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Resumo 

O objetivo deste estudo é expor, no que concerne o meio ambiente, os reflexos da mudança dos 
curtumes dos países de primeiro mundo para o Brasil. Os objetivos específicos são: explicar as 
etapas do curtimento e o tipo de poluição ambiental gerada em cada etapa e expor os riscos à saúde 
mais frequentes a que estão sujeitos os operários das fábricas e a população que vive nas 
proximidades dos curtumes. 
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Abstract  

The aim of this study is to expose, regarding the environment, the consequences of changing the 
leather of first world countries to Brazil. The specific objectives are to explain the stages of tanning 
and type of environmental pollution generated in each step and explain the health risks that are 
frequently subject the factory workers and people living nearby tanneries. 

Keywords: Fashion; Ecology; Tannery. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A história do uso dos têxteis para agasalhar o corpo iniciou com os primórdios 

e faz parte do processo evolutivo e do progresso da humanidade. Deste a pré-

história, o homem sacrificavam animais para se alimentar e suas peles eram 

transformadas em roupas rústicas, sapatos, portas para cavernas, diversos 

utensílios domésticos e até velas de embarcações.  

Atualmente, cerca de 80 % do couro usado no mundo é empregado na 

fabricação de calçados. O remanescente é destinado a outros setores, como o 

automotivo, e também, à produção de artigos de moda, tais como bolsas, roupas, 

cintos e carteiras (LIGER, 2012). 

Gutterres (2014) explica que, nas últimas décadas, houve um aumento 

mundial na produção de couros e que, concomitantemente a essa prosperidade, 

ocorreu o deslocamento da base produtiva dos países desenvolvidos para os países 
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em desenvolvimento, como o Brasil. O autor ressalta que essa transferência tende a 

ser irreversível. 

Martines (et al., 2010 apud GODECKE, 2012) afirma que o Brasil se tornou 

líder mundial na exportação de couro e que atualmente ele processa, por ano, cerca 

de 42 milhões desse substrato. 

De acordo com Câmara e Gonçalves Filho (2007), cerca de quatrocentos e 

cinquenta curtumes constituem a indústria do couro em nosso país. Grande parte 

desses curtumes está localizada na região sul e sudeste do país.  

A industrialização de couros, para Figueiredo et al. (2010 apud GODECKE, 

2012, p.1358), “representa aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro e esse segmento emprega cerca de 50 mil trabalhadores”.  

Segundo Godecke (et al., 2012), o potencial poluidor da indústria curtidora, 

vem intensificando, nas últimas décadas, a realização de pesquisas acadêmicas. A 

difusão de temas tão caros aos países não desenvolvidos, o Brasil incluso, justifica a 

necessidade do debate acadêmico como um propulsor de ações que visem à 

proteção do meio ambiente. Este estudo, portanto, busca estimular essa reflexão em 

estudantes, professores, pesquisadores, e até mesmo de empresários, 

representantes de instituições públicas ou privadas e demais interessadas acerca 

dos impactos ambientais gerados pelos curtumes. 

Diante do exposto, cabe a seguinte indagação: a transferência dos curtumes 

dos países desenvolvidos para os subdesenvolvidos gera impactos ambientais 

significativos aos países de destino? 

O objetivo deste estudo é expor, no que concerne o meio ambiente, os 

reflexos da mudança dos curtumes dos países de primeiro mundo para o Brasil.  

 

 

O PROCESSO DE CURTIMENTO  

O processo de curtimento consiste basicamente em tornar a pele do animal, 

que é uma matéria-prima em decomposição, em couro, ou seja, em um substrato 
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imputrescível. Para isso, o curtume faz uso de operações mecânicas e de 

tratamentos químicos. 

A pele resultante da esfola do animal é altamente perecível e contém 75% de 

água. Visando à sua conservação até chegar ao curtume, existem alguns 

tratamentos, entre estes, o mais utilizado é a salga. Tal processo consiste em limpar 

as peles, salgá-las e empilhá-las. Em seguida, as peles são liberadas para a entrega 

no curtume (RIBA; MIRÓ, 2007). 

