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Resumo 
 

Nos processos de transformação para obtenção do couro ocorrem modificações de 
propriedades físicas e químicas da pele e de sua estrutura, de acordo com os objetivos de cada 
etapa de tratamento. Para acompanhamento da produção, e para controle final da qualidade dos 
couros como produto comercial, usualmente amostras de couro são submetidas a ensaios 
analíticos químicos, físicos, físico-químicos e físico-mecânicos. Mesmo assim, na abordagem e 
conhecimento dos fenômenos in situ decorrentes das transformações individuais de cada etapa, 
assim como do resultado do processo como um todo, muitas questões ficam em aberto. 

Neste trabalho, foram aplicados métodos especiais para caracterização de amostras de 
pele, couro e pó-de-pele, visando obter informações detalhadas sobre as modificações ocorridas 
na estrutura, para aprofundar o nível de conhecimento sobre os fenômenos envolvidos. Foi 
empregado o método BET para determinar a superfície interna específica e a teoria BJH para 
análise dos poros. O ponto isoelétrico foi medido a partir de medidas do potencial zeta e por 
titulação. A estabilidade hidrotérmica foi medida quanto ao  grau de encolhimento e por DSC 
(differential scanning calorimetrie). A estrutura foi analisada em ESEM (environmental scanning 
electron microscope) e SEM (scanning electron microscope). O emprego destes métodos é 
discutido detalhadamente. 

Nas análises feitas, verificou-se o aumento da superfície específica e do tamanho dos 
poros devido ao processo de curtimento, onde o couro de curtimento vegetal revelou maior 
superfície BET e poros maiores quando comparado ao curtimento com cromo. Foram 
apresentados dois métodos que permitiram a determinação do ponto isoelétrico do couro. A 
temperatura de retração do wet-blue coincidiu com o resultado determinado em DSC. Nas 
amostras observadas em microscópio eletrônico de varredura foram visualizados os elementos 
estruturais do colagênio e os efeitos do curtimento e engraxe na estrutura. 
 

1. Introdução 
 

A caracterização da modificação da estrutura de colagênio em processos de transformação 
para obtenção de couros e outros materiais pode ser considerada um desafio uma vez que existem 
muitos aspectos a serem avaliados. As propriedades fundamentais do colagênio são valorizadas e 
alteradas durante os processos e elas determinam as características dos couros.  
 O couro deve atender determinados requisitos, de acordo com a sua utilização. O controle 
de qualidade em curtume é feito avaliando-se as condições de execução dos processos e a 
qualidade dos couros. Os processos são controlados mediante análises de quantidades e 
qualidade dos insumos químicos, água utilizada, parâmetros de concentração nos banhos aquosos 
de tratamento, regulagem e ajuste dos equipamentos, temperaturas aplicadas, etc. Os couros são 
avaliados por análises subjetivas, testes práticos e medidas analíticas durante e ao final dos 
processos. Amostras de couros passam por análises químicas, físicas e físico-mecânicas seguindo 
metodologias de análises e ensaios que seguem normas específicas para couros. O couro é 
analisado em toda a sua extensão e espessura ou apenas quanto às propriedades de superfície. 
O processo de fabricação do couro é feito mediante uma série de etapas que intercalam operações 
unitárias, químicas e mecânicas. As combinações e variações destas são inúmeras, visando-se 
obter os diversos tipos de couros e atender exigências de moda, conforto, resistências e 
propriedades particulares. Na prática, muitas vezes a obtenção de um couro para uso em 
determinado artigo final requer um grande número de acertos no seu processamento na tentativa 



de alcançar a qualidade desejada. Nem sempre os fenômenos que de fato ocorrem são bem 
compreendidos, nem encontra-se justificativa para a necessidade de adição de um determinado 
insumo químico ou para alteração em um parâmetro de processo. Assim é útil analisar a estrutura 
do couro também com outros métodos especiais que não medem diretamente as propriedades de 
uso, mas que esclarecem o que ocorre internamente na estrutura. 

A estrutura dérmica da pele é formada por uma complexa rede de fibras. Os feixes de 
fibras visíveis são formadas por elementos menores e microscópicas cujas unidades primárias são 
os aminoácidos. As funções do tecido conjuntivo da pele são fortemente dependentes das 
propriedades biomecânicas das fibras naturais de colagênio que são estabilizadas mediante a 
formação dos cross-links intermoleculares. A reatividade do colagênio ao estabelecer as ligações 
químicas com curtentes é proporcionada pelos grupos radicais presentes nos aminoácidos. A 
fixação dos agentes de curtimento para estabilizar o colagênio acontece por associações químicas 
com as cadeias polipeptídicas em nível intrafibrilar. 

