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Resumo 

O presente trabalhou tem como objetivo avaliar a possibilidade de utilização de farelo 
de couro curtido com tanino, resíduo do processamento do couro, como adsorvente 
alternativo para remoção de dois corantes distintos utilizados no processamento do 
couro: Acid Brown 432 e Acid Blue 193. O estudo teve como premissa utilizar o material 
adsorvente na sua forma bruta gerada durante o processamento das peles em couro, sem 
ter passado por nenhum beneficiamento que melhorasse suas características 
adsorventes. Para isso, foram realizados ensaios de adsorção seguindo um planejamento 
experimental 23, onde foram avaliados três fatores em dois níveis distintos: pH da solução 
de corante (pH 3 e pH 8), massa de adsorvente utilizada (0,2 g e 0,8 g) e temperatura do 
ensaio (25°C e 50°C). A avaliação da remoção dos corantes foi obtida via método 
espectrofotométrico. Para tal, foi realizada uma varredura dos corantes no espectro 
visível a fim de determinar os comprimentos de onda de máxima absorção. Após, foram 
elaboradas as curvas de calibração para cada uma das soluções de corante utilizadas. Os 
ensaios seguiram condições pré-estabelecidas, sendo: concentração inicial de corante de 
100 ppm, próxima à encontrada em efluentes reais de curtumes, tempo de ensaio de 24 h 
e agitação de 150 rpm. Os resultados obtidos foram avaliados via análise de variância a 
fim de determinar os fatores que influenciam significativamente no processo de adsorção 
envolvendo os materiais de estudo. A condição ideal encontrada foi com pH 3, massa = 
0,8 g e temperatura = 25°C. Nessa condição, os valores de percentual de remoção (R) e 
capacidade de adsorção (q) obtidos para o corante Acid Brown 432 foram R = 54,3 % e q = 
6,8 mg.g-1 e para o corante  Acid Blue 193 foram R = 76,7 % e q = 9,6 mg.g-1. Os resultados 
obtidos se mostraram promissores no uso de farelo de couro curtido com taninos como 
adsorvente de corantes. 
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1 Introdução 

A indústria de couros é um segmento empresarial com importante função no 

desenvolvimento econômico do país. Movimenta anualmente cerca de U$ 3 bilhões. 

Esses números devem-se ao fato do Brasil ser dono do maior rebanho comercial bovino 

do mundo e figura entre os cinco grandes produtores globais de couro. Estão instalados 

aproximadamente 310 curtumes e fábricas que geram mais de 40 mil empregos diretos 

(CICB, 2019). Os curtumes se encarregam do processamento do couro animal com o 

objetivo de fornecer, por exemplo, o couro acabado para a fabricação de diversos 

produtos finais, como calçados, móveis e estofamentos de automóveis (CUNHA, 2011). 

Embora seja uma tecnologia já consolidada, a atividade de processamento de peles 

em couro demanda grandes quantidades de água durante suas etapas, pois grande parte 

é conduzida com a pele submersa, gerando assim uma grande quantidade de efluentes 

altamente nocivos ao meio ambiente. Também são gerados diversos resíduos sólidos 

durante o processo, tais como aparas, serragem e lodos de estação de tratamento 

(CUNHA, 2011). 

Uma das etapas responsáveis pela geração de efluentes nocivos é a etapa de 

acabamento molhado do couro. Nessa etapa, são adicionados diversos produtos que 

conferem o aspecto final desejado ao couro, desde corantes para tingimento até óleos e 

engraxantes para conferir maciez ao produto final. Os produtos químicos utilizados nessa 

etapa, tais como agentes recurtentes, surfactantes e corantes formam um efluente de 

baixa degradabilidade e de relativa toxicidade (PICCIN et al., 2016).  

Grande parte dos corantes utilizados durante a etapa de tingimento são corantes 

azoicos, que contêm uma ligação dupla entre nitrogênios (-N=N-), geralmente 

acompanhados de grupos aromáticos. Essa classe de corantes oferece toxicidade aos 

corpos aquáticos devido à liberação de grupos amina aromáticos, os quais não são 

facilmente biodegradáveis por microrganismos (YAGUB et al., 2014). Também não são 

removidos facilmente por técnicas convencionais de tratamento de efluentes, sendo a 

adsorção uma opção promissora devido à eficiência do processo e simplicidade de 

operação (MELLA et al., 2017). 
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Um dos aspectos que torna o processo de adsorção oneroso, em geral, é o custo do 

material adsorvente, uma vez que o material mais utilizado é o carvão ativado que, 

embora possua uma ótima capacidade de remoção, envolve todo o processo de obtenção 

e produção. Com isso, vários estudos são realizados visando buscar materiais alternativos, 

tais como resíduos, que possam servir de adsorvente para remover poluentes, tais como 

corantes, de efluentes (AMRAN et al., 2011). 

