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Avaliação do Hidrolisado de Colagénio no Desempenho das
Propriedades de Diferentes Couros Curtidos a Wet-White

“ . ..Os couros sem

A curtimenta de peles é uma das mais anti-

exigem que o fabrico de couro sem crómio

gas artes da humanidade, tornando a maté-
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básico de crómio é o processo comercial-

ca.

mente mais utilizado. A razão da versatilidade do método baseia-se na elevada estabilidade e nas características superiores da

“ . ..produzir
couros WetWhite .. “

pele. Embora esta preferência seja sustentada pela estabilidade hidrotérmica, calor e
luz e bom tingimento, alguns inconvenientes
do método como a acumulação de metais
pesados, parâmetros de descarga elevados
em termos de cloretos, sulfatos, sólidos
suspensos totais, crómio e outros sais metá-

A curtimenta a Wet-White que consiste em
sais de zircónio ( IV ) e alumínio ( III )
com alta durabilidade e resistência e, alternativas orgânicas que usam fosfónio, aldeídos e alguns taninos sintéticos, ambos os
tipos com características mais eco friendly e
biodegradáveis parecem ser a principal
opção para a indústria. No entanto, propriedades como elevada estabilidade hidrotérmica, resistência à tração e espessura não
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componente orgânica.
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Além disso, forças de interação entre
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Quando os resultados da resistência à tra-

não é apenas uma

“ . ..A hidrólise do
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outros complexos, tais como com o couro.
Os hidrolisados de colagénio obtidos por

ção são examinados; os menores valores

hidrólise enzimática da produção da gelatina

de resistência à tração dos couros foram

foram usados e tais subprodutos foram des-

obtidos nos couros curtidos com aldeídos e

tinados a gerar valor acrescentado para a

os maiores valores de resistência à tração

reutilização no processo de curtimenta a

foram obtidos nos couros curtidos com fos-

Wet-White. Após avaliação das proprieda-
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des do hidrolisado de colagénio, concluiu-se
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que este aumenta a estabilidade térmica,

hidrolisados de colagénio usados como

formando ligações estáveis com o colagénio

auxiliares do curtume em diferentes couros

e é um bom agente de enchimento depen-

curtidos não afetam significativamente os

dendo do teor de carbono orgânico e tam-

valores de resistência à tração.

bém funciona como um bom auxiliar de curtimenta por complexação com agentes de
curtimenta Wet-White. As porções de colagénio hidrolisado solúvel em água foram
adicionadas diretamente nos foulons e dissolvidas durante o processo. Os ensaios
foram realizados em peles piqueladas.

Os resultados de alongamento mostraram
que o uso de hidrolisado de colagénio no
processo de curtume reduz a taxa de
expansão do couro. A expansão da pele é
um parâmetro que representa a firmeza da
pele. O processo de curtimenta significa
que, devido à fixação da proteína de colagé-
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nio, depois de completar o curtume, uma
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esperada que ocorra. Os resultados obtidos

ligações diminui a solubilidade do colagénio,

a partir de couro curtido mostram que uma
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influência muitas outras propriedades, tais
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obtido em couros curtidos com aldeído que
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valor mais alto de alongamento foi obtido

amino de colagénio com alta energia de

em couros curtidos com alumínio contendo

ligação. Quando os efeitos dos hidrolisados

7% de hidrolisado de colagénio.

de colagénio na estabilidade hidrotermal

Quando os resultados da determinação do
efeito dos hidrolisados de colagénio nos
couros foram examinados; os menores
aumentos de espessura dos couros foram
obtidos nos couros curtidos e os valores
mais altos de aumento de espessura foram
obtidos em couros curtidos com fosfónio. A
maior espessura foi encontrada em couros
curtidos com fosfónio com 15% de hidrolisa-

“ . .. a resistência
dos diferentes
couros curtidos
aumentaram com
a adição do
hidrolisado de
colagénio. … ”

foram examinados, verificou-se que 10% e
15% dos hidrolisados aumentaram a temperatura de contração dos couros. Entre as
amostras, a temperatura de desnaturação
( T d ) mais alta foi observada em couros
curtidos com fosfónio ( 76°C) , seguido por
aldeído ( 73,36°C ) , zircónio ( 72,91°C ) ,
e couros curtidos com alumínio ( 65,22°
C ).

do de colagénio com um valor de 55,49%.

