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RESUMO 
A piscicultura vem crescendo e ganhando espaço no mercado do agronegócio, com isso existe um grande 
aumento na utilização da Tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) que é uma das principais espécies mais 
utilizadas na indústria, por conter altos índices zootécnicos. Diante disso, no processo de filetagem, ocorre o 
descarte de grande quantidade de resíduos, dentre eles, destaca-se a pele, que pode ser transformada em 
couro. Desta forma, esse tipo de resíduo agrega valor à cadeia produtiva do peixe, em especial na indústria 
do couro. Nesse processo de curtimento, a pele passa por várias etapas, destacando-se o píquel, onde as 
fibras colágenas da pele são acidificadas para recebimento do agente curtente e assim, transformadas em 
material imputrescível pela ação desse agente curtente. Com isso, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o 
efeito de diferentes tipos de ácidos utilizados na etapa píquel, sobre as características físico-mecânicas dos 
couros. Foram utilizados cinco tipos de ácidos (ácido acético, ácido fórmico, ácido muriático, ácido fórmico + 
ácido sulfúrico e ácido sulfúrico) totalizando 5 tratamentos. Os ácidos utilizados não influenciaram na 
espessura (0,79 a 0,85 mm) e na resistência do couro para os parâmetros de tração (14,83 a 16,75 N/mm²) 
e alongamento (107,67% a 118,25%), carga máxima aplicada neste teste (123,25 a 132,37 N) e carga máxima 
no rasgamento (83,66 a 67,92). Os ácidos utilizados não influenciaram na qualidade de resistência dos 

couros, podendo ser utilizados os mais acessíveis no comércio.  
 
PALAVRAS CHAVES: Analises físico-mecânica; Curtimento peles de peixe; Tração e alongamento. 

1. INTRODUÇÃO 

Umas das atividades mais promissoras atualmente no mercado agropecuário e com 
maior crescimento e rentabilidade é a piscicultura. Segundo relatório da Peixe BR (2019), 
(Associação Brasileira de Piscicultura), o setor teve um crescimento significativo de 
aproximadamente 4,5% no ano de 2018 em comparação ao ano de 2017.  A produção foi 
de 722,560 mil toneladas e seu faturamento chegou a R$5,067 bilhões nesse mesmo ano. 
Por esse alto crescimento significativo, a piscicultura gera 1 milhão de empregos de formas 
diretas e indiretas (PEIXE BR, 2019). De acordo com a Embrapa 2017, existem diversas 
espécies populares no país, e estão divididas por região. No entanto, a tilápia vem se 
destacando entre as demais, e encontra-se muito concentrada no Sudeste do país 
(EMBRAPA, 2017).  

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) tem sido uma das principais espécies 
utilizadas na piscicultura, por apresentar diversas características interessantes de altos 
índices zootécnicos, que atendem à demanda no mercado mundial. É uma espécie onívora, 
que apresenta rusticidade, possui controle de reprodução e um alto rendimento de peso e 
carcaça.  No Brasil, seus principais meios de cultivo são em sistemas intensivos, semi-
intensivos e tanques- redes (SEBRAE, 2014).  O Brasil, por sua vez é o país que ocupa a 
4º posição do ranking mundial de maior produtor de tilápia, onde a espécie representa 
55,4% do total da produção do país (PEIXE BR, 2019). 
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Para a sua comercialização, a tilápia passa por diversas etapas, e em seu processo 
de filetagem gera grandes quantidades de resíduos, que podem chegar até 60% em relação 
ao peso total, pois geralmente essa espécie é comercializada na forma de filé. E esses 
resíduos, como a pele, por exemplo, pode representar em média até 10% do peso total, em 
função da forma de filetagem, destreza do filetador ou do processo automático na filetagem. 
Assim, essa pele pode ser processada e transformada em couro, agregando valor 
considerável na linha de produção (SOUZA et al., 2005).  