Com base nisso, o presente trabalho visa avaliar a possibilidade de utilização de farelo 

de couro curtido com tanino, oriundo da etapa de rebaixamento do processamento de 

couro, como adsorvente para dois corantes distintos: o Baygenal® Azul Escuro 2S (Acid 

Blue 193) e Baygenal® Brown EM-R (Acid Brown 432). Um ponto importante do trabalho é 

a utilização do material adsorvente na forma em que é gerado na indústria. Não sendo 

realizado nenhum processo de beneficiamento que possa melhorar as características. 
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2 Revisão Bibliográfica 

2.1 Indústria do couro e os resíduos gerados 

A Indústria do couro é uma das mais antigas do mundo. O uso de utensílios de couro 

remonta à pré-história, utilizados como recipientes, vestimentas, sandálias, etc. Os 

métodos de transformação da pele em couro evoluíram ao longo do tempo passando 

desde a transformação com uso de graxas e óleos animais (400.000 a.C.), pelo curtimento 

vegetal e mineral (8.000 a.C.), chegando às tecnologias utilizadas atualmente. Com o 

crescimento da população, o aumento da demanda pelo couro e seus produtos levou ao 

estabelecimento de grandes curtumes comerciais (DURAI; RAJASIMMAN, 2011). O 

curtimento é o processo físico-químico que converte a pele de animais em um produto 

estável e imputrescível denominado couro (LOFRANO et al., 2013). 

O Brasil possui o maior rebanho bovino comercial do mundo, fazendo com que o setor 

coureiro possua grande importância para a economia, uma vez que a pele animal, que é 

matéria-prima para o setor, é subproduto da indústria frigorífica. O setor coureiro conta 

com 310 plantas curtidoras, 2.800 indústrias de componentes para couro e 120 fábricas 

de máquinas e equipamentos, gerando mais de 40.000 empregos diretos e movimenta 

US$ 3 bilhões a cada ano (CICB, 2019). Porém, a importância comercial do setor tem 

como contrapartida as questões ambientais relativas aos resíduos gerados durante o 

processo de curtimento, tanto na forma de resíduos sólidos como na forma de efluentes 

líquidos (PICCIN, 2013). 

2.1.1 Processamento do couro e resíduos gerados 

O processo responsável por transformar a pele salgada ou verde em couro pode ser 

dividido em três fases principais (ribeira, curtimento e acabamento), cada fase dividida 

em diversas operações (DETTMER, 2012): 

a) Ribeira – Operações em meio aquoso que buscam limpar e preparar a pele 

para o curtimento, sendo elas: pré-descarne, remolho, depilação/caleiro, 

descarne, divisão, desencalagem, purga, píquel; 

b) Curtimento – Operação na qual o agente curtente é adicionado e reage com a 

proteína da pele, conferindo resistência à putrefação e estabilização química e 

hidrotérmica do material; 
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c) Acabamento – Fase na qual o couro recebe produtos que irão conferir suas 

características finais, tais como cor, firmeza e maciez, dependendo da 

aplicação. As etapas presentes são: desacidulação, recurtimento, tingimento e 

engraxe. 

A Figura 1 ilustra o fluxograma de processamento das peles em couro. 

Figura 1 – Fluxograma do processamento do couro e resíduos gerados durante o 
processo. 

 

Fonte: Adaptado de (AGUSTINI, 2014) (RS – Resíduo sólido) 
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Como grande parte das operações de processamento do couro são realizadas em 

meio aquoso, há uma grande geração de efluentes com diferentes características, que 

variam conforme a etapa do processo em que foram gerados. Os efluentes provenientes 

dos curtumes são tratados em estações de tratamento de efluentes (ETEs) que 

geralmente compreendem um pré-tratamento, tratamento mecânico e físico-químico 

(primário), tratamento biológico (secundário). A etapa de tingimento presente no 

processamento do couro requer grandes quantidades de água. Essa etapa confere alguns 

aspectos do couro, como a cor e uniformidade da superfície, que são as primeiras 

características a serem vistas pelo consumidor. Atualmente, a maioria dos corantes 

usados nessa etapa tem sua coloração devido ao cromóforo azo. Cerca de 70% dos 

corantes têxteis listados na literatura são corantes azo. Os efluentes gerados nessa etapa 

apresentam dificuldade no tratamento devido à presença desses corantes (GOMES; 

PICCIN; GUTTERRES, 2016). A Figura 2 mostra um fluxograma dos tratamentos 

convencionais utilizados nas plantas de tratamento de efluente de curtumes. 

Figura 2 – Fluxograma das etapas do tratamento de efluentes gerados no processamento 
do couro. 

 

Fonte: (ANANIAS; PACCA, 2009) 
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Embora os tratamentos convencionais apresentem boa eficiência de remoção de 

matéria orgânia, sólidos dissolvidos, DQO, diversos estudos têm sido realizados visando 

melhorar a qualidade do efluente final. Essa melhora pode ser relacionada a todo o 

processo ou para eliminar contaminantes específicos, como os presentes nos efluentes de 

tingimento. Dentre esses estudos podemos citar: 

a) Ozonização: clivagem das ligações dos compostos cromóforos utilizando 

ozônio como agende oxidante (VIEIRA; MISTURA; FOLETTO, 2019); 

b) Oxidação fotocatalítica: envolve a ativação de um semicondutor (em geral 

TiO2) por meio de luz artificial ou solar (SANDOVAL; HERNÁNDEZ-VENTURA; 

KLIMOVA, 2017); 

c) Descoloração utilizando fungos: fungos de podridão branca produzem 

enzimas que podem degradar certos tipos de corantes (ORZECHOWSKI et al., 

2018); 

d) Cavitação hidrodinâmica combinada com processos oxidativos: o efluente 

contendo corante é forçado a passar por um tubo do tipo venturi onde ocorre 

a cavitação e consequente degradação da estrutura do corante (RAJORIYA; 

BARGOLE; SAHARAN, 2017); 

e) Adsorção: acúmulo de uma substância na interface entre duas fases (líquido-

sólido ou gás-sólido). Sendo a substância que acumula chamada de adsorbato 

e a matriz sólida onde ocorre esse acumulo é denominada adsorvente (MELLA 

et al., 2017). 

