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Resumo: Os curtumes são assinalados como uma das grandes responsáveis pela elevada carga de 
efluentes tóxicos gerados e contaminação de leitos hídricos. Todas as etapas do processamento do 
couro requerem alimentação com água, a qual é o meio de transporte dos produtos químicos 
utilizados. Estes produtos são empregados em grandes quantidades, sendo assim, dificultam o 
tratamento do efluente por métodos convencionais. Ao passo que as leis ambientais se tornam mais 
rigorosas ao que diz respeito ao descarte de efluentes tratados nos corpos receptores, as indústrias 
necessitam se adequar a tais parâmetros, sendo este, um desafio a cumprir. Deste modo, técnicas 
para a determinação e caracterização de componentes presentes no efluente ganham espaço no 
âmbito acadêmico. Neste enfoque, este trabalhe traz como objetivo a revisão de métodos de 
tratamento e técnicas capazes de identificar e remover de efluentes compostos como tensoativos, 
biocidas, cromo, corantes, óleos e graxas, sais e taninos.  
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ANALYTICAL METHODS FOR DETERMINATION OF 
COMPOUNDS IN TANNING WASTEWATER 

 
Abstract: The tanneries are marked as one of the major participants in the high load of toxic effluents 
and contamination of water beds. All steps of leather processing require feeding with water, which is 
the means of transport of the chemicals used. These products are used in large quantities, and thus 
impede the treatment of the effluent by conventional methods. While environmental laws become more 
stringent as regards the disposal of effluents treated in receiving bodies, industries need to adjust such 
parameters, this being a challenge to be met. Thus, techniques for the determination and 
characterization of components present in the effluent are gaining ground in the academic field. In 
this approach, this work has as objective the review of treatment methods and techniques to identify 
and remove waste compounds such as surfactants, biocides, chrome, dyes, oils and greases, salts and 
tannins. 
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1. INTRODUÇÃO 
 



 

 

O processamento completo do couro consiste em transformar a pele (verde ou salgada) 
em couro até atribuir acabamento final de acordo com o artigo de couro desejado. Para tal, a pele passa 
por diversas etapas, necessitando de grandes volumes de água e utilização de diversos produtos 
químicos. Estas etapas são realizadas em fulões, nos quais são realizadas várias operações mecânicas e 
a aplicação de acabamento. 

A indústria de curtume é considerada como um dos principais setores da economia em 
muitos países, por isso, há uma crescente preocupação ambiental em relação ao lançamento de 
poluentes recalcitrantes de efluentes advindos de curtumes. Os processos biológicos são atualmente 
conhecidos como mais corretos ambientalmente, mas são muitas vezes, ineficazes para a remoção de 
compostos orgânicos persistentes e micropoluentes em águas residuais de curtume (LOFRANO et al., 
2013). 

Os valores dos parâmetros característicos do efluente de curtume variam amplamente e 
dependem das matérias-primas e produtos químicos utilizados, bem como as etapas de processamento 
de couro (GUTTERRES et al. 2014). Os efluentes de curtume geralmente são caracterizados pela 
elevada carga orgânica, demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio 
(DQO), carbono orgânico total (COT) e carbono orgânico dissolvido (COD), elevado teor de sólidos 
suspensos, coloração leitosa devida à cal, verde castanho ou azul devida ao curtimento, dureza das 
águas de lavagem, elevada salinidade (sólidos dissolvidos totais), presença de cor, devido ao uso de 
corantes, produtos químicos residuais e taninos (PICCIN et al., 2013). Apesar de grande parte destes 
produtos químicos serem fixadas nas peles, uma parcela é descartada nos efluentes. A presença desses 
produtos no efluente produz um efeito prejudicial e claramente visível no ambiente. Estas influências 
causam problemas ambientais e podem causar alterações nos parâmetros de emissões de efluentes 
(SCHRANK, 2003) 

A Tabela 1 apresenta os principais produtos químicos utilizados e sua funcionalidade em 
cada etapa do processo, baseados em estudos realizados por Benvenuti ( 2015), Fontoura (2013) , entre 
outros. 

