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Sinopse:

Amostras de diferentes partes de vegetais da Amazônia foram avaliados quanto ao pH e
os teores de umidade, antocianinas, carotenóides, fenólicos e pigmentos solúveis em
água para sua utilização como corantes naturais no tingimento do couro de matrinxã.
Selecionados como os mais indicados, o crajiru e a cacauí desidratados (6 e 8% de
umidade, respectivamente) foram utilizados no tingimento nas proporções de 5, 10 e
15% em relação ao peso das peles. Após o acabamento, as amostras de couro com a
atraente coloração vermelha-purpura do crajiru e lilás da cacauí e com tonalidades
variando em função da proporção de corante foram avaliados quanto à coloração,
microscopia eletrônica de varredura, resistência à luminosidade e teste de lavabilidade.
Nas condições e proporções utilizadas, o crajiru e cacauí mostraram-se como excelentes
fontes para o tingimento do couro de matrinxã.
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RESUMO

A utilização de corantes naturais a partir de resíduos madeireiros, cascas de frutos,
sementes, flores e outras matérias que preservam a flora Amazônica e não causam
danos a saúde e ao ambiente podem ser usados como alternativa para tingimento
de couro de peixe proveniente de peles que anteriormente eram descartadas. Dessa
maneira, teve-se como objetivo avaliar o uso de corantes vegetais no tingimento do
couro de matrinxã (Bricon amazonicus). Cascas (rambutã, magostão, bacuripari,
murici, cajueiro, tucumã e tangerina), sementes (cupuaçu e urucum), frutos (patauá
e açaí), folhas (crajiru), flores (cacauí), inflorescência (bananeira) e borra (açaí),
foram avaliadas quanto aos teores de umidade, antocianinas, carotenóides,
fenólicos, pigmentos solúveis em água e ao pH. Em função do pigmento
(antocianina), da concentração (maior), solubilidade (hidrossolúveis) e adequação ao
pH (ácido) ao processo de tingimento, o crajiru e a cacauí foram selecionados como
fonte de corante para o couro de matrinxã. Amostras de crajiru e cacauí
desidratadas (respectivamente 6 e 8%) nas proporções de 5, 10 e 15% em relação
ao peso do couro foram utilizadas no tingimento do couro de matrinxã. Após o
tingimento e acabamento, as amostras de couro foram avaliadas quanto à
coloração, microscopia eletrônica de varredura, resistência à luminosidade e teste
de lavabilidade. O corante de crajiru apresentou maior resistência à ação da luz e
água. Decorrente da proporção do corante, o crajiru apresentou coloração variando
do vermelho-purpura ao vinho e a cacauí do lilás claro ao escuro e apesar de não
haver diferença estatística entre as proporções de 10 e 15%, a concentração maior
resultou em coloração mais intensa. Nessas condições e proporções crajiru e cacauí
ambas, mostraram-se adequadas. A utilização dessas concentrações vai depender
da tonalidade, coloração e disponibilidade da fonte de corante desejada.  Portanto o
crajiru e a cacauí podem ser excelentes fontes de corantes naturais para o
tingimento do couro de matrinxã.
___________________________________________________________________

Palavras – chave: corantes vegetais; couro de peixe; tingimento; resistência à
luminosidade; lavabilidade.
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ABSTRACT

The use of natural dyes starting from residues of wood, peels of fruits, seeds, flowers
and other materials that preserve the Amazon flora and don't cause the human
health and to the environment damages can be used as alternative for staining of
leather of fish source from skins that previously were discarded. The objective was to
evaluate the vegetables dyes in the staining the hide of the matrinxã (Brycon
amazonicus) leather. Peels of: Amazon fruits such as: rambutã, mangostão,
bacuripari, murici, cashew tree, tucumã and tangerine, cupuaçu and urucum seeds,
self-fruits of patauá and grounds of  açaí, leaves of crajiru, flowers of  cacauí,
inflorescence of banana tree and açaí palm, were evaluated as for  to the humidity,
antocianins, carotenoids, phenolics contents, soluble pigments in water and pH.
Crajiru and cacauí presented higher concentration of the antocianina pigment,
hydrosoluble and adaptation to the pH (acid) of the staining process. Thus, these two
products were selected as coloring source for the skin of matrinxã fish to grade at
leather. Dehydrated crajiru and cacauí samples at 6 and 8%, respectively at the 5, 10
and 15% ratios to the weight of the leather were used in the coloring of the matrinxã
leather. After the staining and finishing, the leather samples were evaluated by
scanning electronic microscopy, brightness resistance and washability test. Crajiru
stain presented higher resistance to the action of the light and water. Crajiru
presented the coloration changing from the red-purple to the wine and the cacauí of
the light and dark lilac, taking into consideration to the ratio of staining.  Despite of
there be no statistics significance among the of 10 and 15% contents this last
resulted at more intense coloration. The conditions and proportions of both were
shown appropriate. Their uses will depend of the tonality, coloration and availability
of the source of coloring wished. Therefore, crajiru and the cacauí can be excellent
sources of natural on the staining of leather matrinxã.
___________________________________________________________________

Key words: dyes vegetables; fish leather; staining; brightness resistance;
washability.
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1 INTRODUÇÃO

O tingimento com corantes vegetais é uma arte que começou há milhares de

anos. Evidências arqueológicas indicam que os antigos egípcios usavam hena,

carmim e outros corantes na pele e nos cabelos. Os corantes começaram a ser

usados em alimentos na China, Índia e Egito cerca de 1500 a.C. (Giri, 1991). No

Brasil a produção de corantes tem ocorrido desde seu descobrimento, relacionada à

madeira Pau Brasil (Caesalpinia echinata, Lam.), da qual era extraído um pigmento

capaz de tingir tecidos com cores fortes, como vermelho, rosa ou marrom (Dallogo &

Smaniotto, 2005).

Até a metade do século XIX, todos os corantes eram extraídos de folhas,

caules, raízes, frutos ou flores de várias plantas e de espécies animais. Porém com

a descoberta de corantes sintéticos obtidos a partir de derivados de petróleo e de

carvão mineral houve a substituição dos corantes naturais pelos químicos e desta

forma contribuiu para acentuar o seu desuso (Angelucci, 1991). Embora a indústria

de corantes têxteis tenha se originado na Europa desde o século XVI, o primeiro

corante sintético foi descoberto apenas em 1856 na Inglaterra e introduzido no Brasil

logo após a Primeira Guerra Mundial (Guaratini & Zanoni, 2000). Com a intensa

inovação tecnológica ao redor de 1915, a Alemanha manteve o monopólio sobre a

produção de corante sintético onde este era sintetizado a partir das mesmas

matérias-primas usadas para a produção de explosivos como, por exemplo, os

compostos orgânicos ricos em nitrogênio como nitroglicerina ou TNT (trinitrotolueno).

Esta situação se manteve até a Segunda Guerra Mundial quando as indústrias de

corantes químicos faliram, pois toda matéria-prima para a produção de corante era

utilizada na fabricação de explosivos (Ferreira, 1998).

Atualmente, aproximadamente 10.000 corantes são produzidos em escala

industrial e cerca de 2.000 encontram-se disponíveis para a indústria têxtil. O que

acelerou significativamente o uso dos corantes sintéticos foi a facilidade de

obtenção, sem jamais alertar para a toxidade destes produtos químicos e a

conseqüente contaminação do meio ambiente, a curto, médio e longo prazo, visto

que no Brasil das aproximadamente 20 t.ano de corantes consumidos pela indústria

têxtil, cerca de 20% são descartados como efluentes. A principal razão deste
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descarte corresponde à fixação incompleta dos corantes à fibra durante o processo

de tingimento (Guaratini & Zanoni, 2000).

 Do ponto de vista ambiental, a remoção dos corantes dos efluentes é um dos

grandes problemas enfrentados pelo setor têxtil. A elevada estabilidade biológica

dificulta sua degradação pelos sistemas de tratamento convencionais, normalmente

à base de lodo ativado, empregado pelas indústrias têxteis (Dallogo & Smaniotto,

2005). A contaminação de rios e lagos com estes compostos provoca, além da

poluição visual, sérios danos à fauna e flora destes locais. Com suas intensas

colorações, os corantes restringem a passagem de radiação solar, diminuindo a

atividade fotossintética natural, provocando alterações na biota aquática e causando

toxicidade aguda e crônica destes ecossistemas (Zanoni & Carneiro, 2001). Além

dos efeitos indesejáveis ao meio-ambiente, os corantes sintéticos têxteis podem

apresentar riscos aos usuários (Guaratini & Zanoni, 2000).

O uso de corantes vegetais pode ser reintroduzido, uma vez que apresenta

ausência de toxidez, possibilitando uma qualidade de vida melhor para o usuário e

interagindo com a preservação do meio ambiente. Atualmente esses corantes são

empregados nas indústrias alimentícias e de bebidas, incentivando a tendência

mundial de consumo de produtos naturais e pelas propriedades funcionais atribuídas

a esses pigmentos, visto que não apresentam danos à saúde (Carvalho, 1989;

Constante et al, 2002). Existem várias formas de se classificar esses corantes, mas

a classificação nesse trabalho será do grupo cromógeno, complexo químico

orgânico identificado pela espectrofotometria, indicando um padrão de leitura

cromática característico de sua composição química (Ferreira, 1998).

Com a implantação nas últimas décadas de indústrias de beneficiamento de

pescado no estado do Amazonas, despertou-se o interesse no aproveitamento da

pele de peixes, uma vez que a mesma segundo Contreras-Guzmán (1994) perfaz

em média 7,5 % do peso dos peixes, tendo como produto final a carne em forma de

filé, picadinho e posta. A partir dos anos 70, desenvolveram-se avanços tecnológicos

com relação ao tratamento de resíduos sólidos na indústria pesqueira. A viabilidade

de se elaborar subprodutos de pescado relaciona-se diretamente à qualidade dos

resíduos gerados nas linhas de produção. Portanto, a indústria de pescados se

mostra privilegiada no processo de aproveitamento de resíduos, pois seus descartes

podem ser facilmente transformados em produtos com grande potencial

mercadológico. A elaboração do couro a partir das peles residuais da filetagem de
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pescados representa hoje fonte alternativa de renda, que pode servir de matéria-

prima para a fabricação de carteiras, roupas entre outros artefatos. O procedimento

utilizado para curtimento da pele de peixe vem sendo pesquisado por vários anos e

descrito por Rebello (2001) e Souza (2004).

As técnicas de extração dos corantes e o tingimento variam conforme o tipo

de planta e composição do produto que se pretende tingir. O processo de tingimento

é um dos fatores fundamentais no sucesso comercial dos produtos. Além do padrão

e beleza da cor, o consumidor normalmente exige algumas características básicas

do produto como o elevado grau de fixação em relação à luz, lavagem e

transpiração, tanto inicialmente quanto após uso prolongado (Ferreira, 1998;

Guaratini & Zanoni, 2000).

Embora o uso de corantes químicos tenha se intensificado, a tinturaria

natural, um conhecimento técnico ancestral dos povos das zonas rurais mais antigas

do nosso continente, ainda se conserva entre as pessoas que dedicam seus

esforços a trabalhar junto a terra, a criar peças tecidas à mão e tingidas com plantas

(Ferreira, 1998). Portanto, os corantes naturais não devem ser tratados como

novidades e sim como uma volta ao passado (Guitián, 1988). A proibição dos

corantes sintéticos esta sendo gradual e atualmente a consciência e a preocupação

sobre a "segurança" dos corantes em alimentos tem direcionado o interesse dos

pesquisadores e das indústrias para a identificação e utilização dos corantes

orgânicos (Faccioli, 1988; Agarwal et al., 1994).

Tendo em vista o rico potencial da flora amazônica, onde é possível produzir

corantes naturais a partir do resíduo de madeiras, cascas dos frutos, sementes,

flores e outros, o presente trabalho busca técnicas de extração dessa matéria-prima

para o uso no tingimento do couro de peixes regionais.
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2 OBJETIVOS

2.1 GERAL

Avaliar o uso de corantes vegetais no tingimento do couro de matrinxã (Brycon

amazonicus, Spix & Agassiz, 1819).

2.2 ESPECÍFICOS

 Quantificar os teores de compostos relacionados com o tingimento do couro

de peixe.

 Adequar a metodologia de curtimento para as peles de matrinxã.

 Testar a utilização desses corantes no tingimento do couro de matrinxã

(Brycon amazonicus), avaliando a capacidade de tingimento e a qualidade no

couro.

 Avaliar a resistência do corante a ação da luz e da água.
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3 REVISÃO DE LITERATURA

Na busca para reproduzir as cores presentes no mundo, o homem encontrou

na natureza, entre os minerais, a flora e a fauna, os elementos necessários para

ornamentar os seus utensílios, adornos e moradia (Ferreira, 1998). Os corantes

naturais se encontram principalmente nas plantas, árvores e líquens, e se inserem

num grupo de substâncias com estruturas, propriedades químicas e físicas

diferentes.

O conhecimento da estrutura e das propriedades dos pigmentos naturais é

essencial para o dimensionamento adequado de um processo de forma a preservar

a cor natural e evitar mudanças indesejáveis de cor, o que é importante, também,

para o desenvolvimento e aplicação de corantes. Os pigmentos naturais são

normalmente agrupados, em função de sua estrutura química (Ferreira, 1998).

Com base nas propriedades e coloração as substâncias observadas neste

trabalho foram: as antocianinas (vermelha), os carotenóides (amarelo a laranja) e os

compostos fenólicos (marrom).

3.1 ANTOCIANINAS

As antocianinas representam, juntamente com os carotenóides, a maior

classe de substâncias coloridas do reino vegetal e se encontram amplamente

distribuídas em flores, frutos e demais plantas superiores. Estas substâncias são

capazes de absorver fortemente a luz na região do espectro visível, conferindo uma

infinidade de cores entre o laranja, vermelho, púrpura e azul dependendo do meio

em que se encontram (Gonnet, 1998; Brouillard, 1992). São encontradas em grande

número de espécies de plantas, algumas das quais já foram experimentadas como

fonte industrial em potencial. Os subprodutos da indústria da uva e do vinho já são

empregados na preparação comercial de antocianinas. A enocianina é,

provavelmente, a antocianina mais antiga disponível comercialmente (Markakis,
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1982; Vinson et al 1999). As antocianinas pertencem ao grupo de compostos

orgânicos denominados flavonóides e apresentam a estrutura básica C6-C3-C6.

