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RESUMO 
 
Parte da produção mundial de couro está se voltando para produtos de maior qualidade, 
como por exemplo peles para mobiliário e indústria automobilística. Nestes substratos 
são necessários corantes com melhores solidezes do que os que se utilizam, por 
exemplo, em peles para sapatos. As solidezes dos corantes estão intimamente ligadas às 
propriedades moleculares de seus componentes (grupo cromóforo, tamanho molecular, 
impurezas, solubilidade, etc.).  
 
As solidezes podem ser classificadas em três tipos principais em função do fator 
responsável pelo seu resultado: 
 
- solidez à luz: está diretamente relacionada com o tipo de corante (grupo cromóforo); 
assim, por exemplo, os corantes antraquinônicos são melhores do que os corantes 
azóicos, e os corantes azóicos metalizados são melhores do que os não metalizados. 
 
- solidez à migração em meio aquoso (lavagem, suor,…): depende das propriedades 
moleculares dos componentes do corante (seja produto principal ou impurezas). 
 
- solidez à migração em meio solvente (PVC, acabado orgânico…): neste caso o fator 
determinante é a solubilidade em meio solvente. 
 
Nesta apresentação se explica quais são os principais fatores que determinam as 
solidezes de um corante e, dessa forma, como deve ser um corante para que seja sólido. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O corante era visto habitualmente pelo curtidor como um produto químico cuja função 
era simplesmente a de dar cor à pele. Desse ponto de vista, a relação custo/rendimento 
era o principal motivo para a seleção de um produto comercial em lugar de outro para a 
mesma matiz, e não se levava em conta outros aspectos importantes como as solidezes 
que desse corante. 
 
Entretanto, em numerosos mercados está se iniciando uma mudança de produção de 
artigos de baixa qualidade, aonde as solidezes não importam, para outros de alto valor 
agregado, como couros para mobiliário e indústria automobilística, onde não somente a 
cor é importante, mas também as propriedades que conferem aos tingimentos. 
 
O objetivo dessa apresentação é realizar uma aproximação entre as relações existentes 
entre a química dos corantes e suas solidezes. 
 
Antes de iniciar, é muito importante conhecer, nem que seja de uma maneira bem geral, 
o que é um corante comercial. Historicamente tem-se feito distinção entre corantes 
“homogêneos” e corantes “heterogêneos” (ou misturas). Entretanto, esta distinção não 
nos deve levar a concluir que os corantes homogêneos são produtos “únicos”, de um 
único componente. Somente em casos muito específicos (como por exemplo os corantes 
antraquinônicos) os corantes apresentam um só produto (uma única molécula). 
Normalmente contém misturas de produtos “desejados” com outros “não desejados” ou 
impurezas. A fotografia 1 nos ilustra graficamente essa situação: corresponde a uma 
cromatografia de camada fina de 6 corantes comerciais. Os cinco primeiros 
correspondem a corantes azóicos, e curiosamente os quatro primeiros são vendidos sob 
o mesmo Color Index. O último corante corresponde a um corante antraquinônico. 
 

               
 Fotografia 1: Cromatografia em camada fina de corantes comerciais 
 
Nesta fotografia pode-se observar claramente como ainda que todos estes produtos 
sejam vendidos como homogêneos por tratar-se de um Color Index determinado, 
somente o corante antraquinônico (último produto da direita) apresenta somente uma  
mancha – equivalente a uma só espécie química. Os demais contêm vários produtos em 
diferentes proporções. Normalmente as manchas mais intensas correspondem aos 
produtos principais ou desejados, e as mais fracas a subprodutos de reação, impurezas 
ou matizagens. 
No Gráfico 1 está esquematizado de uma maneira muito resumida qual seria a 
distribuição de moléculas de um corante comercial. Como pode-se observar, os corantes 
antraquinônicos são basicamente uma só molécula. Os azóicos têm como mínimo um 
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produto principal junto com algumas impurezas. Um caso extremo são os corantes 
sulfurosos, que por sua química oligomérica não têm moléculas definidas, mas sim uma 
distribuição aleatória de distintas espécies. 
 