 
Tabela 1 - Principais processos e produtos utilizados no processamento do couro 

Etapa Finalidade Produtos Utilizados 
Conservação Evitar a decomposição das peles Sal e agentes conservantes, como biocidas e 

fungicidas 
Remolho Repor às peles o teor de água 

eliminado durante a conservação 
Sais, álcalis, ácidos, tensoativos, enzimas, 

bactericidas 
Depilação e 

caleiro 
Remover epiderme juntamente 
com pelos, lã e outros materiais 

queratinosos da pele 
Cal, sulfeto de sódio, aminas, enzimas 

Desencalagem Eliminar a cal adicionada na 
etapa de caleiro e ajustar o pH 

para a purga 

Sais amoniacais, bissulfito de sódio, ácidos 
fracos, desencalantes especiais  

Purga Etapa enzimática de limpeza da 
pele e remoção final da epiderme 

Enzimas pancreáticas e microbianas 

Píquel Desidratar, acidificar a pele e 
cessar a atividade enzimática 

Sal (cloreto de sódio) e ácidos, usualmente, 
sulfúrico e fórmico 

Curtimento Atribuir à pele estabilidade 
química, térmica e mecânica, 

transformando-a em couro 

Curtentes minerais (sais de cromo 
principalmente) e curtentes orgânicos 

(principalmente taninos vegetais e sintéticos) 
biocidas, reguladores de pH 

Desacidulação Neutralizar parte da acidez 
presente no couro 

  Bicarbonato de sódio, formiato de sódio, taninos 
neutralizantes 

Recurtimento Conferir 
propriedades químicas e físico-

mecânicas ao couro 

Sais de Cr, Al, Zr, taninos vegetais e sintéticos, 
e resinas 

Tingimento Conferir cor  Corantes, dispersantes e igualizantes químicos 
ácidos para a fixação do corante 



 

 

Engraxe Lubrificar as fibras, conferir 
maciez ao couro, 
impermeabilizar   

Óleos, agentes tensoativos e ácido fórmico para 
fixação 

Acabamento Conferir propriedades de 
superfície e aspecto do produto 

final 

Polímeros, reticulantes, solventes, cargas, 
pigmentos 

 
Para a certificação dos couros produzidos, a Associação Brasileira de Normas Técnicas 

criou o Comitê Brasileiro de Couro, Calçados e Artefatos de Couro (ABNT-CB-011). Este comitê é 
responsável pela elaboração das normas empregadas para diversas análises, tanto para o couro ou para 
o produto final elaborado. As análises de diversos insumos químicos podem ser realizadas por normas 
da ABNT-CB-011 para: tanantes, desencalantes, corantes, substâncias graxas e tensoativos, 
coordenadas por doze comissões do comitê técnico, tais quais, podem ser citadas a comissão de estudo 
de insumos, ensaios físicos e químicos em couro, ensaios biológicos em couro e resíduos químicos em 
couro. 

Com o objetivo de identificar as técnicas utilizadas para a caracterização dos efluentes da 
indústria do couro, este trabalho propõe avaliar os métodos analíticos para identificação e análise dos 
principais compostos químicos utilizados no processamento do couro: biocidas, sais, surfactantes, 
óleos e graxas, cromo, corantes e taninos, como também o respectivo tratamento aplicado para sua 
remoção. 

 
2. COMPOSIÇÃO DOS EFLUENTES 

 
A caracterização do efluente é um pré-requisito necessário para um tratamento eficaz, 

sendo assim, é apresentado aqui o estudo de técnicas analíticas para a determinação e quantificação de 
compostos nos efluentes de curtume.  

2.1 Tensoativos 

Os surfactantes são popularmente conhecidos como agentes tensoativos, sendo 
caracterizados quimicamente como moléculas anfifílicas, as quais são constituídas por seus grupos 
hidrofílicos (polar) e hidrofóbicos (apolar), localizados nas extremidades da sua cadeia (BARROS et 
al., 2007).  

A problemática dos tensoativos está relacionada ao fato de que seus componentes 
possuem um baixo potencial de biodegradação, estabilidade ao calor, e hidrólise, sendo assim, sua 
remoção pode não ser efetiva mediante aplicação de tratamentos convencionais (CASTILLO et al. 
1999). 

Os tensoativos são caracterizados pelo seu grupo iônico, podendo ser classificado como 
surfactantes aniônicos, catiônicos, não aniônico e anfótero (MILLIOLI, 2009). Na indústria de couro, 
os surfactantes não-aniônicos são a classe dos tensoativos mais aplicados, uma vez, que são utilizados 
no processo de curtimento para a remoção de gorduras das peles. Dentre os surfactantes empregados 
na indústria do couro, podem-se citar os biodegradáveis (FUCK, & GUTTERRES, 2008) os quais 
podem substituir tensoativos aquilfenóis etoxilatos (APEO), sendo estes, considerados de difícil 
degradação nas estações de tratamentos, além de que a derivatização destes compostos produz 
substâncias danosas a vida aquática (WEGNER, 2004). 