Dependendo do grau de acidez ou alcalinidade, as antocianinas apresentam

diferentes estruturas químicas em meio aquoso e cada uma dessas estruturas tem

absorção característica na região do espectro visível (Brouillard & Dubois, 1976). As

modificações estruturais das antocianinas em água decorrem da alta reatividade da

aglicona. Em meio ácido e temperatura de 25 ºC quatro estruturas coexistem em

equilíbrio: o cátion flavilium (AH+), a base quinoidal (A), a pseudo base ou carbinol

(B) e a chalcona (C). Entretanto, somente o cátion flavilium e a base quinoidal

apresentam coloração, o carbinol e a chalcona são incolores (Figura 1).

Figura 1. Estruturas químicas da antocianina em meio aquoso (Brouillard & Dubois,

1976).

Além do pH (Tabela 1), a cor das soluções de antocianinas depende de

outros fatores tais como concentração, tipo de solvente, temperatura, estrutura do

pigmento, presença de substâncias capazes de reagir reversível ou

irreversivelmente com a antocianina, entre outros. O pH é certamente o fator mais

importante no que diz respeito à coloração das antocianinas, pois estas tornam-se

estáveis e assumem a forma colorida (cátion flavilium) somente em solução bastante

ácida (Gonnet, 1998). Adicionalmente, para a manutenção da coloração, a

proteção do cátion flavilium contra a hidratação é absolutamente necessária. Uma
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das maneiras de estabilizar essa coloração envolve a remoção da água do meio,

promovendo o deslocamento do equilíbrio hidratação/desidratação para a forma

colorida, o cátion flavilium (Lewis & Walker, 1995).

Tabela 1 - Relação do pH da solução com as cores das
antocianinas.

3.2 CAROTENÓIDES

O carotenóide perfaz um grupo de substâncias de estruturas isoprenóides.

Sua cor varia de amarelo a vermelho e esses pigmentos estão amplamente

distribuídos na natureza. São compostos lipofílicos e, portanto, solúveis em solução

orgânica, sendo moderadamente estáveis ao calor, podendo perder a cor por

oxidação e são facilmente isomerizados por ácidos, calor ou luz. Dentre os extratos

que contém o carotenóide, o de urucum é o mais utilizado na fabricação de corantes

naturais.

O urucum contém pigmento carotenóide amarelo-alaranjado obtido da

camada externa das sementes (pericarpo) do fruto da árvore Bixa orellana. Essa

planta é originária das Américas Central e do Sul (Francis, 1996) e historicamente,

tem sido usada com vários objetivos. Os indígenas usavam o pigmento em

cerâmicas e também como repelente contra insetos, aplicando o produto na pele.

Em várias partes do mundo esse corante é utilizado em escala industrial, por

conferir coloração atraente a uma extensa gama de produtos manufaturados

(Oliveira, 1997). No Brasil o urucum vem sendo mais utilizado como ingrediente em

diversos produtos alimentícios nas formas hidrossolúvel e lipossolúvel. O extrato

lipossolúvel do urucum foi um dos primeiros corantes a ser usado em margarina e

manteiga. O corante hidrossolúvel tem sido por sua vez, tradicionalmente

pH da solução coloração

      1 a 5 vermelho

      6 a 7 violeta

      8 a 10 azul

    11 a 12 verde

      > 13 amarelo
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empregado em queijos, como o queijo prato. Apresenta aplicação também em

produtos cárneos como salsichas, peixes defumados e, quando na forma em pó, em

bebidas instantâneas e misturas secas (Constant, 2002). A bixina possui uma cadeia

isoprênica de 24 carbonos, contendo um ácido carboxílico e um éster metílico nas

extremidades, perfazendo assim a fórmula molecular C25H30O4. O grupo cromóforo

da bixina é o sistema de duplas ligações conjugadas, que lhe confere coloração

particular (Francis, 1996). Ao mesmo tempo, essa série de duplas ligações

conjugadas é também a causa da suscetibilidade da bixina ao oxigênio, à luz e à

temperatura (Najar et al., 1988).

A bixina ocorre naturalmente na forma 16-Z, porém durante o processo de

extração é isomerizada conduzindo à forma 16-E, denominada isobixina (Souza,

1991). A partir dela são obtidos os demais pigmentos do urucum, como a norbixina

(lipossolúvel), o sal da norbixina (hidrossolúvel) e os produtos de degradação

térmica (lipossolúveis e de coloração amarela mais estável). Deve-se ressaltar que o

corante hidrossolúvel do urucum é o sal da norbixina, que pode ser convertido em

norbixina por precipitação ácida tornando o pigmento lipossolúvel. A Figura 2 mostra

os três tipos principais de pigmentos do urucum (Carvalho, 1992). Vários outros

carotenóides (C19, C22, C24, C25, C30, C32) foram isolados e identificados, porém

constituem uma pequena parcela dos pigmentos. O constituinte principal das

sementes de urucum é o geranilgeraniol, representando 1% das sementes secas.

Figura 2. Substâncias presentes em sementes de Bixa orellana (Costa & Chaves, 2005).
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3.3 COMPOSTOS FENÓLICOS

Os compostos fenólicos estão amplamente distribuídos no reino vegetal,

responsáveis pelas propriedades organolépticas e cores de muitas frutas e flores.

São definidos como substâncias que possuem um anel aromático com um ou mais

substituintes hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais (Shahidi & Naczk, 1995),

A maioria dos compostos fenólicos não é encontrada no estado livre na natureza,

mas sob forma de ésteres ou de heterosídeos sendo, portanto, solúvel em água e

em solventes orgânicos polares (Mello & Santos, 2001).

Os fenólicos estão presentes na natureza como taninos que são compostos

fenólicos especiais e possuem a habilidade de se combinar com proteínas e outros

polímeros. Os taninos são definidos como compostos polifenólicos hidrossolúveis,

muito reativos quimicamente, formam pontes de hidrogênio intra e intermoleculares,

possuem cor que varia do amarelo ao marrom-escuro e são utilizados desde a

antiguidade para transformar a pele animal em couro curtido. O uso no curtimento é

devido ao fato dos taninos se associarem à proteína animal (Buchanan, 1975;

Hergert, 1989).

 Portanto, os taninos podem ser classificados em dois grupos: hidrossolúveis

e condensados. Os hidrolisáveis apresentam na sua constituição molécula capaz de

ligar-se a outras moléculas constituindo longa cadeia (monômera de ácido gálico ou

ácido elágico) e os condensados são denominados como proantocianidina, pois são

formados pela polimerização de unidades de catequina (Santos & Mello, 1999).

Já os flavonóides são compostos heterociclicos com oxigênio nas moléculas.

Esses compostos são encontrados somente em vegetais e estão subdivididos em

antocianinas e antoxantinas. A diferença entre os flavonoides é atribuída ao estado

de oxidação da ligação do carbono 3. As quinonas são pigmentos amplamente

distribuídas na natureza podendo ser encontrados em raízes, madeira e insetos.

Possuem cor amarela, vermelha e marrom (Chitarra, 1990; Campanella et al., 1993;

Schanderl, 1970).

Com relação a solubilidade em solvente puro ou diluído, os compostos

fenólicos podem ser separados em: frações solúveis em metanol absoluto

(monoméricos) que contêm compostos simples, de baixo peso molecular como ácido

clorogênico e leucoantocianinas; frações solúveis em metanol diluído (oligoméricos)

que contêm compostos de peso molecular intermediário; e  frações solúveis em
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água (poliméricos) que contem flavanonas que estão ligadas aos polissacarídeos da

parede celular ou outros polímeros (Swain & Hills, 1959; Goldstein & Swain, 1963;

Schardel, 1970). Alguns compostos fenólicos estão relacionados à sensação que

conferem um caráter adstringente e em recentes pesquisas foi evidenciado que

exibem ação antioxidante (Schanderl, 1970).

3.4 MATRINXÃ

Conforme a classificação sistemática e taxonômica, a espécie matrinxã

(Brycon amazonicus), pertence a superordem Ostariophysi, ordem Cypriniformes,

subordem Characoidei, familia Characidae, subfamília Bryconinae (Greenwood,

1966; Britski, 1972). É uma espécie amplamente distribuída na América central e sul

podendo ser encontrada nas bacias do Orinoco, Prata e São Francisco (Goulding,

1980).

O matrinxã caracteriza-se pelo corpo relativamente alto e comprido podendo

atingir 50 cm e 4 a 5 kg na fase adulta e sua coloração é cinza uniforme (Figura 3).

Sendo uma espécie onívora alimenta-se de frutas, sementes e organismos

aquáticos de pequeno porte. É bem adaptada aos sistemas de áreas alagáveis,

onde aproveita eficientemente o alimento disponível, desenvolvendo uma estratégia

alimentar no sentido de acumular reservas durante a época de maior oferta para a

sobrevivência nos períodos de escassez de alimento (Pizango-Paima et al., 2001). É

uma espécie reofílica (peixe de piracema) que atinge a maturidade sexual por volta

dos três anos de idade, sua desova é total e necessita fazer migração para

completar o processo de maturação das gônadas. Vive em ambientes de

correntezas, onde aloja-se preferencialmente nas águas rápidas e frias das

corredeiras dos igarapés (Ferreira, 1998; Zaniboni Filho, 1985; Goulding, 1979;

Villacorta-Correa, 1987).

Em condições de cativeiro, aceita ração peletizada, grãos, frutos e

subprodutos agrícolas apresentando rápido crescimento (Honczaryk,1999). Quando

adequadamente manejadas pode alcançar 700 g a 1 Kg no primeiro ano de cultivo e

mais de 1,5 Kg no segundo ano, sendo bem aceitos no mercado com esses

tamanhos (Graef, 1995). Destaca-se como uma espécie com potencial para

exploração comercial na região Amazônica, devido à fácil adaptação a rações, alta
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taxa de crescimento, largo espectro alimentar e tolerância a estocagem em alta

densidade (Villacorta-Correa, 1987; Honczaryk, 1994). Deste modo o gênero Brycon

é representado por espécies comercialmente importantes e apreciadas pela

população da Amazônia Central (Goulding, 1979; Petrere, 1978).

Figura 3. Exemplar de matrinxã (Brycon amazonicus). Foto: Markendorf

3.5 PELE DE PEIXE

A pele é constituída, em sua estrutura primária, por cadeias de aminoácidos

(glicina e prolina) unidas entre si. Estas cadeias de aminoácidos dão lugar à

estrutura secundária em forma de hélice que interage com outras cadeias por meio

de ligações transversais. Esta série de interações entre as cadeias de aminoácidos

dá lugar à filamentos e fibras de colágeno, que é a proteína essencial da pele.

Portanto, a pele é um tecido desordenado constituído por fibras unidas entre si. Esta

estrutura é responsável por importantes propriedades, como resistência ao

rasgamento e alta capacidade de absorção de água, de forma que é capaz de

absorver umidade uniformemente por toda a estrutura e liberá-la depois de algum

tempo. Segundo Craig et al., (1987), tem sido verificado nas peles de algumas

espécies a distribuição das fibras colágenas de acordo com o seu tamanho.

Com relação ao peixe, o seu tamanho está diretamente relacionado com a

espessura da pele, pois à medida que o peixe vai crescendo ocorre um aumento da

espessura e, consequentemente, da quantidade de fibras colágenas. Os parâmetros

que indicam a tração (carga de força, tensão de tração e elasticidade) podem ser

correlacionados com a quantidade e a orientação das fibras colágenas. Portanto, a
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espessura da derme é determinada principalmente, pela proporção das fibras

colágenas na pele, fibras estas que reagirão com os agentes curtentes, dando a

característica de resistência ao couro (Souza, 2003).

A pele do animal é dividida em três partes: epiderme, derme e hipoderme. A

epiderme é constituída por camadas superpostas e as camadas mais próximas à

derme possuem células cheias de vitalidade. As células mais velhas são

continuamente empurradas para cima, constituindo assim as células superiores da

epiderme ricas em queratina. A derme que será transformada em couro é constituída

de duas partes, uma superior e outra inferior. A superior é penetrada por glândulas

sebáceas e sudoríparas assim como por folículos pilosos. Esta camada também é

conhecida como flor. A camada inferior é denominada camada reticular por

apresentar um entrelaçamento de fibras colágenas. Além de ser rica em colágeno e

proteína de tecido conectivo branco, a derme também possui elastina, a proteína do

tecido conectivo amarelo. Durante o curtimento ao cromo, o tecido elástico torna-se

rígido. A hipoderme é constituída por tecidos adiposos, conectivo amarelo, vasos

sangüíneos, nervos e músculos. Na linguagem dos curtidores, a hipoderme é

chamada de carne e é removida na operação de descarne, antes do curtimento.

Os tipos de pele que podem ser curtidas são: bovina, utilizada na produção de

couros pesados onde a espessura da flor varia de acordo com a idade do animal;

ovina, que caracteriza-se por ter uma flor que chega a representar metade da

espessura total da pele e desta forma o couro apresenta-se esponjoso; suína, onde

apresenta duas camadas distintas: a flor (camada superior) e a camada reticular

(inferior) rica em tecido adiposo, que é eliminado nas operações anteriores ao

curtimento; eqüina, muito semelhante à pele bovina e  peles de peixe que diferem

muito da pele de mamíferos por estarem cobertas por delgadas epidermes, podendo

ou não, possuir escamas ao invés de pelos e não apresenta glândulas sebáceas e

sudoríparas (Junqueira et al., 1983).

As peles de várias espécies de peixes como o pacu, tambaqui, carpa,

surubim, jaú, curimbatá e tilápia do Nilo, já são processadas em curtumes

artesanais. Como se sabe existem diferenças acentuadas entre as peles das várias

espécies de peixes, que necessitam de técnicas diferenciadas de curtimento, seja

em tempo ou quantidade de produtos, acréscimo de um ou outro produto químico,

até mesmo acréscimo de etapas (Adeodato, 1995; Souza, 2003).



13

Entre as espécies de peixes atualmente cultivadas, a pele da tilápia é a que

está ganha mais espaço no processo do curtimento, para seu aproveitamento no

beneficiamento de artefatos e vestuários. Entretanto, para melhor aproveitamento da

pele na indústria coureira, deve-se considerar a espécie, tamanho, qualidade de

pele, além de sua beleza, principalmente para os peixes que apresentam escamas.

O desenho característico formado pelas lamélulas de proteção da inserção dessas

escamas resulta em um aspecto típico e difícil de ser imitado e garante um padrão

exclusivo de alto impacto visual (Souza et al, 2002; Souza, 2003; Souza, 2004). A

pele pode ser beneficiada e resultar em uma matéria-prima de qualidade e de

aspecto peculiar inimitável, após o curtimento, devido à sua resistência e desenho

formado na sua superfície. Segundo Ingram e Dixon (1994), as peles de peixes são

consideradas como um couro exótico e inovador, com aceitação geral em vários

segmentos da confecção.

