 10 L por kg de pele. Este consumo de água, quando 
comparado ao consumo de curtumes é menor. O emprego de menor quantidade de água foi 
facilitado em virtude de ter-se trabalhado apenas com uma pele, cujo controle de qualidade pode 
ser bem monitorado, o que revela a importância de um alto controle da água utilizada e da 
realização das lavagens com o fulão fechado, como foi feito, evitando desperdícios. 

A análise das correntes permite afirmar que boa parte da água empregada em curtumes 
poderia ser economizada mediante simples alterações e controles do processo.  

O balanço para o componente água, da tabela 2, foi realizado para todas as etapas 
realizadas em meio aquoso em fulão. O quadro a seguir mostra todas as correntes e cálculos 
utilizados para o balanço da água nos processos estudados. 

Tabela 2: Consumo de água nos processos de ribeira e curtimento para uma pele salgada 

Processos  Ae (mL) Pe (g) Ps (g) Mve (mL) MVs (mL) As (mL) 

Pré- remolho 13000,00 12945,00 14150,00 5632,37 7372,15 11260,22 

Remolho + Lavagem 46165,00 10780,00 14350,00 5630,39 9699,17 42096,23 

Depilação e Caleiro 11871,00 14072,87 17400,00 9884,78 12759,42 8996,36 

Desencalagem  17700,00 5900,00 6000,00 4167,76 4089,60 17778,16 

Purga + Lavagens 40120,00 5920,00 5540,00 4035,07 3776,06 40379,01 

Píquel /Curtimento 1770,00 5268,50 5677,30 3591,01 4165,44 1195,57 

Massa da pele salgada = 13900 g 
Ae= água adicionada, Pe = pele que entra, Ps =Pele que sai, As = água residual 
MVe= água que entra no processo contida na pele, MVs= água que sai do processo contida na pele 
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O balanço global da água é apresentado a seguir na tabela 3. 

Tabela 3: Balanço global de água 

Correntes de entrada Volume (mL) 

Σ (Ae) 130626,00 

Σ (MVe) 32941,39 

Total 163567,39 

Correntes de saída Volume (mL) 

Σ (As) 121705,55 

Σ (MVs) 41861,83 

Total 163567,39 

A água total residual foi de 121,7 L, e a acumulada na pele durante todos os processos foi 
de aproximadamente 8, 92 L. 

Balanço do componente sal (cloreto de sódio) 

Elaborou-se um balanço para o componente sal (tabela 4). Para a etapa de bater sal os 
valores foram medidos por diferença de massa. Para as demais etapas foram analisadas as 
concentrações de sal presentes na pele e no banho. 

Tabela 4: Balanço global de sal 

Correntes de entrada Massa(g) 

PQe (bater sal) 5000,00 

PQe (pré-remolho) 1641,69 

PQe (remolho) 609,20 

Σ (PQe) 7250,88 

Correntes de saída Massa(g) 

PQs (bater sal) 5000,00 

PQs (pré-remolho) 2174,66 

PQs (remolho+ lavagem) 1319,40 

Σ (PQs) 8494,06 

Massa excedente nas correntes de saída 1243,18 

 

A diferença das quantidades de sal na entrada e na saída pode ser explicada pela não 
uniformidade do sal sobre a pele, pois fizeram-se análises químicas de uma amostra de pele, a 
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análise foi repetida três vezes e estes valores não diferiram entre si, então descartou-se o erro de 
análise. 

Balanço do componente cálcio 

O cálcio estudado no balanço entra na forma de cal. Foi feita a análise e verificou-se o teor 
de 22,75% de cálcio. A cal é pouco solúvel, o que explica a sobra de 4,58 g de cálcio no balanço 
(tabela 5).  

Tabela 5: Balanço global de cálcio 

Correntes de entrada Massa(g) 

Pqe 105,03 

Σ (PQe) 105,03 

Correntes de saída Massa(g) 

PQs (com a pele nas etapas de descarne e divisão) 18,75 

PQs (no wet-blue) 8,47 

PQs (nos banhos residuais) 82,39 

Σ (PQs) 109,61 

Massa de cálcio excedente ou erro  4,58 

Balanço do componente cromo (óxido de cromo) 

O óxido de cromo foi adicionado na forma de sulfato básico de cromo. Analisou-se o 
percentual de óxido de cromo e calculou-se a adição de 95,58 g de óxido de cromo em 354 g de 
sulfato. No balanço de óxido de cromo (tabela 6) é verificada a importância do sistema de 
curtimento de alto esgotamento como foi empregado, resultando em 98,46% da oferta de cromo 
sendo retida no colagênio. 