Clara e colaboradores (2007), estudaram técnicas para a determinação dos grupos de 
surfactantes aniônicos, catiônicos e não-aniônicos, em água, por meio de cromatografia líquida de alta 
eficiência (CLAE) e cromatografia liquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS/MS). No 
trabalho de Aparicio e colaboradores (2007), estudou-se a caracterização de surfactantes em lodo 
proveniente de tratamento de efluentes, através de técnicas como cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas (CG-MS). Em ambos os trabalhos, as técnicas demonstraram-se eficientes 
para a identificação dos componentes em estudo. 



 

 

2.2 Biocidas 

A indústria coureira enfrenta o desafio de realizar a conservação das peles, devido à 
presença de proteínas e gorduras, que são nutrientes para o desenvolvimento e crescimento de fungos e 
bactérias, que causam a biodeterioração das peles e couros. Diversos efeitos indesejados podem surgir 
pela contaminação microbiana e para evitá-los, utilizam-se substâncias químicas com ação 
microbicidas. 

Os processos de tratamento de efluentes convencionais não são suficientes para remoção 
completa destes biocidas. A presença destes produtos no efluente pode prejudicar a etapa de 
tratamento biológico e ainda persistir no efluente descartado. 

Os biocidas podem ser definidos como, uma substância preparada por meio de um ou 
mais componentes que têm como objetivo, eliminar e/ou prevenir a ação de organismos, mediante 
rotas químicas ou biológicas (CHEN et al., 2012). Estes compostos estão sendo classificados como 
poluentes orgânicos emergentes (HERRERO et al., 2014). Na indústria do couro, alguns biocidas são 
utilizados com mais frequência, sendo divididos em dois grandes grupos, os fenólicos, que incluem o 
p-cloco-m-cresol (PCMC) e o orto-fenil-fenol (OPP) e os heterocíclicos, que abrangem o 2-
(tiocianometiltio) benzotiazol (TCMTB), octilisotiazonalinona (OIT) e o 2-mercaptobenzotiazol 
(MBT). Comumente, é empregado na indústria, a combinação de dois ou mais desses compostos, para 
a obtenção de uma melhor eficiência no processo de conservação (FONT. et al., 2013) 

Os microbicidas fenólicos apresentam-se na forma de sais de sódio e potássio, são 
miscíveis em água e são estáveis a variações de pH. De acordo com GRIEBEL (1997), as moléculas 
fenólicas não são consumidas nos mecanismos de ação dos microbicidas, e por sofrerem adsorção 
reversível, estão aptas para atuar em outras células de microrganismos ainda vivos. A maioria destes 
microbicidas apresenta riscos à saúde, por serem carcinogênicos. 

O TCMTB é um microbicida heterocícilico pouco solúvel em água e segundo 
Muthusubramanian (2006) é formulado a partir de misturas de agentes emulsionantes comerciais com 
solventes orgânicos em diferentes proporções. O OIT é um microbicida heterocíclico que possui alta 
solubilidade em água e possui um amplo espectro de atuação contra fungos. A grande dificuldade na 
utilização desses biocidas está em sua remoção, pois são facilmente solúveis em água e resistentes à 
biodegradação (PENA et al., 2012). 

Font e colaboradores (2013), realizaram estudos na identificação dos biocidas com maior 
aplicação na indútrias de couro, entre eles estão o TCMTB, OIT, MBT, e PCMC, por meio da técnica 
de cromatografia líquida de alta eficiência, na otimização da técnica de micro-extração em fase sólida, 
em efluentes da idústria de curtume. Naccarato e colaboradores (2014) desenvolveram estudos na 
deteminação de grupos de benzotialozes, benzotriazoles e benzosulfonamida, que são compostos 
presentes na formulação de biocidas, em matrizes aquosas, por intermédio de cromatografia gasosa 
acoplado a espectrometria de massas, utilizando extração em fase sólida. Ambos os métodos aqui 
destacados permitem determinar quantitativamente os fungicidas contidos em efluentes de curtume. 