3.6 COURO DE PEIXE

A diferença entre a pele e o couro pode ser definida como a pele sendo o

tegumento que reveste o indivíduo antes do curtimento, enquanto o couro é a

matéria-prima obtida após o curtimento, ou seja, após a adição do agente curtente

na pele (Hoinacki, 1989).

A pele de peixe considerada um subproduto, é um problema para o produtor

ou para o abatedouro, pois, de acordo com Contreras-Guzmán (1994), a pele perfaz,

em média, 7,5 % do peso dos peixes teleósteos. Muitas vezes, essas peles são

moídas juntamente com vísceras e restos de carcaça do próprio animal e fornecida

como fonte alimentar para animais. Mas, com a implantação nas últimas décadas de

indústrias de beneficiamento de pescado no estado do Amazonas, despertou-se o

interesse no aproveitamento desse resíduo. Uma das alternativas seria a aplicação

de técnicas de curtimento para o aproveitamento dessa matéria-prima,

transformando-a em couro e assim em produtos comerciais, tais como: calçados,

bolsas, cintos e outros objetos artesanais.

O processo de curtimento apresenta algumas etapas, que são: remolho com a

finalidade de lavar e hidratar as peles; descarne que remove os restos de carne e

tecido adiposo aderido à pele; caleiro, a remoção de escamas e abertura da
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estrutura fibrosa para liberação do material interfibrilar por meio do intumescimento

das fibras colágenas; desencalagem que visa eliminação das substâncias alcalinas

depositadas na pele, no momento do caleiro proporcionando certo afrouxamento da

estrutura fibrilar (SEBRAE, 1993; Furnaletto,1993, Almeida, 1998); desengraxe, que

tem como finalidade a remoção de lipídios presentes na estrutura da pele; purga,

que constitui-se numa limpeza mais refinada, com enzimas proteolíticas; piquel, que

utiliza ácidos, para ocorrer a acidificação das fibras e facilitar a penetração dos

agentes curtentes (Rhein,1956),  curtimento quando ocorre a transformação da pele

em material imputrescível,ou seja, o couro.

Na etapa de curtimento pode ser utilizado um curtente à base de sais de

cromo, que resulta em couro com mais flexibilidade e elasticidade, além de elevada

estabilidade hidrotérmica, e taninos sintéticos, curtentes vegetais, entre outros

(Abracoa, 1995); na neutralização, eleva-se o pH da pele, eliminando os ácidos

livres existentes no couro curtido, por meio de produtos auxiliares suaves. Essa

etapa deve ser bem executada, pois ela deve proporcionar maior facilidade de

penetração dos recurtentes, corantes e graxas, em decorrência do aumento do pH

da derme (Rebello, 1998; Hoinacki,1994); recurtimento, etapa em que se determina

o grau de maciez; tingimento, três etapas são consideradas importantes: a

montagem, a fixação e o tratamento final (Mercadante & Tocchini, 2001).

No tingimento a fixação do corante ocorre por reações químicas, da simples

solubilização do corante ou de derivados gerados. Todo processo de tintura envolve

como operação final uma etapa de lavagem em banhos correntes para a retirada do

excesso de corante original ou corante hidrolisado não fixado à fibra nas etapas

precedentes (Zanoni & Carneiro, 2001); no engraxe, a principal finalidade é garantir

a maciez do couro depois de seco e nessa etapa são utilizados óleos naturais e

sintéticos em dispersões aquosas introduzidos no couro em estado úmido para

revestir as superfícies das fibras, proporcionando o deslizamento e mobilidade no

sentido de evita aglutinação das fibras colágenas durante a secagem (Gutterres,

2001); na secagem, os couros são estirados e postos para secar a sombra para

redução da umidade; o acabamento confere determinadas características ao couro,

que adquire brilho, impermeabilidade e solidez à luz. Nesta fase ocorre a aplicação

de uma composição de produtos químicos como ceras, óleos, ligantes, anilinas,

lacas, etc, formando uma película, sobre a superfície do couro, denominada de filme
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de acabamento. Em seguida os couros são finalmente classificados para a

comercialização (Figueiredo et al., 2000).

Estudos da resistência mecânica realizados em laboratórios em Franca (SP) e

Nova Hamburgo (RS) comprovaram que os couros de peixe, cortados na mesma

espessura do couro bovino, apresentam maior resistência (Adeodato, 1995; Sacco,

1998), condição indispensável para o aproveitamento integral dos subprodutos

gerados pelo abate dos peixes. Novas tecnologias no processamento e curtimento

de peles exóticas têm sido desenvolvidas no Brasil, assim como, estudos analisando

a resistência do couro.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 LOCAL DE REALIZAÇÃO DA PESQUISA

O trabalho foi realizado na Coordenação de Pesquisas em Tecnologia de

Alimentos (CPTA) do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA). O

Laboratório Piloto de Curtimento (CPTA) foi utilizado para o processo de

transformação da pele de matrinxã em couro, a Planta Piloto de Processamento de

Frutos para o preparo dos vegetais e o teste de tingimento e o Laboratório de

Bioquímica de Alimentos e Fisiologia Pós-Colheita para o teste de resistência à luz

fluorescente e análises químicas.

No Laboratório Temático de Microscopia Óptica e Eletrônica (LTMOE)/INPA

foram feitas as imagens de microscopia eletrônica de varredura e a avaliação de

colorimetria dos couros foi realizada na indústria PERLOS Ltda, localizada em

Manaus.

4.2 OBTENÇÃO DAS MATÉRIAS PRIMAS

4.2.1 FONTE DOS CORANTES

Amostras de diversas partes das plantas foram coletadas em diferentes

locais, respectivamente no INPA (campus V 8), EMBRAPA (CPAA), no Careiro da

Várzea e área urbana da cidade de Manaus conforme mostrado na Tabela 2.
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Tabela 2. Espécies, partes da planta e local de coleta dos vegetais utilizados

como fontes de corantes.

Espécies Parte do
vegetal

Local de
coleta

Açaí (Euterpe precatoriia Mart.) borra Manaus

Açaí (Euterpe precatoriia Mart.) fruto EMBRAPA

Bacuripari (Rheedia macrophylla) casca do fruto EMBRAPA

Bananeira (Musa spp) inflorescência EMBRAPA

Cacauí (Theobroma speciosum) flor INPA

Cajueiro (Anacardium occidentale) casca do caule Careiro

Crajiru (Arrabidaea chica Verlot) folhas INPA

Cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum) semente Manaus

Mangostão (Garcinia mangostana L.) casca do fruto EMBRAPA

Murici (Byrsonima crassiifolia L.). casca do caule Careiro

Patauá (Oenocarpus bataua) fruto Manaus

Rambutã (Nephelium lappaceum L.) casca do fruto EMBRAPA

Tangerina (Citrus reticulata) casca do fruto EMBRAPA

Tucumã (Astrocaryum aculeatum) casca  do fruto Manaus

Urucum (Bixa orellana L.) semente INPA

4.2.2 PELE DE MATRINXÃ

As peles de matrinxã (Brycon amazonicus) utilizadas nesta pesquisa

constituíram-se de resíduo da filetagem de outro experimento de tecnologia de

pescado na CPTA. Os exemplares com tamanho médio de 25 cm foram adquiridos

frescos na feira Manaus Moderna localizada na região portuária de Manaus,

acondicionados em caixas isotérmicas, transportados para a CPTA e filetados no

mesmo dia.
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4. 3 PREPARO E ARMAZENAMENTO DAS MATÉRIAS PRIMAS

4.3.1 AMOSTRAS DE VEGETAIS

Imediatamente após a coleta os vários tecidos das plantas foram distribuídos

em bandejas e estas mantidas em estufa de circulação forçada, modelo 320 – SE à

temperatura de 65 ºC até peso constante. Após a secagem procedeu-se a moagem

em moinho marca Tecnal, modelo WILLEY PE 680, provido de peneira com malha

de 9 mesh e acondicionados em sacos plásticos. Para evitar a luminosidade esses

sacos foram estocados dentro de caixas e estas em armários no laboratório à

temperatura de ± 23 °C (mantida em ar condicionado).

Este material foi utilizado nas análises químicas e também como fonte de

pigmentos para o processo de tingimento.

4. 3.2 AMOSTRAS DAS PELES DE MATRINXÃ

Para a conservação até o uso no curtimento as peles inicialmente passaram

pelos processos de limpeza (descarne e lavagem) e salmouragem antes de serem

conservadas sob congelamento.

Todos os produtos utilizados no processo de transformação da pele em couro

foram determinados em relação ao peso das peles.

4.3.2.1 DESCARNE E LAVAGEM

Para evitar a má penetração dos produtos químicos, ocasionando um

resultado não satisfatório, os tecidos musculares e adiposos localizados na parte

carnal das peles foram removidos.

As peles foram colocadas individualmente sobre a mesa de descarne com a

parte interna voltada para cima. Com uma das extremidades presas por compressão

manual com os dedos, os tecidos (adiposo e muscular) foram eliminados por

raspagem com colher (Figura 4). Procedeu-se cuidadosamente a raspagem para
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evitar a permanência de tecidos indesejáveis, assim como, perfurações ou danos

que pudessem comprometer a qualidade final do couro.

Após esse procedimento as peles foram individualmente lavadas em água

corrente para a eliminação de restos de sangue e de tecidos, em seguida foram

pesadas.

Figura 4. Processo de descarne das peles de matrinxã.

4.3.2.2 SALMOURAGEM

Antes do congelamento procedeu-se à salmouragem em lotes de 1,5 kg de

pele na proporção de 1:20 (p/v) de peso da pele/volume da salmoura. À salmoura na

concentração de 20% de cloreto de sódio (sal comum) foi adicionada de 10% de

bactericida (Preventol WB ®). As peles permaneceram imersas na salmoura, em

recipientes plásticos por 24 horas (Figura 5).
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Figura 5. Peles de matrinxã na solução de salmoura, vista lateral (A) e superior (B) do recipiente

com as peles.

4.3.2.3 ARMAZENAMENTO

Após o escoamento da salmoura as peles foram acondicionadas em sacos

plásticos (capacidade de 2 kg) e armazenadas em freezer (-19° C) por dois meses

até o inicio do processo de transformação em couro.

4.4 AVALIAÇÃO DOS VEGETAIS

Os pigmentos naturais foram agrupados, em função de sua estrutura química.

Com base nas propriedades e coloração, as amostras foram submetidas (em

triplicata) às seguintes análises:

4.4.1 UMIDADE

Para a determinação do teor de umidade, cápsulas de alumino previamente

desumidificadas contendo ± 1 g de amostra, foram mantidas em estufa a 105 ºC até

peso constante. Após o resfriamento em dessecador e pesagem até peso constante,

A B
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o teor de umidade foi calculado e expresso em percentagem. O teor de matéria seca

foi obtido por diferença (Instituto Adolfo Lutz, 1985).

4.4.2 ANTOCIANINAS TOTAIS

Para determinação do teor de antocianinas totais, quantidade de 0,5 g de

amostra triturada foi adicionada de 20 mL de álcool acidificado. Este foi preparado

pela mistura de álcool a 93 % e solução de HCL 1,5 N na proporção de 85:15 (v/v).

Após a homogeneização o erlenmeyer foi vedado com filme de PVC e mantido sob

refrigeração (± 5 ºC) por um período de + 12 horas. Após a filtração em papel de

filtro com lavagens sucessivas, o filtrado foi coletado em balão volumétrico e o

volume completado com a mistura extratora. Amostram fortemente coloridas (açaí,

cacauí, bananeira e rambutã) foi feita diluição adicional (5 mL de extrato para 50 mL

com álcool acidificado). A absorbância foi lida em espectrofotômetro a 535 nm e os

resultados foram calculados utilizando-se o coeficiente de extinção de 98,2 e

expressos em mg/100 g de amostra seca (Less & Francis, 1972).

4.4.3 CAROTENÓIDES TOTAIS

Para a extração dos carotenóides totais foi utilizada a metodologia de Higby

(1962). Em funil de decantação contendo 1,0 g de amostra, foi adicionado 30 mL de

álcool iso-propílico, 20 mL de hexano e água destilada, fez-se a homogeneização e

manteve-se em repouso (protegido da luz) por cerca de 30 minutos até a separação

das fases (Figura 6). Após a drenagem da fase aquosa foi realizada lavagem com

água destilada. O processo de adição de água, decantação e drenagem repetiram-

se várias vezes até obtenção apenas a camada de hexano contendo os pigmentos.

Esta camada foi filtrada em algodão contendo pequena quantidade de sulfato

de sódio anidro e o filtrado, assim como o hexano utilizado no processo de lavagem

sucessivas para o arraste dos pigmentos que foram coletados em balão volumétrico

de 50 mL contendo 5,0 mL de acetona. O volume foi completado com hexano e a

absorbância lida em espectrofotômetro a 450 nm. O teor de carotenóides totais foi

expresso em mg/100 g de matéria seca e calculado pela seguinte formula:
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Onde:
CT = Concentração de carotenóides totais (mg%)

A = absorbância a 450 nm

L = Largura da cubeta em cm

W = quantidade de amostra original na diluição (peso/volume final da diluição)

Figura 6. Sistema de extração dos carotenóides totais; funil de separação

sem proteção de papel alumínio (A) e com proteção (B).

4.4.4 COMPOSTOS FENÓLICOS

Para a quantificação dos compostos fenólicos foram usadas 1,0 g amostra

triturada e como líquido extratores o metanol, metanol 50 % e água nas proporções

de 1:5 (p/v) para cada uma (Goldstein & Swain, 1963). Após o aquecimento em

banho maria por 10 minutos a 85 ºC, exceto a extração com água, foi realizada a

filtragem em algodão e o volume completado para 50 mL com água destilada. Para a

dosagem foi utilizado o método de Folin-Denis (Cliffe et al., 1994). Em tubos de

ensaio foram adicionados 0,5 mL de solução do extrato de fenólicos, 1 mL da

A B
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solução de carbonato de sódio saturada, 0,5 mL de Folin Denis e 6 mL de água

destilada.

Após a homogeneização e repouso por 30 minutos a absorbância foi lida em

espectrofotômetro a 760 nm. O branco foi feito nas mesmas condições, substituindo-

se o extrato por água destilada. A curva padrão foi feita com ácido tânico nas

concentrações de 20 a 100 µg/mL. A equação da reta foi utilizada para cálculo da

concentração de compostos fenólicos e os resultados foram expressos em mg/100 g

de matéria seca.