Quando a pele bruta chega ao curtume, são eliminadas as partes que não 

servem para a curtimenta, como o rabo e as patas. A pele é, então, separada por 

tamanhos em lotes mais ou menos uniformes. Em seguida, esses lotes são 

encaminhados para ribeira. 

A ribeira compreende uma série de operações cuja finalidade é preparar as 

peles para etapa de curtimento, através da limpeza da matéria e da retirada da 

epiderme, dos pelos e do tecido subcutâneo. A ribeira é composta pelos seguintes 

processos: remolho, lavagem, depilação, caleiro, descarne, divisão, descalinação, 

purga e píquel (LIGER, 2012). 

O remolho e a lavagem são operações que têm por finalidade a retirada do 

sal e das impurezas e a reidratação da pele (RIBA; MIRÓ, 2007). 

As etapas seguintes são a depilação e o caleiro, estas operações são 

realizadas simultaneamente, com a finalidade de remover a epiderme e os pelos. 

Para tanto, as peles são submersas em soluções cujos elementos principais são a 

cal e o sulfeto de sódio. 

O processo seguinte é o descarne, ele consiste na separação da derme do 

tecido subcutâneo, essa operação pode ser realizada manualmente ou 

mecanicamente. 

Após o descarne, a pele segue para divisão, que consiste em uma operação 

mecânica que divide a derme no sentido horizontal da pele (LIGER, 2012). 

Posteriormente, temos a descalinação, que também é chamada de 

desencalagem. Esse processo remove as substâncias alcalinas depositadas nos 
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processos de depilação e caleiro, ou seja, a cal e o sulfeto de sódio (FARENZENA, 

2004). 

A purga é um tratamento dado à derme depois da descalinação. Ela se dá por 

meio da aplicação de enzimas através de um banho, e seu objetivo é a limpeza do 

material. Além de eliminar os restos de epiderme, pelos e gordura, as enzimas 

quebram as fibras de colágeno. Com isso, a pele torna-se mais macia (LIGER, 

2012). 

Após a purga, ocorre a operação de piquelagem. Essa etapa consiste na 

imersão da pele em ácido forte, em presença de sal, geralmente, ácido sulfúrico, 

cloreto de sódio, ou sal marinho, o que assegura a conservação e prepara esse 

substrato têxtil para receber o agente curtidor (LIGER, 2012). 

A piquelagem ou píquel é a última operação de ribeira. Depois dela, ocorre o 

curtimento propriamente dito. Esse processo consiste na conversão do colágeno, 

principal componente da derme, em uma substância imputrescível. A pele, depois 

dessa operação, passa a ser chamada de couro. Atualmente, são dois os processos 

de curtimento, os quais são classificados de acordo com o agente curtidor. São eles: 

a) Curtimento ao cromo: cerca de 90% das peles do mundo são curtidas com o 

cromo. Suas vantagens são: a rapidez do processo de curtimento e a boa 

resistência e maleabilidade do couro. Porém, o cromo é um agente altamente 

poluente. 

O couro curtido ao cromo, quando conservado em determinadas condições, é 

imputrescível e pode ser guardado por meses. O produto desse tipo de curtimento é 

denominado wet blue e pode ser comercializado quando se fizer necessário, afinal, 

seu processo de decomposição está estabilizado (LIGER, 2012). 

b) Curtimento vegetal a base de taninos naturais: o tanino é um elemento muito 

comum na natureza, podendo ser encontrado em diversas partes de alguns tipos 

de vegetais, como na casca do carvalho e da mimosa, no tronco castanho e do 

quebracho, nas folhas sumagre e do lentisco, nos frutos do valouce e do 

gomakie, nas raízes do urse, entre outros (COUTO FILHO, 1999). 
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 O couro resultante desse tipo de curtimento é rígido e menos resistente que 

aquele curtido ao cromo e também despende maior tempo de processamento. Por 

esses motivos, ele não atende às exigências do mercado da moda. Estima-se que 

apenas 10% dos curtumes utilizem o curtimento vegetal. A grande vantagem do 

curtimento vegetal é que, por tratar-se de um material orgânico natural, ele torna-se 

de fácil manejo no que se refere à poluição ambiental (FERREIRA, 2011). 