2.3 Cromo 

O cromo existe na natureza em diversas espécies, dos quais o cromo (III) pode ser 
encontrado ligado a moléculas orgânicas, em sistemas aquáticos e também no solo e é caracterizado 
por ser um íon menos móvel e com uma menor toxidade quando comparado ao cromo (IV) 
(SHANKER & VENKATESWARLU, 2011), sendo este, considerado extremamente tóxico por 
possuir um potencial de oxidação elevado, possuir a capacidade de penetrar em membranas biológicas 
(SUGIYAMA, 1991) e, além disso, o Cr (VI) foi classificado pela Agência Internacional de 
Investigação de Cancro (IARC) como mutagênico e carcinogênico, apresentando riscos à saúde 
humana (SOPHIA & SAIKANT, 2016). O cromo é considerado um elemento essencial para a nutrição 
humana, entretanto, elevada exposição a ele pode ocasionar em vários danos à saúde humana 
(GUTTERRES & MELLA, 2015) 

Nos curtumes, são empregados o cromo (III) para curtimento. A etapa de curtimento 
envolve um pré-tratamento ácido da pele, com o objetivo de se alcançar um pH de 2,5-3,0 para a 
fixação do cromo. Ao final do processo, o couro pode conter um teor de 20 g.L-1 de cromo, sendo que 



 

 

sua função é atuar como ponte entre os grupos proteicos da pele, resultando em uma maior 
estabilidade química desta (RESENDE, 2014) 

Várias são as técnicas empregadas para a determinação de Cr (III) e Cr (VI) em amostras 
aquosas, como por exemplo: espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado, 
cromatografia e técnicas combinadas (STANISLAWSKA et al., 2013), (MARKIEWICZ et al., 2016), 
cromatografia iônica com derivatização pós-coluna usando 1,5 difenilcarbazida (YANG et al., 2013), 
processo redox (oxidação de Cr (III) ou redução de Cr (VI)) (CATALANI et al., 2015), análise 
fotoeletroquímica (PEC) (FANG et al., 2016), (SERESHTI et al., 2016), método colorimétrico com 
EDTA (BALASKA et al., 2012) e espectrometria por absorção molecular (HACKBARTH et al., 
2016).  

2.4 Corantes 

O tingimento consiste em uma modificação físico-química do substrato de forma que a 
luz refletida provoque uma percepção de cor. As substâncias químicas que proporcionam cor a 
inúmeros substratos são denominadas corantes ou pigmentos (FORTINO, 2012) 

Corantes são constituídos por um grupo químico cromógeno e um auxócromo. O 
cromógeno é um radical químico que possui cor e o grupo auxócromo é necessário para promover a 
fixação nas fibras. Os corantes são substâncias solúveis em meio ácido, neutro ou básico, que possuem 
uma estrutura molecular não saturada, ou seja, são eletricamente instáveis. São produtos capazes de 
comunicar sua própria cor ao material sobre o qual se fixam. Os corantes podem ser classificados em 
ácidos, diretos, metalizados, reativos e básicos (ORTIZ-MONSALVE, 2015). 

No processo de tingimento nas indústrias de curtumes os grupos de corantes mais 
utilizados são os compostos com grupos cromóforos azos, os quais são responsáveis por uma maior 
uniformidade e estabilidade da cor no produto final (COVINGTON, 2009). Os corantes podem ser 
aniônicos ou catiônicos e possuem diferentes formas de fixação ao couro (PICCIN, 2013). 

Na etapa do tingimento do couro, são utilizadas grandes quantidades de corantes para a 
fixação adequada da cor no produto final, assim, os efluentes gerados possuem elevado índice de cor, 
e além do aspecto visual, os corantes dificultam os tratamentos dos efluentes por intermédio de 
técnicas convencionais (GOMES, 2014). 

Corantes azoicos são os grupos de corantes mais empregados na indústria do couro. São 
caracterizados por possuirem aminas aromáticas que em certas condições podem se reduzir e formar 
aminas aromáticas carcinogênicas. Assim, torna-se necessário substituí-los (FUCK,2008). 

Diversos autores empregam a técnica de espectroscopia UV-vis na determinação de 
corantes em solução aquosa. Piccin e colaboradores (2016) utilizou a técnica na espectroscopia UV-vis 
na determinação da concentração dos corantes presentes no sobrenadante durante processo de 
adsorção por resíduos de couro. Li e colaboradores (2016) utilizou a mesma técnica para determinação 
da concentração de corantes em solução aquosa após tratamento de coagulação com hidróxido de 
magnésio e caulinita e Venba e colaboradores (2015) aplicou a técnica em seus estudos sobre corantes 
de enxofre solubilizados para tingimento de couro. 