4.4.5 PIGMENTOS SOLÚVEIS EM ÁGUA

Os pigmentos solúveis em água foram determinados segundo a descrição de

Silva (1985) com modificações. Em 1,0 g de amostra triturada foram adicionados 25

mL de água destilada e após a homogeneização, repouso de uma hora e filtragem

em papel de filtro, o volume foi completado para 50 mL.

Em seguida os extratos foram centrifugados por 15 minutos a 6000 rpm

(temperatura ambiente) e a absorbância lida em espectrofotômetro a 450 nm. Os

resultados foram expressos em unidades de absorbância.

4.4.6 POTENCIAL HIDROGENIÔNICO

Para a determinação do pH, às amostras foram adicionadas de água

destilada na proporção de 1:2 (p/v). O pH foi determinado por leitura direta em

medidor de peagâmetro digital marca Labmeter, modelo PHS-3B, previamente

calibrado com soluções tampão 7 e 4 (Instituto Adolfo Lutz, 1985).

4.5 ESTABILIDADE DOS EXTRATOS DE CORANTES

Para avaliar o efeito da luminosidade na estabilidade dos corantes os

vegetais selecionados foram: inflorescência de bananeira, flor de cacauí, fruto do

açaí, casca de mangostão e casca de rambutã. Em 1,0 g de amostra seca e

triturada, foram adicionados 50 mL de H2SO4 a 0,255 N. Após repouso por 48 horas

em refrigerador (± 5 ºC) e filtração em papel de filtro, o volume foi completado para

100 mL com água destilada.
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Metade (50 mL) do volume de cada extrato foi acondicionado em vidros

transparentes. Após a vedação, metade do lote foi recobertos com papel alumínio e

o restante permaneceu sem cobertura (Figura 7).

Figura 7. Montagem do experimento de estabilidade dos extratos exposto a luz

             fluorescente. Lote (A) sem proteção de papel alumínio e lote (B) com

                                  proteção.

Os vidros foram mantidos em prateleiras no laboratório, à temperatura

controlada de aproximadamente ± 23 °C e com iluminação de luz fluorescente, por

um período de 120 dias. A cada 10 dias foram retiradas alíquotas de cada extrato e

submetidas à leitura da absorbância em espectrofotômetro a 535 nm. Os resultados

foram expressos em unidades de absorbância.

4.6 PROCESSO DE CURTIMENTO E TINGIMENTO

Para a transformação da pele de matrinxã em couro, a metodologia

empregada no trabalho foi a tradicional, de uso comum para peles de animais de

grande porte, com modificações descritas por Rebello (2001). Esta metodologia é

utilizada como roteiro nos processos de curtimento de pele de peixe no Laboratório

Piloto de Curtimento da CPTA. No entanto, foram introduzidas algumas

modificações devido à pele de matrinxã apresentar maior concentração de gordura.

As etapas do processo estão sumarizadas na Figura 8 e descritas as seguir,

exceto os procedimentos de descarne, salmouragem e armazenamento, já descritos

no item preparo de matéria prima.

A B
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Figura 8. Fluxograma do processo de curtimento da pele de matrinxã.
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4.6.1 REMOLHO

O remolho foi utilizado com a finalidade de eliminar parte do sal utilizado na

conservação e repor no menor espaço de tempo possível, o teor de água perdida

pela pele durante o processo de armazenamento, assim, recuperando a hidratação e

retirando materiais interfibrilares solúveis que ainda se encontravam presentes nas

peles.

As peles utilizadas no experimento foram transferidas para baldes plásticos,

onde ficaram imersos em solução composta por 200% de água, 0,5% de tensoativo

(eusapon BR ®), 10% de bactericida (preventol WB ®) e 10% de barrilha (carbonato

de sódio) por uma hora, tempo suficiente para o descongelamento das peles.

Após o tempo de + 4 horas, foi realizado o esgotamento do banho e as peles

foram colocadas no fulão para a etapa do desengraxe.

4.6.2 DESENGRAXE

O desengraxe foi realizado em função das peles de matrinxã apresentarem

grande quantidade de lipídios. As peles foram transferidas para o fulão juntamente

com 1:200 de água e 1% de tensoativo (eusapon BR ®).

A água teve a função de auxiliar na umectação e o tensoativo acelerar o

processo e eliminação das graxas naturais presentes nas peles. O processo teve

duração de 30 minutos em rotação de 8 rpm. Em seguida foi realizado o

esgotamento e lavagem das peles.

4.6.3 CALEIRO

Nessa etapa utilizou-se o fulão com rotação de 8 rpm, contendo 1:200 de

água, 20% de sal comum, 10% de tensoativo (eusapon BR ®), 10% de barrilha e

10% de cal hidratada (hidróxido de cálcio). O contato dessa solução com as peles

ocorreu por um período de quatro horas com agitação constante.
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Após quatro horas foi acrescentada a solução 5% de Koramin MK ® e

procedeu-se a agitação por mais duas horas. Após essas duas horas o fulão foi

desligado e as peles permaneceram imersas nesta solução por 12 horas (pernoite).

No dia seguinte ao verificar que a camada epidérmica (as escamas) havia sido

totalmente eliminada, foi realizado o esgotamento do banho. Em seguida deu-se

prosseguimento no processo de curtimento.

4.6.4 DESENCALAGEM

Esse processo teve a finalidade de retirar as substâncias alcalinas e assim

reduzir o intumescimento. Utilizou-se 1:200 de água e 2% de sulfato de amônia. As

peles juntamente com essa solução foram movimentadas no fulão (8 rpm) pelo

tempo de quarenta minutos. Em seguida foi adicionada uma segunda solução,

contendo 0,25% de batan 100 ® (enzima proteolítica) seguida de agitação por mais

trinta minutos. O processo se repetiu com inclusão de 0,36% de ácido fórmico com

agitação por 40 minutos. Após constatar o pH (com auxilio de papel indicador) da

solução (ideal 7,0), realizou-se o esgotamento e a lavagem em água corrente das

peles, assim preparando-as para a etapa seguinte.

4.5.5 PIQUEL

Nesta etapa, as peles foram tratadas com soluções de caráter salino-ácido.

No fulão as peles foram agitadas juntamente com 1:100 de água, 8% de cloreto de

sódio, 10% de formiato de cálcio por dez minutos. Em seguida foi acrescentado

1,5% de ácido sulfúrico e procedeu-se a movimentação  no fulão por mais duas

horas.

A quantidade de ácido, que penetrou na pele foi avaliada e controlada. A

avaliação foi realizada por meio de cortes transversais nas extremidades da pele e

com adição do indicador verde de bromocresol para controle do pH ideal (2,5)

indicativo da penetração do ácido na fibra foi observada pelo aparecimento da cor

amarelada.
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Após esta etapa o fulão foi desligado e as peles permaneceram imersas na

solução por 12 horas (pernoite).

4.6.6 CURTIMENTO

No curtimento ocorreu a reação entre o colágeno da pele e os produtos

curtentes. Após 12 horas do piquel, a solução em que as peles se encontravam

apresentou pH em torno de 2,5 foi adicionado 8% de curtente mineral (cromossal B

®) e 3% de implenal UR ®. Nesta solução as peles foram movimentadas no fulão

por duas horas para a total penetração do cromo na pele.

Após a etapa de curtimento, as peles agora já transformadas em couros

permaneceram no fulão para a neutralização.

4.6.7 NEUTRALIZAÇÃO

Essa etapa teve a finalidade de retirar o excesso de ácido presente nos

couros. No fulão foram acrescidos aos couros solução de 1,7% de barrilha e 1:20 de

água. Esta solução foi preparada e adicionada quatro vezes com intervalos de dez

minutos (4 x 10), em tempo total de duas horas para atingir, o pH 4,5.

 Para confirmar se as peles tinham sido corretamente transformadas em

couro fez-se o teste de fervura. Após a verificação o processo foi concluído e os

couros permanecem na solução por mais 12 horas (pernoite). No dia seguinte os

couros foram retirados do fulão, empilhados em bandeja plástica e cobertos com

pano umedecido por 24 horas.

4.5.8 RECURTIMENTO

A etapa de recurtimento foi feita com o objetivo de conferir ao couro, correção

de defeitos, de espessura, maciez e resistência. Os couros foram novamente

transferidos para o fulão e acrescidos de 1:200 de água a 40 ºC, 3,5% de syncotan

wsb ®, 0,7% de grassan ES ® e sob agitação por um período de trinta minutos. Em
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seguida foram adicionados 3,5% de syncotan wsb ®, 0,7% de grassan ES ® e 3,5%

syntac FL ® e procedeu-se a agitação por mais uma hora. Prosseguiu-se

adicionando 3,5% de syncotan wsb®, 0,7% de grassan ES ® e 3,5% syntac FL ®,

seguida de agitação por uma hora e vinte minutos. Após o esgotamento e lavagem

com água os couros permaneceram no fulão para o engraxe.

4.6.9 ENGRAXE

A finalidade do processo de engraxe foi garantir a maciez do couro depois de

seco. Os couros foram transferidos para o fulão juntamente com 1:200 de água a 50

°C, 4,5% de SLW ® e 2,3% de BZN ®. Após agitação por uma hora, foram

adicionados 1,5% de fixacid MK ® e 7,5% de água (o ácido foi diluído na água) e a

movimentação continuou por mais uma hora. Após o esgotamento e lavagem com

água corrente os couros foram empilhados em bandeja plástica e mantidos em

repouso por 24 horas, para maior estabilização do sistema.

4.6.10 SECAGEM

A secagem dos couros foi realizada para eliminação do excesso do teor de

água que não está combinada quimicamente com as proteínas. Os couros foram

secos naturalmente em local protegido e ventilado (paredes de tela) no ambiente

interno do curtume e foram individualmente dependurados em fios de nylon em

sistema de varal (Figura 9). Foi realizado o monitoramento da umidade e

temperatura relativa do ar, utilizando o termômetro marca GEHAKA, modelo

THERMO – HYGRO CLOCK. Ao final deste processo realizou-se a seleção das

peças inteiras para a realização do tingimento.
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Figura 9. Sistema de secagem dos couros no ambiente interno do curtume,

local protegido e ventilado.

Com base nos resultados obtidos nas quantificações e extrações de corantes

naturais dos vegetais selecionados para estudo, foram utilizados na etapa de

tingimento do couro de matrinxã, aqueles que apresentam maiores concentrações,

ou seja, foram selecionadas como fonte de corante apenas as folhas de crajiru e as

flores de cacauí.

4.6.11 TINGIMENTO

No tingimento foram utilizados os corantes as folhas de crajiru e as flores de

cacauí trituradas e secas.  O experimento foi realizado na forma de fatorial 2 x 3

(duas fontes de corantes e três concentrações, em triplicata), as concentrações

usadas neste processo foram de 5, 10 e 15%. Na tabela 3 constam às respectivas

quantidades e proporções dos corantes utilizadas no experimento para o tingimento

dos couros.
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Tabela 3. Quantidade e proporções dos produtos utilizados no tingimento.

Utilizou-se recipientes plásticos de 800 mL para a realização do experimento,

que consistiu em submergir os couros previamente pesados em uma solução de

1:20 de água a 40 ºC contendo o corante na proporção correspondente,

permanecendo em repouso por 24 horas.

Ao final do tempo foi adicionado 1% de ácido fórmico para fixação do corante

no couro, deixando agir por mais duas horas, todos os produtos utilizados foram

relacionados ao peso do couro. Na Figura 10 pode ser observado a montagem do

experimento. Durante o processo foi realizado o monitoramento do pH, temperatura

e umidade.

Quantidade

Peças Corante Volume (mL)Corantes Repetições %

und g g água ácido

Cacauí 1 5 3 13,60 0,68 272 0,14
Cacauí 2 5 3 13,45 0,67 269 0,13
Cacauí 3 5 3 13,15 0,65 263 0,13
Cacauí 1 10 3 17,10 1,71 342 0,17
Cacauí 2 10 3 17,25 1,72 345 0,17
Cacauí 3 10 3 17,15 1,71 343 0,17
Cacauí 1 15 3 14,90 2,23 298 0,15
Cacauí 2 15 3 14,90 2,23 298 0,15
Cacauí 3 15 3 14,60 2,19 292 0,15
Crajiru 1 5 3 14,95 0,75 299 0,15
Crajiru 2 5 3 15,60 0,78 312 0,16
Crajiru 3 5 3 15,60 0,78 312 0,16
Crajiru 1 10 3 14,65 1,46 293 0,15
Crajiru 2 10 3 13,50 1,35 270 0,13
Crajiru 3 10 3 13,30 1,30 266 0,13
Crajiru 1 15 3 14,40 2,16 288 0,14
Crajiru 2 15 3 14,95 2,24 299 0,15
Crajiru 3 15 3 14,45 2,17 289 0,14
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Figura 10. Montagem do experimento de tingimento com os corantes de
cacauí e crajiru com três proporções (5, 10 e 15%) em triplicatas.

4.6.12 SECAGEM APÓS TINGIMENTO

Após o tingimento foi realizada a secagem dos couros (Figura 11) da mesma

forma e no mesmo local protegido (ambiente interno do curtume, pendurados em

varais) conforme descrito no item 4.6.10.

Figura 11. Sistema de secagem dos couros no ambiente interno do curtume, local protegido

e ventilado. Couros tingidos com cacauí (A) e crajiru (B).

A B
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4.6.13 ACABAMENTO

A etapa de acabamento visou dar um toque final ao couro, ou seja, para que o

mesmo adquirisse brilho, impermeabilidade e solidez à luz.

 No acabamento os couros de matrinxã receberam misturas de laca à base

d’água, aplicada sobre a flor do couro (parte superior), com pistola automática. A

secagem foi realizada no mesmo local citado no item 4.6.12 e descrito no item

4.6.10.

4.7 AVALIAÇÃO DO PROCESSO E DO PRODUTO FINAL

4.7.1 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE CURTIMENTO

Para verificar se o couro estava curtido foi realizado o teste de fervura,

conforme processo empregado na CPTA e recomendado por Rebello (2001). Após a

etapa de neutralização foi retirada uma amostra dos couros que se encontrava na

solução, a amostra foi dividida ao meio, onde metade foi imersa em água a 90 °C e

retirada imediatamente.

Após a imersão foi verificado se o couro estava curtido, caracterizado pelo

curtimento insuficiente o enrugamento e/ou retração. Caso isso ocorresse seria

necessário que os couros permanecessem no banho com agitação, por mais duas

horas, até que não ocorresse a retração do couro quando realizado novo teste de

fervura.