         
 Gráfico 1: Exemplo de distribuição molecular de corantes comerciais 
 
Pelo gráfico 1 pode-se observar também que as impurezas são normalmente de tamanho 
molecular inferior ao produto principal, característica muito importante para as 
solidezes como veremos mais adiante. 
 
Além de substância ativa, os corantes comerciais contêm outras substâncias não 
coloridas chamadas de um modo geral “corte”. Ainda que este corte influa nas 
propriedades como a solubilidade, normalmente não afeta as solidezes do corante, por 
essa razão não trataremos deles nessa apresentação. 
 
 
2. CLASSIFICAÇÃO DAS SOLIDEZES 
 
Existem diferentes tipos de solidezes e, portanto, existirão diferentes motivos para os 
corantes serem sólidos ou não. Para tentar compreender os mecanismos envolvidos, 
devemos classificar as diferentes solidezes existentes. 
 
Antes disso, é importante comentar que normalmente quando se fala de solidezes de um 
corante, deveria-se falar das solidezes de um corante para uma determinada receita de 
tingimento e um tipo de couro. Já em conhecido que as solidezes (exceto à luz) podem 
ser melhoradas ajustando a receita de tingimento (lavagens, evitar excesso de corante, 
boa fixação, etc.). Nesta apresentação nos centramos nos resultados obtidos usando uma 
mesma receita e o mesmo tipo de couro, além de utilizar métodos Standard IUF para a 
medida das solidezes. 
 
De uma maneira muito simplificada, as solidezes podem ser classificadas em três 
grupos principais segundo o fator responsável pelo seu resultado (Tabela 1). 
 

SOLIDEZ FATOR RESPONSÁVEL 
À LUZ GRUPO CROMÓFORO 

À MIGRAÇÃO EM MEIO 
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 Tabela 1: Classificação das solidezes segundo o fator responsável 
 
o grupo cromóforo é responsável pela cor do corante. Qualquer substância necessita de 
um grupo cromóforo para ser um corante. Existem diferentes grupos cromóforos, sendo 
o mais importante no setor de couro o grupo azóico ou AZO. A tabela 2 contém 
exemplos de diferentes grupos cromóforos. 
 

Grupo cromóforo Estrutura Grupo cromóforo Estrutura 

Antraquinônico 

O

O  
Di/tri-arilmetano 

C
H

+

N N

 
Azo -N=N- Sulfo Ph-(Sn)-Ph 

Polieno/estilbeno 
C

C C
C C

C

H

H

H

H

H

 

Aza[18]anuleno 
N

N

N

N
H

 
 
Tabela 2: Principais grupos cromóforos (Ph: grupo fenil) 

 
Como propriedades moleculares entendemos aquelas que dependem diretamente da 
estrutura química de toda a molécula, não somente daquela parte que confere cor ou 
cromóforo, e que afeta a solidez à luz. Assim, como propriedades moleculares temos o 
tamanho (peso e volume molecular), a solubilidade (tanto em meio orgânico como 
aquoso) e o caráter hidrofóbico. O conjunto destas propriedades determinam o nível de 
solidezes das diferentes moléculas que compõem um corante comercial. 
 
É importante destacar que a solubilidade, que normalmente é analisada em meio aquoso, 
também pode ser em meio solvente. Recordemos que a diferença entre um corante e um 
pigmento é a solubilidade, sendo o pigmento insolúvel em qualquer meio, e o corante é 
solúvel no meio em que é aplicado. Assim, um corante pode ser insolúvel em água mas  
solúvel em meio solvente (classificados no C.I. como “Solvent Dyes”). 
 
 
3. SOLIDEZ À LUZ 
 
A degradação dos tingimentos pela ação da luz é um processo complexo que depende 
não somente do corante, mas também do conjunto de produtos químicos utilizados 
(recurtentes, engraxantes,…). De uma maneira muito resumida, a luz fornece energia ao 
couro, energia que faz com que as moléculas dos produtos químicos no couro passem de 
um estado estacionário ou estável a um estado excitado ou instável; a partir deste estado 
excitado surgem reações fotoquímicas que provocam a destruição das moléculas. Se 
estas moléculas são engraxantes, produzirão um amarelamento do couro, e se são 
corantes produzirão a degradação da cor. 
 
