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A Sustentabilidade do Couro  

Perguntas frequentes 

 

 

Secção 1 - Conformidade Ambiental 

1.1 Como os curtumes são regulados pela responsabilidade ambiental? 

Os curtumes são regulados pelos governos quanto à conformidade com todos os padrões ambientais, 

bem como aos regulamentos internacionais por meio de auditorias de terceiros e de clientes. A maioria 

das indústrias de curtumes é muito transparente sobre os seus dados de conformidade e partilham 

abertamente essas informações com os seus clientes. 

1.2 Como sabemos se uma fábrica de curtumes está ambientalmente conforme? 

Muitos programas externos fornecem transparência sobre se um curtume tem conformidade ambiental 

com regulamentações governamentais e de terceiros. Os programas de gestão externos incluem o 

Leather Working Group (LWG), o Higg Index, da Sustainable Apparel Coalition e do Institute of Public & 

Environmental Affairs (IPE). O Brasil tem Certificação de Sustentabilidade para curtumes e o Instituto de 

Certificação de Qualidade para o Setor de Couro opera na Itália. 

 

Secção 2 -Águas residuais e outros resíduos 

2.1 Os curtumes têm estações de tratamento de águas residuais? 

Sim, todos os curtumes ou têm a sua própria estação de tratamento de águas residuais ou enviam as 

suas águas residuais para uma estação de tratamento industrial ou municipal. Para saber mais sobre as 

estações de tratamento de águas residuais da indústria do couro, consulte o artigo da UNIDO sobre o 

tratamento de efluentes de curtumes. 

http://www.nothing-to-hide.org/LeatherFacts/Chrome:_the_facts_1/Summary
http://www.nothing-to-hide.org/LeatherFacts/Chrome:_the_facts_1/Summary
http://www.nothing-to-hide.org/LeatherFacts/Chrome:_the_facts_1/Summaryhttp:/cicb.org.br/storage/files/repositories/phpNa0lEl-cscb-cartilha-en-compressed.pdf
http://www.nothing-to-hide.org/LeatherFacts/Chrome:_the_facts_1/Summaryhttp:/www.icec.it/en/
http://www.nothing-to-hide.org/LeatherFacts/Chrome:_the_facts_1/Summaryhttp:/www.icec.it/en/
https://www.unido.org/sites/default/files/2011-11/Introduction_to_treatment_of_tannery_effluents_0.pdf
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2.2 Como os curtumes gerem os resíduos sólidos e líquidos? 

Todos os curtumes modernos recorrem ou descarregam para sistemas de tratamento de águas residuais 

para tratar seus resíduos líquidos. Os resíduos de sólidos são geridos de acordo com os protocolos 

governamentais e as melhores fábricas de curtumes trabalham para criar fluxos de resíduos circulares 

que forneçam novos materiais ou fontes de energia a partir de seus resíduos sólidos. 

 

Secção 3 - Produtos Químicos 

3.1 As indústrias de curtumes usam o crómio VI? 

O Crómio VI não é usado na curtimenta. O cromo III é usado na curtimenta (é encontrado na natureza e 

é um nutriente importante para os seres humanos - é recomendado em pequenas quantidades na água 

& alimentos). Quantidades muito pequenas de cromo VI podem ser formadas durante a produção do 

couro quando as condições de processamento não são bem controladas. O processamento adequado 

elimina o risco de qualquer formação de cromo VI. 

 

O Crómio VI tem estado no foco dos legisladores e dos rótulos ambientais nos últimos anos. A razão é 

que, em casos muito raros, pessoas sensíveis podem confrontar-se com reações alérgicas enquanto 

estão em contato com couro que contenha cromo VI. Para mais detalhes sobre o crómio, visite o 

Nothing to Hide. 

 

3.2 O que é ZDHC nas indústrias de curtumes? 

ZDHC significa Descarga Zero de Produtos Químicos Perigosos. O ZDHC é um programa não-

governamental que estabeleceu regras para eliminar produtos químicos perigosos no processamento de 

têxteis e couro. Mais de 100 marcas globais e muitos fornecedores da indústria do couro tornaram-se 

colaboradores do programa ZDHC e aplicam as regulações da ZDHC nas suas cadeias logísticas. 