4.7.2 AVALIAÇÃO DO TINGIMENTO COM CORANTES NATURAIS

Os corantes naturais, em contato com a luz, normalmente sofrem alterações.

Dependendo da intensidade do tingimento e da profundidade de penetração do

corante na fibra este pode se decompor ou se desnaturar.

Para avaliação do tingimento no couro, utilizam-se os testes de luminosidade

(teste de resistência à luz fluorescente e solar), coloração e resistência à água.
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4.7.2.1 RESISTÊNCIA À LUZ FLORESCENTE

 Para avaliar a qualidade do tingimento foi realizado o teste de resistência à

luz, descrito por Ferreira (1998), com modificações. Os couros tingidos e sem

acabamento (aplicação de laca) foram recortados em retângulos de 2,5 x 5,0 cm. As

amostras de cada tratamento (corante e diluição), foram separadas em duas partes,

onde metade foram envolvidas individualmente em papel carbono e a outra ficou

exposta sem nenhum tipo de proteção. As amostras foram distribuídas no sistema

tipo câmara escura, onde esta foi montada na parte interna do balcão no laboratório

para a realização desse experimento.

Foi utilizada uma lâmpada de luz florescente Portable Light Box, modelo LB

101, fixada na parte superior da câmara a uma distancia de 27 cm das amostras. O

tempo em que às amostras de couro permaneceram na câmara escura foi de 84

horas de luz constante, na Figura 12 pode ser observado a montagem do

experimento.

Figura 12. Amostras dos couros tingidos com crajiru e cacauí sem acaba mento

de laca a base d’água, expostos à luz fluorescente na câmara. Sem

cobertura de papel carbono (A) e com cobertura (B).

A B A B

CacauíCrajiru
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A intensidade de luz foi medida utilizando o aparelho porômetro (Steady State

Porometer), modelo LI – 1600. Ao final do tempo de exposição foi retirado o cartão e

avaliada a diferença de intensidade de coloração visualmente.

4.7.2.2 RESISTÊNCIA À LUZ SOLAR

O teste de resistência a luz do sol foi realizado de 8:00 às 16:00 horas,

conforme a metodologia empregada por Ferreira (1998) com modificações.

 Foram utilizados no experimento os couros com acabamento de laca a base

d’ água, onde estes foram cortados em retângulo de 2,5 x 5,0 cm. As amostras de

cada tratamento (corante e diluição) foram separadas em duas partes, metade foi

envolvida individualmente com papel carbono e a outra sem. Em seguida foram

expostas durante sete dias à luz solar, dispostas em bandejas plásticas (30 x 60 cm)

cobertas com papel branco (ofício).

Para o monitoramento da intensidade da luz foi utilizado o aparelho porômetro

(Steady State Porometer), modelo LI – 1600. Realizou-se durante o experimento três

leituras diárias (8:00, 12:00 e 16:00) em cada leitura foram tomadas cinco valores de

intensidade, ou seja, nos quatro cantos e na parte central da bandeja conforme

Figura 13 e ao final de cada dia obteve-se uma média diária de 15 leituras, que

correspondem a média de incidência da luz do dia.

Ao final de sete dias obteve-se a média total de incidência de luz solar sobre

o couro. Neste experimento, ao mesmo tempo foi monitorada a temperatura e

umidade do local de exposição, durante três vezes ao dia (8:00, 12:00 e 16:00) até o

final do experimento.
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Figura 13. Leitura da intensidade de luz nos couros tingidos.

4.7.3 AVALIAÇÃO DA COR POR COLORIMETRIA

Após exposição à luz solar, os retângulos das amostras com acabamento de

laca foram avaliados quanto à coloração. A realização da leitura foi feita em triplicata

(tomando-se pontos diferentes da mesma amostra) e utilizou-se um colorímetro

portátil, modelo Micromatch Plus, fabricado pela Sheen Instruments Ltd, com fonte

de luz D65 (6500 °Kelvin), ângulo de observação de 10° e abertura da célula medida

de 30 mm, usando escala L*, a* e b* do sistema CIELab, desenvolvido por Judd e

Hunter (Hunter, 1975) conforme Figura 14.
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Figura 14. Demonstração de leitura da coloração do couro tingido com

o corante de crajiru utilizando o colorímetro digital portátil.

O valor de L* indica a luminosidade L* = 0, preto e L* = 100, branco, a* e b*

que indicam a direção da cor, onde a* é o eixo da cromaticidade do verde (-a) ao

vermelho (+a) e o b* o eixo da cromaticidade do azul (-) ao amarelo (+) (Houben et

al., 2000), conforme Figura 15. A calibração do aparelho foi realizada antes das

leituras com padrões branco e preto.

   +L (claro)

-L (escuro)

Figura 15. Escala L*, a* e b* do sistema CIELab: A) Escala de claridade de L; B) gráfico CIELab

plano; C) gráfico CIELab tridimensional, onde L = claridade (100 - 0), + a* = vermelho, - a* =

verde, + b* = amarelo, - b* = azul.

A B C

+b*

+a*

- b*

- a*



38

4.7.4 TESTE DE RESISTÊNCIA À ÁGUA

A metodologia aplicada para esta determinação foi à mesma utilizada por

Ferreira (1998), com modificações. O experimento foi realizado em triplicata para as

três concentrações de corantes.

Foram cortadas amostras de 1,0 cm2 de couro sem acabamento de laca,

onde as mesmas permaneceram imersas em 10 mL de água destilada (Figura 16),

permanecendo em repouso por seis horas no ambiente com temperatura controlada

de ± 23 °C.

Foi realizada a filtração em papel de filtro e a leitura da absorbância em

espectrofotômetro a 535 nm. Após a leitura foi acrescido a essa solução 10 mL de

álcool acidificado e permaneceu em repouso por mais 2 horas. Nova leitura da

absorbância foi realizada através do espectrofotômetro a 535 nm e os resultados

das duas leituras comparados entre si.

Figura 16. Sistema de imersão dos couros pós tingimento (sem laca) com os

corantes de cacauí e crajiru nas proporções de 5% (A), 10% (B) e

15% (C), para avaliação da lavabilidade.

4.7.5 MICROSCÓPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA DO COURO

Para verificação de comportamento das fibras colágenas, os couros de

Matrinxã foram submetidos à análise em microscopia eletrônica de varredura. Nesse

teste foram utilizados pedaços de couro retirados da região dorsal.
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As amostras foram analisadas sem tratamento (sem secagem com CO2 e sem

metalização com íons de ouro-paládio), sendo apenas realizada a secagem em

estufa a 60 °C a cada 2 horas com intervalo de 1 hora até completar 8 horas.

Concluída a secagem, as amostras foram montadas em suporte e elétron-

micrografadas em Microscópio Eletrônico de Varredura, modelo MEV-LEO 435 VP.

4.7.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA

Para os resultados da avaliação química e dos testes de resistência à

luminosidade e a água foram calculados a média (n = 3) e o desvio padrão.

Para avaliar o efeito da luminosidade na degradação dos pigmentos foi

aplicada a análise de variância – ANOVA e experimento fatorial (2 x 3), utilizando o

Teste de Tukey para comparação de medias a 5% (p<0,05) de probabilidade. Para

avaliar a resistência à água, foi aplicada a análise de variância – ANOVA, utilizando

um experimento inteiramente casualizado e Teste de Tukey ao nível de 5% de

probabilidade.

Na análise foi utilizado o programa estatístico ASSISTAT versão 7.4 beta

(Silva & Azevedo, 2006).
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

Em qualquer local ou época, um dos aspectos mais importantes para a

viabilidade de tecnologias é a combinação da disponibilidade de matérias primas,

desenvolvimento de tecnologias simples e exeqüíveis, geração de produtos com

potencial de mercado, e acima de tudo, contribuição para proteção do meio

ambiente, e conseqüentemente, o bem estar da população. Dessa forma, essa

combinação propicia a geração de conhecimentos, os quais podem servir de base

para as políticas públicas de desenvolvimento sustentável da Amazônia.

Assim, esta pesquisa teve como objetivo maior, buscar conhecimentos sobre

os corantes naturais e sua possível utilização no tingimento do couro. Ambos

constituem em matérias primas de procedência local e que podem ser aproveitadas

na região. Na realização deste trabalho buscou-se empregar tecnologias simples,

porém possíveis de serem executadas dentro do tempo, e com o uso de

equipamentos, materiais de consumo, recursos humanos e tecnologias disponíveis.

A literatura atual mostra que essa pesquisa caracteriza-se como pioneira, podendo

ser a primeira de uma série, e assim, contribuindo para o aproveitamento racional

dos recursos naturais da Amazônia, ou seja, os corantes derivados de plantas e

resíduos das indústrias pesqueiras da região.

O interesse pelos corantes naturais vem se tornando tendência mundial. Isto

está relacionado aos riscos toxicológicos que os corantes sintéticos podem causar.

Por outro lado os naturais que já vem sendo utilizados em alimentos e tingimentos,

não apresentaram evidências de danos à saúde e ao meio ambiente.

Na Amazônia o interesse pelas plantas com aplicação nas áreas medicinais e

de cosméticos tem aumentado cada vez mais, com isso surgindo perspectiva

comercial dessas fontes. Estudos sobre fontes, extrações e estabilidade de corantes

naturais têm sido efetuados com intuito de permitir sua utilização em relação aos
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artificiais (Constant et al, 2002). Atualmente os corantes mais empregados

comercialmente pelas indústrias alimentícias têm sido os extratos de urucum, carmin

de choconilha, curcumina, antocianinas e betalaínas (Carvalho, 1992).

De inicio, a escolha das matérias primas para fonte de corantes foi feita de

forma aleatória, sem critério de produção ou disponibilidade como resíduo local, por

falta de informações científicas e técnicas ou uso tradicional pela população (exceto

o urucum), e, sobretudo, pela urgência em iniciar a pesquisa e pela disponibilidade

no momento. A escolha de algumas dessas matérias primas teve como base, a

coloração dessas plantas (ex.: cacauí, açaí, bananeira) ou dos produtos após o seu

uso (urucum). A Tabela 2 apresenta as espécies e os locais de coleta. Na mesma

tabela estão relacionadas também, as diferentes partes empregadas na pesquisa.

É importante mencionar que, buscou-se avaliar parte não comestível, cujo uso

futuro poderia competir com finalidade atual que é a alimentar. Como principais

exemplos, destacam-se o uso da borra proveniente da despolpa do açaí, casca do

caule do cajueiro e principalmente as cascas da maioria dos frutos. Com exceção da

semente do urucum de uso corrente em corantes, principalmente de alimentos, do

patauá (alimentício), do fruto do açaí (alimento e cosmético) e da folha de crajiru

(farmacológico), frutos tucumã, tangerina, rambutã, mangostão, e bacuripari foram

amostras residuais (cascas).

Dentre as fontes de vegetais estudadas, a amostra que apresentou

abundância, facilidade na coleta e obtenção de corante foi a de crajiru, por ser um

arbusto que se desenvolve com facilidade e apresenta grande quantidade de folhas,

fatores também essências para sua utilização como fonte de corantes.

5.2 CARACTERÍSTICAS DOS VEGETAIS

A diversidade de espécies, e, sobretudo, de partes das plantas levou a

necessidade de determinar o teor de alguns constituintes relacionados com a

coloração e a estabilidade dos vegetais durante a estocagem. Diferenças na

composição química e conseqüentemente, nos pigmentos ocorrem nos vegetais e

seu conhecimento é importante para a padronização em qualquer formulação.
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A disponibilidade da matéria é fator essencial para a viabilidade de qualquer

processo, quer seja em escala industrial ou artesanal. A disponibilidade não está

relacionada apenas com a produção ou ocorrência da matéria prima, mas também,

com sua estabilidade ao armazenamento para usos posteriores em diferentes

períodos. Um dos principais fatores relacionados com a capacidade de conservação

é o teor de umidade. Este está relacionado com o desenvolvimento de

microrganismos, atividade de enzimas e demais reações de deterioração.

Os resultados obtidos na determinação de umidade e estimativa da matéria

seca após a secagem das matérias primas estão apresentados na Tabela 4.

Observa-se que o teor de umidade residual situou-se na faixa de 6,0 (patauá) a

12,67% (murici).

Tabela 4 – Teores de umidade residual e matéria seca de vegetais utilizados como
fonte de corantes naturais.

Umidade Matéria SecaVegetais
Teor (%) DP Teor (%) DP

Açaí Borra 7,20 ± 0,23 92,80 ± 0,23

Açaí Fruto 7,40 ± 1,01 92,60 ± 1,01

Bacuripari 10,00 ± 1,00 90,00 ± 1,00

Bananeira 7,96 ± 0,58 92,04 ± 0,58

Cacauí 8,33 ± 0,58 91,66 ± 0,58

Cajueiro 11,00 0,00 89,00 ± 0,00

Cupuaçu 10,83 ± 1,04 89,17 ±1,04

Crajiru 6,67 ± 1,15 93,33 ± 1,15

Mangostão 7,54 ± 0,44 92,48 ±0,44

Murici 12,67 ± 0,58 87,33 ± 0,58

Patauá 6,00 ± 1,00 94,00 ± 1,00

Rambutã 6,67 ± 0,58 93,33 ± 0,58

Tangerina 12,00 0,00 88,00 ±0,00

Tucumã 7,67 ± 0,58 92,33 ±0,58

Urucum 7,88 ± 1,03 92,12 ±1,03
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As amostras foram secas para melhor acondicionamento, evitando que

entrasse em decomposição e assim podendo ser armazenadas até o final do

experimento. Desta forma o processo de secagem facilitou a realização das análises

de quantificação e de uso no tingimento, além de reduzir o peso e volume e,

conseqüentemente, facilitar a embalagem e estocagem. No processo de secagem

foi utilizada temperatura baixa (65 ºC) para não incorrer em degradação dos

constituintes químicos, em especial, os pigmentos que tem sensibilidade ao calor

conforme descrito por Brouillard & Dubois, (1976).

Nesta fase de preparo da amostra, é importante salientar, que a secagem

facilitou o armazenamento bem como a moagem no equipamento utilizado. Sendo

essencial, pois na forma de partículas finamente fragmentadas, ocorreu o aumento

da superfície de contato e facilitação da liberação dos pigmentos.

5.2.1 ANTOCIANINAS

As antocianinas como é sabido são pigmentos solúveis em água,

pertencentes ao grupo dos flavonóides, estão amplamente difundidas no reino

vegetal podendo ser encontradas em frutas, vegetais, flores, folhas e raízes. Estas

substâncias são responsáveis pelas nuanças de cores que variam entre laranja,

vermelha e azul, dependendo das condições do meio em que se encontram (Bobbio

& Bobbio, 1995).

