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Pele | Verdadeiro ou Falso? 
 

O que é verdadeiro, o que é falso? 

Nomeie os factos de ficção sobre o 

couro/pele neste guia direto sobre a 

indústria. 

  

 

 

Animais são criados para fazer pele: Falso 

O couro/pele é um subproduto da indústria da carne. Apenas uma fração muito pequena de 

peles vem da indústria de couro exótico que está numa área cinzenta da ética. 

O couro é um produto sustentável: Verdadeiro 

O couro como matéria-prima é gerado de forma renovável, porque a carne animal será sempre 

exigida pelos consumidores. O processo, se feito com bons controlos ambientais, tem impacto 

mínimo e o ciclo de vida completo do couro tem a menor pegada de carbono e menor pegada 

hídrica do que qualquer outro material quando analisado a durabilidade do produto. Durante a 

fase de fim de vida, o couro degrada-se rapidamente através de meios químicos e biológicos. 

Couro contém materiais tóxicos: Falso 

O couro produzido responsavelmente evita materiais tóxicos. A melhor tecnologia de couro 

disponível não requer produtos químicos tóxicos e existe em todas as principais operações 

curtumes. Às vezes, são encontradas substâncias restritas que involuntariamente são usadas 

devido as impurezas, mas essa é a razão pela qual testamos o couro para garantir que ele é 

seguro. 



News Leather Naturally                        
                                                   

 Nº1 | Junho2019 

 

Fonte: Leather Naturally                                              Editado:   

 

 

O couro é um material renovável: Verdadeiro 

Os couros e peles serão sempre produzidos como subprodutos da produção de carne. Os 

animais fazem parte das dietas de muitos consumidores e, portanto, haverá sempre a sua 

procura. Os couros/peles de animais criados pela sua carne terão de ser utilizados como novos 

produtos porque senão tornar-se-ão resíduos. 

O couro degrada melhor que os materiais sintéticos: Verdadeiro 

Materiais baseados em produtos petroquímicos são relativamente inertes e pobres em 

nutrientes para bactérias e fungos. O couro é rico em carbono, nitrogénio e oxigênio; três 

elementos que bactérias e fungos gostam de comer. Na biosfera, o couro decompor-se-á 

muito mais rápido que os materiais sintéticos. 

O couro só pode ser feito de peles de animais: Verdadeiro  

A definição de couro nas normas internacionais aprovadas inclui a insistência de que o couro 

não pode ser desintegrado e refeito e deve ser uma cobertura, maioritariamente intacta, 

proveniente de um animal. 

Couro pode ser reciclado: Verdadeiro 

O aglomerado de couro é utilizada há mais de 70 anos como material em calçados e 

isolamento acústico. Os compósitos de couro existem desde o início dos anos 2000 e muitos 

trabalhos têm sido desenvolvidos para produzir uma diversidade mais ampla de reciclados do 

couro. 

Materiais sintéticos são feitos de fibras naturais: Falso 

Para distinguir materiais sintéticos de naturais, o termo sintético refere-se a materiais 

produzidos a partir de subunidades que são derivadas de fontes sintéticas (por exemplo: 

produtos químicos de petróleo), e o natural geralmente implica o crescimento num animal. As 

alternativas de couro são em grande parte sintéticas (baseadas em produtos petroquímicos), 

existem apenas algumas novas alternativas naturais ao couro. 
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Os couros podem ser feitos de outras fontes, além de animais: Falso 

Normas e definições internacionais e, em muitos casos, as leis nacionais proíbem o uso da 

palavra couro, a menos que venha de um animal. Rotular algo como couro que não seja de 

origem animal é ilegal em muitos países. 

O couro só é feito em países subdesenvolvidos: Falso 

As melhores fábricas de curtumes do mundo existem tanto em países de baixo rendimento 

como de países de alto rendimento. Qualquer empresa de qualquer parte do mundo que 

esteja preparada para investir em instalações de última geração e proteção ambiental é bem-

vinda à indústria do couro. 

Artigos de couro não são duráveis: Falso 

Os novos consumidores aprendem rapidamente que há uma grande diferença entre couro e as 

alternativas de couro quando se trata de durabilidade. Muito poucas alternativas de couro 

podem igualar a durabilidade e desempenho de couro de alta qualidade. 

Couro pode ser distinguido de outros materiais pelo “cheiro da pele”: Falso 

Embora alguns couros tenham um cheiro característico, muitos consumidores modernos 

exigem que seu couro tenha um cheiro neutro. Os industriais de curtumes fazem com que a 

pele cheire menos. Se o consumidor quiser que cheire a couro, o industrial de curtumes pode 

usar taninos vegetais e óleo de peixe para dar-lhe o odor característico. 

O couro é um produto natural: Verdadeiro 

O que poderia ser mais natural do que uma pele de animal que é em grande parte proteína, 

humidade e ar. As substâncias curtidoras proporcionam proteção para sua vida útil e, depois, 

permitem que a biosfera degrade o couro de maneira rápida. 

Camurça ou nubucks não são couros: Falso 

A camada superior ou inferior da pele pode ser transformada em camurça e a camada superior 

com flor pode ser transformada em nubuck. Um nubuck pode ser chamado de “couro 

genuíno”, mas no caso da camurça, ele deve ser chamado de camurça de couro genuíno, já 

que não tem acabamento. 
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Materiais sintéticos estão sendo vendidos como couro: Verdadeiro 

A reputação do couro é tão boa que as pessoas vigaristas querem enganar os consumidores 

rotulando seus produtos como couro. Infelizmente os consumidores compram então esses 

produtos sintéticos, a pensar que é couro verdadeiro e ficam mais tarde desapontados com a 

falta de qualidade. 

O couro é um produto moderno: Verdadeiro 

Os couros modernos são altamente técnicos, e têm uma gama de características que podem 

dar ao usuário atributos que a maioria dos outros materiais não podem, os quais podem 

incluir: resistência à água, resistência ao fogo, respirabilidade, proteção antibacteriana, 

proteção térmica, anti abrasão, alta aderência, maciez excecional, gravação a laser, implantes 

sensoriais corporais, mudança de cor UV, mudança de cor térmica e estabilidade dimensional. 

O couro é o melhor material para sapatos: Verdadeiro 

Em termos de conforto e resistência do calçado, durabilidade ao desgaste e abrasão, 

capacidade de se moldar ao corpo, ajustando-se em redor do pé, manutenção fácil, 

reparabilidade e respirabilidade - muito poucos materiais podem igualar as suas propriedades. 

O couro tem uma pegada de carbono grande: Falso 

Após a avaliação aprofundada da Comissão Europeia, da Pegada Ambiental do Produto para o 

couro bovino, a transferência de impacto ambiental do ciclo de vida do animal foi restrita a 

0,42%. 

O couro não é um produto ecológico: Falso  

Muito poucos materiais modernos têm a capacidade de se degradar na biosfera como o couro 

faz. A produção de couro melhora continuamente com muitos curtumes modernos a terem 

um impacto mínimo no meio ambiente. Como recurso renovável, o couro continuará a ser um 

material ecológico para todos os tipos de produto. 

O couro é um subproduto: Verdadeiro 

Sim, os couros e peles são um subproduto da indústria da carne. 

 