2.5 Óleos e Graxas 

Do ponto de vista ambiental, os processos de ribeira e curtimento são os mais importantes 
em função do volume e da carga de contaminantes descartadas nos efluentes gerados. Os resíduos de 
óleos e graxas são provenientes das etapas de ribeira (descarne, recorte e divisão) e da etapa de 
engraxe (PRIEBE, G. P S & GUTTERRES, 2006) 

A remoção de gordura natural das peles nas operações de ribeira faz-se necessária, pois se 
presente, dificulta o processo de fabricação correta do couro. Um elevado teor de óleos e graxas nos 
efluentes de curtume, consequentemente, pode acarretar em problemas nas operações unitárias do 
processo, como entupimento dos orifícios nas etapas de gradeamento (SCAPINI, 2007). 
Posteriormente, na etapa de engraxe, os couros recebem tratamento com óleos na forma de emulsões 
aquosas para dar flexibilidade ao couro. Os óleos empregados podem ser naturais, modificados ou 
sintéticos. Entre as principais matérias-primas engraxantes estão óleos de animais; óleos vegetais e 
sintéticos; álcoois graxos e ceras.  



 

 

Para a identificação e caracterização de ácidos graxos formadores de sebo, Priebe & 
Gutterres (2012) realizaram análises por cromatografia gasosa associada à espectrometria de massas. 
Em Santos & Gutterres (2007), óleos de engraxes comerciais foram caracterizados de acordo com as 
seguintes análises: teor de emulsionantes e emulsionados, estabilidade da emulsão à água, ácidos e 
sais, teor de cinzas; teor de material volátil teor de água e de substância ativa. Em Kalyanaraman e 
colaboradores (2013) foi utilizada a análise de espectrometria de massas para identificar a massa 
molecular presente em um engraxante sintético antes e depois dos estudos de biodegradação. 

2.6 Sais 

Um dos grandes problemas na indústria do couro deve-se à disposição inadequada para os 
resíduos gerados, uma vez que estes possuem uma elevada quantidade de sais, entre eles sais solúveis, 
cloretos, sulfatos e carbonatos e também sais de cromo, amônio, manganês, ferro, alumínio, sulfetos, 
entre outros (SREERAM & RAMASAMI, 2003). 

O principal método utilizado para conservações de peles em curtumes se deve a aplicação 
de grandes quantidades de cloreto de sódio, devido, principalmente ao baixo custo, quando comparado 
a outras técnicas de conservação. Entretanto, este sal causa grandes problemas no tratamento dos 
efluentes (ALDEMA-RAMOS et al., 2015). 

No processo de curtimento, o sal de cromo utilizado pode ser recuperado e reutilizado, 
diminuindo assim os custos de operação, porém alguns estudos sugerem que a reciclagem do cromo 
ocasiona a produção de sais neutros no banho o qual pode diminuir a fixação do cromo durante a etapa 
do curtimento.  

Para a determinação de íons em amostras aquosas, Silveira e colaboradores (2014) 
estudaram a quantificação de cloretos, sulfatos, acetatos e formiatos por meio da técnica de 
cromatografia iônica com extração em fase líquida, a qual se apresentou eficiente para a análise 
simultânea destes íons. El Haddad e colaboradores (2015) obtiveram bons resultados na determinação 
de íons, supracitados anteriormente, por meio da técnica de cromatografia de permuta iônica com 
detecção UV indireta.  

2.7 Taninos vegetais e sintéticos 

Taninos vegetais são compostos fenólicos na forma de monômeros, oligômeros e 
polímeros de elevada massa molecular que se encontram amplamente distribuídos entre as plantas do 
reino vegetal (PIZZI, 2008). No processo de curtimento de peles, os taninos vegetais curtem devido ao 
seu conteúdo em substâncias polifenólicas capazes de reagir com o colágeno da pele, tornando-a 
resistente à degradação bioquímica (HEIDEMANN, 1993). 

Taninos sintéticos, utilizados principalmente como recurtentes, podem ser fenólicos e 
naftalênicos, e em geral, são produzidos a partir da sulfonação do produto de partida aromático e a sua 
condensação com formaldeído (THANKAPPAN et al., 2015). O fato de o formaldeído ser utilizado na 
produção dos taninos sintéticos faz com que o couro, produto final, tenha formaldeído em sua 
composição (BAYRAMOGLU et al., 2013). Este composto é tóxico se ingerido, pode provocar reação 
alérgica e queimaduras na pele e lesões oculares graves, é tóxico se inalado e é suspeito de provocar 
anomalias genéticas. Foi incluído pela União Europeia na lista de produtos carcinogênicos (ECHA, 
2016). 