No caso dos corantes, a degradação fotoquímica consiste em reações tipo redox, 
dependendo das condições ambientais. Para os corantes azóicos, os produtos que se 
obtêm estão descritos no Esquema 12, dependendo de termos oxidação ou redução do 
corante. 
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 Esquema 1: Degradação pela luz dos corantes azóicos 
 
De uma maneira simplificada, e considerando que os testes comparativos são realizados 
com as mesmas receitas para evitar interferências dos produtos químicos auxiliares, os 
níveis de solidezes dos principais cromóforos são descritos na Tabela 3. 
 

Grupo cromóforo Solidez à luz 
Sulfo - cores escuras ALTA 

Antraquinônico  
Azo – complexos metálicos  

Sulfo – cores claras  
Azo – não metalizado  

Arilmetanos BAIXA 
 
 Tabela 3: Solidez à luz relativa dos principais cromóforos 
 
Podemos observar com mais detalhes as diferenças entre os corantes azóicos não 
metalizados e os metalizados. O Esquema 2 nos mostra o processo sintético de obtenção 
dos corantes metalizados a partir de 2,2’-dihidroxiazo derivados. 
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 Esquema 2: Síntese de complexos metálicos de corantes azóicos 
 
Ainda que a estrutura química dos complexos metálicos 1:2 seja muito parecida, o metal 
quelante é muito importante tanto para a matiz como para a solidez à luz. Para 
demonstrar isto, sintetizou-se um grupo de corantes (Esquema 3) variando somente o 
metal, e mediu-se as solidezes à luz.  
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 Esquema 3: Corantes sintetizados para avaliar a solidez à luz 
 
Os resultados obtidos são detalhados na Tabela 4, onde vemos não somente a influência 
na solidez à luz do metal, mas também na cor do corante (expressa como longitude de 
onda de absorção máxima λmáx). Para maior detalhe sobre a diferente cor obtida, 
também estão incluídos os tingimentos na Fotografia 2. 
 

Metal λmáx Solidez à luz 
-- 564 1-2 

Co (1:2) 469 5+ 
Cr (1:2) 487 5 
Cu (1:1) 474 4-5 
Fe (1:2) 448 4- 

 
 Tabela 4: Valores de λmáx e solidez à luz para os corantes sintetizados 
 

 
       Sem metal                 Fe                         Co                         Cr                       Cu 
 
 Fotografia 2: Tingimento dos corantes sintetizados 
 
Estes valores demonstram que os complexos de cobalto são os mais estáveis, seguidos 
pelo cromo, cobre e a mais distancia pelo ferro, ainda que seja qual for o metal, o 
corante obtido é sempre muito mais sólido do que o produto sem metalizar. 
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Ainda que se tenha descrito alguns métodos para melhorar a solidez à luz dos 
tingimentos, a única maneira real de se obter tingimentos sólidos é utilizando corantes 
sólidos. Dos corantes listados na Tabela 3, corantes sulfurosos são usados como sais de 
Bunte para atravessamento e, no caso de pretos, na forma cationizada para o remonte. 
Os corantes antraquinônicos podem ser usados em couro mas apresentam limitação de 
cor (basicamente são azuis), pelo que os corantes azóicos de complexo metálico 
(especialmente os de cromo e cobalto) são o único grupo de corantes com boas 
solidezes e aplicação geral no couro existente no mercado. 
 
 
4. SOLIDEZ À MIGRAÇÃO EM MEIO AQUOSO 
 
Um processo de tingimento convencional com corantes ácidos (solúveis em meio 
básico, com grupos sulfônicos e portanto carregados negativamente) termina 
normalmente com a acidificação do banho com o objetivo de fixar o corante ao 
substrato. Esta acidificação permite a cationização do couro (ao baixar o pH cargas 
positivas são produzidas) que interagem com as cargas negativas do corante obtendo-se 
uma fixação por atração de cargas. Ainda que existam outros tipos de interações (forças 
de Van der Waals, pontes de hidrogênio, interações estéricas…) a atração iônica é 
provavelmente o fator principal na fixação dos corantes. Da estabilidade e força desta 
atração depende o nível de solidezes do tingimento. 
 