Diante do exposto, uma das diversas formas de destinar corretamente um dos 
subprodutos gerados pela indústria pesqueira, é o curtimento da pele do peixe, onde a pele 
passa por diversas etapas de processamento, que ocorrem devido à utilização de produtos 
químicos ou vegetais que vão reagir com as fibras, e a ação dos produtos e substâncias 
curtentes, tornam a pele em couro. Esse processo de transformação da pele em couro gera 
um produto com características físico-mecânicas de alta qualidade em relação a resistência 
e tração, que são características importantíssimas nas indústrias de couros para a 
fabricação de produtos (SOUZA, 2004). 

Até a chegada do produto final a pele passa por diversas etapas no processo de 
curtimento, dentre eles destaca-se o píquel, que é uma etapa importante, pois nessa as 
peles devem ser adicionadas em solução salina (de 6 a 8 baumé) e depois incluído ácidos 
diluídos para acidificação das fibras colágenas. Para que dessa forma que não ocorra o 
intumescimento ácido, para prejudicar as fibras, mas apenas acidifique-as na medida 
correta, sem agressão as fibras (SOUZA, 2004).   

Os custos para o processamento das peles de peixe se assemelham a de outras 
espécies, no entanto, o curtimento pode ser bem artesanal, minimizando assim os custos 
com equipamentos e até produtos químicos, pelo fato das peles serem pequenas e 
extremamente finas comparadas a muitas espécies utilizadas para curtimento. Portanto, o 
objetivo deste presente trabalho foi avaliar a qualidade de resistência do couro de tilápia do 
Nilo (Oreochromis niloticus) submetidos ao curtimento com diferentes tipos de ácidos na 
etapa de píquel.  

 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O Experimento foi realizado na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), no 
Laboratório de Processamento de Peles de Peixe e demais Espécies de Pequeno e Médio 
Porte, do Departamento de Zootecnia da Universidade Estadual de Maringá – UEM.  Foram 
utilizadas pele de tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) distribuídas em cinco tratamentos 
(Trat 1=ácido acético; Trat 2=ácido fórmico; Trat 3= ácido muriático; Trat 4= ácido fórmico 
+ ácido sulfúrico e Trat 5=ácido sulfúrico). 

As peles foram doadas pela Empresa SmartFish (Rolândia/PR) e transportadas 
congeladas (-18°C) até o Laboratório e mantidas em freezer até o momento do processo 
de curtimento. Para o curtimento, as peles foram descongelas em água em temperatura 
ambiente, e depois pesadas para seguir metodologia proposta por Souza (2004). Onde as 
peles passaram pelas etapas de remolho, caleiro, desencalagem, purga, segunda 
desencalagem e desengraxe dentro do mesmo fulão (equipamento cilindrico com rotação 
para bombeamento das soluções de cada etapa para dentro das peles). Deste momento 
em diante as peles foram divididas em 5 lotes, para serem preparadas para a etapa de 
píquel (conforme cada tratamento proposto). Foi preparada solução salina (8 Baumé) e 
dividida em 5 partes, para atender todos os cinco tratamentos e colocadas em baldes. Cada 
balde recebeu um lote de pele, após dez minutos das peles estarem nas soluções salinas, 
foi adicionado os respectivos ácidos diluídos com água referente a cada tratamento. Foi 
avaliado o pH das soluções e o pH das peles, por 60 minutos, através do uso 
respectivamente da fita de pH e indicador de pH (verde de bromo cresol) e adicionando 
ácido à medida que houvesse necessidade para a estabilização. Ao término, quando 
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estabilizado o pH e decorrido os 60 minutos das peles na solução salino-ácida, foi somada 
a quantidade de ácido adicionada em cada tratamento para ter a quantidade final utilizada 
de cada ácido. O total de ácido acético utilizado no (trat 1) foi de 130g, o ácido fórmico foi 
8,5g (trat 2), para os demais tratamentos (3,4 e 5) foram 2,5 g. No tratamento 4 que foi 
utilizado o ácido fórmico e sulfúrico, foi 50% de cada um dos ácidos. 
 