Como nem toda a quantidade de produtos químicos utilizada no processo é sorvida pelo 
couro, quando taninos estão presentes nos efluentes, podem prejudicar as etapas de tratamento 
biológico, uma vez que são tóxicos aos microrganismos responsáveis pela biodegradação (MUNZ et 
al., 2009). Quando encontrados nas águas superficiais, estes compostos fenólicos representam 
aumento da toxicidade do meio, afetando os organismos aquáticos a eles expostos (LIBRALATO; 
AVEZZÙ; VOLPI GHIRARDINI, 2011). 

Para a identificação de taninos, as técnicas analíticas que podem ser empregadas 
abrangem cromatografia, espectrometria de massas, e quando não houver interferentes, UV-vis pode 
ser utilizado, uma vez que os taninos absorvem no ultravioleta. MALDI-TOF-MS foi utilizado para 
caracterizar os poliflavonóides em taninos comerciais e efluentes (TENG et al., 2016). 
Bianchi e colaboradores (2015) analisaram a estrutura molecular de diversos taninos vegetais 



 

 

por HPLC-UV combinado com tiólise, MALDI-TOF-MS e cromatografia de troca iônica. No estudo 
de remoção de taninos de soluções aquosas, Benvenuti (2015), utilizou UV-Vis, no comprimento de 
onda de 280 nm, para determinar a concentração final de tanino após ensaios de adsorção utilizando 
sílicas híbridas como material adsorvente. 

 
3. TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO E TRATAMENTOS 

 
As caracterizações realizadas em efluentes de curtume, geralmente possuem foco na 

obtenção de parâmetros gerais como: DBO, DQO, COT, sólidos totais e nitrogênio (GUTTERRES et 
al., 2014). Uma caracterização mais detalhada do efluente torna-se importante para obter 
conhecimentos das espécies químicas que estão presentes no meio e quais podem ser os tratamentos 
aplicados para cada espécie. Portanto, a Tabela 3 traz as principais técnicas de caracterização e 
determinação de compostos em efluentes de curtume, como também respectivas técnicas de 
tratamento que podem ser utilizadas para suas remoções, visto que, muitos destes tratamentos são 
associados a outros processos para obter uma maior eficiência na depuração final do efluente.  

 
 

Tabela 3 – Técnicas utilizadas para a determinação de compostos presentes em efluentes e técnicas de 
tratamento para remoção destes compostos 

Classe de 
compostos Técnica de caracterização Técnicas de tratamento 

Tensoativos 

ESPECTROMETRIA RAMAN POR 
EXTRAÇÃO DE SINAL 

(GAUBERT et al., 2016) 

ADSORÇÃO  
(ARAGHI; ENTEZARI, 2015; 

SÁNCHEZ-MARTÍN et al., 2013) 

INJEÇÃO DE FLUXO 
POTENCIOMÉTRICO 

(MARTÍNEZ-BARRACHINA et al., 2002) 

Processos Oxidativos Avançados 
(POAS) 

(AONYAS et al., 2016; DA SILVA et 
al., 2015; GHANIM, 2016; 

RODRIGUEZ-FREIRE et al., 2015) 
BIOLÓGICO 
(microalgas) 

 (ARAUJO, 2015) 

Biocidas 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 
CAPILAR 

(PRIETO-BLANCO; ARGENTE-GARCÍA; 
CAMPÍNS-FALCÓ, 2016); 

POAS 
(ZHANG et al., 2011) 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE 
ALTA EFICIÊNCIA 

(SPELTINI et al., 2016); (LIU et al., 2015);  
(FONT et al., 2013) 

BIOLÓGICO 
(biorreator) 

(LÓPEZ LOVEIRA et al., 2012) CROMATOGRAFIA GASOSA 
(NACCARATO et al., 2014) 

Cromo (III) 
Cromo (VI) 
Cromo Total 

 

ESPECTROMETRIA DE 
ABSORÇÃO ATÔMICA 

(CATALANI et al., 2015), (HACKBARTH 
et al., 2016) 

 

ADSORÇÃO 
(CHABAANE et al., 2011; COPELLO 

et al., 2013; FABBRICINO et al., 
2013) 