O colagênio tem hidrofilia e capacidade de absorção e transporte de vapor d`àgua devido à 
presença de grupos hidrofílicos (-COOH, -NH2, OH-, -CO-NH) e aos poros e capilares existentes 
na estrutura. 

A preferência pelo uso do couro pelo homem deve-se ao conforto proporcionado, às boas 
propriedades fisiológicas e a flexibilidade do material. A construção fibrosa e porosa da estrutura é 
responsável pelas propriedades físicas e resistências físico-mecânicas. 

A estrutura de colagênio pode ser caracterizada por diversos métodos especiais e 
instrumentais de investigação. Neste trabalho, são apresentados estes métodos de investigação e 
detalhados aqueles que foram empregados experimentalmente para analisar: o ponto isoelétrico, a 
superfície BET, a estabilidade hidrotérmica e a estrutura microscópica. 
 

2. Caracterização de Estrutura e Propriedades do Colagênio 
 

A estrutura de colagênio pode ser investigada na pele ou outros tecidos no seu estado 
natural ou modificado por meio de diversos estágios e condições de processamento. Alguns 
métodos fornecem informações similares, outros se complementam. Muitas vezes é útil cruzar os 
métodos para certificar os resultados e confirmar hipóteses, outras vezes a realização de várias 
análises diferentes é necessária para explicar as propriedades verificadas ou seja fazer a relação 
estrutura-propriedades. A tabela abaixo apresenta os métodos instrumentais de investigação que 
podem ser aplicados ao colagênio. Neste levantamento não estão relacionados os métodos 
rotineiramente aplicados no controle de qualidade do couro. 
 

Tabela 1: Métodos para caracterização do colagênio 
 

Caraterização do colagênio Métodos 
Microscopia Técnicas de coloração histológica 

Microscopia ótica, luz polarizada e microscópio de mesa 
aquecida 
Microscopia eletrônica de varredura (e técnicas criogênicas) 
Microscopia eletrônica ambiental de varredura 
Microscopia de transmissão eletrônica 
Microscopia de força atômica 
Microscopia confocal laser de varredura  

Difração de Raio X  Difração de raio X de pequenos ângulos e grandes ângulos 
Análise de fluorescência de raio X 
Análise espectral de energia dispersiva de Raio X com 
microscopia eletrônica de varredura  

Propriedades mecânicas, visco-
elásticas e maciez  

Tensão ao elongamento, resistência à tração 
Rigidez à flexão 
Espectroscopia de emissão acústica 
Compressibilidade 

Termoanálise Calorimetria diferencial de varredura  



Análise termogravimétrica  
Análise termomecânica 
Tensão isométrica  

Características químicas Potencial Zeta (ponto isoelétrico) 
Análises químicas, potenciometria, 
Cromatografia, espectrometria 

Porosidade Adsorção de gases (BET) 
Porosimetria com mercúrio  
Digitalização de imagem em microscópio eletrônico de varredura 
Densidade aparente 
Rendimento em volume 

Simulação e síntese  Modelagem computacional 
Colagênio in vitro 

 

3. Métodos Utilizados 
 

Segue abaixo uma revisão bibliográfica sobre as aplicações e princípios dos métodos 
utilizados e na seqüência está a descrição de como estes métodos foram empregados 
experimentalmente. Foram analisadas amostras de couro e de pó-de-pele (de Freiberg) 
submetidos a diferentes tratamentos.  
 
