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Resumo 

O objetivo do trabalho foi avaliar a resistência de couros de tilápia do Nilo curtidos com diferentes agentes 
curtentes e submetidos ao tingimento com corantes naturais. Seguiu-se um esquema fatorial 2x4, onde 
avaliou-se dois tipos de curtentes (1=Cromo e 2=tanino vegetal) e quatro tipos de colorações com uso de 
corantes naturais (1=sem corante, 2= com açafrão, 3=colorau e 4=amora desidratada). Não interação dos 
agentes curtentes e dos corantes naturais, assim como efeito apenas dos corantes nos couros para os 
parâmetros avaliados de rasgamento progressivo, tração e alongamento. Todavia, no teste de tração e 
alongamento quando o fator  agente curtente foi analisado em separado, observou-se que houve diferenças 
significativas para os parâmetros força, deformação, alongamento e tração, pois os couros curtidos com sais 
de cromo apresentaram uma maior resistência, cujos valores foram de 137,42 N, 55,07mm, 91,78% e 12,41 
N/mm², respectivamente, para esses parâmetros. Conclui-se que a utilização dos corantes naturais não 
interferiu na qualidade dos couros, porém o agente curtente definiu a qualidade de resistência dos couros, 
sendo que o tanino vegetal proporcionou menor resistência aos couros, mas todos os couros independentes 
do agente curtente aplicado estavam aptos para ser utilizados na indústria do vestuário. 

 
Palavras-chave: Oreochomis niloticus; Resistência; Tração e alongamento; Testes físico-
mecânicos. 
 
1         INTRODUÇÃO 
 

A produção de tilápia vem crescendo com o passar dos anos, devido à sua 
adaptabilidade ao clima tropical do país. Em 2010, a tilápia (Oreochromis niloticus) 
representou 39,42% da produção total de pescados em aquicultura de água doce no 
Brasil, aproximadamente 155 mil toneladas (MPA, 2012). O principal produto 
comercializado é o filé, assim os resíduos gerados da industrialização da tilápia (cabeça, 
escamas, vísceras, espinhas, nadadeiras e pele) representam cerca de 65% (BOSCOLO 
et al., 2007).  

A pele representa de 4,5 a 14% do peso total do peixe e teria como opção ser 
aproveitada para a indústria coureira (SOUZA & SILVA, 2005). A composição das peles 
varia com a espécie de peixe. Todavia, todas são compostas por proteínas, lipídios, 
glicídios, sais minerais e água (FRANCO, 2007). No processo de curtimento, a natureza 
fibrosa da pele é mantida, porém as fibras são previamente separadas pela remoção do 
tecido interfibrilar e pela ação de produtos químicos. Após a separação das fibras e a 
remoção do material interfibrilar, as peles são tratadas com substâncias denominadas 
curtentes, que as transformam em couros preservados dos ataques microbianos 
(HOINACKI, 1989; SOUZA, 2004). Portanto, a estabilidade do couro pode ser atribuída ao 
forte entrelaçamento das fibras de colágeno da pele com o agente curtente (REICH, 
2005). Dentre os agentes curtentes mais utilizados atualmente, destacam-se os sais de 
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cromo, porém devido ao aumento da conscientização sobre o ambiente e a saúde, estes 
vêm perdendo seu lugar para os taninos vegetais (KANTH et al., 2009). 

No curtimento, a pele é submetida a determinadas etapas com utilização de 
produtos químicos ou vegetais. Após essas etapas a pele se transforma em material 
imputrescível e com qualidades físico-mecânicas (SOUZA, 2013). Segundo Cardoso 
(2008), os peixes mais utilizados para o aproveitamento da pele são: tilápia, pescada 
amarela, salmão, dourado, matrinxã, pacu e tainha. 