Durante o curtimento e processamento do couro são gerados diversos resíduos 

sólidos, sendo eles: resíduos não curtidos como carnaça, aparas não caleadas, aparas 

caleadas e aparas do couro dividido; resíduos sólidos curtidos, constituídos por aparas do 

couro curtido, pó de lixadeira e serragem da operação de rebaixamento e por fim o lodo 

gerado na estação de tratamento de efluentes (ANANIAS; PACCA, 2009). Os resíduos 

sólidos são encaminhados para aterros de resíduos industriais perigosos (ARIP). O Quadro 

1 apresenta uma descrição dos principais resíduos sólidos gerados em cada etapa de 

processamento do couro. 
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Quadro 1 – Descrição dos resíduos sólidos gerados durante as etapas do processamento 
do couro 

 

Fonte: (ANANIAS; PACCA, 2009) 

Embora seja uma alternativa para o curtimento com cromo, o uso de taninos no 

curtimento ainda traz riscos ao meio ambiente. Isso devido à natureza dos compostos e 

do fato de reagir de maneira mais fraca com o colágeno, mantendo assim sua reatividade 

em relação às proteínas. Desta forma, os polifenóis, que compõem a maioria dos taninos 

vegetais, causa inibição na atividade de bactérias responsáveis por degradar esse tipo de 

resíduo (COVINGTON, 2009). 

2.2 Corantes 

As classes de corantes frequentemente utilizadas na indústria têxtil/couro incluem 

corantes ácidos, básicos, diretos, dispersivos, mordentes, reativos, de enxofre, azoicos, 

etc. A Tabela 2 mostra a estrutura de alguns corantes comerciais. Dentre os 12 diferentes 

tipos de cromóforos, grande parte pertence aos grupos azo (fenilazobenzeno) e 

antraquinona. Corantes azoicos, caracterizados pela ligação dupla entre nitrogênio (-

N=N), contam por cerca de 70% de todos os corantes têxteis produzidos. Tanto a cor, 

como a intensidade de um corante pode ser modificada com a introdução de um 

auxocromo à molécula de corante azoico (Tabela 3). (HAO; KIM; CHIANG, 2000) 
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Tabela 1 – Estrutura de corantes comerciais 

 

Fonte: Adaptado de: (HAO; KIM; CHIANG, 2000) 

Tabela 2 – Variação de coloração de azo compostos devido à presença de um auxocromo 

 

Fonte: Adaptado de: (HAO; KIM; CHIANG, 2000) 

Nome Genérico (C.I. Nro.) Estrutura 

Corantes ácidos 

Corantes diretos 

Corantes dispersivos 

Corantes vat 

Estrutura Cor Observada 

Amarelo esverdeado 

Amarelo 

Vermelho 

Azul 

Auxocromo 
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Em presença no meio aquático, corantes podem afetar a atividade fotossintética 

devido à redução na penetração da luz e podem oferecer toxicidade a algumas espécies 

da vida marinha devido à presença de metais, compostos aromáticos, entre outros. 

Compostos azoicos oferecem alta toxicidade devido à formação de aminas aromáticas 

após a clivagem da ligação dupla (-N=N) (YAGUB et al., 2014). 

Devido à tóxicidade dessas substâncias, diversos métodos e tecnologias para remover 

corantes oriundos de diferentes fontes  têm sido amplamente estudados. 

2.3 Adsorção 

O processo de adsorção pode ser classificado em dois diferentes tipos: sorção química 

e sorção física, sendo a força de ligação da primeira muito mais forte do que a segunda, 

associada a fortes ligações químicas entre as moléculas ou íons presentes no adsorvato e 

no adsorvente. A adsorção física é caracterizada por interações de van der Waals entre 

sorvente e sorvato e podem ser reversíveis (YAGUB et al., 2014). 

Como medidas de remediação ambiental, as técnicas de adsorção são amplamente 

utilizadas para remover contaminantes que não são afetados pelos processos 

convencionais de tratamento. Algumas das grandes vantagens da adsorção, que a torna 

superior em relação às demais técnicas, são: o baixo custo inicial, a flexibilidade e 

simplicidade de design, facilidade para operação e não ser afetada pela toxicidade dos 

poluentes (YAGUB et al., 2014)(MELLA et al., 2019).  