3.1. Superfície Interna Específica BET 

 
A superfície interna específica expressa o grau de isolamento dos elementos que 

compõem a estrutura de colagênio e seu valor tem relação direta com a porosidade. A porosidade 
define importantes propriedades do couro como absorção e passagem de água, capacidade de 
isolamento térmico, maciez e relação massa-superfície. A medida da superfície interna específica 
da pele é apropriada para determinar o grau de afrouxamento e a abertura da estrutura durante os 
trabalhos de ribeira. O valor de superfície interna desejada determina o tipo de curtente e outros 
materiais, principalmente engraxantes, que devem ser empregados nos processos e que influem 
definitivamente no aumento da porosidade. Os dados de superfície específica combinados com os 
valores dimensionais da estrutura fina do colagênio da pele permitem calcular as superfícies 
expostas que podem absorver e interagir com substâncias de engraxe, surfactantes e outras. 
Heidemann e Plikas1 correlacionaram o conteúdo de 1% de engraxe permanente verificado no 
couro com cálculos para revestimento de superfície de fibrilas. Reich e Oertel2, utilizando valores 
médios de massa e dimensões de uma molécula de engraxante e dados sobre a superfície 
específica da pele caleirada desidratada com acetona chegaram aos valores de 5,1% e 0,83% 
como sendo as quantidades necessárias de engraxantes necessárias ao revestimento 
perpendicular e paralelo das fibrilas. 
 Döring3 determinou a porosidade do couro e de filmes de materiais sintéticos através de 
três métodos: técnica de análise de imagem microscópica, adsorção/dessorção de gases (BET) e 
porosimetria com mercúrio. Segundo o autor, a superfície específica de couro bovino é de 
1,81m2/g, e de couro suíno curtido ao cromo para forro é de 1,34m2/g. De Simone et al.4 usaram a 
porosimetria Hg e verificaram o aumento da porosidade de peles ovinas em função dos estágios de 
tratamento do couro. 
 A medida da superfície interna de materiais sólidos pelo conhecido método Brunauer, 
Emmett e Teller (BET)5 é baseada na determinação de isotermas de adsorção de gás nitrogênio 
em baixas temperaturas e pressões. Estes autores observaram que o início do trecho linear das 
isotermas de adsorção corresponde à cobertura da superfície do adsorvente (sólido) com uma 
camada monomolecular do gás adsorvido e calcularam a superfície BET a partir destes pontos. A 
teoria de Barret, Joyner e Halenda (BJH)6 é utilizada para calcular diâmetro, volume e distribuição 
dos poros. Para isto, o processo de adsorção de nitrogênio prossegue até cobertura da superfície 
em multicamadas moleculares. Primeiro, são preenchidos os pequenos poros da amostra, e assim 
por diante, até preenchimento total dos poros aumentando-se a pressão do gás. Uma revisão 
sobre os princípios teóricos e o detalhamento do método foi descrita por Gutterres7.  



 Utilizou-se nos presentes experimentos o aparelho ASAP 2000 Micromeritics para 
determinar a superfície específica (teoria BET) e a porosidade (teoria BJH). A reta BET para 
cálculo da superfície foi obtida tomando-se os cinco pontos do início da região reta da curva de 
volume adsorvido x pressão relativa. A porosidade foi calculada utilizando-se as isotermas de 
dessorção e o modelo de poros cilíndricos. A determinação foi feita de acordo com as seguintes 
etapas: preparação da amostra (evacuação a 70°C cerca de 3 horas até a pressão de equilíbrio 
inferior a 10 mmHg); determinação da massa de amostra; determinação do volume morto com 
Hélio; determinação da pressão de saturação de N2; determinação das isotermas de adsorção e 
dessorção e avaliação dos dados em computador. Foram analisadas amostras de pó-de-pele 
curtido e compactado na forma de tablete, de acordo com o método proposto por Oertel8.  
 
3.2. Ponto Isoelétrico 
  

A capacidade reativa do colagênio é relacionada com seu ponto isoelétrico que depende 
da ionização dos grupos ácidos e básicos dos aminoácidos. O colagênio é um eletrólito polivalente 
de caráter anfótero, é um íon dipolar (+H3N ⎯⎯ COO-). Um aminoácido quando colocado em uma 
solução aquosa, imediatamente libera prótons para o meio através da dissociação da carboxila a 
carboxilato. Ao mesmo tempo, o aminoácido capta prótons do mesmo meio, através da amina, que 
se associa até amônio. Com a mudança do valor de pH do colagênio em meio aquoso, o caráter 
ácido ou básico pode ser fortemente influenciado. Em meio ácido, a elevação da concentração de 
íons H+ inibe a dissociação dos grupos ácidos e favorece a dissociação de grupos básicos (+H3N 
⎯⎯ COOH), o colagênio reage em meio ácido como um cátion. Em meio básico aumenta a 
concentração de íons OH-, e a dissociação de grupos básicos é inibida (H2N ⎯⎯ COO-), o 
colagênio reage como um ânion em meio alcalino. Quanto mais forte é o meio ácido ou alcalino, 
maior é a carga para um dos lados. A ionização é maior, quando ambos grupos carboxílicos e 
aminos estão totalmente ionizados. Quando as concentrações de ânions carboxílicos e cátions 
aminos são iguais, não há carga em excesso. O valor de pH, para o qual as cargas positivas e 
negativas se compensam, é o ponto isoelétrico. No ponto isoelétrico a carga total é máxima, 
enquanto que o excedente é nulo.  