Tabela 6: Balanço de massa global do óxido de cromo 

Correntes de entrada Massa(g) 

Pqe 95,58 

Σ (PQe) 95,58 

Correntes de saída Massa(g) 

PQs (no wet-blue) 91,45 

PQs (nos banhos residuais) 1,43 

Σ (PQs) 92,88 

Massa de Cr2O3  perdida 2,7 
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Balanço global de ribeira e curtimento 

O balanço de massa global está apresentado na tabela 7. Neste balanço estão todas as 
etapas de ribeira e curtimento. Nas correntes de entrada estão colocados o consumo de água, a 
massa da pele (salgada e após bater) com sua composição e o total de produtos químicos 
adicionados; e nas correntes de saída, a água, os produtos químicos residuais, as massas de pele 
processada (wet-blue) com sua composição, de aparas, raspa e carnaça e de amostras de peles 
que foram retiradas para análises. 

Tabela 7: Balanço de massa global 

Correntes de entrada Correntes de saída 

água fresca 130,626 Kg água residual 121,705 Kg

produtos 
químicos 1,642 Kg produtos químicos contidos 

no resíduo 1,528 Kg

wet- blue (1,337 Kg SD 
+0,160 Kg cinzas + 0,015 Kg 
gordura + 4,165 Kg água)

5,677 Kg

carnaça + aparas =5,901Kg  
raspa = 5,31 Kg 11,211 Kg

amostras retiradas para 
análises químicas 3, Kg

Somatório 145,458 Kg Somatório (143,104+ 2,354) Kg

pele salgada 
(5,131 Kg  SD 
+ 1,81 Kg 
cinzas + 0,508 
Kg gordura +  
5,739 Kg água)

13,19 Kg

 

Caracterização das peles durante o processo piloto 

A caracterização das peles em cada etapa do processo é importante para um maior 
conhecimento do que está ocorrendo com a pele durante o processo e para elaboração do massa. 
As composições das peles são apresentadas a seguir na tabela 8. 
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Tabela 8: Resultados das Análises Químicas da Pele 

Amostra  % (M.V.) % gordura % (NTK) % (S.D.) % Cloretos % Ca % Cr2O3 % cinzas 

Peles  bu bs Bu bs bu bs bu bs bu bs bu Bs 
Salgada 43,51 4,08 6,83 7,21 12,75 40,52 71,66 12,68  -  -  - 13,74 24,32
Pré-
Remolhada 

52,10 2,17 4,53 6,38 13,31 35,84 74,80 6,20  -  -  - 8,85 18,85

Pré-
descarnada 

52,23 1,12 2,34 6,60 13,81 37,06 77,61 5,65  -  -  - 8,24 17,26

Remolhada 67,59 0,29 0,88 5,49 16,94 30,83 95,17 1,00  -  -  - 0,57 1,23
Caleirada 73,33 0,14 0,54 4,50 16,09 25,26 90,40  - 0,86  -  - 1,39 5,23
Tripa Dividida 70,64 0,14 0,47 4,85 16,68 27,24 93,76  - 0,83  -  - 1,12 3,64
Desencalada 68,16 0,25 0,75 4,98 16,42 27,96 92,28  - 0,59  -  - 0,72 2,38
Purga 68,16 0,13 0,42 5,78 17,26 32,48 97,76  - 0,48  -  - 0,14 0,45
Píquel 66,06 0,11 0,35 5,78 17,26 32,48 96,97  - 0,45  -  - 0,28 0,96
Wet-Blue 73,37 0,33 0,98 4,91 15,45 28 88,06  - 0,48 2,02 6,05 3,35 10,62

(M.V.) = matéria volátil  
% gordura = extraíveis em diclorometano + hexano 
(S.D.) = substância dérmica 
(NTK) = nitrogênio total método Kjeldhal 
bu = base úmida 
bs = base seca 

Um dos fatores mais relevantes é a matéria volátil que representa a quantidade de água, 
pois a pele natural é composta em sua maioria de água, e a água representa a maior proporção na 
composição da pele em qualquer das etapas de processamento. O menor teor contém a pele 
salgada, enquanto que os maiores teores de água estão no caleiro e no wet-blue. 