Antes de seguir para a etapa de acabamento, o couro é classificado, ou seja, 

ele é separado em lotes levando-se em consideração seus defeitos, como: 

carrapatos, bernes, cicatrizes etc. 

 O acabamento tem por objetivo tornar o couro mais maleável e trabalhá-lo a 

fim de obter a estética desejada. Por isso, os processos que constituem o 

acabamento variam de acordo com o aspecto final do produto, como também com a 

finalidade a que ele se destina, ou seja, indústria do vestuário, calçados, acessórios, 

automóveis etc. São exemplos de operações de acabamento: tingimento, o engraxe, 

o lixamento, amaciamento, entre outros.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para concretização dos objetivos deste trabalho, recorreu-se aos 

conhecimentos obtidos através de uma visita técnica a um curtume de peles ovinas 

e caprinas situado na cidade de Parnaíba-PI, cujo nome é Curtume Cobrasil LTDA. 

Tal visita foi realizada no dia 15 de outubro de 2012, com a apresentação do 

processo de curtimento conduzida pela gerente industrial. Concomitantemente à 

visita aos diversos setores produtivos do curtume e à estação de tratamento dos 

efluentes, foi realizada uma entrevista aberta com gravação em áudio, por meio da 

qual se pôde ter o suporte necessário para construção do presente trabalho.  

É necessário ressaltar que esta é uma pesquisa exploratória, de caráter 

descritivo e abordagem qualitativa, não se caracterizando como um estudo de caso, 

uma vez que nem a visita, nem a entrevista foram realizadas com tal intenção. 

Porém, elas foram de grande valia, visto que permitiram o conhecimento in loco de 
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tudo o que foi estudado na pesquisa bibliográfica para a construção do presente 

trabalho, a qual abrange consulta a livros, artigos científicos e periódicos digitais 

acerca do tema tratado. 

 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

Para entender melhor as motivações da transferência dos curtumes dos 

países desenvolvidos para países periféricos, como o Brasil, faz-se necessário 

analisar os impactos ambientais causados por esse tipo de indústria. 

Poluição hídrica 

A água é o elemento mais importante para da indústria do couro, pois ela é 

utilizada na maioria das operações realizadas no curtume. De acordo com Câmara e 

Gonçalves Filho (2007), a água é utilizada como solvente nos banhos de tratamento 

e nas lavagens das peles. Nessas duas etapas, a água entra limpa e sai acrescida 

de resíduos orgânicos e de produtos químicos, gerando uma mistura de efluentes 

com alto poder de contaminação e degradação do meio ambiente.  

A maior parte dos banhos de tratamento e das lavagens das peles ocorre nas 

operações de ribeira, que são responsáveis pela propagação de resíduos tóxicos. 

Como foi descrito por Liger (2012), após a lavagem, existe, na água, a presença de 

grande quantidade de cloreto de sódio e de outros sais minerais solúveis. Por isso, 

quando lançada no solo, a água proveniente dos banhos e das lavagens aumenta a 

pressão osmótica do terreno, impedindo o desenvolvimento de plantas, e, quando 

lançada nos rios, impede o crescimento de muitos peixes. 

Liger (2012) explica ainda que os despejos provenientes do caleiro e da 

depilação são muito maléficos às instalações de esgotos e aos cursos d’água, uma 

vez que os sulfetos se transformam em ácido sulfúrico. Esse ácido corrói os 

encanamentos e remove o oxigênio presente nos fluxos dos esgotos, o que produz o 

gás sulfúrico, altamente danoso à saúde. 

