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O COURO VERDADEIRO 

 É MAIS ECOLÓGICO QUE AS IMITAÇÕES 

  

 

Transformar peles de animais abatidos para consumo humano em couro, é uma das mais antigas 

práticas de reciclagem. As peles são naturais e subprodutos inevitáveis do consumo de carne e 

derivados. De fato, nos USA cada pele usada na produção de couro provem de animais que foram 

criados para alimentação; a indústria de curtumes não abate um único animal. Pelo contrário, os 

curtumes compram estas peles – que de outra forma iriam para o lixo – e transforma-as em bonito 

couro verdadeiro, durável e versátil. 

 

Aumento dos sintéticos 

Mas, o recente aumento dos sintéticos – na maioria plásticos – em produtos de consumo, colocam em 

risco de rutura este processo sustentável de reciclagem – e o nosso ambiente. Vamos analisar melhor: 

33 Milhões 

Em 2019 os USA processaram mais de 33 milhões de cabeças de gado bovino para alimentação. 
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27,5 Milhões 

Em 2019 foram usadas 27,5 milhões de peles bovinas em produção de couro, interna ou global. 

 

5,5 Milhões 

O que é que estes números nos dizem? 

Em 2019, um número estimado de 5,5 milhões (17%) de peles de bovino americanas não lograram 

entrar na cadeia de fornecimento do couro. 

 

 O que é que isto significa? 

A maioria destes 5,5 milhões de peles de bovino ou foram destruídas ou depositadas em aterro. 

Estes 5,5 milhões de peles de bovino poderiam em vez de isso ter sido utilizadas para produzir couro 

para: 

- 99 milhões de pares de sapatos; 

- 110 milhões de bolas de futebol; 

- 2 milhões de sofás. 

 

Porquê? 

O aumento dos sintéticos, a grande maioria dos quais são feitos de plásticos e de outras fontes não 

renováveis, provocaram uma redução e alteração da utilização destas peles de bovino, para o fabrico 

de artigos em couro verdadeiro, natural e sustentável. 

 

500 anos – Porquê é que isto importa? 

O consumo de carne e derivados continuará mesmo na ausência da indústria de curtumes. Esta 

substituição do couro natural por sintéticos ou outras alternativas não evitará que um único animal 

destinado a consumo deixe de ser processado. E, sem a indústria de curtumes, aproximadamente 2 

biliões de quilogramas de peles de gado não aproveitadas serão encaminhadas para aterro todos os 
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anos. Além disso, enquanto o couro verdadeiro é naturalmente biodegradável e pode degradar-se em 

menos de 50 anos, os sintéticos derivados de petroquímicos do petróleo podem levar até 500 anos 

para se degradar. 

 

SIMPLESMENTE NÃO HÁ SUBSTITUTO PARA O COURO VERDADEIRO 

 

Para informações adicionais sobre a sustentabilidade do couro verdadeiro, consulte 

www.usleather.org e a hashtag #chooserealleather. 

 

  
 

FONTE: United States Hide, Skin & Leather Association 

www.ushsla.org 

http://www.ushsla.org/sites/default/files/press/Final%20Infographic%20Leather.pdf 
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