 O processo de adsorção é um dos mais eficientes métodos para remoção de corantes 

e outras substâncias solúveis em efluentes, sendo o carvão ativado o adsorvente mais 

utilizado e que apresenta melhores resultados. Isso devido à sua estrutura porosa, e 

consequente ampla razão de área superficial por volume, além do elevado grau de 

reatividade em sua superfície. Porém, devido especialmente à sua produção e custo de 

regeneração, o uso de adsorção em curtumes é limitado. Logo, o estudo da viabilidade de 

uso de certos rejeitos oriundos do processo produtivo como material sorvente se torna 

interessante do ponto de vista tanto econômico como ambiental (MELLA et al., 

2017)(RAMARAJU; REDDY; SUBRAHMANYAM, 2014)(SINGH; ROOHI, 2013). 
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2.3.1 Fatores que afetam a adsorção 

Diversos são os fatores que afetam o processo de adsorção de corantes, tais como: pH 

da solução, temperatura, concentração inicial de corante, quantidade de sorvente 

utilizada. Logo, durante o estudo de um novo material sorvente, essas variáveis devem 

ser levadas em conta para verificar em quais condições o material consegue adsorver o 

contaminante e como essas variáveis afetam a eficiência do processo (YAGUB et al., 

2014)(PUCHANA-ROSERO et al., 2018). 
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3 Materiais e Métodos 

Os procedimentos experimentais foram realizados no Laboratório de Estudos em 

Couro e Meio Ambiente (LACOURO) do Departamento de Engenharia Química (DEQUI). 

3.1 Material 

Farelo de couro curtido com tanino vegetal (tanino condensado Acácia), coletado no 

curtume Krumenauer (Portão, RS/Brasil), proveniente da etapa de rebaixamento, foi 

utilizado como sólido adsorvente. O material apresenta uma estrutura irregular e variada, 

como é possível observar na Figura 3, porém, a fim de verificar a eficiência do material na 

sua forma bruta, não foi realizado nenhum tipo de beneficiamento.  

Figura 3 – Resíduo de couro curtido com tanino utilizado nos experimentos 

 

Fonte: O autor 

3.2 Corantes utilizados 

Os dois corantes utilizados foram cedidos pela divisão de couros da empresa Lanxess: 

Baygenal® Brown Em-R (Acid Brown 432) e Baygenal® Azul Escuro 2S (Acid Blue 193). O 

Quadro 2 mostra as características do corante Acid Blue 193 e Acid Brown 432. 

Quadro 2 – Características dos corantes azul ácido 193 e marrom ácido 432 

 Azul Ácido 193 Marrom Ácido 432 

Nome CI¹ Acid Blue 193 Acid Brown 432 

Nome 
comercial 

Baygenal® Azul Escuro 2S Baygenal® Brown EM-R 

Número CAS 12392-64-2 119509-50-1 

Tipo Azo dissulfonado. Complexo 
orgânico de cromo. 

Diazo dissulfonado. Complexo 
orgânico de Cromo. 

¹ Nome no Índice Internacional de Corantes (CI, do inglês “Colour Index International”) 

Fonte: Informações obtidas com setor de couros da empresa LANXESS 
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Na Figura 4 e Figura 5 são apresentadas as estruturas químicas dos corantes 
utilizados. 

Figura 4 – Estrutura química do corante Acid Blue 193 

 

Fonte: (VIJAYKUMAR et al., 2006) 

Figura 5 – Estrutura química do corando Acid Brown 432 

 

Fonte: (SEBASTIANO et al., 2012) 

 

3.3 Planejamento experimental 

O estudo dos fatores que influenciam o processo de adsorção foi feito tendo como 

base um planejamento experimental do tipo fatorial 2k. Este tipo de planejamento 

destaca-se por permitir que diversos fatores sejam avaliados de maneira simultânea, bem 

como suas interações, sem perder confiabilidade nos resultados obtidos. Consiste em 
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avaliar a influência de k fatores em dois diferentes níveis, geralmente descritos como 

nível baixo (-1) e nível alto (+1) sendo o efeito de determinado fator obtido quando se 

mede a resposta ao passar do nível baixo para o nível alto e através de uma análise 

estatística determina-se se o valor influi de maneira significativa ou não no processo em 

estudo (CUNICO et al., 2008). Os três fatores de estudo e os níveis alto e baixo de cada 

um são mostrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Tabela 3 – Identificação dos fatores e níveis de estudo no planejamento experimental 
fatorial 2k para o sistema de adsorção em batelada dos corantes Acid Blue 193 e Acid 

Brown 432 com resíduos de couro curtido com tanino 

Fatores 
Níveis 

-1 +1 

A: Massa de Adsorvente 0,2g 0,8g 
B: pH 3 8 
C: Temperatura 25 °C 50 °C 

Fonte: O autor 
 

Através da variação desses fatores foi obtida a capacidade de adsorção (q) do sólido 

para cada corante e o percentual de remoção (R) para cada corante. O planejamento 2k 

com k = 3 gera um total de oito experimentos, que foram realizados em duplicatas a fim 

de se obter dados consistentes. A matriz de experimentos pode ser observada na Tabela 

4. 

Tabela 4 – Matriz do planejamento fatorial 23 completo para o sistema de adsorção 
utilizado. 