Quando o colagênio, no ponto isoelétrico, está com ambos grupos carboxílicos e aminos 
ionizados há atração entre as cargas opostas nas cadeias de colagênio, a distância entre as 
cadeias diminui e o inchamento é mínimo. Heidemann9 apresentou curvas de inchamento de 
gelatina, proteína muscular e pele que mostram a existência de picos de inchamentos máximos 
tanto para o lado ácido como para o lado alcalino. Nestes casos, os contra-íons inativam os 
centros carregados elétricamente, há predominância de ânions ou de cátions no colagênio e 
portanto as cadeias polipeptídicas ficam afastadas e ocorre o inchamento.  

O inchamento é maior no lado ácido porque os grupos aniônicos do ácido aspargínico e 
glutamínico tem a mesma constante de dissociação e eles passam totalmente para a forma não 
dissociada em meio ácido. Em meio alcalino o inchamento é lento porque as constantes de 
dissociação da histidina, do grupo amino da lisina e do grupo guanido da arginina são diferentes e 
os grupos catiônicos passam progressivamente para a forma não dissociada.  

Nas medidas feitas, o ponto isoelétrico do colagênio foi determinado de duas maneiras: por 
determinação do potencial zeta e por titulação ácido-base. 

O potencial zeta de uma partícula é o potencial na superfície da névoa de íons que 
circunda a partícula (superfície de cisalhamento). É um potencial eletrocinético que é a diferença 
de potencial entre a superfície de cisalhamento e o seio do líquido. Foi utilizado o detector de 
partículas Mütek PCD 02 para medir o potencial zeta da amostra, em suspensão em água, em 
função do pH. Foram analisadas suspensões de 0,05g de pó-de-pele em 30 mL de água. 
Inicialmente foi medido o pH da suspensão de pó-de-pele, e após foram feitas adições de NaOH 
para elevar o pH do meio e medir novamente o potencial zeta. Em trabalho anterior Gutterres10 

analisou estas curvas para verificar o efeito do engraxe na modificação do ponto isoelétrico do pó-
de-pele. 

A determinação do ponto isoelétrico por titulação ácido-base consistiu em construir curvas 
de titulação do pH de uma suspensão de amostra de couro finamente dividida em água, em função 
de quantidades de soluções de ácido (HCl) ou base (NaOH) gradualmente adicionadas. Observou-



se a tendência de comportamento da curva ao modificar o pH do meio. A curva exibiu 
comportamento de polinômio de terceiro grau e o ponto isoelétrico foi obtido no ponto de inflexão. 
 
3.3. Estabilidade Hidrotérmica 
 
 O colagênio mostra um comportamento típico sob aquecimento em água. Uma fibra isolada 
ou um pedaço de couro encolhe a certa temperatura de acordo com a sua estabilidade 
hidrotérmica. A base porque ocorre o encolhimento ou retração é devida à transição da hélice 
tríplice do colagênio para uma estrutura enrolada aleatória, o fenômeno é também conhecido como 
desnaturação. O colagênio solúvel desnatura em solução aquosa a 37o C e o colagênio insolúvel 
de pele natural desnatura (retrai) a temperatura de cerca de 65o C. A temperatura de ruptura da 
hélice depende, principalmente, do número e distribuição de aminoácidos e de sua seqüência na 
cadeia de colagênio. 

O hidrogênio ligado à água tem um importante função na estabilização da molécula em 
hélice, onde os principais responsáveis são os resíduos de prolina e de hidroxiprolina, e além disto 
o número e a localização de crosslinks naturais. Weir e Carter11 sugeriram que a retração 
hidrotérmica ocorre devido à ruptura de pontes de hidrogênio, onde a retração é iniciada em 
chamados “núcleos de retração” e tais regiões são distribuídas aleatoriamente através do 
colagênio. Segundo Chahine12, as interações químicas que estabilizam as super hélices são as 
pontes de hidrogênio, as ligações  hidrofóbicas e de Van der Waal`s e as interações entre as 
terminações carregadas em lados opostos das cadeias. A distribuição longitudinal não aleatória de 
cadeias laterais ionizáveis e hidrofóbicas em unidades repetitivas contribui para a estabilização da 
estrutura através de interações eletrostáticas e hidrofóbicas. Todas estas ligações não covalentes 
rompem-se com o aquecimento, iniciando em pontos mais fracos da hélice, ou seja, onde as 
ligações são de baixa energia. As ligações covalentes aumentam o tamanho das unidades 
cooperativas através de ligações intermoleculares e intramoleculares, elevando a temperatura de 
desnaturação. Isto ocorre naturalmente com a idade, e artificialmente com o curtimento.  