Tabela 1- Processo de curtimento das peles de Tilápia do Nilo 

Etapas  Água  Tempo 
(mín) 

Reagentes  

Remolho  200%  60 1% Detergente neutro 

Caleiro  200% 120 1% Detergente neutro 
3% Carbono de sódio 
4% Oxido de Cálcio  
 

Desencalagem  100% 20 1% Detergente neutro 
2% Sulfato de amônia 
2% Dekalon 

Purga 100% 40 0,5% Enzima Proteolítica  
(Koropon MK ®) 
1% Detergente neutro 

Desencalagem 100% 20 1% Detergente neutro 
2% Dekalon 

Desengraxe 100% 60 1% Detergente 

Píquel 100% 10 
60* 

Sal (8obaumé)  
Adição dos ácidos – 
diferentes tratamentos 

Curtimento Mesma 
solução 
píquel 

120 10% de tanino vegetal 
(Weibull) 

Neutralização  100% 60 1,5% bicarbonato de sódio  

Recurtimento 100% 30 3% tanino vegetal (Weibull) 
1% de tanino sintético 
(Syntac F) 

Tingimento   60 1% Corante natural 

Engraxe  100% 60 8% Óleo sulfitado e 
sulfatado 

Fixação Mesma 
solução 
engraxe 

30 1 -2% de ácido 

*Etapa píquel, onde ocorreu a separação das peles para a utilização dos diferentes tipos de ácidos  

 

Após a etapa de píquel, as peles foram identificadas com cortes na extremidade 

caudal da pele. Posteriormente, para a etapa de curtimento, foram utilizados (10% tanino 

vegetal). Terminado essa etapa, agora couros, foram colocados em um fulão para seguirem 

todos juntos no mesmo processo de curtimento conforme Tabela 1. Depois foram lavadas 

e submetidas a secagem e amaciamento. Os couros foram submetidos aos cortes para 

remoção dos corpos de prova e realização dos testes físico mecânicos. 

Para as análises físico-mecânicas foram utilizados 12 couros de cada tratamento. 
Os corpos de prova foram retirados com o auxílio de um balancim (ABNT, 2005a), e em 
seguida foram levadas para uma sala com controle de temperatura e umidade conforme 
(ABNT,2006b). Foram determinadas as medidas de espessura de cada amostra (ABNT, 
2005b) para ser calculado a resistência, tração e alongamento (ABNT, 1997b) e ao 
rasgamento progressivo (ABNT, 2005c). A seguir, os testes foram realizados no 
dinamômetro EMIC, com velocidade de afastamento entre cargas de 200±20 mm/min.   
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Figura 2.: Determinação do rasgamento progressivo de corpo de prova de couro de tilápia do Nilo curtido 
com diferentes tipos de ácidos, mostrando do início ao término da execução do teste. Fonte: Os autores, 
2019. 

            

 

 

 
 Figura 3 – Determinação da tração e alongamento no corpo de prova de couro de tilápia do Nilo curtido com 
diferentes tipos de ácidos, mostrando do início ao término da execução do teste. Fonte: Os autores, 2019 
 
 

Foi utilizado um Delineamento inteiramente casualizado com cinco tratamentos (Trat 
1=ácido acético; Trat 2=ácido fórmico; Trat 3= ácido muriático; Trat 4= ácido fórmico + ácido 
sulfúrico e Trat 5=ácido sulfúrico) e 12 repetições, sendo o couro a unidade experimental. 
Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância ao nível de 5% de probabilidade 
e em caso de diferenças estatísticas foi aplicado teste de Tukey para comparação de 
médias, pelo programa computacional SAS (2010). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  
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Com relação aos testes de resistência à tração e alongamento, como é demostrado 

na Tabela 2, é possível verificar que não houve diferenças significativas em nenhuma das 
variáveis analisadas.  

Em relação a espessura dos couros, os ácidos utilizados não interferiram, cuja 
espessura média foi de 0,84 (mm), variando de 0,81(mm) a 0,85(mm). Já em relação ao 
parâmetro de tração (N/mm²), não houve interferência nos resultados, onde foram muitos 
semelhantes entre os tratamentos, demostrando assim, que o tipo de ácido utilizado não 
interferiu na qualidade de resistência a tração do couro.  