Experimento Nomenclatura A B C 

1 1 -1 -1 -1 
2 a 1 -1 -1 
3 b -1 1 -1 
4 ab 1 1 -1 
5 c -1 -1 1 
6 ac 1 -1 1 
7 bc -1 1 1 
8 abc 1 1 1 

 

Para controlar a agitação e temperatura do sistema, foi utilizada uma câmara 

incubadora termostatizada com agitação orbital (Marconi, MA 832, Figura 6). 
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Figura 6 – Incubadora termostatizada utilizada nos ensaios de adsorção dos corantes Acid 

Blue 193 e Acid Brown 432 com resíduos de couro curtido com tanino 

 

Fonte: DEQUI - UFRGS 

3.3.1 Parâmetros fixados para ensaios de adsorção 

A Tabela 5 mostra os valores padronizados para os ensaios de adsorção realizados. 

Tabela 5 – Parâmetros fixos dos ensaios de adsorção 

Agitação 
(ω)  

Volume de solução (V) Concentração 
(Co) 

Tempo 
(te) 

    
150 rpm 100 mL 100 mg.L

-1
 24h 

Fonte: O autor 

 Os valores de capacidade de adsorção (q) e percentual de remoção (R) do adsorvente 

foram obtidos utilizando a equação (1) e equação (2), respectivamente. 

 � � �����
� ∗ 	 (1) 

Sendo C0 a concentração de corante inicial (mg.L-1), Ct a concentração no final do 

ensaio de adsorção (mg.L-1), m a massa de adsorvente (g), V o volume de solução (L) e q a 

capacidade de adsorção (mg/g). 

 
 � �1 	 ����� ∗ 100 (2) 

Sendo C0 a concentração de corante inicial (mg.L-1), Ct a concentração no final do 

ensaio de adsorção (ppm) e R o percentual de remoção (%). 

Para avaliar a concentração das soluções no final do ensaio, foi utilizado método 

espectrofotométrico (T80+ UV/VIS Spectrometer, marca PG Instruments), onde é feita a 

relação entre a absorbância da amostra, em um comprimento de onda determinado, com 
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a concentração de corante. Foi realizada a varredura dos corantes na faixa do espectro 

visível (400 a 750 nm) a fim de identificar em qual comprimento de onda cada corante 

apresenta sua máxima absorbância, sendo esse o valor utilizado para obter a respectiva 

curva de calibração. 

Para cada corante foram preparadas duas soluções padrão, sendo uma para cada um 

dos pHs de estudo e todas com C0 = 100 mg.L-1. Foram preparadas utilizando água 

destilada e o pH foi ajustado utilizando soluções de NaOH e HCl. Para aferir o pH das 

soluções de corante foi utilizado papel indicador de pH da marca Merck. 

Os ensaios foram realizados em batelada. Foram utilizados erlenmeyers de 250 mL, 

aos quais foi adicionada a solução de corante e consequente massa de adsorvente. Os 

frascos foram levados para a incubadora onde o ensaio foi realizado. 
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4 Resultados e Discussão 

Neste capítulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos através dos 

ensaios de adsorção em batelada realizados. 

4.1 Caracterização dos resíduos do couro curtido com tanino 

Os resíduos de couro curtidos com tanino foram caracterizados em trabalhos 

realizados anteriormente no LACOURO. As características do material que será utilizado 

como adsorvente são apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Caracterização do farelo de couro curtido com tanino 

Teor de agente tanante (%) 22,94 

pH 5,52 

Teor de Carbono Orgânico (%) 39,9 

Material Inorgânico (%) 4,5 

Teor de Nitrogênio (%) 4,9 

Umidade (%) 23,9 

Fonte: (AGUSTINI et al., 2018) 

4.2 Ensaios de adsorção 

A variação da absorbância em relação ao comprimento de onda para ambos os 

corantes é mostrada na Figura 7. Foram escolhidos os comprimentos de onda em que os 

corantes apresentaram maior valor de absorbância. Para o corante azul o comprimento 

de onda escolhido foi 578 nm e para o corante marrom foi escolhido 506 nm. 

Figura 7 – Espectro de absorção molecular na região do visível para os corantes em 
estudo 
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O pH das soluções de corante foram ajustados utilizando soluções diluídas de ácido 

clorídrico e hidróxido de sódio. Foi preparada uma curva de calibração dos corantes para 

cada um dos pHs estudados. A Figura 8 mostra as curvas de calibração obtidas. 

Figura 8 – Curvas de calibração para os corantes em estudo 

 

Figura 9 – Diferença na tonalidade dos corantes nos pHs de estudo 

 

(a) Azul pH 8, (b) Azul pH 3, (c) Marrom pH 8, (d) Marrom pH 3 
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Após realizados os ensaios de adsorção, as amostras foram filtradas para remoção dos 

sólidos adsorventes e foi realizada a análise da absorbância de cada amostra. Os valores 

de R e q estão descritos na Tabela 6 e na Tabela 7, respectivamente. 

