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TUDO O QUE PRECISA DE SABER SOBRE 

COURO CURTIDO A VEGETAL 

 

 

O Couro curtido a vegetal é frequentemente o favorito entre certos círculos/grupos. 

O Couro curtido a vegetal é o couro produzido com agentes curtidores de certas cascas, frutos ou 

folhas que transformam a pele de um animal num material duradouro com muitas propriedades 

atrativas. Novas formulações têm surgido, com as sementes de uva, folhas de oliveira e ruibarbo 

mostrando-se muito promissoras. 
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Este processo possibilita a obtenção de couros que são compactos, altamente resistentes à abrasão, 

técnicos e hipoalergénicos. Estes couros também apresentam vantagens antibacterianas e são 

respiráveis, com boa absorção e desabsorção de humidade. Com o seu aroma característico, tons 

quentes que se intensificam ao longo do tempo e “capacidade de envelhecer bem”, o couro curtido a 

vegetal incorpora a essência deste material. 

 

O couro curtido a vegetal pode ser chamado de “couro vegetal” por conveniência, e alguns apoderam-

se disso para atrair um novo público, moldado pela crescente 

tendência do veganismo. No entanto, a confusão entre “couro vegetal” 

e “couro vegan” foi rapidamente apontada como inaceitável. 

De facto, não existe “couro vegan” – é mais apropriado falar sobre 

materiais vegans, independentemente da sua origem ser petróleo, 

sintética ou vegetal.  

Alguns países Europeus têm decretos e regulamentos sobre o uso do 

termo e/ou rotulagem de artigos de couro (França, Itália, Espanha, 

Bélgica, Grécia, Estónia). No entanto, apenas o calçado possui 

legislação de rotulagem uniforme na UE, mas mesmo isso não impede 



Leather Naturally News            Nº 22 | Março 2020 

 

Fonte: Leather Naturally          Editado:    

 

descrições enganosas e práticas enganosas de promoção ou marketing que afetem o termo couro. 

No entanto, ainda não existem especificações para outros produtos de couro, aplicáveis a nível 

europeu para proteger o couro de oximoros enganosos, onde a palavra couro está associada a abacaxi, 

cogumelo, etc. 

Em conjunto com a COTANCE, as organizações da indústria do couro da Europa estão trabalhar 

arduamente para fazer lobby para a proteção do termo couro na União Europeia. 
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