O uso de curtentes minerais, como o cromo, taninos sintéticos, ou a reação deles 
podem trazer danos ao homem e ao meio ambiente, por isso vários países têm dado 
preferência a couros curtidos com taninos vegetais, que são constituídos por polifenóis. 
Esses taninos são geralmente encontrados em várias partes do vegetal como, caule, 
folha, sementes e madeira (PAES, 2006). 

Segundo LOVO & ROSA (2008), o curtimento realizado a partir de taninos vegetais 
tem como principais benefícios o fato do processo não danificar tanto o meio ambiente, 
não provocar reações alérgicas, possuir maior poder de absorção, alcançar maior brilho 
no acabamento final, apresentar as melhores características e os resíduos de sua 
produção são degradáveis e servem para uso em compostagens na produção de adubo. 

O couro de tilápia do Nilo possui um elevado valor econômico (Souza, 2004), isso 
ocorre devido a diversos fatores, como a presença das lamélulas onde são inseridas as 
escamas na pele do peixe, que geram uma flor de couro característica para a espécie, a 
qualidade desse couro, já que ele possui alta elasticidade e alongamento, além de uma 
boa resistência ao rasgo e a oferta em pequena escala dele, já que são poucos os 
curtumes que processam as peles desses animais (GODOY et al., 2010). Esse produto é 
destinado principalmente para a indústria do vestuário nas confecções de bolsas, sapatos 
e botas e para a indústria de móveis e decoração.  

O objetivo deste trabalho foi realizar o processo de curtimento de peles de tilápia 
(Oreochromis niloticus) a partir de diferentes agentes curtentes e corantes naturais, além 
de realizar testes físico-mecânicos e sensorial nos couros para avaliar a resistência e sua 
aceitação. 

 
2        MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no laboratório de processamento de peles de peixes e 
demais espécies de pequeno e médio porte, na Fazenda Experimental de Iguatemi (FEI), 
pertencente a Universidade Estadual de Maringá (UEM).  

As peles de tilápia do Nilo utilizadas foram provenientes do abatedouro Smart-fish 
da cidade de Rolândia- PR, as mesmas foram transportadas congeladas. As peles 
congeladas, 8 kg, foram colocadas em recipiente com água à temperatura ambiente 
(28°C) para facilitar o descongelamento.   As peles foram descongeladas e submetidas a 
etapa de caleiro por 6 dias, como uma forma de conservar as peles até o momento de 
realização do curtimento.  

Para o processo de curtimento foi utilizada a metodologia descrita por Souza 
(2004), com modificações, não passando pela etapa de remolho e descarne. A etapa de 
caleiro (3% cal, 0,5% tensoativo e 8% dermaphel plus®) foi superior (6 dias) ao 
recomendado pela literatura, desencalagem (2% sulfato de amônia, 0,5% tensoativo, 4% 
dekalon®), purga (0,5% Rohapon NPB®, 0,5% tensoativo), desencalagem (2% dekalon®, 
0,5% tensoativo), piquel (95g/L de sal, atingindo 8º baumé, 3% acido fórmico, pH 3,0).  

Antes da etapa de curtimento as peles foram divididas em dois lotes, no primeiro 
lote foi utilizado 10% de Kromium PP como agente curtente, já no segundo lote foi 
utilizado 10% de tanino vegetal como agente curtente. Após 12h foram realizadas as 
etapas de basificação (1,5% bicarbonato de sódio) e neutralização (1,5% bicarbonato de 
sódio).  
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O momento em que se antecedeu a etapa de recurtimento e tingimento, os couros 
provenientes dos dois diferentes agentes curtentes, foram divididos em 8 tratamentos, 
para a adição ou não dos corantes naturais (4%), sendo eles, tratamento 1= couro curtido 
com sais de cromo sem corante, tratamento 2= couro curtido com sais de cromo colorido 
com açafrão, tratamento 3= couro curtido com sais de cromo colorido com colorau, 
tratamento 4= couro curtido com sais de cromo colorido com farinha de amora 
desidratada, tratamento 5= couro curtido com tanino vegetal sem corante, tratamento 6= 
couro curtido com tanino vegetal colorido com açafrão, tratamento 7= couro curtido com 
tanino vegetal colorido com colorau e tratamento 8= couro curtido com tanino vegetal 
colorido com farinha de amora desidratada. O período foi de 12h nesta solução. Após, os 
couros já em fulões separados, foram submetidos as etapas de engraxe (4% superderma 
GA®, 4% superderma GW®) e fixação (2% ácido fórmico) por 30 minutos, secagem (à 
sombra) e Amaciamento (manual). 