A substância dérmica ou proteína representa a quantidade de pele que formará couro, seu 
controle nos processos é importante para verificar se há perdas de material. As diminuições de 
substância dérmica podem ser explicadas por variações percentuais dos outros componentes da 
pele. Valores de substância dérmica encontrados na literatura são: para couro wet-blue 88,95% 
(Thót, 1976) e 90,72% (Gutterres, 2003), e para pele caleirada 95% (Taeger, 2003). 

No teor de cinzas da pele estão inseridos os materiais inorgânicos, onde os principais são 
o cloreto de sódio na pele salgada e até remoção total do sal. Outro componente integrante das 
cinzas é o cálcio, além do agente curtente cromo. A pele possui em seu estado verde, de 0,5 - 1 % 
de substâncias minerais (Hoinacki, 1989 e Vade-mécum do Curtidor, 2004). 

A gordura no início é a gordura natural presente na pele do animal que, como indicado, é 
removida, pois ela é sujeita à degradação, além de sua presença dificultar a penetração de 
produtos importantes para a transformação de peles em couro. Pequena elevação do teor de 
gorduras no wet-blue é atribuída à adição de óleo no curtimento. 

Comparação das peles caleiradas advindas do processo piloto e do industrial 

A tabela 9 apresenta a comparação de quatro peles caleiradas advindas do processo piloto 
e do industrial (3 de escala industrial e 1 piloto). As análises apresentam algumas variações nos 
valores analíticos, tanto de pele para pele como de regiões da pele. Percebe-se que não há 
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diferenças relacionadas, especialmente à escala de trabalho. Assim, pode-se constatar que é 
possível realizar testes referentes a balanço de massa em escala piloto. 

Tabela 9: Análises químicas da pele caleirada industrial e piloto 

Pele caleirada 
integral 

% Matéria 
Volátil 

% NTK 
(bs) 

% SD 
(bs) Cinzas (bs) % Ca 

(bs) 
% gordura 

(bs) 

Indústria
 67,69 17,23 96,85 3,81 0,49 0,83

Pele I    Região I 67,79 16,83 94,61 - 0,41 0,61 
 67,74 16,67 93,67 3,40 0,61 11,75 
 70,06 17,01 95,60 3,56 0,65 0,78

Pele I    Região II 69,75 16,91 95,05 - 0,33 0,69 
 69,97 - - 4,35 0,49 0,64 
 67,73 16,64 93,52 3,07 0,81 1,27

Pele I    Região III 67,82 16,84 94,65 3,56 0,77 0,88 
 67,84 16,99 95,46 3,94 - - 
 69,93 16,56 93,06 6,09 1,00 0,70

Pele II 70,08 16,44 92,39 7,45 0,85 0,74 
 70,15 16,49 92,69 5,16 - 0,81 
 71,30 16,15 90,78 8,70 1,01 1,05

Pele III 71,88 16,19 90,99 9,78 1,09 1,02 
 71,68 16,20 91,02 7,26 1,19 0,94 

Média 69,39 16,65 93,60 5,39 0,75 0,84
Desvio Padrão 1,59 0,34 1,89 2,24 0,26 0,19

Piloto
 72,17 16,41 92,24 7,35 1,44 1,02

Pele I    Região I 72,70 16,38 92,07 7,13 1,60 1,17 
 72,07 16,40 92,18 8,33 1,48 0,99 
 70,87 16,50 92,74 8,33 1,40 0,61

Pele I    Região II 70,49 16,47 92,57 8,33 1,37 0,74 
 71,16 16,50 92,74 7,19 1,32 1,05 
 75,75 16,46 92,50 5,80 0,74 0,78

Pele I    Região III 74,55 16,46 92,50 5,80 0,75 0,72 
 74,85 16,46 92,50 - - 0,97 

Média 72,73 16,45 92,45 7,28 1,26 0,89
Desvio Padrão 1,89 0,04 0,24 1,05 0,33 0,19

Caracterização dos banhos residuais do processo piloto 

Os parâmetros avaliados nos banhos residuais foram os usados no balanço e os 
habitualmente avaliados para controle do efluente e podem ser conferidos na tabela 10. 
Características dos efluentes que cabem salientar são elevados valores de: pH, DBO5, DQO e 
salinidade. Os teores de sólidos totais são devido à presença de pêlos, fibras, sujeira, etc. Os 
teores de DQO são superior a três vezes a DBO5. Como era esperado, ao ter sido usado menor 
quantidade de água neste processo piloto, o efluente ficou concentrado em matéria orgânica.  