A seleção das amostras para análise foi realizada de acordo com a cor

vermelha que apresentavam, pois a cor serviu de indicador da presença de

antocianinas. Os dados revelaram a ocorrência de maior conteúdo de antocianinas

nas flores de cacauí, ou seja, 578 mg/100 g de amostra seca (Tabela 5).
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Tabela 5 – Teores de antocianinas totais de amostras de vegetais.

Antocianinas totaisVegetais
mg/100g * D P

Fruto de açaí 116,0 ± 5,29

Casca de bacuripari 30,0 ± 0,00

Inflorescência de bananeira 123,0 ± 1,15

Flor de cacauí 578,0 ± 7,57

Casca de mangostão 70,0 ± 0,00

Casca de murici 48,0 ± 0,00

Fruto do patauá 28,0 ± 0,00

Casca de rambutã 166,0 ± 1,15

 n = 3 amostras; * base na matéria seca.

Valores com destaque também foram observados em casca de rambutã,

inflorescência de bananeira e fruto de açaí. Por serem pigmentos muito instáveis,

podendo ser degradados sob ação de oxigênio, temperatura, luz e pH do meio,

durante o período de estocagem foram adotados os cuidados de armazenamento

das amostras, ao abrigo da luz (proteção das embalagens com plástico de cor

preta), calor (estocagem em ambiente com ar refrigerado), umidade (uso de

embalagens com fechamento hermético), onde estes evitaram a degradação.

Certamente o pH é fator mais importante no que diz respeito à coloração das

antocianinas, pois dependendo do meio em que se encontram, ocorrerá a mudança

de coloração, pois em solução bastante ácida as mesmas tornam-se estáveis e

assumem a coloração vermelha intensa (Gonnet, 1998). Com isso as antocianinas

podem ser utilizadas na indústria têxtil, visto que, os corantes utilizados para o

tingimento de fibras protéicas e fibras de poliamida sintética são os que utilizam

ácidos, segundo estudo realizado por Guarantini & Zanoni (2000). Situação

semelhante é observada no tingimento de couro de peixe, pois para a realização

desse processo, a fixação do corante é conduzida em meio ácido, geralmente com a

adição de ácido fórmico.
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5.2.2 CAROTENÓIDES

Estão amplamente distribuídos na natureza e apresentam cor que varia de

amarelo ao vermelho podendo ser facilmente isomerizados por ácidos, calor ou luz

segundo Najar et al. (1988).

Observando os resultados de carotenóides totais (Tabela 6) verifica-se que de

seis amostras, duas apresentaram maior quantidade de pigmentos, destacando-se

das demais. As sementes de urucum verdes e maduras apresentaram,

respectivamente, teores de 25,00 e 22,50 mg / 100 g de amostra seca.

Tabela 6 – Teores de carotenóides totais em amostras de vegetais

n = 3 amostras; * base na matéria seca.

Por ser compostos lipofílico, ou seja, solúvel em solução orgânica (lipídios e

solventes) e, portanto pouco solúveis em água, os carotenóides das amostras

coletadas e analisadas no trabalho não foram utilizados no experimento de

tingimento do couro de matrinxã, pois a solução para o tingimento é à base de água.

Pesquisa realizada por Oliveira (1997) mostrou que o urucum é a matéria

prima mais utilizada como fonte de corantes naturais e em várias partes do mundo é

largamente utilizado em escala industrial por conferir coloração atraente em uma

extensa gama de produtos manufaturados. No Brasil o urucum vem sendo cada vez

mais, utilizado como ingrediente em vários produtos alimentícios. Na forma

hidrossolúvel é empregado em queijos e na lipossolúvel é usado em margarina e

manteiga. São também utilizados em produtos cárneos como salsichas, peixes

Carotenóides totaisVegetais
mg/100g * DP

Casca de bacuripari 3,30 ± 0,20

Casca de mangostão 0,32 ± 0,06

Casca de tangerina 4,28 ± 0,08

Casca de tucumã 9,40 ± 0,39

Sementes de urucum maduro 22,50 ± 0,05

Sementes de urucum verde 25,00 ± 0,41



46

defumados e, quando na forma em pó, em bebidas instantâneas e misturas secas

(Constante, 2002).

5.2.3 COMPOSTOS FENÓLICOS

Grupo quimicamente heterogêneo, com aproximadamente 10.000 mil compostos

amplamente distribuídos no reino vegetal, podendo ser encontrados na natureza nas

cores amarela, vermelha, assim como, vários tons de marrom (Shahidi & Naczk,

1995). Segundo Mello & Santos (2001) a maioria dos compostos fenólicos na

natureza não é encontrada no estado livre, mas sob forma de ésteres ou

heterosídeos sendo, portanto, solúveis em água, em solventes orgânicos polares e

existem ainda, aqueles que são grandes polímeros insolúveis.

Conforme mostra Tabela 7, os teores de compostos fenólicos totais variaram

entre as extrações.

Tabela 7 – Teores de compostos fenólicos obtidos de diferentes tipos de extrações
de amostras de vegetais.

Líquidos Extratores
Vegetais

Água Metanol 50% Metanol puro

Borra de açaí 8,45 2,712 1,01

Casca de bacuripari 331,25 354,19 277,71

Inflorescência de bananeira 37,13 46,90 13,97

Casca de cajueiro 129,34 149,31 76,86

Folha de crajiru 83,45 105,33 71,55

Sementes de cupuaçu 30,97 36,92 5,69

Casca de mangostão 107,24 118,93 121,27

Casca de murici 56,04 64,33 42,44

Fruto de Patauá 47,97 49,45 30,76

Casca de tangerina 46,48 64,54 57,74

Casca de tucumã 135,71 149,74 124,45

n = 3 amostras.
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Na utilização do metanol puro, observou-se que ocorreu a extração de

compostos simples, de baixo peso molecular (monoméricos). Quando utilizada a

extração com o metanol 50% obteve-se os compostos de peso molecular

intermediário, denominados de oligoméricos e com a utilização da água observou-se

que frações solúveis foram liberadas durante a extração sendo essas frações

denominadas de poliméricos (flavanonas que estão ligadas aos polissacarídeos da

parede celular ou outros polímeros) o mesmo foi verificado por Swain & Hills (1959);

Goldstein & Swain (1963); Schardel (1970).

Os resultados mostram que no geral e dentre as três extrações (água,

metanol 50% e metanol puro) a que apresentou melhor resultado foi a extração com

metanol 50%, isso pode ter ocorrido, pois o metanol 50% extraiu compostos de peso

molecular intermediário solúveis tanto em solventes orgânicos quanto em água. Das

amostras analisadas destacaram-se as cascas de bacuripari, tucumã, cajueiro e

mangostão.

5.2.4 PIGMENTOS SOLÚVEIS EM ÁGUA

De acordo com a avaliação, os resultados obtidos na quantificação dos

pigmentos solúveis em água estão descritos na Tabela 8, onde pode ser observado

que a folha de crajiru se destacou pelo valor mais elevado (1,95 ± 0,00173), seguida

de casca de rambuntã e cajueiro com valores de 0,88 ± 0,00057 e 0,78 ± 0, 00115,

respectivamente.

O extrato aquoso obtido da proporção de 1:2 (amostra seca triturada e água

destilada) mostrou valores de pH na faixa 3,08 (casca de bacuripari) a 5,56 (folha de

crajiru). Considerando-se que na etapa de tingimento do couro de peixe, os corantes

devem apresentar alta solubilidade em água e pH levemente acidificado, a avaliação

dos pigmentos solúveis foi essencial para a seleção das fontes de corantes naturais.

Cacauí e crajiru por se destacarem, nas avaliações de antocianinas totais e

pigmentos solúveis em água, respectivamente, foram selecionados como fonte de

corantes naturais para o experimento de tingimento de couro de matrinxã.
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Tabela 8 – Absorbância e pH do extrato aquoso obtido das amostras
 de vegetais.

Os resultados do presente trabalho mostram que mesmo sem identificar é

possível quantificar corantes naturais de casca, sementes e flores de vegetais.

Como reportado por Ferreira (1998), no Brasil existe uma grande diversidade de

plantas nativas que servem como matérias-primas para extrair um grande espectro

de corantes naturais. Muitas destas plantas são ou não utilizadas por populações

tradicionais da Amazônia na forma de pó e extratos no seu cotidiano para tingimento

de artefatos.

Pigmentos Solúveis em ÁguaVegetais
Absorbância * D P

pH

Borra de açaí 0,19 ± 0,61891 4,90

Fruto de açaí 0,33 ± 0,00115 5,15

Casca de bacuripari 0,37 ± 0,00115 3,08

Inflorescência de Bananeira 0,46 ± 0,001 4,62

Flores de cacauí 0,31 ± 0,00208 4,68

Casca de cajueiro 0,78 ± 0,00115 4,63

Folha crajiru 1,95 ± 0,00173 5,56

Sementes de cupuaçu 0,11 ± 0,001 4,39

Casca de mangostão 0,53 ± 0,00057 4,34

Casca de murici 0,16 ± 0,001 4,32

Fruto de Patauá 0,12 ± 0,00057 5,15

Casca de rambutã 0,88 ± 0,00057 3,95

Casca de tangerina 0,14 ± 0,00152 4,25

Casca de tucumã 0,10 ± 0,00 5,30

Semente de urucum 0,68 ± 0,00251 5,45

n = 3 amostras.
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5.3 EXTRATOS DOS CORANTES

As Figuras 17 e 18 estão representando graficamente os comportamentos

dos extratos selecionados de inflorescência de bananeira, fruto do açaí, flor de

cacauí, casca de mangostão e casca de rambutã, com presença e ausência de

luminosidade, podendo ser observado a variação da perda de coloração.

Presença de luminosidade
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Figura 17. Representação gráfica do comportamento dos pigmentos dos extratos de vegetais

durante o armazenamento de 120 dias, com presença de luminosidade.

Ausência de luminosidade
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Figura 18. Representação gráfica do comportamento dos pigmentos dos extratos de vegetais durante

     o armazenamento de120 dias, com ausência de luminosidade.
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Com a apresentação das figuras 17 e 18 observa-se que quando comparados

em relação à luminosidade (sem e com proteção) e o tempo de armazenamento, os

resultados mostraram que até 90 dias os comportamentos dos dois lotes foram

semelhantes, exceto para os extratos de casca de mangostão com uma pequena

variação entre o 40 o aos 60 o.

No entanto, observa-se que os extratos de cacauí apresentaram

comportamento diferenciado, a partir do 100o dia, o extrato com luminosidade direta

foi levemente acentuado (pequena estabilidade), enquanto o protegido continuou

decrescendo.

Provavelmente ocorreu ao extrato exposto à luz, uma copigmentação, ou

seja, associação entre a antocianina e algum flavonol (copigmento), por pontes de

hidrogênio de modo que o flavonol formol uma estrutura protetora sobre e abaixo da

antocianina. Sob luminosidade o extrato de cacauí apresentou perda de 0,0071

uni/dia enquanto que, sob proteção da luz a perda foi maior, ou seja, de 0,0094

uni/dia.

Bobbio & Bobbio (1995) estudando as antocianinas observaram e

descreveram que as estabilidades dos extratos de antocianinas, podem aumenta

quando em presença de flavonóides não-antociânicos, especialmente flavonols

(rutina p.ex.), mas grande número de compostos como acetaldeído, aminoácido,

taninos e etc, também têm efeito estabilizador.

5. 4 OBTENÇÃO DO COURO DE MATRINXÃ

O matrinxã é uma espécie com potencial para exploração comercial devido ao

grande volume de desembarque e comercialização no mercado consumidor de

Manaus, ocupando o quinto lugar dentre as espécies mais comercializadas (Merona

& Bitencourt, 1988). Essa espécie despertou o interesse dos pesquisadores,

piscicultores e das indústrias de pescado de todo o Brasil, para criação em

ambientes controlados (viveiros, tanques-redes e canais de igarapé), e também por

apresentar fácil adaptação ao cativeiro, aceitação de alimento (vegetal e animal),

rápido crescimento e elevado valor comercial (Pizango-Paima, 2001).

Esta espécie na região é comercializada inteira e preparada (cozida, assada

ou frita) com a pele. Mais como a tendência do mercado é disponibilizar produtos
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processados, pois os consumidores buscam cada vez mais a praticidade dos

alimentos beneficiados e com possíveis mudanças no hábito alimentar da

população, surge o interesse pelo aproveitamento total dessa espécie. Com base na

quantidade de peixe no mercado, do cultivo e do possível interesse pelo

processamento dessa espécie, as peles de matrinxã foram escolhidas para a

realização da pesquisa, visando seu aproveitamento para a transformação em couro

e assim empregar o uso de corantes naturais no seu tingimento.

Tendo em vista o objetivo do trabalho, foi necessário realizar o processo de

curtimento, pois para a obtenção da etapa de tingimento os couros devem estar

adequadamente curtidos.

Como o processo de curtimento é mais ou menos padrão para peles de peixe,

foi necessário realizar algumas modificações em função da espécie utilizada e/ou

dos equipamentos empregados no curtimento. A metodologia adotada foi

desenvolvida e empregada para as espécies de água doce como tambaqui e

tucunaré (Rebello, 1998). Porém, para o matrinxã, nessa pesquisa foram adotadas

algumas modificações conforme descrito na metodologia.

A pele de peixe requerer maior atenção, com relação a determinadas etapas

do processamento, isso pode ser verificado, pois, as estruturas colágenas são mais

sensíveis à ação dos produtos curtentes quando comparadas com as peles bovinas

(Hoinacki et al., 1994).

A realização do descarne das peles foi essencial, pois facilitou a penetração

dos produtos químicos utilizados. Trabalhos realizados no CPTA/INPA (dados não

divulgados) constataram que, o descarne tem influencia na penetração dos produtos

químicos, devido aos músculos e tecidos adiposos da hipoderme dificultarem a

passagem dos produtos químicos e assim comprometendo as etapas posteriores.

Concordando com o que foi descrito por Pasos (2006), as peles não descarnadas

dificultam a penetração dos produtos químicos comprometendo o produto final.

Os tratamentos preliminares de descarne e salmouragem em que as peles de

matrinxã foram submetidas, permitiram a estocagem por tempo prolongado da

matéria prima (pele), demonstrando que pode ser armazenada para utilização

posterior, sendo importante devido à sazonalidade de comercialização do peixe. Na

Figura 19 pode ser observado que as peles não apresentaram rasgamento, perda

das escamas e nem entraram em estado de decomposição ou qualquer alterações

que pudessem prejudicar a preservação das estruturas colágenas.
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Figura 19. Aspecto da flor (A) e parte interna ou carnaça (B) da pele

de matrinxã após os tratamentos de descarne e salmouragem.