                  
 
Figura 1. Couros de tilápia do Nilo curtido com  sais de cromo e coloridos com: (A) sem corante; (B) com 
açafrão; (C) com colorau; (D) com farinha de amora desidratada; os demais couros curtidos com tanino 
vegetal (Weibull) e coloridos com: (E) sem corante; (F) com açafrão; (G) com colorau; (H) com farinha de 

amora desidratada.  

 
Finalizado o processo de curtimento, secagem e amaciamento dos couros (Figura 

1), foram retirados os corpos de prova de 12 couros (n=12), para cada tratamento, no 
sentido longitudinal ao comprimento do corpo do peixe, com o auxílio de facas de cortes 
específicas e um balacim e posteriormente foram determinadas as resistências dos 
couros. Os testes realizados foram de resistência à tração e alongamento (ABNT – NBR 
11041, 1997) e determinação do rasgamento progressivo (ABNT – NBR 11055, 2005). Os 
corpos de prova foram acondicionados em um ambiente climatizado a 23ºC e 50% de 
umidade relativa do ar por 24 horas (ABNT - NBR 10455, 2005) e determinadas às 
medidas de espessura com auxílio do espessímetro (ABNT – NBR 11062, 1997), em dois 
pontos de cada corpo de prova. Para os testes de resistência ao rasgamento progressivo, 
tração e alongamento foi utilizado o dinamômetro da marca EMIC, com velocidade de 
afastamento entre cargas de 100 ± 20 mm/min e carga de força de 200 kgf/cm2. 

O delineamento experimental foi inteiramente ao acaso em um esquema fatorial 
2x4, sendo dois curtimentos (sais de cromo e tanino vegetal) e aplicação de quatro 
corantes (sem corante, açafrão, colorau e amora). Os resultados das variáveis analisadas 
foram apresentados como média ± desvio padrão para cada tratamento testado. Para 
comparar os tratamentos foi utilizada ANOVA seguido de teste de comparações múltiplas 
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(Tukey 5%). Para todas as análises foi utilizado o programa SAS Inst. Inc., Cary, NC, USA 
(2000).  

 
3        RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados do teste de rasgamento progressivo (Tabela 1) apontam que não 
houve efeito de interação, entre os tipos de curtentes e os corantes utilizados, para algum 
dos parâmetros avaliados (espessura, força máxima e rasgo). Não houve, também, 
diferenças significativas entres os dois diferentes tipos de curtentes sais de cromo e 
tanino vegetal, e para os quatro tipos de colorações, sem corante, açafrão, colorau e 
farinha de amora desidratada, quando analisados isoladamente como dois fatores. 

 
Tabela 1. Rasgamento Progressivo de couros de tilápia do Nilo curtidos com sais de cromo e 
tanino vegetal, submetidos a coloração com diversos corantes naturais. 

Couros Espessura 
(mm) 

Força 
Máxima (N) 

Rasgo 
(N/mm) 

Cromo Sem corante 1,11±0,02¹ 54,50±1,14 47,15±2,11 
 Açafrão 1,11±0,02 62,83±7,19 52,89±3,63 
 Colorau 1,19±0,06 48,16±7,48 42,76±6,50 
 Amora 1,16±0,03 64,16±8,52 55,50±6,24 
Tanino Sem corante 1,15±0,02 61,00±5,36 56,50±7,32 
 Açafrão 1,19±0,06 47,16±8,48 42,02±7,24 
 Colorau 1,07±0,06 52,33±3,31 45,85±3,41 
 Amora 1,08±0,05 55,00±0,64 51,50±2,24 