Felizmente a estação de tratamento do curtume visitado é eficaz, além de haver controle 
ambiental severo com este tipo de indústria. Entretanto, estes valores avaliados separadamente 
são muito importantes para o conhecimento do efluente de cada banho e proporcionam parâmetros 
de avaliação das possibilidades de reuso e reciclo, inclusive verificando-se a necessidade de 
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passar antes por um regenerador, objetivando cada vez mais um tratamento distribuído e melhoria 
contínua do processo. 

Tabela 10: Parâmetros avaliados nas águas residuais de processos de ribeira e curtimento Piloto 

Amostra (Banho 
residual) 

NTK 
(g.L-1) 

DBO5 
(mg.L-1) 

DQO 
(mg.L-1) S.T.% PH Cloretos 

(g.L-1) 
CaO 

(g.L-1) 
Cr2O3 
(g.L-1) 

Sulfetos 
(g.L-1) 

Pré-Remolho 0,34 - - 19,05 6,23 115,24 - - - 

Remolho 0,51 - - 3,79 8,53 35,68 - - - 

Lavagem de 
Remolho - - - 1,12 8,4 11,85 - - - 

Caleiro 3 13500,00 46464,00 4,90 12,8 - 10,59 - 0,38 

Desencalagem - - - 1,27 8,29 - 1,13 - 0,04 

Purga I - - - 1,14 8,3 - 1,06 - - 

Lavagem de  
Purga I - - - 0,26 8,34 - 0,24 -  

Purga II - - - 0,38 8,38 - 0,43 - - 

Lavagem de 
Purga II - - - 0,10 8,08 - 0,12 - - 

Píquel 0,07 - - 0,93 3,06 - - - - 

Curtimento 0,28 - - 3,66 4,02 - - 1,19 - 

Pré-remolho 
+Remolho - 2500,00 11968,00 - - - - - - 

*Ribeira - 11600,00 38720,00 - - - - - - 

Píquel-
+curtimento - 15000,00 >50000 - - - - - - 

*ribeira = Pré-remolho + Remolho + Caleiro + Desencalagem + Purga I e II+ Lavagens I e II 

CONCLUSÕES 

O balanço de massa do processo é de grande importância para determinação do 
aproveitamento dos materiais, pele e insumos químicos na sua conversão em produto couro, e da 
quantidade de poluentes gerados em cada etapa de ribeira e no curtimento, bem como da água 
utilizada. O conhecimento das correntes de entrada e saída facilita o domínio do processo para 
então estabelecer melhorias e redução das correntes entradas, minimizando o consumo de água e 
produtos químicos, assim como a diminuição da carga e volume de efluente a ser tratado. 

Os resultados obtidos no experimento piloto, não se distanciaram da escala industrial, 
validando o estudo para os curtidores, a começar pelo balanço de massa e a composição das 
peles, visto que há uma escassez destes dados na literatura.  

A pesquisa demonstra a viabilidade de utilizar o balanço de massa, tornando possível a 
identificação dos pontos positivos e negativos das etapas de transformação da matéria-prima pele 
em wet-blue, de forma que os dados obtidos podem ser utilizados como ferramenta para a 
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implementação da gestão e gerenciamento de melhorias no processo de produção de curtumes, a 
saber, redução de custos com produtos químicos e diminuição das concentrações de 
contaminantes nos efluentes líquidos de curtumes sem comprometer o desempenho do processo. 

Produtos comerciais utilizados para elaboração do trabalho:  
I Eusapon BRN V  Picaltal 
II Mollescal LS VI Chromosal® B 
III Decaltal A VII Lipoderm Licker LA-LP 
IV Bazozym 10000  VIII Neutrigan MOS 
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