A retração do couro é um processo irreversível. Diversos fatores de natureza biológica ou 
não biológica, influenciam a temperatura de desnaturação. Os fatores biológicos estão 
relacionados com a espécie animal, idade, condições de vida e região do corpo. Os fatores não-
biológicos incluem a natureza do meio de aquecimento, a ionicidade do meio, a presença de sais, 
o processo de curtimento e o envelhecimento. A composição de aminoácidos do colagênio, de 
acordo com o tipo de pele, é determinante. A pele de peixe retrai a temperatura inferior à de 
mamíferos. 

A estabilidade hidrotérmica do colagênio pode ser medida por diferentes métodos: 
observação direta em microscópio de mesa aquecida, testes de tensão isométrica onde a amostra 
é contida e a tensão interna resultante é medida, e calorimetria de varredura diferencial (differential 
scanning calorimetrie - DSC). 

A calorimetria de varredura diferencial é um tipo de análise térmica onde o fluxo de calor 
entre a amostra analisada e a amostra de referência é medido em função da temperatura e/ou 
tempo. A análise do couro por DSC indica a modificação precisa da estrutura ao ser verificada sua 
variação de entropia por medidas calorimétricas de entalpia. O DSC estuda a variação de entalpia 
associada à desnaturação do colagênio, do qual a retração é uma manifestação macroscópica, 
assim como mede a temperatura em que isto ocorre.  

A calorimetria de varredura diferencial tem sido empregada por vários pesquisadores a fim 
de investigar as alterações que as peles e couros sofrem sob a influência do calor. Autores como 
De Simone et al.13, Takenouchi14 e Covington15,16 empregaram a técnica DSC para verificar a 
estabilidade hidrotérmica resultante no couro decorrente de processos com diferentes agentes 
curtentes, formas de aplicação destes, e relacionaram com o envelhecimento do couro. Os 
trabalhos, entre outros aspectos, chamaram atenção quanto à importância de considerar a 
influência do teor de umidade nos resultados obtidos por DSC, a fim de evitar erros na 
interpretação dos resultados. Komanowsky17 verificou o aumento da temperatura de desnaturação 
com a diminuição do conteúdo de umidade de pele caleirada e analisou couros com diferentes 
tipos de curtimento. O mesmo autor analisou a termodinâmica de desnaturação e relacionou a 
temperatura, calor e entropia de desnaturação com o número de blocos que fundem 
cooperativamente por molécula de colagênio e, verificou que os resíduos de aminoácidos 



existentes em cada um destes blocos fundem simultaneamente se suficiente energia de ativação é 
provida, mas cada bloco funde a uma temperatura diferente. Segundo Covington16, a energia livre 
da estrutura de colagênio modificada pelo curtimento depende mais da entalpia do que da entropia 
de reação. Para reações que resultam em grande aumento da temperatura de retração, a entalpia 
é o parâmetro dominante. Para aquelas reações em que o aumento da temperatura de retração é 
moderado, a entalpia determina que a temperatura de retração aumente, mas a entropia controla a 
energia livre e com isto a extensão em que a temperatura de retração pode aumentar.  
 A temperatura de retração do couro foi medida em um aparelho no qual amostras de 10cm 
x 2cm são fixadas nas suas extremidades e no momento da retração um sistema é acionado 
permitido a leitura instantânea da temperatura. Foram analisadas amostras de grupão e de flanco 
da mesma pele em diferentes estágios de processamento até wet-blue. O mesmo couro wet-blue 
foi analisado no aparelho TA DSC 2010. Neste caso, a amostra foi colocada em água até 
saturação e a taxa de aquecimento aplicada foi de 10o C/min. 
 