Ao serem submetidas ao remolho as peles de matrinxã obtiveram hidratação

completa e uniformidade das fibras, tendo com isso um aspecto de pele fresca.

Souza (2003) quando estudou peles de tilápia observou através de microscopia

eletrônica de varredura que no remolho as camadas de fibras colágenas tornam-se

intumescidas e com poucos espaços entre elas. Na etapa de desengraxe foi

removida toda a gordura. Caso não fossem removidas, durante a etapa inicial do

processo as gorduras iriam dificultar a penetração e reação dos produtos químicos

com as fibras colágenas.

 No caleiro ocorreu a abertura das fibras colágenas proporcionando a

eliminação das proteínas e do material interfibrilar, tendo como indicação dessa

abertura a facilidade de remoção das escamas. Essa remoção foi importante, para a

melhor penetração dos produtos químicos, isso ocorreu devido ao fenômeno físico-

químico da osmose, que promoveu a difusão de água através da membrana

semipermeável das células e consequentemente à absorção de água pela pele

conforme descrito por Hoinacki et al (1994).

De acordo com a literatura o caleiro é um processo fundamental para

obtenção de um bom couro. Se o processo for deficiente, sem remoção das

A

B
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escamas e não ocorrendo a abertura das fibras colágenas, a ação dos produtos

químicos será dificultada e o couro terá aspecto duro com presença de escamas

(Moreira, 1994). Na desencalagem foi realizada a neutralização de forma gradual e

dosada da cal presente na pele, após essa etapa observou-se que ocorreu a

redução do intumescimento das peles, retornando ao estado normal, o mesmo foi

verificado por Souza (2003).

Na etapa de piquelagem as fibras colágenas tornaram-se mais resistentes

após a solução salino-ácida, fato comprovado, pois as peles resistiram ao

curtimento. O controle de penetração do ácido com o indicador verde de

bromocresol, permitiu maior eficiência no processo de curtimento, tendo em vista

que alta acidificação prejudicaria o processo de curtimento e alteração da cor do

corante utilizado no tingimento. A quantidade de sal utilizada no piquel foi combinada

com o ácido, e com isso obteve-se um intumescimento desejado e

conseqüentemente um couro macio com resistência.

O curtimento das peles de matrinxã com o curtente mineral (Cromossal B)

proporcionou a estabilidade de todo o sistema colágeno, transformando a pele em

couro (material imputrescível) com flexibilidade e elasticidade, características

desejáveis no produto acabado. Os couros após essa etapa apresentaram uma

coloração azul denominada no setor coureiro de “wet-blue”. Souza (2003) estudando

couro de tilápia observou que nesta etapa do processo, as camadas de fibras, estão

bem espaçadas entre si. Este espaçamento ocorreu devido à remoção (em etapas

anteriores) do material interfibrilar indesejado ao processo de curtimento, facilitando

com isso, a passagem de reagentes e consequentemente às reações químicas.

Durante o processo a temperatura e o pH da solução de curtimento

permaneceram, em torno de ± 30 ºC e ± 2,0, respectivamente. Esses parâmetros

foram controlados em função da estrutura da pele de matrinxã, contribuindo assim

para um couro de boa qualidade. Pois a temperatura e o pH têm que estar de acordo

com o tipo de pele que se deseja curtir (Winnacker,1971).

Após o curtimento, o excesso de ácidos livres existentes no couro curtido

“wet-blue” foi neutralizado com solução de bicarbonato de sódio e com isso

proporcionando um recurtimento adequado, nesta etapa o pH ficou entorno de 3,8.

As operações de recurtimento e engraxe originaram um couro com aspecto mais

macio. As características físico-mecânicas foram melhoradas pela ação do engraxe

com a utilização dos óleos (descrição na metodologia) que envolveram as fibras
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colágenas, assim proporcionaram ao couro maior resistência ao rasgamento,

tornando-o mais macio e elástico. De acordo com Souza (2003), Pasos (2006) e

Rebello (1998), o recurtimento e o engraxe são os processos em que se determina a

qualidade do couro.

Após o engraxe os couros foram submetidos à secagem em varais no

ambiente interno do curtume com proteção do sol e com ventilação proporcionada

por paredes de telas o que proporcionou ao couro uma secagem adequada e

uniforme. Se fossem expostos diretamente ao sol, o couro iria ficar ressecado e com

secagem não uniforme. O processo de secagem à sombra foi essencial para a

eliminação do teor de água que não estava combinada com o couro curtido, assim

finalizando o processo para o couro semi-acabado. Nesta etapa as fibras colágenas

se aproximam mais uma das outras (Souza, 2003).

Ao realizar a microscopia eletrônica de varredura, observou-se que as

camadas sobrepostas são formadas de feixes de fibras colágenas delgadas

espessas e sobrepostas entre si (Figura 20). Souza et al., (2006) descreve que

esses feixes de fibras proporcionam maior resistência com o curtimento.

Figura 20. Vista superior das fibras colágenas do couro de matrinxã.

Pode ser observado que no couro curtido a espessura das camadas de fibras

colágenas aumentou à medida que se aproximou da hipoderme (Figura 21).

Estudando o curtimento de pele de carpa espelho (Cyprinus carpio specularis),



55

Souza et al., (2006) observou que a derme é composta de sobreposição de

camadas de feixes de fibras colágenas as quais são mais finas próximas à epiderme

e aumenta de espessura à medida que se distancia dessa.

Figura 21. Aumento de espessura das fibras colágenas do couro de

matrinxã à medida que se aproxima da hipoderme.

Após a transformação da pele em couro, foi verificado que o desenho natural

da lamélula de proteção de inserção das escamas, foi mantida e não apresentaram

alterações que pudessem desvalorizar o couro (Figura 22). De acordo com Lagler et

al. (1977) as escamas são imbricadas uma a uma em bolsa dérmica e as

superfícies, superior e inferior, de cada escama são recobertas por epiderme. O

desenho característico apresentado pela pele de matrinxã foi proveniente da retirada

da escama, que depois de removida, apresentou um padrão que lembra o mosaico.

Cada espécie de peixe tem seu padrão especifico (único) assim valorizando o

produto final (couro) e o tornando de difícil imitação pelas outras indústrias.

Hipoderme
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Figura 22. Parte superior da derme do couro de matrinxã mostrando a
conservação da lamélula de proteção

Os couros curtidos nessa pesquisa apresentaram uma flor (camada

superior onde se localizavam as escamas) com lamélulas bem definidas (Figura 23).

Esta característica indica que o couro apresentava boa qualidade para a etapa de

tingimento com os corantes naturais permitindo a facilidade de penetração do

pigmento, cobertura total e aparência visual de ótima qualidade.

Figura. 23. Aspecto do couro de matrinxã após o curtimento e antes do tingimento.
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5. 5 TINGIMENTO DO COURO

A escolha das fontes de pigmentos para o teste de tingimento teve por base a

quantidade de antocianinas (cacauí) e de pigmentos solúveis em água (crajiru). O

emprego de amostras secas, além de permitir o armazenamento para uso posterior,

permitiu também uma estimativa da quantidade de matéria seca (fração que contem

os pigmentos e demais constituintes) da cacauí (91,66% ± 0,58) crajiru (93,33% ±

1,15). Esses resultados mostram que no inicio do processo, o crajiru apresentou

cerca de ± 1,67% a mais de matéria seca. Como a composição dos vegetais é

variável em função de vários fatores, o uso de amostras secas permite uma melhor

padronização da fonte de pigmentos.

Por serem amostras purificadas e conhecidas, os corantes artificiais utilizados

no tingimento de couro, têm uma base da quantidade que pode ser utilizada, a qual

varia em função da intensidade da cor desejada. Já os corantes naturais (amostra

do vegetal desidratado e triturado) selecionados para a pesquisa, não foram

purificados e a composição química não foi totalmente identificada.

Dentro da disponibilidade de couro de Matrinxã e de corantes o experimento

de tingimento foi conduzido com três proporções, ou seja, 5, 10 e 15% do corante

em relação ao peso do couro. Com este experimento foi possível avaliar as

diferenças na tonalidade, uniformidade de cobertura e resistência aos fatores

degradantes da cor. Quanto a coloração do couro observou-se variação em função

tanto do corante quanto da proporção utilizada. O couro tingido com cacauí

apresentou coloração lilás que variou do claro ao escuro em função do aumento da

concentração de corante. O mesmo ocorreu com o crajiru, porém este apresentou

coloração que variou do vermelho-púrpura ao vinho.

As condições do processo de tingimento no experimento foram diferentes das

que geralmente são empregadas nos curtumes, devido a quantidade de couros (três

peças) e corantes utilizados nesse processo conforme descrito anteriormente na

metodologia (Tabela 3) . No curtume esse processo é realizado com movimentação

utilizando o fulão, no experimento, o contato do couro com a solução de corante foi

feito em recipientes de plástico e sem movimentação constante e em temperatura

ambiente (Tabela 9). Esta pode ter sido também, uma das causas da menor

uniformidade da coloração observada no couro tingido com a proporção de 5% de

corante.
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Tabela 9 – Temperatura e umidade relativa dos ambientes de tingimento e secagem
do couro de matrinxã.

Temperatura (°C) Umidade Relativa (%)
Etapa

Média Máxima Mínima Média Máxima Mínima

Tingimento 29,60 30,11 25,70 72,87 83,00 68,50

Secagem 34,25 34,92 27,00 64,50 84,00 59,75

No experimento de avaliação das fontes de corantes, o pH da solução aquosa

situou-se na faixa de 4,68 para cacauí e 5,56 para o crajiru (Tabela 8). Como o pH

tem influência no tingimento foi feito o monitoramento durante o processo. A água

utilizada nesta etapa (sem cloro e proveniente de poço artesiano do campus do

INPA) tinha um pH de 6,4 e com a adição dos corantes, o pH das soluções variou

conforme a proporção, ou seja, de 4,68 a 4,72 para a cacauí e 5,70 a 5,74 para o

crajiru.

Com a imersão do couro para o tingimento e com o decorrer do processo

houve mudanças nos valores de pH, que decresceu em função do resíduo de ácido

sulfúrico presente no couro decorrente de sua utilização no processo de curtimento

(piquel). Na Tabela 10 pode ser observada as diferença de pH entre as amostras, no

início do processo (*) o valor de acidez da solução foi reduzido, observando-se que

as soluções de cacauí e crajiru com 5, 10 e 15% praticamente se equipararam

quando comparadas entre se. No entanto, a pequena diferença entre as proporções

de cada corante foi mantida.

Tabela 10 - Variação no pH da solução tingimento em função da proporção do
corante e do decorrer do processo.

Seqüência do processo com os valores de pH
Corante Proporção Dissolução

do corante*
Inicio do

processo**
Final do

processo***
cacauí 5 4,68 3,07 2,71
cacauí 10 4,71 3,20 2,76
cacauí 15 4,72 3,33 2,82
crajiru 5 5,70 3,04 2,73
crajiru 10 5,73 3,08 2,87
crajiru 15 5,74 3,14 2,95

* corante e água; ** corante, água e couro; *** corante, água, couro e ácido.
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Como em qualquer produto a secagem é essencial, durante este processo foi

feito o monitoramento da temperatura e umidade relativa do ar, fatores que são

essenciais na velocidade de remoção da água. Com os resultados (mostrados na

Tabela 9), observou-se que nas condições apresentadas os couros tiveram uma

secagem apropriada com uniformidade e assim considerando que a temperatura e a

umidade relativa do ar foram ideais para a secagem dos couros. A demora na

retirada da água aumentaria o tempo e o custo.

A retirada da água esta de acordo com as condições do tempo, ou seja, se o

dia estivesse com umidade relativa do ar elevada (nublado ou chovendo) levaria

mais tempo para a secagem, e conseqüentemente, propiciando uma secagem não-

uniforme e até o desenvolvimento de mofos na superfície do couro. Por outro lado

com alta umidade relativa do ar (dia muito quente) poderia ocorrer uma secagem

exagerada deixando o couro muito seco e duro. A secagem também é importante,

pois é uma das maneiras de estabilizar a coloração, quando ocorre a remoção da

água do meio, promovendo o deslocamento do equilíbrio hidratação/desidratação

para a forma colorida, o cátion flavilium (Lewis & Walker, 1995).

No resultado do tingimento pode ser observado que as cores foram atraentes

e variaram de acordo com as proporções utilizadas. Os couros tingidos com crajiru

apresentaram coloração vermelha como mostrado na análise de colorimetria e na

Figura 24, pode ser observada a variação da tonalidade de acordo com a proporção

de corante utilizado. Os couros tingidos com cacauí apresentaram coloração lilás, e

também, variaram de acordo com a proporção utilizada (Figura 25).
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Figura 24. Coloração do couro de matrinxã tingido com corante de crajiru nas

proporções de 5% (A), 10% (B) e 15% (C), para a avaliação de

comparação.

Figura 25. Coloração do couro de matrinxã tingido com corante cacauí nas

proporções de 5% (A), 10% (B) e 15% (C), para a avaliação de

comparação.
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B
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5.6 ESTABILIDADE DA COLORAÇÃO

A função dos corantes é colorir, com a intenção de tornar visualmente mais

atraentes os artefatos como bolsas, pulseiras de relógio, roupas, carteiras, chapéus

entre outros, tornando os produtos tingidos com uma aparência mais agradável aos

olhos do consumidor. Com isso, esses artefatos podem estar sujeitos a altas

temperaturas, atrito, tempo e reações químicas quando utilizados no cotidiano

causando alterações nas características das cores.

Além da coloração atraente, uniformidade, disponibilidade de matéria prima,

outra característica importante na recomendação para utilização dessas matérias

primas como fonte de corante é a resistência a fatores de degradação. Em geral os

corantes são degradados por ação da luz e removidos da superfície do couro pelo

contato com a água.

Melo et al., (2006) ao realizarem experimento para avaliar o efeito da

luminosidade sobre a estabilidade de antocianinas em corantes de espécies

vegetais da Amazônia, verificaram que o tempo e a luminosidade tiveram influência

na estabilidade dos pigmentos e que a presença de luz reduz o tempo de vida útil

dos corantes.