A solidez à migração consiste em pôr em contato o couro tingido com outro substrato, 
podendo haver um líquido através do qual se “move” o corante não fixado. Assim, em 
uma solidez ao suor, o corante mal fixado no couro se move através do suor artificial até 
o substrato têxtil onde poderá fixar-se. 
Nesta apresentação nos referiremos àquelas solidezes nas quais o líquido de transporte 
seja de base aquosa. Neste caso, para que uma molécula de corante seja sólida ela deve 
atender aos seguintes requisitos: 
 
1- relativamente baixa solubilidade no pH em que a solidez é medida 
2- tamanho molecular relativamente grande 
3- hidrofobia moderada 
 
1- A solubilidade dos corantes depende do pH, já que a pH elevados os grupos ácidos 
(sulfonamidas, carboxílicos e hidroxílicos) se carregam negativamente e aumentam a 
solubilidade. Este aumento de solubilidade faz com que o corante tenha maior afinidade 
a água do que ao couro, que por sua vez pelo mesmo efeito de subida do pH perde carga 
positiva, e portanto se rompe a atração de cargas eletrostáticas. Este comportamento 
explica o diferente resultado que se obtém quando se compara a solidez ao suor ácido e 
a solidez ao suor básico.  
 
2- As moléculas pequenas têm em geral pouca afinidade pelo couro (por exemplo, 
costumam penetrar mais no couro), mas muita afinidade por substratos têxteis como o 
algodão e lã. Isto se confirma ao observar-se que os corantes utilizados nos substratos 
têxteis têm pesos moleculares de 400-500 unidades (monoazo ou diazo), enquanto que 
os corantes de couro costumam ser maiores (>600 unidades, diazo ou trisazo). Se, além 
disso, estas moléculas são solúveis em água, a união com o couro pode romper-se mais 
facilmente pela própria hidratação ao realizar a solidez, passando a molécula à fase 
aquosa e, a partir daí, ao substrato têxtil. 
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3- A hidrofobia/lipofilia, hidrofilia/lipofobia ou, em geral, o balanço hidrofóbico-
hidrofílico (HHB) nos informa o grau de “repulsão” ou atração das moléculas à água ou 
ao meio orgânico. Pode-se medí-lo de maneira experimental ou teórica, e é um 
parâmetro que depende de muitas propriedades da molécula (tamanho, volume, grupos 
reativos, solubilidade…). Uma hidrofilia elevada confere ao produto pouca afinidade ao 
couro e por tanto má fixação, enquanto que uma hidrofobia elevada favorece a migração 
em fase solvente. Recentemente, a BLC3 realizou um trabalho completo no que 
relaciona o HHB com as solidezes. A determinação do HHB se realiza por 
cromatografia em camada fina em fase reversa, na qual se determina o valor de Rf 
(deslocamento do produto relativo ao deslocamento do eluente). Ainda que a teoria 
desenvolvida e os dados obtidos apresentem algumas contradições, em casos de 
corantes com química parecida (tamanhos, estruturas e impurezas similares) é uma boa 
aproximação para conhecer as solidezes dos corantes. 
 
Existem diferentes aproximações teóricas que descrevem a relação entre estrutura e 
solidezes4. Não queremos nesta comunicação repetir o que já foi exposto até o 
momento. Pelo contrário, queremos acrescentar que todos os estudos anteriores são 
válidos com a premissa de que os corantes estudados sejam puros. Se, pelo contrário, 
estes corantes contêm impurezas e/ou agentes matizantes, que tal como comentamos na 
introdução é habitual, o nível de solidezes pode ser inferior não devido a um erro na 
teoria, e sim devido à presença destas impurezas ou matizantes. 
 