Efeitos principais 

Curtente Cromo 1,16±0,03 57,41±1,76 49,57±0,31 
 Tanino 1,10±0,03 53,87±1,78 48,94±0,32 

Corante Sem corante 1,12±0,01 57,75±2,10 51,86±2,60 
 Açafrão 1,15±0,02 55,00±0,65 47,45±1,81 
 Colorau 1,12±0,01 50,25±5,45 44,29±4,97 
 Amora 1,13±0,02 59,58±3,93 53,41±4,15 

Probabilidades 

Curtente  0,2068 0,3440 0,8391 
Corante  0,9788 0,3202 0,1675 
Interação  0,6444 0,1202 0,1321 

C.V.² (%)  14,17 23,02 21,97 
¹ Médias ± desvio padrão, seguidas de letras minúsculas distintas na mesma coluna diferem pelo teste de 
Tukey a 5% de probabilidade; C.V.= Coeficiente de Variação. 
 

A espessura média para todos os tratamentos no teste de rasgamento progressivo 
foi de 1,12 mm, em outros trabalhos como o de Yoshida et al. (2016) e o de Franco et al 
(2013) onde se avaliaram, também, couros de tilápia do Nilo curtidos, tanto com sais de 
cromo, como com taninos vegetais, observam-se valores médios para espessura do couro 
que variam de 0,65 a até 0,85 mm, sendo evidente que os valores encontrados pelo 
presente trabalho são superiores aos encontrados pelos autores já mencionados. Fato 
esse explicado pela idade dos animais ao abate, já que nos trabalhos citados as peles 
utilizadas para o curtimento foram de tilápias do Nilo mais novas e consequentemente 
menores e os animais utilizados neste estudo eram animais reprodutores, com pesos ao 
abate maiores, cima de 1kg e consequentemente uma pele mais espessa. 

Em relação ao rasgo os couros não apresentaram diferenças significativas entre os 
diferentes agentes curtentes, tampouco entre os diversos corantes utilizados para a 
coloração, além de não haver interação entre os dois fatores para esse parâmetro (Tabela 
1). O rasgo médio observado para todos os tratamentos foi de 50,01 N/mm. Segundo 
Souza e Silva (2005) ao utilizar sais de cromo e taninos vegetais nas etapas de 
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curtimento e recurtimento em couros de tilápia do Nilo com peso médio de 800g, os 
couros apresentam diferenças significativas para o rasgo quando utilizou esses dois 
agentes curtentes, os mesmos autores apontam que couros curtidos e recurtidos com sais 
de cromo apresentaram uma resistência ao rasgo de 91,23 N/mm, já couros curtidos e 
recurtidos com taninos vegetais uma resistência de 34,5 N/mm para este mesmo 
parâmetro.  

A resistência ao rasgo encontrado no presente trabalho foi de 50,01 N/mm, é um 
valor intermediário ao citado por Souza e Silva (2005), em relação aos dois tipos de 
agentes curtentes avaliados, isso pode ser em função das peles utilizadas neste 
experimento serem de peixes com maior peso (acima de 1kg de peso vivo). Isto deve ter 
influenciado na resistência, ou até mesmo a técnica aplicada atualmente, tanto para sais 
de cromo como a de tanino, tenham sido melhorada com o decorrer dos anos. Isso 
alterando tipos de produtos químicos, concentrações, tempo utilizado em cada etapa, 
entre outros, os autores não mencionam detalhes específicos sobre o processo. De 
acordo com Souza (2011) existem vários fatores que influenciam na qualidade resistência 
dos couros. Analisando também alguns trabalhos já publicados como o de couro de pacu 
(Piaractus mesopotamicus), Souza (2003) relatou que o valor do rasgamento progressivo 
foi  15,66 N/mm. para couro de piavuçu (Leporinus macrocephalus) 8,45 N/mm, pacu 
prata (Mylossoma sp) 36,51 N/mm e piraputanga (Brycon hilarii) 8,16 N/mm para o 
mesmo parâmetro (rasgamento progressivo). Todos estes couros analisados pelos 
autores relacionados apresentaram menor resistência ao rasgamento progressivo quando 
comparado com o encontrado para salmão (105,69 N/mm) relatado por Yoshida et al. 
(2016). Isto pode estar associado à técnica de curtimento, a espessura da pele dos 
animais e, sobretudo a estrutura  histológica, ou seja, a direção e orientação das fibras 
colágenas. 