A deformação (mm) é a quantidade que o couro estica durante a realização do teste 
ou aumenta em relação ao tamanho inicial do corpo de prova, que neste trabalho variou de 
6,5 a 7,1 cm durante o teste, porém não foi significativo.  

Quando realizado este teste o que está envolvendo especificamente são as fibras 
colágenas mais espessas e que os ácidos aplicados foram o suficientes para acidificar e 
receber o agente curtente, no entanto, para os teste de rasgamento progressivo, o que 
conta muito é o outro tipo de fibras colágenas, que são as mais finas que proporcionam o 
amarração das fibras colágenas mais espessas. Para estas há necessidade de um maior 
período de tempo para que os ácidos penetrem mais eficientemente e facilite a reação do 
tanino vegetal, em especial os ácidos mais fracos. Pode ser observado isso nos resultados 
da Tabela 3. 

 
Tabela 2. Testes de resistência de tração e alongamento dos couros de tilápia do Nilo submetidas 
ao curtimento com diferentes tipos de ácidos. 

*Médias não diferem através do teste Tukey em 5% de probabilidade. 
 
 

Para a avaliação do rasgamento progressivo dos corpos de prova não ocorreram 
diferenças significativas entre os parâmetros de espessura (mm) dos couros em relação 
aos tipos de ácidos, ou seja, os ácidos não interferiram na espessura, na resistência ao 
rasgo (N/mm1) e força máxima aplicada (N) como observado na Tabela 3.  

Tabela 3. Testes de resistência de rasgamento progressivo dos couros de tilápia do Nilo 
submetidas ao curtimento com diferentes tipos de ácidos. 

*Médias com letras distintas na mesma coluna diferem através do teste Tukey em 5% de probabilidade. 

Tratamentos Espessura 
(mm) 

Força  
(N) 

Deformação 
(mm) 

Alongamento 
(%) 

Tração 
(N/mm²) 

ác. Acético   0,85±0,01* 132,67±1,94 70,91±3,2 118,25±5,42   15,46±0,2 

ác. fórmico  0,83±0,01 123,25±7,48 64,67±3,04 107,67±5,41 14,83±0,83 

ác. Muriático 0,81±0,03 136,42±5,69 69,30±1,59 114,75±1,95 16,75±1,09 

ác. fórmico+ sulfúrico 0,85±0,01 130,58±0,15 65,33±2,38 109,75±3,08 15,51±0,15 

ác.sulfúrico 0,85±0,01 130,72±0,01 68,34±0,63 113,75±0,92 15,74±0,08 

Valor de p. 0,917 0,8267 0,3853 0,4245 0,7735 

C.V. (%) 13,26 20,81 13,18 12,96 23,04 

Tratamentos  

Espessura 
 (mm) 

Rasgo  
(N/mm) 

Força Média  
(N) 

Força Máxima  
(N) 