Vamos a um exemplo prático. O Acid Brown 432 é um complexo metálico 1:2 de altas 
solidezes usado habitualmente no setor de couros, especialmente em couros de média e 
alta qualidade. Sua síntese é, como todos os complexos metálicos, parecida à descrita no 
Esquema 3. No mercado foram introduzidos recentemente outros fornecedores além dos 
tradicionais, com qualidades que, mesmo conformes na matiz, em alguns casos diferem 
nas solidezes. 
 
Se realizamos uma cromatografia em camada fina do corante tipo contra qualidade 
fornecida por outro fornecedor, podemos observar a presença de diferentes 
componentes (Fotografia 4) 
 
       A      B    C            D 

            
 Fotografia 4: Cromatografia em camada fina de Acid Brown 432 
 
Ao realizar a medida das solidezes, se obtêm diferentes valores (Tabela 5). 
 

Corante Solidez à luz Solidez ao suor (WO) 
Tipo 4 3 

Outro 3 2 
 
 Tabela 5: Comparativa de solidezes das qualidades de Acid Brown 432 
 

     Outro  
 
 
     Tipo 
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Para entender estes resultados devemos analisar quais são os componentes no 
cromatograma. 
 
Em primeiro lugar temos umas manchas marrons (A) próximas do “start” da 
cromatografia; corresponde ao produto principal, o Acid Brown 432. Logo depois 
encontramos no corante e no tipo duas manchas de baixa intensidade (B) que 
correspondem a agentes matizantes. Depois temos uma mancha amarela (C), presente 
nos dois corantes porém muito menos no corante tipo. Este produto corresponde ao 
corante não metalizado; é, portanto, uma mancha de tamanho molecular inferior (aprox. 
a metade do Acid Brown 432) e sem metais. Finalmente, o corante comercial apresenta 
uma mancha vermelha (D), que se comprova por cromatografia que se trata do Acid 
Red 88, um corante utilizado normalmente no tingimento da lã. 
 
A explicação para esta diferente composição de corantes é a seguinte: ao se fazer a 
reação de metalização incompleta (fica produto sem metalizar, mancha amarela C), a 
matiz se desvia a amarelo e puro. Para ajustar a matiz deve-se adicionar corante 
vermelho (Acid Red 88, mancha vermelha D) e algo que turve o corante (as duas 
manchas azul-vermelho B). 
 
Com isso de ajusta a matiz, porém verifica-se dois efeitos negativos: o corante 
vermelho, por ser corante para lã, baixará as solidezes à migração e, por ter mais corante 
não metalizado, baixará a solidez à luz. 
 
Outro exemplo podemos ver na Fotografia 5. 
 

                                                              
 Fotografia 5: Tingimento em pele com lã de um corante preto com e sem 
impureza avermelhada 

 
Neste caso se sintetizou um corante preto baseado, entre outros componentes, em diazo 
do ácido naftiônico e beta-naftol. Em um dos ensaios se obteve como impureza gerada 
“in situ” o Acid Red 88 (já mencionado anteriormente, corante para tingimento de lã). 
Comparando os dois ensaios, se pode observar a diferente reserva de lã devido à 
presença dessa impureza. Somente o controle exaustivo do processo sintético durante a 
produção destes corantes, se pode garantir a reprodutibilidade das boas solidezes como 
por exemplo a reserva de lã, tão importante em setores como o de pele com lã.  
 
 
5. SOLIDEZ À MIGRAÇÃO EM MEIO ORGÂNICO 
 
Ainda que este caso seja parecido ao anterior já que ocorre uma migração do corante até 
um substrato através de um líquido (neste caso, um solvente não aquoso), o fato de que 
um produto seja mais ou menos sólido depende basicamente da solubilidade no solvente 
orgânico. Exemplo destas solidezes são a lavagem a seco, migração ao PVC plastificado 
ou solventes de acabamento (p. e. N-metilpirrolidona). 
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Normalmente, os grupos solubilizantes dos corantes usados em couro são os grupos 
sulfônicos. Devido ao seu baixo pK (<1), normalmente os encontramos em forma 
ionizada e como sal sódico (-SO3

-Na+), sendo esta forma salina solúvel em água. Em 
função do resto da molécula e do número de grupo sulfônicos, o corante será mais ou 
menos solúvel em água. Do mesmo modo, a ausência destes grupos faz com que o 
corante seja insolúvel em água mas possa ser solúvel em meio orgânico. Um exemplo 
são os corantes de complexo metálico sem grupos sulfônicos. Neste caso, o corante têm 
ainda uma carga negativa proveniente do complexo em si (4 grupos hidroxila negativos 
contra um metal trivalente positivo). Esta carga confere pouca solubilidade em água 
mas o resto do corante confere solubilidade em meio orgânico; estes corantes são 
normalmente utilizados no acabamento do couro. 
 