Ou seja, os resultados mostram que a den-

Por outro lado, o maior efeito de enchimento

sidade, a temperatura de contração, a tem-

foi determinado por sais de alumínio e 15%

peratura de desnaturação e a resistência

de

dos diferentes couros curtidos aumentaram

hidrolisado

com

uma

melhoria

de

147,7%.
As amostras de couro com a menor temperatura de contração foram obtidos em couros curtidos com alumínio e amostras com
maior estabilidade hidrotérmica foram retirados dos couros curtidos com fosfónio. A

com a adição do hidrolisado de colagénio.
As análises SEM mostram que as fibras de
colagénio são dispersas após a curtimenta.
Além disso, os hidrolisados de colagénio
fazem com que as fibras se soltem, promovendo o enchimento do couro.

razão para esta situação pode ser explicada
pelo poder dos agentes curtientes. Enquanto os sais de alumínio podem estabelecer
apenas atração eletrostática com uma energia de ligação de menos de 40kj/mol, os

Fonte: Journal of the Society of Leather
Technologists

and

Chemists

–

Maio-

Junho/2019 – Vol. 103 – Pág. 129 a 134

sais de fosfónio podem ser capazes de formar fortes ligações covalentes entre grupos
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India reduz as taxas de exportação sobre couros Wet-Blue

“ . ..Couros e
peles em bruto,
couro, artigos
curtidos e não

O ministro Indiano das finanças Nirmala

mais os impostos alfandegários e os impos-

Sitharaman apresentou o primeiro orçamen-

tos especiais de consumo sobre a maioria

to do segundo governo do primeiro-ministro

das

Narendra Modi em 5 de julho de 2019. Entre

impostos sobre as exportações, como a de

os principais anúncios foram concessões

couro. Os encargos do imposto de exporta-

para startups e medidas para aumentar o

ção sobre o couro curtido foram removidos.

investimento direto estrangeiro na Índia. O

Couros e peles em bruto, couro, artigos

combustível e os metais preciosos como o

curtidos e não curtidos de todos os tipos

ouro, por outro lado, ficarão mais caros para

foram reduzidos de 60% para 40%.

importações,

enquanto

diminui

os

a população. Justificando estas medidas
com um foco nas indústrias domésticas, o
governo Modi 2.0 propôs aumentar ainda

Fonte: “ LEATHERINSIDERS TEAM ”

curtidos de todos
os tipos foram
reduzidos de 60%
para 40% … ”
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Indústria Britânica do Couro em 2018
A indústria de couro do Reino Unido é com-

sugere que a tendência pode ser devida a

posta por produtores especializados e de

uma mudança na proporção das exporta-

ponta de couro para automóvel, estofos,

ções de produtos incluídos nesta categoria,

gáspeas e sola de calçado, luvas, camurças

ou seja, wet-blue versus couro em crust, em

de limpeza, couro equestre e couro em wet-

vez de resistência à pressão negativa dos

“ . ..o último

blue.

preços. As exportações de couro acabado

relatório da

De acordo com o último relatório da asso-

associação

foi um ano difícil para a indústria global do

britânica da
indústria de couro,
2018 foi um ano

ciação britânica da indústria de couro, 2018
couro e o Reino Unido não foi exceção. No
geral, as exportações totais, incluindo couros e peles em bruto, couro processado e
acabado, caíram 14,9% em valor e 11,9%
em volume, em comparação com 2017. A
maior parte disso ocorreu devido à queda

difícil para a
indústria global do

no valor das exportações de matéria-prima,
que caíram 21,9%. Isto é comparável ao
volume de exportações de matérias-primas,

couro e o Reino

que caíram 12,8%. As quedas contrastantes

Unido não foi

forte tendência de queda nos preços globais

exceção…. ”

em relação ao volume indicam claramente a
de matérias-primas ao longo de 2018. Esse
padrão foi inverso para couro semi processado, com quedas de 1,9% e 8,6% em valor
e volume respetivamente. Dentro desta
categoria, houve um aumento acentuado no
valor e no volume das exportações de artigos semi processados em couro de bovinos,
contrastando com quedas significativas nas
exportações de artigos semi processados
em couro de ovinos, caprinos e outras. Isso
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( t otal ) caíram 10% em valor, mas aumentaram 8,1% em volume, refletindo a queda
nos preços do couro registada no resto do
mundo. A exceção notável nessa categoria
foram as exportações de couro de camurça
de limpeza, que caíram 13,8% em valor e
21,6% em volume, sugerindo que, embora
as vendas totais tenham caído, os preços
foram mantidos ou melhorados. A associação afirmou que "para o mercado britânico
especificamente, as incertezas em torno do
Brexit terão, sem dúvida, um impacto em
certos setores, mas seriam apenas uma das
razões para os resultados negativos em
comparação com 2017". Itália e China continuaram a ser os principais mercados de
exportação de matérias-primas, representando 74,9% do total. As exportações para a
Itália aumentaram 5,2% e as da China caíram mais de 6% em relação a 2017. A Turquia posicionou-se entre os cinco principais
destinos de exportação, pois as exportações
de pele de ovino aumentaram 91,3% e
127,6%, em valor e volume, respetivamente.
Fonte: “ LEATHERINSIDERS TEAM ” 6