 

3.3 A produção de couro ainda utiliza materiais tóxicos como mercúrio, arsénio, fenol e formaldeído? 

O estado da arte da produção de couro não utiliza produtos químicos tóxicos deliberadamente. O 

formaldeído e o fenol, por exemplo, são utilizados apenas em síntese química para produzir agentes de 

recurtume com qualidade segura. Após a conclusão da síntese, quantidades muito pequenas dessas 

substâncias podem estar presentes no couro, mas elas não causam nenhum risco para os trabalhadores, 

consumidores ou para o meio ambiente. 

http://www.nothing-to-hide.org/LeatherFacts/Chrome:_the_facts_1/Summary
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Atualmente, os principais produtores de couro têm que cumprir todas as principais regulações legais em 

relação ao uso de substâncias químicas restritas. Regulações como as diretivas EU REACH e a lista ZDHC 

de substâncias restritas em produção, com a designação MRSL. Uma MRSL é uma lista de substâncias 

químicas estabelecidas pela ZDHC que não podem ser usadas em produtos químicos para produção de 

couro. A ZDHC é uma ONG global administrada por acionistas de marcas globais, universidades, 

fabricantes e institutos de testes que tentam reduzir a descarga de produtos químicos perigosos. 

 

3.4 Os curtumes ainda usam solventes tóxicos? 

O uso de solventes em curtumes é muito baixo. Embora os solventes tenham sido comumente usados 

no passado para desengorduramento e acabamento (revestimento) de couro, esses processos foram 

todos substituídos por tecnologias baseadas em água. As poucas quantidades de solventes ainda em uso 

não são consideradas perigosas, pois todo o ar contendo solventes das operações de revestimento é 

passado através de um purificador e não é emitido para o ambiente. 

 

3.5 O que é a Lista de Substâncias Restritas (RSL)? 

Legisladores, rótulos ecológicos, marcas e organizações geridas por ONG’s estabelecem listas de 

substâncias químicas que são restritas para uso na produção de couro ou no produto final em couro. 

Estas substâncias são chamadas substâncias restritas devido às suas propriedades perigosas. Para mais 

informações, consulte www.chem-map.com. 

 

3.6 O que são listas de substâncias restritas de produção (MRSL’s)? 

São listas de substâncias químicas que não devem ser usadas intencionalmente em produtos químicos 

durante a produção de couro. Por exemplo, o ZDHC tem uma lista MRSL que é a lista MRSL mais 

usualmente reconhecida na indústria do couro. 

 

3.7 Como é comparável o couro à indústria têxtil em relação a substâncias restritas? 

Em comparação com a indústria do couro, a indústria têxtil está a lidar com um número maior de 

substâncias restritas. A indústria do couro está mais avançada na eliminação progressiva de substâncias 

restritas listadas na ZDHC da sua produção. 

 

3.8 Os curtumes reciclam produtos químicos? 

Os produtos químicos geralmente não são reciclados, mas muitas formulações químicas em curtumes 

são reutilizadas durante o processo para limitar a sua descarga. Os produtos químicos que não foram 

completamente usados durante a produção de couro permanecerão no efluente final que é 

file://Master/Documentos/Departamentos/DEPP/CTIC/2018%20FITEC/Execução/Plano%20de%20atividades/LA6-%20Imagem%20do%20Couro%20e%20Setor/Evidências%20Ativ.%201/Leather%20Naturally/publicado/2019_06/www.chem-map.com
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especialmente tratado em estações de tratamento de águas residuais. Idealmente, os produtos 

químicos utilizados na produção de couro devem ser biodegradáveis. 

 

Secção 4 - Social & Laboral 

4.1 Como os trabalhadores do couro são protegidos dentro das fábricas de curtumes? 

Uma vez que no passado, frequentemente as fábricas de curtumes não garantiam as condições de 

trabalho adequadas, essas questões tornaram-se um foco para os legisladores e ONG’s ambientais. Isso 

levou a melhorias significativas e é seguro dizer que os curtumes responsáveis hoje em dia praticam um 

alto nível de segurança operacional. Os trabalhadores são formados no manuseamento de produtos 

químicos e na operação de máquinas de forma segura. Auditorias regulares feitas por várias 

organizações (por exemplo, LWG, CCIB, etc.) garantem que altos padrões sejam mantidos. 

 

As máquinas modernas de curtumes são equipadas com dispositivos de segurança de última geração, e 

os funcionários são obrigados a usar equipamentos de proteção individual (luvas de segurança, óculos 

de proteção, máscaras respiratórias) ao manusear produtos químicos. 

 

A UNIDO lançou também um programa on-line para formação de consciencialização de segurança, que 

inclui demonstrações em vídeo de como empregar práticas seguras para produtos químicos específicos 

usados em curtumes. 

 

4.2 Os curtumes são automatizados? 

A produção de couro é conhecida pelo seu artesanato e pelo trabalho manual que historicamente está 

envolvido. No entanto, isso mudou muito nos últimos 20 anos. Muitas operações mecânicas, o 

manuseamento e a dosagem de produtos químicos foram automatizados. Principalmente as maiores 

fábricas de curtumes do mundo tornaram-se automatizadas nos últimos 10 anos e agora executam 

operações de última geração com utilização altamente eficiente de recursos e níveis de conformidade 

ambiental que vão além de muitas regulamentações. 