3.4. Microscopia Eletrônica de Varredura 
 

A microscopia encontra largas possibilidades de aplicação na investigação e no controle da 
produção de couros. Garwood18 e Reich et al.19 abordaram as diferentes técnicas de microscopia 
que podem ser utilizadas. Garwood exemplificou as possibilidades de uso de microscópio 
eletrônico de varredura (scanning electron microscope – SEM) nas várias etapas de produção de 
couro. Reich et al. discutiram as vantagens relacionadas ao uso das técnicas de microscopia de 
transmissão eletrônica, microscopia confocal laser de varredura, microsocopia eletrônica de 
varredura, e, em particular, chamaram a atenção para a possibilidade de se utilizar também a 
microscopia de força atômica em adição às técnicas microscópicas tradicionais. Stirtz20 utilizou 
desde cedo a microscopia ótica e SEM para descrever a construção das fibras da pele a partir de 
suas unidades estruturais e analisar as ordens de grandeza de suas dimensões. Empregando 
várias ampliações, ele pode reconhecer detalhes da ordenação e arranjo das fibrilas nas fibras. Ele 
mostrou imagens com aumento de 20.000x e verificou que as fibrilas têm iguais diâmetros e em 
muitos locais elas se ordenam de forma hexagonal. Alexander et al.21 examinaram a ultra-estrutura 
de colagênio por microscopia SEM e por cryo-SEM e mostraram o aumento do diâmetro médio de 
fibrilas devido ao maior conteúdo de umidade das amostras de colagênio e também relacionaram o 
efeito do engraxe e da secagem no diâmetro das fibrilas. 

Trabalhos ilustrando aplicações práticas de SEM podem ser mencionados a título de 
exemplo: Poré et al.22 analisaram a distribuição estratigráfica de colóides de silício de diferentes 
tamanhos de partícula (7,5 a 50 nm) em peles piqueladas para a produção de wet-white e foram 
identificadas partículas de silício adsorvidas na superfície das fibras. Garwood17 associou o uso de 
SEM com análise por raio X para identificação de defeitos localizados no couro em pequenas 
áreas. Rachida et al.23 investigaram o curtimento com sais básicos de cromo com a finalidade de 
reduzir o tempo de processo, e as análises estratigráficas e topográficas obtidas reforçaram os 
resultados dos ensaios químicos e mecânicos. Bresci24 observou em SEM o acabamento com 
micro-espuma em peles caprinas para uso em cabedal e verificou um bom grau de cobertura já 
após a primeira camada e uma homogeneização da superfície após aplicação da segunda 
camada. 

O processo de engraxe de couros foi analisado em SEM por diversos autores. Gutterres10 
comparou os efeitos de maciez de diferentes engraxantes e sua penetração e deposição na 
estrutura da couro, e verificou que couros mais macios foram obtidos com engraxantes que agem 
revestindo as fibrilas. Vaculik25 observou a estrutura de couro após engraxe e secagem e apontou 
o tamanho de partículas de engraxantes que penetram na estrutura. Covington26 e Alexander27 
analisaram o amaciamento do couro por ação química e mecânica e relacionaram as informações 
das micrografias obtidas com os resultados físico-mecânicos para traçar um modelo para o 
mecanismo de engraxe. 

Na microscopia eletrônica, a amostra é submetida a um fino jato de feixe de elétrons linha 
por linha. Quando o feixe de elétrons encontra um ponto da amostra, esta emite elétrons (elétrons 
secundários e elétrons retro-espalhados). Através da interação entre os elétrons com os átomos do 
corpo sólido surge uma série de fenômenos físicos que são utilizados para a configuração da 
imagem. A energia destes átomos é captada por um detetor apropriado, que transforma a emissão 



em um sinal elétrico, o qual é ampliado e modulado, gerando uma imagem com diversos tons de 
cinza, proporcionais aos elétrons emitidos pela amostra. Alta carga de elétrons produz um ponto 
claro na imagem e baixa carga de elétrons produz um ponto escuro. Níveis intermediários 
produzem graduações de tonalidade cinza.  

O SEM é geralmente utilizado para observações da superfície e permite obter uma grande 
profundidade de foco, de ordem 300 vezes maior que o microscópio ótico convencional, resultando 
em imagens de aparência tridimensional.  

A microscopia eletrônica ambiental de varredura (environmental scanning electron 
microscope – ESEM) opera em baixo vácuo. A amostra pode ser examinada com um campo de 
emissão com fonte de feixe de elétrons em uma excepcional câmara de alta pressão. A medida 
que a pressão do gás residual na amostra excede a pressão do vapor de água saturado, amostras 
contendo umidade podem ser observadas sem secagem prévia. A vantagem do ESEM é poder 
eliminar a introdução de efeitos adicionais que podem ser causados durante a desidratação ou 
secagem de amostras, que é um requerimento para SEM convencional. Além disso no ESEM há 
possibilidade de eliminar a necessidade de recobrir as amostras com C, Au ou Pt. 