Tabela 6 – Resultados de remoção e capacidade de adsorção para o corante Acid Blue 193 

Experimento 

Nomenclatura 
do 

planejamento 
experimental 

R (%) q (mg.g-1) 

1 1 59,3 ± 0,3 29,6 ± 0,1 

2 a 76,7 ± 2,5 9,6 ± 0,3 

3 b 19 ± 5,2 9,5 ± 2,7 

4 ab 39,3 ± 4,9 4,9 ± 0,6 

5 c 72,4 ± 2,8 36,2 ± 1,4 

6 ac 77,4 ± 1,4 9,7 ± 0,1 

7 bc 3,2 ± 1,2 1,6 ± 0,6 

8 abc 54,6 ± 2,1 6,8 ± 0,3 

Fonte: O autor 

Tabela 7 - Resultados de remoção e capacidade de adsorção para o corante marrom Acid 

Brown 432 

Experimento 

Nomenclatura 
do 

planejamento 
experimental 

R (%) q (mg.g-1) 

1 1 45,8 ± 0,8 22,9 ± 0,4 
2 a 54,3 ± 0,8 6,8 ± 0,1 
3 b 9,3 ± 0,9 4,6 ± 0,5 
4 ab 13,2 ± 2,1 1,6 ± 0,3 
5 c 68,8 ± 2,3 34,4 ± 1,2 
6 ac 66,5 ± 0,8 8,3 ± 0,1 
7 bc -15 ± 8,7 -7,5 ± 4,4 
8 abc 14,6 ± 11,9 1,8 ± 1,5 

Fonte: O autor 

Com os dados obtidos, realizou-se a análise de variância (ANOVA) para as respostas 

obtidas, a fim de determinar quais fatores e como estes influenciam nos valores das 

variáveis de resposta. Sendo H0 a hipótese de que o fator não influencia no resultado, ela 

é dita falsa se o valor calculado da distribuição F (Fcalc) do fator em questão for maior que 

o valor tabelado de F (Fcrit). Quanto maior a diferença entre Fcalc e Fcrit, maior a influência 

do fator na resposta obtida. Para os experimentos realizados, considerando 99% de 
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confiança, temos que Fcrit = 11,26. Os resultados do teste de hipótese estão descritos na 

Tabela 8 e Tabela 9.  

Tabela 8 – Teste de hipótese para a remoção (R) dos corantes em estudo (considerando 
99% de confiança) 

Fator 
AZUL (AB193) MARROM (AB432) 

Fcalc H0 Fcalc H0 

A (massa) 238,11 FALSO 13,74 FALSO 
B (pH) 777,19 FALSO 396,82 FALSO 
C (T) 4,80 VERDADEIRO 1,38 VERDADEIRO 
A:B 65,62 FALSO 6,47 VERDADEIRO 
A:C 9,41 VERDADEIRO 1,91 VERDADEIRO 
B:C 5,68 VERDADEIRO 29,36 FALSO 

A:B:C 50,98 FALSO 11,59 FALSO 

Fonte: O autor 

Tabela 9 - Teste de hipótese para a capacidade de adsorção (q) dos corantes em estudo 
(considerando 99% de confiança) 

Fator 
AZUL (AB193) MARROM (AB432) 

Fcalc H0 Fcalc H0 

A (massa) 418,85 FALSO 111,76 FALSO 
B (pH) 771,63 FALSO 447,34 FALSO 
C (T) 0,10 VERDADEIRO 0,11 VERDADEIRO 
A:B 441,04 FALSO 204,36 FALSO 
A:C 2,17 VERDADEIRO 0,45 VERDADEIRO 
B:C 32,07 FALSO 54,14 FALSO 

A:B:C 52,82 FALSO 43,09 FALSO 

Fonte: O autor 

4.2.1 Avaliação gráfica das respostas do corante azul (Acid Blue 432) 

A partir dos testes de hipóteses, observa-se que, para 99% de confiança, os 

fatores A, B e a interação A:B apresentam maior influência nos resultados tanto de 

R como de q. A interação B:C teve resultado significativo apenas em q. Sendo que 

o fator C não apresentou efeito significativo em nenhuma das respostas. A Figura 

10 mostra o efeito de cada fator individualmente e a Figura 11 mostra o efeito da 

interação entre dois fatores. 
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Figura 10 – Efeito dos fatores individuais na remoção (R) para o corante Acid Blue 193 

 

Fonte: O autor 

Na Figura 10  é possível verificar que o aumento de pH (fator B) leva à uma diminuição 

de 42% em R, mostrando que o processo de adsorção do corante é favorecido em pH 

ácido. 

Figura 11 – Gráfico dos efeitos das interações entre dois fatores na remoção (R) para o 
corante Acid Blue 193 

 

Fonte: O autor 
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A Figura 11 mostra o efeito das interações entre dois fatores para R. Podemos 

observar que a interação que possui influência significativa é a interação A:B , onde no 

caso em que A(-1):B(1) obtém-se o pior resultado (cerca de 12%) enquanto que quando 

A(1):B(-1) obtém-se uma remoção de cerca de 77%.  

A relação entre a interação dos fatores A:B:C pode ser visualizada através de um cubo 

no qual as médias dos valores de resposta são alocados em cada vértice correspondente, 

como mostra a Figura 12. Permite uma visualização dos resultados obtidos, permitindo 

localizar em quais condições ocorreram as melhores respostas do sistema. 