 

4.3 As fábricas de curtumes são lugares perigosos? 

As fábricas de curtumes são locais onde os produtos químicos são processados em couro; a maioria 

deles tem um alto nível de segurança e programas de saúde ocupacional devidos. Os funcionários estão 

constantemente a ser formados para realizar atividades seguras. As fábricas de curtumes também 

precisam de cumprir as regulações locais, regionais e nacionais. Se esses riscos forem adequadamente 
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geridos e os esforços de segurança são realizados, então uma fábrica de curtumes não é mais arriscada 

do que outras instalações de produção com produtos químicos. 

 

Secção 5 - Uso de Energia 

5.1 O que é a pegada de carbono do couro? 

O processo de cálculo da pegada de carbono do couro tem sido controverso devido à ligação do couro 

com a indústria da carne. Atualmente, não há uma metodologia única numa norma internacionalmente 

aceite para a pegada do produto em couro. Em 2018, o Comité Diretivo da Pegada Ambiental da UE 

publicou regras sobre como calcular o impacto da produção de couro usando a metodologia de 

Avaliação do Ciclo de Vida. Isso permite que os fabricantes de couro calculem a sua pegada usando 

regras estabelecidas e harmonizadas, levando em conta o fato de que o couro é um subproduto das 

indústrias da carne e laticínios. 

 

Secção 6 - Uso da Água 

6.1 Couro e o uso da água? 

A água é essencial para a produção de couro. A produção de couro atualmente envolve um sistema de 

processos baseados em água, utilizando a água como meio de transporte e diluente para os produtos 

químicos necessários, para criar o material durável e elegante que tem sido utilizado pela humanidade 

há séculos. Para mais informações, consulte Water & Leather em chinawaterrisk.org. 

 

Secção 7 - Rastreabilidade do Couro 

7.1 Como posso rastrear a minha cadeia de logística do couro? 

O Leather Working Group (LWG) executa uma auditoria de rastreabilidade em todos os fabricantes de 

couro auditados pelo LWG para avaliar a capacidade de um fornecedor de rastrear a sua matéria-prima 

de volta ao matadouro. Essas informações não estão disponíveis apenas para os clientes dos curtumes, 

mas também para o consumidor final no site do LWG. 

 

O Instituto de Certificação de Qualidade para o Setor de Couro em Itália tem um programa abrangente 

de certificação e mais informações podem ser encontradas no seu site, www.icec.it. 

https://leatherpanel.org/content/life-cycle-assessment-carbon-footprint-leather-processing-review-methodologies-and
http://www.chinawaterrisk.org/opinions/water-leather/
https://www.leatherworkinggroup.com/how-we-work/traceability
file://Master/Documentos/Departamentos/DEPP/CTIC/2018%20FITEC/Execução/Plano%20de%20atividades/LA6-%20Imagem%20do%20Couro%20e%20Setor/Evidências%20Ativ.%201/Leather%20Naturally/publicado/2019_06/www.icec.it
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A CSCB é a Certificação Brasileira de Couro para Sustentabilidade, mais detalhes podem ser encontrados 

em www.cicb.org.br, juntamente com informações sobre a indústria de couro brasileira. 

 

 

7.2 Couro e indústria da carne, qual é a ligação? 

O couro de bovinos, ovinos, caprinos e suínos é um subproduto da indústria da carne. 98% dos couros 

são fabricados a partir destes quatro animais. Os agricultores não criam gado para que as suas peles se 

transformem em couro, pois o valor de uma pele de vaca / boi é geralmente apenas 8% do valor total do 

animal. Os agricultores criam gado pela sua carne ou leite sendo a pele um subproduto que deve ser 

transformado noutro produto de valor acrescentado ou consumido. 

 

A produção de couro é atualmente a melhor maneira de fazer a reutilização de um sub-produto da 

indústria de carne e não só cada ano liberta 720 milhões de toneladas do aterro global, como ainda é 

suficientemente versátil para ser usado numa variedade de produtos, desde luvas macias até calçado 

confortável, móveis resistentes e roupas contemporâneas. 

file://Master/Documentos/Departamentos/DEPP/CTIC/2018%20FITEC/Execução/Plano%20de%20atividades/LA6-%20Imagem%20do%20Couro%20e%20Setor/Evidências%20Ativ.%201/Leather%20Naturally/publicado/2019_06/www.cicb.org.br