Estima-se que aproximadamente 90% das peles do mundo são curtidas ao 

cromo. Ferreira (2012) explica que, no curtume, o cromo hexavalente (cromo VI) é 

reduzido ao cromo trivalente (cromo III), pois somente nesta valência o cromo tem 
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poder curtente. Porém, somente 60% do cromo III são absorvidos pela pele no 

processo de curtimento, os demais 40% não reagem com o couro, continuando na 

valência VI. O cromo VI é, então, descartado nos resíduos líquidos. 

 O cromo III é inócuo à saúde humana. Já o cromo hexavalente acarreta 

sérios problemas para saúde humana, sendo ele o principal agente poluidor dos 

curtumes. 

De acordo com Kimbrough (et.al, 1999 apud FERREIRA, 2011), a toxidade do 

cromo VI aos seres humanos inclui, além do câncer, danos ao estômago, ao fígado 

e aos rins, sensibilização e irritação da pele. Ele também é altamente tóxico aos 

animais, plantas e micro-organismos. 

As exigências de cuidado com a água que os curtumes descartam são 

dirigidas através de regulamentação do Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA), em nível federal, e dos órgãos responsáveis pelo meio ambiente, em 

nível estadual e municipal. São essas leis que determinam a classificação dos tipos 

das águas existentes, e dos critérios de qualidade do efluente na hora de seu 

descarte na rede pública de esgoto ou no leito de algum rio (OLIVEIRA, 2008). 

Segundo Ferreira (2011), a Norma Brasileira (NBR) 10004, da Associação 

Brasileira de Normas Técnica (ABNT), classifica o cromo como resíduo classe I, ou 

seja, perigoso. De acordo com essa classificação, ele necessita de tratamento e 

disposição específica antes do despejo em rios e mananciais. 

Diante do exposto, é fundamental que os curtumes façam uso de técnicas 

para a redução de cromo e dos demais produtos químicos tóxicos utilizados no 

processo de curtimento, como o cloreto de sódio e o sulfeto, visando a um descarte 

apropriado desses resíduos no meio ambiente. 

Além da poluição hídrica, outro problema bastante significativo é a quantidade 

despropositada de água demandada pelo curtume.  

Bajza e Vreek (2001, apud AQUIM; GUTTERRES; TESSARO, 2004) 

evidenciam que as operações de ribeira e o curtimento propriamente dito são os 

maiores responsáveis pelo consumo de água no processo de manufatura do couro. 

Já nas operações de pós-cutimento, ou seja, aquelas que são realizadas após o 
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couro ser transformado em wet blue, a quantidade de água utilizada para finalizar o 

couro decresce substancialmente. 

 

Poluição sólida  

Lee (2009) afirma que cromo VI pode estar presente tanto na água 

descartada pelos curtumes quanto no produto final. Isso ocorre porque o cromo III 

presente na estrutura do couro, quando entra em estado decomposição, sofre 

oxidação, resultando no cromo hexavalente.  

Revista Química e Derivados (2003 apud FERREIRA, 2011), complementa 

dizendo que os resíduos sólidos gerados pelo curtume geralmente são 

encaminhados para o lixão do município, sem atender à NBR 10004, da ABNT, que 

estabelece que os resíduos considerados classe I não podem ser destinados ao 

lixão convencional uma vez que aumentam o risco de transmissão de doenças para 

a população. 

Para Ferreira (2011), o tratamento de efluentes industriais gera um resíduo 

solido que é denominado de lodo industrial. Esse composto, por conter uma alta 

concentração de cromo VI, deve ser acondicionado em tambores e containeres 

herméticos, posteriormente encaminhados a incineradores ou para os aterros 

industriais, onde são armazenados indefinidamente. O autor diz que o grande 

problema é que o responsável pela geração do material deveria ser obrigado a 

esses cuidados, sendo periodicamente supervisionado e inspecionado pelas 

autoridades competentes; o que não ocorre visto que os altos custos decorrentes do 

armazenamento e/ou incineração inviabilizam o cuidado correto dessa matéria. 