Não houve interação entre os agentes curtentes e os corantes naturais utilizados 
no teste de tração e alongamento (Tabela 2). Entretanto, quando o fator curtente é 
analisado em separado observa-se que houve diferenças significativas para os 
parâmetros força, deformação, alongamento e tração, já a utilização de quatro diferentes 
tipos de corantes não influenciou na qualidade do couro. 
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Tabela 2. Tração e alongamento de couros de tilápia do Nilo curtidos com sais de cromo e tanino 
vegetal, submetidos a coloração com diversos corantes naturais. 

Couros Espessura 
(mm) 

Força (N) Deformação 
(mm) 

Alongamento 
(%) 

Tração 
(N/mm²) 

Cromo Sem corante 1,15±0,01 113,57±11,69 51,71±0,43 86,15±0,90 10,11±0,49 
 Açafrão 1,18±0,03 148,42±23,16 58,85±6,71 97,71±10,66 12,79±2,19 
 Colorau 1,13±0,02 138,42±13,16 54,85±2,71 91,57±4,52 12,62±2,02 
 Amora 1,06±0,09 149,28±24,02 54,81±2,67 91,71±4,66 14,12±3,52 
Tanino Sem corante 1,09±0,06 126,43±1,17 51,43±0,71 86,00±1,05 11,18±0,58 
 Açafrão 1,18±0,03 78,71±46,55 39,00±13,14 65,85±2,12 6,48±4,12 
 Colorau 1,20±0,05 86,85±38,41 44,43±7,71 74,00±13,05 7,41±3,19 
 Amora 1,24±0,09 124,57±0,69 47,14±5,00 78,57±8,48 10,13±0,47 

Efeitos principais 

Curtente Cromo 1,13±0,02 137,42±12,16a² 55,07±0,43a 91,78±4,73a 12,41±1,181a 
 Tanino 1,16±0,01 104,14±21,12b 45,50±6,64b 76,10±10,95b 8,80±1,80b 

Corante Sem corante 1,12±0,03 120,00±5,25 51,57±0,57 86,07±0,98 10,64±0,04 
 Açafrão 1,15±0,01 113,57±11,69 48,92±3,22 81,78±5,27 9,63±0,97 
 Colorau 1,16±0,01 112,64±12,62 49,64±2,50 82,78±4,27 10,01±0,59 
 Amora 1,15±0,01 136,92±11,66 51,00±1,14 85,14±1,91 12,12±1,52 

Probabilidades 

Curtente  0,5091 0,0144 0,0031 0,0034 0,0050 
Corante  0,9155 0,5344 0,9252 0,9265 0,5203 
Interação  0,2629 0,1462 0,1727 0,1896 0,1822 

C.V. (%)  15,72 39,09 22,02 21,84 44,29 

¹ Médias ± desvio padrão, seguidas de letras minúsculas distintas na mesma coluna diferem pelo teste de 

Tukey a 5% de probabilidade; C.V.= Coeficiente de Variação. 