Figura 12 – Cubo representando a interação dos três fatores de estudo na remoção (R) 
para o corante Acid Blue 193 

 
Fonte: O autor 

Assim como foi observado anteriormente, tem-se que as melhores respostas estão no 

plano em que B(-1), sendo que a variação de temperatura não traz uma melhoria 

significativa para o processo. Embora a Figura 12 não traga uma resposta física relevante 

ao estudo, ela permite confirmar a importância do fator B nas respostas obtidas para R.  

Para a capacidade de adsorção (q), os mesmos gráficos podem ser obtidos como 

mostram a Figura 13, Figura 14 e Figura 15.  
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Figura 13 – Efeito dos fatores individuais na capacidade de adsorção (q) para o corante 
Acid Blue 193 

 
Fonte: O autor 

  Para a capacidade de adsorção (q), ao contrário do que acontece com a remoção (R), 

o aumento de massa (A) tem efeito negativo na resposta, o que é esperado uma vez que 

a massa é o denominador na equação (2). 

Figura 14 – Gráfico dos efeitos das interações entre dois fatores na capacidade de 
adsorção (q) para o corante Acid Blue 193 

 

 

Fonte: O autor 
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Na Figura 14 podemos observar o efeito que na interação B:C (pH:Temperatura), 

ocorre um cruzamento entre as retas, indicando que a interação entre esses dois fatores 

é significativa ao ponto que ao passar do nível baixo para o nível alto no pH (B) a 

temperatura que apresentou o melhor resultado no nível baixo, passa a apresentar o pior 

resultado no nível alto. 

Figura 15 – Cubo representando a interação dos três fatores de estudo na capacidade de 
adsorção (q) para o corante Acid Blue 193 

 
Fonte: O autor 

Para a capacidade de remoção (q), ao contrário do que acontece com R, o aumento da 

massa (A) tem efeito negativo, o que é esperado com base na equação (2). Temos 

também, com base no teste de hipóteses (Tabela 9) que a interação B:C é significativa 

para a resposta. Analisando a Figura 14 vemos que a interação B(1):C(1) tem uma 

resposta de cerca de 9 mg.g-1 enquanto que para a interação B(-1):C(1) o valor de q é de 

cerca de 26 mg.g-1. Também podemos observar que assim como para R, o aumento de pH 

diminui a resposta em q (Figura 13) e que os melhores valores de q estão novamente no 

plano em que B(-1). 

 

4.2.2 Avaliação das respostas do corante marrom Acid Brown 432 

Avaliando os testes de hipóteses, observa-se que novamente, os fatores A, B e as 

interações A:B e B:C são, assim como ocorrido com o corante azul, os que apresentam 

maior influência nos resultados de q para o corante marrom. Enquanto que para R, os 

fatores A, B e a interação B:C apresentaram maior influência nas respostas. Sendo que 
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tanto o fator C quanto a interação A:C não apresentam efeito significativo (H0 é 

verdadeira) em nenhuma das respostas. As figuras a seguir (Figura 16, Figura 17, Figura 

18, Figura 19, Figura 20 e Figura 21) mostram os efeitos dos fatores e suas interações. 

 

Figura 16 – Efeito dos fatores individuais na remoção (R) para o corante Acid Brown 432 

 
Fonte: O autor 

Observa-se comportamento semelhante ao observado para o corante Acid Blue 193. 

Figura 17 – Gráfico dos efeitos das interações entre dois fatores na remoção (R) para o 
corante Acid Brown 432 

 
Fonte: O autor 
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Na Figura 17 pode-se observar o comportamento de intersecção na interação B:C. Isso 

demonstra que a interação entre esses dois fatores é muito significativa pois leva à uma 

mudança de característica na resposta. Podemos verificar que a temperatura que leva à 

melhor resposta no pH 3 (B = -1) é a temperatura com a pior resposta no pH 8 (B = 1). 

 

Figura 18 – Cubo representando a interação dos três fatores de estudo em na remoção 
(R) para o corante Acid Brown 432 

 
Fonte: O autor 

Figura 19 – Efeito dos fatores individuais na capacidade de adsorção (q) para o 

corante Acid Brown 432 

 
Fonte: O autor 
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Figura 20 – Gráfico dos efeitos das interações entre dois fatores na capacidade de 
adsorção (q) para o corante Acid Brown 432 

 
Fonte: O autor 

Figura 21 – Cubo representando a interação dos três fatores de estudo na capacidade de 
adsorção (q)  para o corante Acid Brown 432 

 
Fonte: O autor 

 O comportamento das respostas para R e q nos ensaios do corante marrom foi 

semelhante aos resultados do corante azul, ou seja, tanto para R como para q, o fator que 

mais influenciou no processo de adsorção é a variação de pH (B) inicial da solução, sendo 

que os melhores resultados estão na região em que B(-1). 
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4.2.3 Influência do pH nos ensaios 

O pH 3 foi o que apresentou melhores resultados em todas as análises, isso se dá 

devido ao caráter aniônico que esses corantes apresentam em meio ácido, e pela 

protonação dos grupamentos amina presentes no couro para NH3
+, favorecendo assim a 

atração entre o corante e o sólido sorvente. 