Ác. Acético 0,84±0,02 82,32±6,53 52,92±5,61 b* 67,92±5,13 

Ác. Fórmico  0,81±0,01 85,07±3,78 55,91±2,62 ab 69,42±3,63 

Ác. Muriático 0,79±0,03 88,37±0,48 56,08±2,45 ab 70,00±3,05 

Ác. Fórmico+ Sulfúrico 0,84±0,02 100,97±12,12 68,33±9,80 a  83,66±10,61 

Ác. Sulfúrico 0,85±0,03 87,5±1,35 59,42±0,89 ab 74,25±1,2 

Valor de P. 0,6821 0,1269 0,0465 0,0732 

C.V. (%) 13,07 20,4 22,45 20,09 
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Já para a força média (N) ocorreu diferenças significativas, sendo de 52,92 (N) para 
o ácido acético e de 68,33 (N) para o uso da mistura dos ácidos fórmico e ácido sulfúrico, 
essa diferença deve ter ocorrido por serem ácidos extremamente diferentes em sua 
composição química. O melhor resultado foi para a mistura dos ácidos fórmico e sulfúrico, 
essa combinação mostra que quando na medida correta é possível atuar sobre as fibras 
sem prejudicá-las, auxiliando na combinação posterior do tanino com essas fibras, isto pode 
ser visualizado no resultado obtido no rasgamento, que apesar de não ter ocorrido diferença 
significativa, houve uma tendência a uma melhor resistência (100,97N/mm) comparado aos 
demais tratamentos e em especial ao com ácido acético (82,32 N/mm). Talvez se o tempo 
de píquel tivesse sido maior, os resultados para esse tratamento teriam sido muito 
melhores. Tudo indica que por ser um ácido mais fraco, necessitaria de maior tempo para 
ação deste sobre as fibras colágenas e consequentemente a ação do tanino sobre essas 
fibras. 

 Segundo Maluf (2010), os resultados obtidos no processo de curtimento devem-se 
a inúmeras etapas, mas em especial ao controle que se deve ter na etapa píquel, pois a 
concentração do sal deve ser verificada, devendo estar entre 4 – 6o baumé, onde permite 
a boa penetração do ácido na estrutura fibrosa da pele, ou seja, o tipo de ácido utilizado e 
o pH, que deve ser mensurado no decorrer do processo de curtimento, pois são 
fundamentais para a qualidade do produto final. 

 

 
Figura 4: Pele de tilápia do tratamento 5, onde foi utilizado o ácido sulfúrico. Algumas peles apresentaram 
essa liberação de massa, que na realidade são fibras colágenas desintegradas, gelatinizadas pela ação 
excessiva do ácido. Fonte: Os autores, 2019 

 
Ocorreu gelatinização das fibras colágenas em algumas peles do tratamento com 

utilização do ácido sulfúrico, sendo possível visualizar na Figura 4. Esse processo deve ter 
ocorrido por se tratar se um ácido forte, que em contato direto com as fibras causou uma 
reação de gelatinização.      

Em relação aos valores de pH, foram diferentes nos tratamentos, em relação ao tempo 
que é um fator importante para essa etapa de curtimento.  

No píquel a faixa de pH vai de 3,0 a 4,0, dependendo do agente curtente a ser utilizado. 
Portanto, abaixo do Ponto Isoelétrico, que se situa em torno de pH =5,0 nos couros, a 
adição de sal no píquel é necessária para evitar o intumescimento osmótico que ocorre 
nestas condições. Em pH próximo a 3, abaixo do ponto isoelétrico, a repulsão entre as 
cargas positivas (R-NH3) é muito intensa, provocando grande pressão osmótica, assim 

grande quantidade de água migrará para o interior da pele visando minimizar a repulsão 
entre as cargas positivas (Fava et al.,2005). 
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Segundo Souza (2004), durante a etapa de píquel para o curtimento com taninos 
vegetais, o pH deve variar entre 4,0 - 5,6, porque nesta faixa, a afinidade do agente curtente 
(tanino vegetal) para com a proteina é mínima, permitindo assim que o agente curtente 
penetre mais rapidamente devido à baixa reatividade com as fibras. Dessa forma, o 
resultado no processo de penetração e absorção dos agentes curtentes são mais eficientes, 
porteriormente necessitando apenas a fixação destes nas fibras, com adição de ácido para 
reduzir mais o pH e ocorrer as fixação dos curtentes (tanino vegetal). 

 
4. CONCLUSÃO.  

Conclui-se que os diferentes ácidos utilizados na etapa de píquel podem ser 
utilizados, necessitando ser reconsiderado apenas o tempo para estabilização do pH do 
píquel, em função dos diferentes ácidos, em especial os ácidos mais fracos necessitando 
de um maior período comparado aos mais fortes. Nessas condições pode-se dizer que os 
ácidos não interferiram na qualidade de resistência dos couros, podendo-se utilizar 
qualquer um dos ácidos, porém com precauções, pois os mais fortes podem levar a uma 
gelatinização das fibras colágenas da pele. 
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