ESPECTROMETRIA UV-VIS 
(WANG et al., 2016a); 

 

POAs 
(ELABBAS et al., 2016; KEBIR et al., 

2015; MELLA; GLANERT; 
GUTTERRES, 2015) 

ESPECTROMETRIA DE 
ABSORÇÃO ATÔMICA EM 

CHAMA (FAAS) 
(DEL REY et al., 2015) 

 

BIOLÓGICO 
(fungos, lodo ativado) 

(SHARMA; MALAVIYA, 2016; 
TAMMARO et al., 2014) 



 

 

MÉTODO COLORIMÉTRICO 
COM 1,5 DIFENILCARBOZIDA 

(HSU et al., 2013) 
 

MEMBRANAS 
(KEERTHI; VINDUJA; 

BALASUBRAMANIAN, 2013; 
MOHAMMED; SAHU, 2015) 

ANÁLISE TITULOMÉTRICA COM 
TIOSSULFATO 

(ABNT-NBR 13341, 2010), (MELLA; 
GLANERT; GUTTERRES, 2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3 – Técnicas utilizadas para a determinação de compostos presentes em efluentes e técnicas de 
tratamento para remoção destes compostos 

(Continuação) 

Corantes 
ESPECTROMETRIA UV-

VIS 
(LI et al., 2016); (PICCIN et al., 
2016); (BACCAR et al., 2011) 

ADSORÇÃO 
(BACCAR et al., 2013; GOMES; PICCIN & 

GUTTERRES, 2016; LINHARES et al., 2013) 
POAS  

(BETHI et al., 2016; BORDES et al., 2015; WEI et 
al., 2015) 

BIOLOGICO 
(lodo ativado, fungos, bactérias) 

(BAE et al., 2015; ORTIZ-MONSALVE, 2015; 
TUTTOLOMONDO et al., 2014) 

MEMBRANAS 
(ZHU et al., 2016) 

Óleos e 
graxas 

CROMATOGRAFIA 
GASOSA ACOPLADA A 
ESPECTROMETRIA DE 

MASSAS 

MEMBRANAS 
(PRABHAVATHY; DE, 2010; WANG et al., 

2014a) 

Sais 
(amoniacais e 

cloretos) 

CROMATOGRAFIA 
IÔNICA 

(SILVEIRA; DE CALAND; 
TUBINO, 2014); 

(EL HADDAD et al., 2015) 

ADSORÇÃO AMÔNIA  
(KALKAN et al., 2011; KEHL, 2015) 

ADSORÇÃO CLORETOS 
(IAKOVLEVA et al., 2015) 

POAS AMÔNIA 
(BENHADJI; TALEB AHMED; MAACHI, 2011; 

DEGHLES; KURT, 2016) 
POAS CLORETOS 

(DUAN et al., 2015) 
BIOLÓGICO AMÔNIA 
(wetland, lodo anaeróbio) 

(OON et al., 2015; TOMAR; GUPTA; MISHRA, 
2015) 

BIOLÓGICO CLORETOS 
(biorreator) 

(PRAVEEN; NGUYEN; LOH, 2015) 
MEMBRANAS AMÔNIA 
(WANG; ZHANG; LI, 2013) 

MEMBRANAS CLORETOS 
(CHOI et al., 2015) 



 

 

Taninos 
Vegetais e 
Sintéticos 

HPLC-UV COMBINADO 
COM TIÓLISE, 

MALDI-TOF-MS e 
CROMATOGRAFIA DE 

TROCA IÔNICA 
(BIANCHI et al., 2015) 

ADSORÇÃO 
(LI et al., 2013; MARSAL et al., 2012; 

MUKHERJEE; DE, 2014) 

HPLC e LCMS 
(PERERA et al., 2012) 

POAS 
(GARCÍA-BALLESTEROS et al., 2016; 

KALYANARAMAN; KAMESWARI; RAO, 2014) 

MALDI-TOF-MS e HPLC 
(MOULS et al., 2014) 

BIOLÓGICO 
(bactérias, lodo ativado, enzimas) 

(BONFÁ et al., 2013; LI; LI; ZENG, 2009; 
MAJEAU; BRAR; TYAGI, 2010) 

MALDI-TOF-MS 
(TENG et al., 2016) 

MEMBRANAS 
(ROMERO-DONDIZ et al., 2015; WANG; CHU; 

DONG, 2014; WANG et al., 2016b) 
 
Os efluentes dos curtumes contêm componentes importantes que demandam atenção no 

tratamento de águas residuais, como agentes patogênicos e metais pesados, altos níveis de salinidade, 
substância orgânica, amônia, nitrogênio orgânico, além dos poluentes orgânicos recalcitrantes que 
aumentam a toxicidade dos efluentes (GUTTERRES et al., 2014). Por isso, esses efluentes são 
estritamente regulados e devem ser tratados antes de serem enviados aos corpos d’água receptores. 

