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Couro: Tradicional e na moda 

O couro é um dos materiais mais antigos e tradicionais utilizados pela humanidade. 

Quando as pessoas pensam em couro, pensam em tradição, durabilidade, luxo... pensam num material 

clássico. Normalmente, imaginam um couro castanho ou preto, utilizado num blusão, par de sapatos 

ou maleta médica. 

Esta imagem tradicional do couro decorre do fato de que as operações de curtume mais antigas 

baseavam-se na curtimenta a vegetal, usando extratos de árvores tais como o quebracho, tara, 

mimosa, carvalho e outras. 

Embora a curtimenta a vegetal tradicional ainda seja usada hoje em dia, para artigos de couro tais 

como selas de equitação, solas de sapatos, cintos e muitos outros, as modernas tecnologias de 

curtumes permitem uma enorme variedade de cores para o couro acabado. 
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A fase final da produção de couro, conhecida como acabamento, evoluiu bastante, fornecendo uma 

infinidade de cores, padrões e texturas. Isso torna o couro atraente para os consumidores e atende às 

necessidades de designers e criadores para um material que combina tradição, boas características 

físicas e químicas e que pode estar na moda. Os processos de produção de couro são realizados de 

forma a garantir que o couro acabado esteja isento de substâncias químicas perigosas e está a evoluir 

continuamente para reduzir ainda mais qualquer impacto ambiental e aumentar a sustentabilidade. 

Juntamente com a indústria química, os curtidores fizeram grandes avanços no desenvolvimento de 

produtos para tornar o couro um dos materiais preferidos pelos designers, criadores e marcas das 

indústrias de luxo e da moda. 

Por essa razão, as principais feiras internacionais de couro, principalmente na Europa, são realizadas a 

cada 6 meses para atender às necessidades das temporadas da moda. 

Para estar à frente das tendências da moda, os agentes da indústria preparam informações sobre as 

tendências do couro antes de cada temporada para serem usadas por designers, criadores e marcas. 
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As feiras internacionais preparam uma apresentação prévia das tendências para cada estação, para 

orientar as empresas de couro a desenvolver couro acabado de acordo com as tendências da moda. 

Em Portugal, o Projeto PT Leather InDesign - www.ptleatherindesign.com - um projeto piloto sobre 

implantação de tendências na indústria do couro, fornece uma abordagem global às tendências do 

couro, criando um Livro de Tendências, abrangendo cores, padrões e texturas. Possui cinco temas de 

inspiração para cada estação, desenvolvendo couros acabados de acordo com as tendências 

identificadas e fechando o círculo para o produto acabado, produzindo protótipos de sapatos e bolsas. 

 

Além de fabricar os couros acabados para responder às necessidades de design e moda, a indústria do 

couro também se comprometeu com o desenvolvimento das ferramentas a serem usadas por 

designers, criadores e marcas para tornar o couro um material fácil e atraente para se trabalhar. 

http://www.ptleatherindesign.com/


Leather Naturally News             Nº 15 |Fevereiro 2020 

 

Fonte: Leather Naturally          Editado:    

 

Couro, um material natural maravilhoso e renovável que combina as suas propriedades inatas, bom 

desempenho físico e químico, com a capacidade de estar na moda e ir ao encontro das preferências do 

consumidor. 
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