Foram observadas em SEM e ESEM amostras de couro wet-blue e recurtido/engraxado 
secas ao ar. Também foi analisada amostra de pele caleirada após desidratação prévia em 
acetona para evitar a colagem da estrutura, neste caso ainda não estabilizada.  
 

4. Resultados e Discussões 
 

A figura 1 mostra as isotermas de adsorção e dessorção de nitrogênio em pó-de-pele 
curtido com tanino vegetal mimosa (oferta de 106% de tanantes). É necessário um cuidado 
especial na avaliação das medidas, pois a superfície BET do couro é muito baixa, fato que pode 
comprometer o resultado obtido. A superfície interna de catalisadores que tem poros muito finos e 
superfície interna bem maior (superior a 1000m2.g-1) é comumente medida por este método. A 
concordância (sobreposição) das isotermas de adsorção e dessorção é importante pois indica que 
o processo é reversível, e os valores assim obtidos mostraram-se corretos. Foi feita uma série de 
medidas e verificou-se que quando as isotermas não coincidiam, os valores de superfície BET e 
porosidade medidos desviavam-se do real. No caso da figura 1 há uma boa concordância entre as 
isotermas. O valor obtido está na tabela 2. 
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Figura 1: Isotermas de adsorção/dessorção de nitrogênio em pó-de-pele  
 curtido com tanino mimosa 

 



A tabela 2 mostra os valores obtidos para amostras de tabletes de pó-de-pele sem curtir e 
curtido com diferentes ofertas de cromo (expresso em teor de óxido de cromo) e de tanino vegetal 
(expresso em teor de tanantes). Observa-se o aumento da superfície e do diâmetro dos poros 
devido ao curtimento, aumento este mais acentuado com o curtimento vegetal. Isto confirma o 
efeito que é esperado do curtimento onde a fixação das cadeias de colagênio causa enrijecimento 
das fibras e aumento dos poros.  

 
Tabela 2: Superfície BET e tamanho de poro de amostras de pó-de-pele 

 
Oferta de curtente Superfície BET (m2.g-1) Diâmetro dos poros BJH (nm) 

0 % 0,21 8,66 
3,1 %  Cr2O3 0,65 8,84 
6,3 %  Cr2O3 0,56 8,67 
9,5 %   Cr2O3 0,60 8,71 
42 % mimosa 1,07 14,62 
74 % mimosa 1,07 17,63 
106 % mimosa 1,36 13,82 
212 % mimosa 1,50 13,44 

  
A figura 2 permite verificar o ponto isoelétrico de amostra de pó-de-pele através de duas 

curvas de medição. Este é o valor de pH para o qual o potencial zeta correspondente é igual a 
zero, ou seja, onde as curvas cruzam o eixo X. Logo, o ponto isoelétrico do pó-de-pele sitou-se 
entre pH = 4,9 e 5,3. 
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Figura 2: Determinação do ponto isoelétrico do pó-de-pele a partir de  
curvas pH x potencial zeta 

 
A figura 3 mostra a determinação do ponto isoelétrico por titulação ácido-base. Neste caso, 

foi analisado couro curtido com tanino vegetal mimosa cujo pH inicial em suspensão era de 3,8, e 
foram feitas adições sucessivas de NaOH (expressa em mEquivalente-grama de NaOH por grama 
de colagênio da amostra). Foram feitas duas curvas de titulação. Ao acrescentar a base forte 
Na+OH-, no início, os íons OH- associaram-se aos íons H+ do meio (OH- + H+ → H2O) e o pH 
elevou-se lentamente. Chegou um ponto em que não havia prótons no meio para neutralizar os 
íons OH- e houve maior elevação do pH. É quando atingiu-se o patamar da curva, em cujo ponto 
de inflexão fica o ponto isoelétrico da proteína, pois após isto, as carboxilas dos aminoácidos 
começaram a liberar seu hidrogênio (-COOH → -COO- + H+), os novos íons OH- adicionados 
associaram-se com os H+, assim o pH voltou a subir lentamente como no início. Verifica-se que as 



duas curvas mostraram uma boa coincidência. O ponto isoelétrico determinado no ponto de 
inflexão das curvas foi de 5,4. O método por titulação, mais trabalhoso, mostrou melhor 
reprodutibilidade das medidas, visto na boa sobreposição das curvas. 
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 Figura 3: Determinação do ponto isoelétrico de couro atanado a partir  
de curvas de titulação com NaOH 