As tecnologias de tratamento de efluentes de curtumes consistem geralmente em uma 
etapa físico-química (abrangendo o processo de coagulação-floculação) e uma etapa de tratamento 
biológico. Normalmente, processos de tratamento biológico são necessários para tratar poluentes como 
orgânicos degradáveis, orgânicos voláteis, nitrogênio e fósforo. Poluentes como sólidos suspensos 
envolvem processos físicos como gradeamento, flotação e filtração por membranas. Já poluentes como 
metais demandam processos químicos de tratamento. Apesar de eficientes para remover carga 
orgânica, esses métodos comumente aplicados podem ser incapazes de remover completamente alguns 
poluentes (LOFRANO et al., 2013). 

Em algumas estações de tratamento de efluentes, portanto, mais etapas podem ser 
acrescentadas, onde métodos mais eficientes têm sido propostos como um polimento para o efluente, 
visando a remoção de poluentes específicos ou o aumento da eficiência global do processo de 
tratamento (WANG et al., 2014b). Como a maioria dos efluentes consiste de mais de um poluente, 
normalmente requerem a combinação de processos de tratamento convencional e avançados para uma 
remoção completa. 

Técnicas avançadas têm sido estudadas para degradação de poluentes específicos. A 
adsorção, por exemplo, gera um efluente final tratado de qualidade, além de requerer um baixo 
investimento inicial, não depender de fontes de energia e se pode trabalhar com adsorventes de baixo 
custo. Assim, o uso de resíduos sólidos gerados nos curtumes, como pelos bovinos (MELLA et al., 
2015) e raspas de couro (GOMES et al., 2016; PICCIN et al., 2016) tem sido estudados como uma 
nova alternativa para adsorção de corantes. 

Os processos oxidativos avançados (POAs) podem ser combinados com tratamentos 
biológicos para aumentar a biodegradabilidade e reduzir custos de processo (SRINIVASAN et al., 
2012). Uma integração de eletrocoagulação e processo foto-Fenton têm sido investigados para 
tratamento de efluentes têxteis e de curtumes (AZIZ; ASAITHAMBI; DAUD, 2016; MANENTI et al., 
2014). Além disso, a combinação de Fenton-reator em batelada tem sido um método efetivo e 
econômico para tratamento de efluentes recalcitrantes (DIYA’UDDEEN et al., 2015).  

Os tratamentos biológicos para degradação de compostos químicos envolvem uma série 
de técnicas, como por exemplo, a decomposição anaeróbia (EL-SHEIKH et al., 2011), a degradação 
aeróbia (TAMMARO et al., 2014), as wetlands que têm apresentado resultados eficientes na remoção 
de contaminantes presentes em efluentes de curtumes (CALHEIROS et al., 2012). Fungos apresentam 
potencialidades na biodegradação de complexos compostos xenobióticos, como é o caso de corantes 
utilizados no tingimento de couros (ORTIZ-MONSALVE, 2015). Microalgas têm sido estudadas para 
a remoção de nitrogênio em efluentes do processamento do couro (FONTOURA et al., 2015). 



 

 

Os processos de separação por membranas podem ser utilizados em combinação com 
processo anaeróbio/aeróbio melhorando a remoção de nitrogênio e reduzindo custos (TIAN et al., 
2015). Uma configuração integrada aumenta sinergicamente as vantagens de cada processo individual, 
aumentando a eficiência de remoção dos contaminantes (XU et al., 2015). 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento da composição dos efluentes é imprescindível para avaliação e definição 
da técnica a ser empregada nos tratamentos. Assim, este trabalho resumiu as principais técnicas de 
caracterização e as tecnologias de tratamento de efluentes para os produtos químicos, com elevado 
potencial poluidor, empregados nas etapas do processamento de couro, demonstrando que muitas são 
as técnicas disponível para a caracterização de efluentes, facilitando e melhorando o resultado ao final 
do processo, como também, auxiliando na adequação das normas ambientais para o despejo da água 
nos corpos receptores.  
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