 
A força aplicada no teste de tração e alongamento para os couros curtidos com 

sais de cromo foi superior a força aplicada nos couros curtidos com taninos vegetais, 
137,4 N e 104,14 N, respectivamente (Tabela 2). Já no trabalho de Souza el al. (2006) as 
forças encontradas nesse teste foram de 80,33 N para couros de tilápias curtidos com 
cromo, e de 60,94 N para couros curtidos com uma combinação de taninos fenólicos, 
aldeído glutárico e cloreto básico de alumínio (bioleather). Os valores encontrados pelo 
presente trabalho são superiores, independente do tipo de curtimento, quando 
comparados com os observados pelos autores citados.  

A avaliação da deformação e do alongamento do couro é de extrema importância 
para a determinação da finalidade desse couro, ou seja, um couro mais elástico tende a 
ser mais fácil o seu emprego na produção de roupas, entretanto, couros com aspectos 
mais rígidos e armados, tendem a ser melhor empregados na confecção de botas de 
trabalho (Souza, 2004). Por isso, é tão relevante a avaliação da utilização dos diferentes 
agentes curtentes para o curtimento do couro de tilápia, já que os sais de cromo e os 
taninos vegetais geram características diferentes nos couros. Observa-se que quando foi 
utilizado sais de cromo no processo de curtimento a deformação do couro foi de 55,07 
mm, enquanto com tanino vegetal foi de 45,50 mm, valor bem inferior ao com sais de 
cromo (Tabela 2). Os couros curtidos com tanino vegetal tendem a apresentar menor 
elasticidade quando comparados aos com sais de cromo. Isto pode ser visualizado 
também na Tabela 2, onde os couros curtidos com sais de cromo apresentaram 91,78% 
de alongamento e os com tanino vegetal 76,10%. 

Segundo a Indústria del Cuero de Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (1976), para a confecção do vestuário o couro bovino deve 
apresentar um alongamento de no mínimo 60%. Os couros de tilápia do Nilo curtidos com 
sais de cromo e tanino vegetal deste experimento apresentaram valores de alongamento 
(91,78% e 76,10%) superiores ao mínimo estabelecido, sendo assim, os couros de 
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tilápias obtidos, independente do curtimento ou corante utilizados, são aptos para o uso 
na indústria do vestuário.  

Comparando a elasticidade dos diferentes couros, através do teste do 
alongamento, nota-se uma variação muito grande. YOSHIDA et al.(2016) relataram 
couros de cachara com 58,93 %, de salmão de 111 %  e tilápia de 92,12 %, essa variação 
pode estar diretamente associada a espécie de peixe, em função da dua distribuição e 
orientação dos feixes de fibras colágenas ou até mesmo quanto a técnica aplicada no 
processo de curtimento, envolvendo desde os agentes curtentes, concentrações dos 
diferentes produtos utilizados, tempo dentro de cada etapa, pH, temperatura entre outros 
fatores. 

Em relação a resistência à tração os couros curtidos com sais de cromo 
apresentaram maior resistência de 12,41 N/mm² comparados aos curtidos com tanino 
vegetal (8,80 N/mm²). As características físico-mecânicas também podem ser melhoradas 
pela ação do engraxe, propiciando maior resistência à tração e elongação. GUTTERRES 
(2001) afirma que as substâncias engraxantes são, ao lado das de ação curtente, 
componentes principais incorporados à estrutura da pele em termos de massa durante a 
fabricação do couro, proporcionando dessa forma maior resistência.  De acordo com 
Hoinacki (1989) para a confecção de calçados exige-se no mínimo a resistência à tração 
de 17,65 N/mm². Portanto, como já foi dito esses couros podem ser destinados para a 
indústria do vestuário na confecção de roupas e até mesmo os diferentes acessórios 
como bolsas, onde não se tem um padrão de resistência para sua aplicação. 
 
4        CONCLUSÃO 
 

Os couros curtidos com cromo apresentaram uma melhor força de tração, 
deformação e elongação, independente do corante utilizado. Não houve efeito de 
interação entre os curtentes e os corantes utilizados nos couros.  

Esse tipo de resíduo de filetagem, as peles de tilápia, possui potencial para ser 
utilizado na indústria do vestuário e artefatos em geral. 
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