Para observar a influência do número de grupos sulfônicos, procedemos a sintetizar os 
corantes descritos no Esquema 4, a partir de uma rota sintética como a descrita no 
Esquema 3. 
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 Esquema 4: Corantes sintetizados para avaliar a migração ao PVC 
 
Os resultados obtidos (Tabela 6) mostram claramente que a presença de grupos 
sulfônicos permite obter boas solidezes ao PVC. 
 

R Migração ao PVC 
-H 1 

-SO3H 5 
 

Tabela 6: Resultados de migração ao PVC do corante do Esquema 4 
 
Da mesma forma que havíamos visto nas migrações em meio aquoso, estas se devem 
não somente ao corante principal, mas também às impurezas existentes. A presença de 
pequenas quantidades de produtos insolúveis é suficiente para que as solidezes à 
migração em meios orgânicos sejam inferiores. 
 
Retomemos a primeira cromatografia que apresentamos (Fotografia 1) e observemos os 
primeiros 4 corantes, todos com o mesmo Color Index. O eluente e a placa utilizados 
(fase normal), são tais que os produtos de menor solubilidade em água se eluem mais 
rapidamente, ficando na parte superior da cromatografia (Fotografia 6, marcado dentro 
do retângulo). 
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 Fotografia 6: Corantes marrons com o mesmo C.I. e manchas responsáveis pela 
má solidez ao PVC 
 
Marcamos na parte superior os subprodutos responsáveis pela má solidez ao PVC. 
Pode-se observar como os quatro corantes têm manchas e quantidades diferentes entre 
eles, por onde pode-se prever que as solidezes ao PVC serão diferentes, tal como 
demonstrado na Tabela 7, sendo o melhor aquele produto (n. 3) com menor quantidade 
de moléculas pouco solúveis em água. 
 

Corante Migração ao PVC 
1 3 
2 4 
3 3 
4 3 

 
 
6. CONCLUSÕES 
 
As solidezes dos corantes comerciais dependem das propriedades moleculares das 
diferentes moléculas coloridas que os compõem. Enquanto que a solidez à luz depende 
do tipo de cromóforo, as solidezes à migração dependem das propriedades derivadas da 
estrutura química (tamanho, solubilidade, hidrofobia). 
 
Os corantes mais sólidos à luz são os corantes antraquinônicos e os sulfurosos (tons 
escuros), seguidos dos corantes azóicos de complexo metálico. Entre estes, os 
complexos de cobalto são mais sólidos que os de cromo e cobre, e estes mais do que os 
de ferro, e todos eles são superiores aos azóicos não metalizados. Finalmente, os 
corantes derivados de arilmetano são os menos estáveis. 
 
As solidezes à migração dependem de parâmetros moleculares como tamanho, 
solubilidade,… Moléculas pequenas e solúveis em água tenderão a migrar para o 
substrato têxtil, enquanto que as insolúveis migrarão para a fase orgânica. 
 
Também é importante ressaltar que as solidezes dos corantes dependem não somente do 
produto principal em si, mas também, e em grande parte, das impurezas obtidas durante 
a síntese, assim como dos agentes matizantes utilizados. Corantes que por si mesmos 
podem ser sólidos, se estão contaminados por produtos não sólidos na formulação 
comercial verão baixar sua resposta nos ensaios de solidezes. 
 

1           2            3             4 
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Este último ponto permite afirmar que a descrição de um corante simplesmente por seu 
Color Index não é suficiente, uma vez que produtos comerciais com o mesmo Color 
Index podem apresentar solidezes completamente diferentes. 
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