 
A tabela 3 permite a comparação dos valores de temperatura de retração, bem como de 

retração linear e superficial de amostras da mesma pele. Como esperado, observou-se uma maior 
percentagem de retração para as amostras tiradas da região dos flancos, apesar das temperaturas 
de retração para grupão e flanco serem bem próximas. A figura 4 permite analisar o 
comportamento do mesmo couro wet-blue em DSC, onde o pico endotérmico ocorreu exatamente 
no mesmo valor de temperatura de retração verificado pelo outro método. 
 

Tabela 3: Temperatura e percentagem de retração de amostras de grupão e flanco de pele em 
diferentes estágios de processamento 

 

Amostra Temperatura de 
retração (oC) 

Retração linear 
(%) 

Retração superficial 
(%) 

Pele salgada – grupão 65 16 22 
Pele pré-remolhada – grupão 66 7 16 
Pele piquelada – grupão 54 8 17 
Wet-blue – grupão 106 2 12 
Pele salgada – flanco 64 30 41 
Pele pré-remolhada – flanco 64 30 55 
Pele remolhada – flanco 66 24 47 
Pele caleirada – flanco 47 14 40 
Pele desencalada – flanco 56 4 23 
Pele purgada – flanco 61 22 42 
Pele piquelada – flanco 53 25 49 
  
 
 
 
 
 



 

 
Figura 4: Termograma de couro wet-blue em DSC 

 
Na seqüência são apresentadas imagens de amostras de couro obtidas em microscópio 

eletrônico. As figuras de 5 a 9 foram obtidas em SEM, e a figura 10, em ESEM. Pode-se verificar o 
efeito do recurtimento e engraxe realizado em couro wet-blue. As figuras 5 e 6 são de couro wet-
blue e as 7 e 8 são do mesmo couro após recurtimento e engraxe. Fica bem nítido o efeito de 
separação das fibras e isolamento das fibrilas provocado pelo recurtimento/engraxe. Na figura 7, 
as fibras estão bem definidas e separadas do feixe de fibras, e, da mesma forma, também verifica-
se que isto resulta em uma estrutura mais porosa, com mais espaços vazios como se vê na figura 
8. O couro assim adquire maciez, flexibilidade e permeabilidade. Na figura 9, de amostra de pele 
caleirada, e em alta ampliação de imagem são vistas as fibrilas alinhadas com sua estriação 
característica. Na figura 10 de couro wet-blue é mostrada uma série de fibras elementares 
compactas, pois as fibrilas estão alinhadas e bem unidas na fibra.   
 

 
Figura 5: Couro wet-blue 

 



 
Figura 6: Couro wet-blue 

 

 
Figura 7: Couro recurtido/engraxado 

 

 
Figura 8: Couro recurtido/engraxado 

 



 
Figura 9: Pele caleirada 

 

 
Figura 10: Couro wet-blue 

 

5. Conclusões 
 
 O trabalho mostrou a utilidade de métodos de investigação do couro para entendimento de 
algumas de suas propriedades específicas. Estes métodos são pouco ou nem sempre utilizados e 
dão informações que esclarecem particularidades que podem ajudar na obtenção de itens de 
qualidade exigidos na fabricação do couro. Mesmo sendo estes métodos pontuais eles são bem 
representativos do todo considerando que a estrutura de colagênio é organizada e constante. A 
superfície interna e a porosidade são propriedades que dizem respeito às possibilidades de uso de 
diversos tipos de couro, segundo seu curtimento e tratamento posterior, enquanto que o ponto 
isoelétrico está relacionado com a reatividade da pele nos seus diferentes estágios de tratamento. 
Muito poucos dados são encontrados na literatura técnica e científica sobre medição de ponto 
isoelétrico do couro e porosidade do couro. Os métodos de análise de superfície interna e ponto 
isoelétrico mostraram-se adequados ainda que devem ser aplicados com muito cuidado. Já, a 
análise da estabilidade hidrotérmica e a análise microscópica utilizam técnicas bem mais 
conhecidas. Importante é ter em vista estes recursos analíticos, assim como outros citados, e que 
ajudam a definir tecnologias seguras e otimizadas de processo.  
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