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Associação do Reino Unido 

Leather UK - corrige os erros 

 

A associação do Reino Unido respondeu a um 

relatório no wesbite da BBC do dia 10 de 

setembro de 2019, no qual foram feitas 

algumas afirmações imprecisas sobre o couro e 

fabricação do couro. É importante que os 

consumidores estejam melhor informados para 

que possam fazer as escolhas certas e o 

Leather Naturally reproduz a resposta na 

íntegra. 

 

Re: "As texturas bizarras em que a moda está a apostar" 

Em relação ao seu recente artigo, "As texturas bizarras em que a moda está a apostar", foi 

dececionante ver várias imprecisões em relação ao couro. Como observado, o couro é um subproduto 

da indústria da carne. No entanto, contrariamente à afirmação de que grande parte da pele é 

descartada, muito pouco é desperdiçada. Enquanto apenas 20% da pele pode tornar-se em couro, o 

restante pode ser usado para a produção de colagénio, gelatina, fertilizantes, biocombustíveis e outros 

materiais. 

Também vale a pena notar que a fabricação de couro não promove a criação de animais; o gado é 

criado para a produção de carne e leite, com a pele a representar muito pouco do valor do animal. De 

fato, os preços das peles caíram nos últimos dois anos e chegaram ao ponto em que os couros de 

menor valor são simplesmente descartados. Com o aumento do consumo global de carne - o consumo 

na China deve aumentar mais de 11,5% até 2024, e com a Rússia e Argentina a preverem aumentos de 
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cerca de 4% - inevitavelmente haverá mais couros produzidos como subprodutos. Se esta matéria-

prima renovável não for convertida em couro, provavelmente será descartada. O couro é a solução 

para um problema, não a causa de um. 

Embora existam materiais alternativos interessantes, como o tecido Mylo, nenhum está disponível em 

volume e, como tal, a única alternativa real ao couro seriam insustentáveis sintéticos derivados de 

combustíveis fósseis. Mesmo alternativas aparentemente "verdes", como a Pinatex, dependem de 

ligantes e revestimentos químicos para a sua fabricação. 

Por fim, o uso de produtos químicos na fabricação de couro está sujeito aos mesmos regulamentos de 

produção, uso, descarte e proteção do consumidor como aqueles usados em qualquer outro processo 

de fabricação, incluindo aqueles usados nas alternativas ao couro. Feito de maneira apropriada, a 

produção de couro é um processo benigno e ambientalmente correto que recicla um resíduo 

tornando-o num material durável, reparável, degradável e bonito. 
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