4.2.4 Influencia da massa nos ensaios 

O aumento de massa de adsorvente melhorou eficiência de remoção no processo de 

adsorção devido à maior quantidade de sítios ativos que estarão disponíveis para 

adsorver o poluente em questão. Isso pode ser observado ao analisar os resultados entre 

o experimento 1 e 2, vemos que tanto para o corante azul quanto para o corante marrom 

a eficiência de remoção (R) foi maior no experimento 2 (ver Tabela 6 e Tabela 7). Em 

contrapartida os valores para a capacidade de remoção (q) são menores nos casos em 

que apenas a massa é aumentada, que é esperado devido à equação (2). 

4.2.5 Influência da temperatura nos ensaios 

Em nenhum dos ensaios o fator temperatura (C) teve relevância no resultado. Isso 

pode ser explicado devido ao longo tempo de ensaio realizado, o que levou ao estado de 

equilíbrio do sistema, onde a temperatura já não afeta o processo de adsorção. Quanto 

maior a temperatura, mais frequentes são as colisões entre as moléculas de corante e o 

sólido sorvente, levando às moléculas de corante a ocupar os sítios disponíveis no sólido 

e logo que o estado de equilíbrio é atingido, não há mais alteração na concentração da 

solução resultante (TATL; TUNC, 2008). 

Observou-se que para os ensaios bc (50°C e pH 8) os valores de remoção para o 

corante acid blue 193 foram muito baixos enquanto que para o corante acid brown 432, 

obteve-se uma remoção “negativa”, que indica que a concentração de corante aumentou 

durante o ensaio. Podemos ver também que a interação entre B:C é bastante significativa 

para o corante marrom. É descrito na literatura que a estabilidade térmica de couros 

curtidos com tanino é menor do que a de couros curtidos com cromo (cerca de 75 °C dos 

taninos vegetais frente à 105 °C do couro curtido com cromo) (COVINGTON, 2009). 

Também há estudos em que é relatada que a oxidação do couro curtido com tanino 

vegetal é acelerada quando em contato com pH alcalino (LARSEN, 2008), então a hipótese 

que surge é que devido ao elevado tempo em contato com a solução alcalina e a 

relativamente alta temperatura, possa ter ocorrido clivagem nas ligações entre o agente 
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curtente e o colágeno da pele, levando assim à solubilização do tanino para a solução de 

corante, o que explicaria a mudança de tonalidade e os valores obtidos. Porém, para 

confirmar essa hipótese seriam necessários ensaios e análises mais elaboradas a fim de 

detectar quais compostos estão presentes nessas soluções. A Figura 22 mostra a 

diferença na tonalidade nos ensaios bc para o corante acid blue 193 e para o corante acid 

brown 432. 

Figura 22 – Diferença entre início e final do ensaio bc para os corantes de estudo 

 

Fonte: O autor 
a – Corante azul (acid blue 193) antes e depois do ensaio; b – corante marrom (acid 

brown 432) antes e depois do ensaio com tom marrom mais escuro. 

Com base nos dados obtidos, e visando a maior eficiência de remoção de cor e menor 

custo energético, as melhores condições para a utilização do material como adsorvente 

estão descritas na Tabela 10. Nessas condições os valores de R e q para ambos os 

corantes estão expressos na Tabela 11. 

Tabela 10 – Condições de estudo ideais com base nos resultados obtidos 

pH Massa de Adsorvente Temperatura 

3 0,8 g 25 °C 

 

Tabela 11 – Resultados finais obtidos nas condições ideais escolhidas 

 R (%) q(mg.g-1) 

Azul 76,7 9,6 
Marrom 54,3 6,8 

  

  

Antes         Depois Antes         Depois 
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5 Conclusões e Trabalhos futuros 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a possibilidade de utilização de farelo 

de couro curtido com tanino, na sua forma bruta, como adsorvente para corantes 

utilizados na etapa de tingimento do couro. Obteve-se uma remoção de 76,7 % para o 

corante azul (acid blue 193) e de 54,3 % para o corante marrom (acid brown 432) nas 

condições de 0,8 g de adsorvente, pH 3 e 25°C. Considerando que não houve nenhum 

tipo de beneficiamento do material que poderia melhorar suas características para o 

processo, o farelo de couro curtido com tanino apresenta bom potencial como sólido 

adsorvente para remoção de corantes. 

Para a realização de trabalhos futuros são ressaltados os seguintes pontos: 

• Moagem do material a fim de aumentar a área superficial, aumentando assim 

o número de sítios disponíveis para adsorver contaminantes. 

• Partindo das condições obtidas no presente trabalho, realizar estudo cinético 

para verificar o tempo necessário para o equilíbrio do sistema ser atingido e 

qual a natureza do processo de adsorção, física ou química. 

• Avaliação do desempenho do sorvente com outros corantes e/ou 

concentrações diferentes dos corantes utilizados nesse estudo, bem como 

utilização do material na adsorção de um efluente real do processamento do 

couro a fim de verificar quais outros contaminantes são possíveis remover. 

• Avaliar quais substâncias geradas nas condições de pH alcalino e temperatura 

elevada para entender as limitações do material. 
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