 

Poluição atmosférica  

Os curtumes utilizam a energia elétrica e a térmica para seu funcionamento. A 

energia elétrica é empregada na ativação de máquinas, motores, entre outras 

demandas gerais. A energia térmica, proveniente da queima da lenha, é usada no 

aquecimento da água que será utilizada no nos banhos descritos nas operações de 

ribeira, no curtimento, na neutralização, no amaciamento e no recurtimento, onde a 
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pele ou o couro são inseridos no fulão e este é aquecido conforme a operação 

desempenhada. A água quente também às vezes se faz é necessária no processo 

de secagem do couro e em alguns processos de tratamento de efluentes.  

A queima exagerada da lenha compromete a qualidade do ar, uma vez que 

promove a emissão de dióxido de carbono (CO2), em excesso, na atmosfera. 

Gutterres (2004) afirma que o acréscimo do CO2 atmosférico é, em parte, 

contrabalançado pelas florestas existentes que contribuem para o seu declínio; 

contudo, os efeitos atenuantes são permanentes e podem ser agravados pelos 

desmatamentos, o que levará o meio ambiente a uma deterioração completa e 

irreversível. 

Além da poluição atmosférica decorrente dos resíduos gasosos, o menor 

controle por parte dos órgãos competentes em nosso país faz com que alguns 

curtumes optem por adquirir a lenha de forma irregular, contribuindo para 

degradação da flora nativa brasileira. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do retratado pela pesquisa fica claro que o deslocamento da base de 

produção da indústria curtidora dos países desenvolvidos para os países em 

desenvolvimento, como o Brasil, ocorreu, e continua a ocorrer, devido a uma 

combinação de fatores relacionados, como a disponibilidade de matéria-prima, 

decréscimo dos custos de produção, incentivos fiscais, menor rigor na legislação e 

no controle da poluição ambiental, evidenciando que os curtumes aqui instalados 

repercutem negativamente no equilíbrio ecológico. 

A explicação para o interesse dos países desenvolvidos somente pela compra 

do couro “wet blue” que é fabricado no Brasil deve-se ao enorme custo ambiental 

gerado nas fases que compreendem a produção deste tipo de couro, ou seja, 

durante as operações de ribeira e de curtimento ao cromo ocorre a geração dos 

maiores percentuais de resíduos líquidos, sólidos e gasosos, como também um 

altíssimo dispêndio de água. O beneficiamento posterior deste tipo de couro 

desenvolvido nos países de primeiro mundo isenta estas nações do grande 



 9° Colóquio de Moda – Fortaleza (CE) - 2013 

 

10 
 

consumo de água e da responsabilidade para com a grande quantidade de efluente 

industrial, sem contar que o lucro promovido pela venda do couro finalizado é 

expressivamente maior do que aquele comercializado na etapa de “wet blue”. 

Conforme apresentado em resultados, os resíduos tóxicos liberados ao longo 

da cadeia produtiva do couro, além de promover a destruição do ecossistema, e a 

degradação das terras, também causam danos à saúde humana, tais como: rinite e 

sinusite crônica, atrofia da mucosa nasal, alterações na pele, danos ao estômago, 

fígado e rins, choque cardiovascular e câncer.  

Existem vários exemplos de estudos em andamento que buscam soluções 

mais eficientes, e ambientalmente mais corretas para a indústria do couro. Apesar 

dos vários resultados promissores, quase sempre eles não são economicamente 

viáveis, ou então encontram obstáculos em questões como a logística, espaços para 

instalação dos tanques de armazenamento de água, entre outros. O importante é 

que este tema continue sendo estudado para que em um futuro próximo sejam 

encontradas soluções mais adequadas, no que concerne a minimização do uso de 

água e energia, racionalização dos insumos químicos, e tratamento dos efluentes. 

Alem disso, o Brasil, como os outros países em desenvolvimento, devem intensificar 

fiscalização dos curtumes e viabilizar políticas que visem a preservação ambiental. 
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