Tendo em vista estas ações, surgiu a necessidade de realização de testes de

resistência à luz, para assim verificar a capacidade de fixação desses corantes. Ao

realizar o experimento em câmara escura com exposição dos couros (ainda sem

laca) à luz florescente por 84 horas. Foi verificado que os couros que tinham sido

envolvidos com papel carbono não apresentaram, visualmente, diferenças de

coloração quando comparadas com os couros não cobertos (Figura 26). No segundo

experimento realizado com os couros (já com a proteção de laca) submetidos à

incidência de luz solar por sete dias (de 8 as 16 horas), temperatura média de 31,68

ºC e umidade relativa de 74,04 % (Tabela 11), a degradação dos pigmentos, foi

observada visualmente e também por meio da leitura no colorímetro.

Este comportamento pode ser explicado pelas diferenças de intensidade

luminosa entre os dois ambientes. Durante os experimentos a intensidade de luz

fluorescente presente na câmara foi de 21 µmol x m-2 x s-1, valor bem inferior aos

medido na luz solar que foi de 1.870 µ mol x m-2 x s-1.
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Figura 26. Coloração dos couros de matrinxã tingidos com cacauí e crajiru nas

proporções de 5, 10 e 15%, após a exposição a luz fluorescente com

(colunas da direitas) e sem proteção (colunas da esquerda).

Tabela 11 - Temperatura e umidade relativa do experimento de resistência a luz
solar.

Temperatura (°C) Umidade Relativa (%)Dia
Média Máxima Minima Média Máxima Minima

1° 31,7 33,0 27,0 68,0 84,0 64,0

2° 32,7 33,9 25,3 75,6 82,3 68,0

3° 29,8 31,1 27,5 80,0 84,2 76,0

4° 29,9 30,3 24,6 78,5 83,0 68,5

5° 32,6 34,2 25,7 76,2 82,2 68,2

6° 35,4 35,4 27,0 67,5 81,5 63,7

7° 29,7 32,1 27,5 72,5 84,2 71,0

Total 7 31,68 32,85 26,37 74,04 83,05 68,48

O conceito único e básico utilizado pela colorimetria, é que apenas três

componentes numéricos são suficientes e necessários para que se possa descrever

uma cor. Para defini-la, existem alguns sistemas dentro da tricromacia, o utilizado no

experimento foi o Munsell e o sistema CIE, conforme descrito anteriormente na

5%

10%

15%

Cacauí Crajiru
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metodologia (item 4.7.3). Neste sistema utiliza o conceito dos eixos “L”, “a” e “b”,

também conhecida como RGB (Red, Green e Blue). Estes eixos definem os três

parâmetros básicos na determinação de uma cor, ou seja: o “L” (luminosidade); o “a”

(cromaticidade) define a tonalidade da cor, tendo como limites o verde e vermelho e

o “b” (saturação) define a intensidade ou pureza da cromaticidade, tendo como

limites o azul e o amarelo (Nitriflex, 2006).

Na Tabela 12 é mostrado o efeito da exposição à luz solar nos valores das

cores L*, a* e b* dos couros tingidos com o corante de crajiru nas concentrações de

5, 10, 15%, com acabamento de laca e sem proteção a luz (cobertura).

Tabela 12 – Análise estatística dos resultados da exposição dos couros de matrinxã
tingidos com crajiru e expostos a luz solar com e sem cobertura.

Coloração

Sem Cobertura Com Cobertura
Proporção

(%)
L* a* b* L* a* b*

5 39,31 ± 3,16 aA 16,10 ± 1,14 aA 11,16 ± 0,89 aA 22,34 ± 3,28 aB 14,18 ± 4,02 aA 4,11 ± 0,55 aB

10 27,97 ± 2,86 bA 15,74 ± 2,48 aA 6,45 ± 1,48 bA 18,38 ± 2,12 aB 12,77 ± 1,45 abA 2,10 ± 0,14 abB

15 29,20 ± 0,42 bA 18,93 ± 0,50 aA 5,70 ± 1,50 bA 18,75 ± 1,46 aB 8,41 ± 0,60 bB 1,87 ± 0,61 bB

Obs: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado
Testede Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
° Médias com letras minúsculas comparação entre colunas.
°° Medias com letras maiúsculas comparação entre linhas

Ao realizar a análise estatística, pôde ser observado que houve diferença

significativa em nível de 5% (p<0,05) de probabilidade entre as amostras com e sem

cobertura, para os parâmetros luminosidade (10 e 15%) e a* (15%). Quando

comparada a luminosidade (L*) das amostras tingidas com a proporção de 10 e 15%

com e sem cobertura, observou-se que a perda pela ação da luminosidade foi maior

para as amostras sem cobertura.

Quando comparada à luminosidade (L*) entre si para as concentrações

observou-se que não houve diferença estatística para as amostras com coberturas.

O mesmo pode ser visto para as sem cobertura. A presença de cobertura permitiu

maior estabilidade do pigmento, portanto menor luminosidade (tendo em vista que o

L* negativo indica coloração mais escura) quando comparado aos couros expostos à

luz solar sem cobertura, para a concentração do pigmento 10 e 15% utilizadas no
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tingimento. Este fato foi constatado, pois a luminosidade é medida por índice de

reflexão, sendo assim, quanto menor estabilidade do pigmento, maior a reflexão.

Com relação à cromaticidade a* ao realizar a análise de colorimetria foi

possível verificar que as amostras apresentaram coloração vermelha (a* positivo),

pois a cromaticidade a* define a tonalidade da cor. Quando realizada a análise

estatística a 5% (p<0,05) de probabilidade, não foi verificada diferença para couros

sem cobertura tingidos com crajiru, quando comparados entre si nas proporções de

5, 10 e 15%. Isso pode ter ocorrido devido à tonalidade não ter variado

significativamente durante a exposição ao sol.

O mesmo não ocorreu aos couros com cobertura quando comparados entre

si. O uso de 15% de crajiru no tingimento proporcionou uma tonalidade mais intensa.

Quando realizada a comparação dos couros com ou sem cobertura foi possível

observar que as amostras de 15% com cobertura apresentaram diferença

estatística, com isso mostrando que a tonalidade foi mais estável (Tabela 12).

Ao analisar a cromaticidade b* que define a pureza da cromaticidade, não foi

possível verificar diferença significativa em nível de 5% (p<0,05) de probabilidade

quando comparada às amostras com e sem cobertura. Contudo, visivelmente todas

as amostras tenderam para mudanças de tonalidade. Para os couros com cobertura,

o uso do corante de 15% proporcionou uma cor mais pura, quando comparado com

os de 5 % e 10%, com isso demonstrando que quanto maior for a quantidade do

corante, mais estável se torna a cor.

Na tabela 13 nota-se o efeito da luz solar sobre os couros tingidos com o

corante de cacauí quando exposto, com e sem cobertura, nos valores das cores L*,

a* e b* para as amostras com concentração de 5, 10, 15% de corante e com

acabamento de laca.
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Tabela 13 – Análise estatística dos resultados da exposição dos couros de matrinxã
tingidos com cacauí e expostos a luz solar com e sem cobertura.

Coloração

Sem Cobertura Com Cobertura
Proporção

(%)
L* a* b* L* a* b*

5 53,81 ± 0,82 - 03,40 ± 0,16 -11,47± 0,62 aA 50,70 ± 0,66 - 06,96 ± 0,76 -1,80 ± 0,82 aB

10 48,18 ± 1,56 - 02,45 ± 0,81 -10,33± 0,91 aA 44,84 ± 1,94 - 07,21 ± 0,52 -01,33 ± 0,04 aB

15 49,80 ± 1,57 - 01,51 ± 0,56 -10,90± 1,19 aA 43,69 ± 2,35 - 07,37 ± 1,24 -01,32 ± 0,62 aB

Obs: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado Teste
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
° Médias com letras minúsculas comparações entre colunas.
°° Medias com letras maiúsculas comparações entre linhas.

Ao analisar os couros com e sem cobertura, tingidos com cacauí e nas

proporções de 5, 10 e 15% de corante foi verificado que a luminosidade (L*) não

diferiu entre si em nível de 5% (p<0,05) de probabilidade, mostrando que a

intensidade de iluminação foi relativamente próxima. Quando comparada às

amostras com e sem cobertura, observou-se que não houve diferença significativa

de luminosidade entre as amostras (Tabela 13). Foi verificado que a cobertura não

influenciou na perda de coloração, ou seja, mesmo estando cobertas as amostras

tiveram resultados semelhantes.

Quando analisada a cromaticidade a* (com e sem cobertura), não

apresentaram diferenciação entre si e nem entre os couros com e sem cobertura.

Com relação à cromaticidade b* pode ser observado que as amostras não diferiram

entre si em nível de 5% (p<0,05) de probabilidade e nem entre as com coberturas e

sem coberturas (Tabela 13).

Após realizar o experimento foi verificado que as amostras tingidas com

cacauí embora não tenha diferido significativamente, visivelmente pode ser

observada variação na coloração. Essas amostras tenderam para tonalidades mais

claras, pois ocorreu o aumento do L* e diminuição do a*. Caso tivesse ocorrido o

contrário as amostras tenderiam para as tonalidades mais escuras, pois segundo

Monsalve-González et al., (1993), uma diminuição no valor de L* e um aumento no

valor de a* são indicativos de escurecimento das amostras.

Além da resistência à luz outra característica importante para determinar a

estabilidade de um corante é a resistência à água. No cotidiano esses produtos
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podem ficar expostos à ação do tempo (chuva, sol, temperatura e umidade), reações

químicas, e assim causar alterações nas características das cores.

Além do mais, é importante que os pigmentos não se liberem dos artefatos

quando sujeitos à essas ações e que esses perdurem ao longo do tempo. Não

ocorrendo liberação, pode-se dizer que o corante é adequado para o tingimento.

Para verificar a resistência do corante à ação da água foi montado o experimento,

cuja avaliação foi feita pelo monitoramento da quantidade de corante liberado para a

água de imersão.

Ao realizar o teste de resistência à água com os couros tingidos com cacauí e

crajiru, não se observou visualmente à liberação de pigmentos das amostras na

água. Pela leitura da absorbância se detectou valores indicativos da ocorrência de

pigmentos na água, porém, baixos. A liberação foi proporcional à quantidade de

corante empregada, sem diferença significativa para o crajiru e a cacauí (Tabela 14).

Em presença de álcool acidificado, mesmo em traços, as antocianinas têm

sua coloração acentuada, o que indica sua presença na água. A adição de álcool

acidificado na água analisada acentuou levemente a coloração rosada apenas nas

amostras tingidas com cacauí. Pelo o teste estatístico de Tukey, verificou-se que

houve perda de coloração em nível de 5% de probabilidade (Tabela 14). Essa

liberação de pigmentos foi proporcional ao aumento das concentrações de corantes.

Tabela 14 - Análise estatística do teste de resistência à lavabilidade em couros de
matrinxã tingidos com cacauí e crajiru nas proporções de 5, 10 e 15%.

Crajiru (%) Cacauí (%)Tratamento
5 10 15 5 10 15

Água 0,004 a 0,0057a 0,0087a 0,00300   b 0,00400   b 0,00467  b

Álcool 0,005 a 0,0067a 0,0097a 0,01000 a 0,01267 a 0,01367 a

Média geral 0,00467 0,00617 0,00917 0,00650 0,00833 0,00917

DMS 0,00185 0,00131 0,00131 0,00600 0,00293 0,00131

C.V. (%) 17,50 9,36 6,30 40,70 15,49 6,30

Obs: As médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi aplicado Teste
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade.
Desvio mínimo significativo (DMS); Coeficiente de variação (CV %).

Com relação ao corante de crajiru observou-se que não ocorreu perda

significativa de pigmentos quando realizado o teste com água e com a adição de

álcool acidificado na água.
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Após a etapa de tingimento os couros foram submetidos ao amaciamento

manual quando adquiriram maior maciez, flexibilidade e conseqüentemente maior

resistência. Em seguida receberam acabamento com laca a base d’ água com

finalidade de proporcionar maior cobertura das fibras colágenas, brilho e resistência

à luz (Figura 27 e 28). Com a aplicação da laca a base d’água, a coloração dos

couros tingidos com crajiru tornou-se mais escura, enquanto a de cacauí tornou-se

mais clara.

Figura 27. Tonalidades dos couros de matrinxã tingidos com crajiru e com

acabamento de laca a base d’ água nas proporções de 5% (A),

10% (B) e 15% (C).

B

A

C
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Figura 28. Tonalidades dos couros de matrinxã tingidos com cacauí e com

acabamento de laca a base d’ água nas proporções de 5% (A),

             10% (B) e 15% (C).

Portanto, a utilização dos corantes naturais consistiu em extração e controle

da proporção adequada para o tingimento. Conforme descrito por Melo et al., (2005),

esses vegetais apresentam potencial como fonte de corante para o tingimento.

Ao observar os couros tingidos, verificou-se que a cor ficou bem definida e os

couros permaneceram com a característica peculiar, principalmente no aspecto

único que somente os couros de peixes com escamas possuem, ou seja, a utilização

dos corantes agregou valor ao couro, tornando-os mais atraentes e podendo ser

utilizados em uma grande variedade de artigos tais como: bolsas, cintos, carteiras,

pulseiras, calçados, vestuário entre outros.

Foi possível inferir que os corantes de cacauí e crajiru podem ser uma

alternativa quando obtidos de partes adequadas dos vegetais e manipulados

corretamente, ou seja, realização da secagem para o armazenamento, trituração

para a conservação e facilidade de liberação dos corantes quando manejados e

principalmente estabilização durante o armazenamento.

B

A

C
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6. CONCLUSÕES

 Os vegetais estudados apresentaram teores de corantes constituintes de

interesse no tingimento do couro de matrinxã.

 Flores de cacauí e folhas de crajiru foram selecionadas em função dos

respectivos teores de antocianinas totais e pigmentos solúveis em água.

 Nas condições experimentais adotadas as colorações apresentaram

resistência à ação da luz e da água.

 Com a aplicação de laca a base de água a coloração lilás da cacauí tornou-se

levemente mais clara e a coloração do crajiru tornou-se mais escura.

 A tonalidade da coloração vermelha (crajiru) e lilás (cacauí) foi mais intensa

em função do aumento da concentração dos corantes, destacando-se como

mais adequados.

 As flores de cacauí e as folhas de crajiru podem ser empregadas como fonte

de corantes para o tingimento do couro de matrinxã e seu uso em uma

grande variedade de artigos entre eles: bolsas, cintos, carteiras, pulseiras

entre outros em função das atraentes colorações apresentadas.

 As modificações para a transformação da pele de matrinxã em couro foram

adequadas, pois as características dos desenhos da flor foram mantidas.

 Novas pesquisas devem ser realizadas para melhor aproveitamento do

potencial dos resíduos da região amazônica, assim criando alternativas de

valorização e geração de renda.
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