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Na Argentina pedem agora a suspensão da exportação de matéria-
prima 

 

© La Conceria 

 

Suspensão da exportação de matéria-prima: o couro em bruto argentino não sai do país. Essa é a 

demanda apresentada pelos representantes da FATICA (Federación Argentina de Trabajadores del 

Cuero y Afines) ao governo. A mesma entidade já havia alertado sobre as dificuldades de 

abastecimento de matéria-prima no mercado local. Segundo a FATICA, o governo deveria suspender 

a autorização de exportação de couro em bruto (como antes era feito para as carnes) para evitar o 

colapso da produção de couro a nível nacional. 

 

As preocupações 

O governo da Argentina suspendeu todas as exportações de carne por um mês em meados de maio. 

O objetivo era contrariar a subida dos preços localmente. Mas o problema estava também 

relacionado com os curtumes, como mostraram logo no dia seguinte, quando destacaram que o 

preço da matéria-prima havia subido fortemente, devido à baixa oferta. O problema, disseram, tinha 
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estava relacionado com a tarifa de exportação imposta pela indústria da carne. E assim, de acordo 

com dados fornecidos por essas mesmas organizações, 80% das peles em bruto da Argentina 

acabaram fora do país. Os empresários pediram às autoridades que adotassem um sistema que 

protegesse o segmento de curtumes e, com isso, protegesse toda a cadeia. A solução proposta era 

trazer o imposto de volta aos níveis anteriores à pandemia. 

 

Suspensão das exportações 

Agora FATICA elevou a fasquia. A associação que representa os curtidores e empresários da cadeia 

do couro, conforme noticia BAE Negocios, pediu ao governo que suspenda a autorização para 

exportar couros em bruto para fora do país. O objetivo é “defender a indústria nacional e proteger 

os empregos que compõem a cadeia de valor”. De acordo com os membros da FATICA, se o governo 

não intervir, toda a indústria de curtumes pode entrar em colapso, levando mais de 22.000 pessoas 

à perda do emprego. 

 

FONTE: La Conceria, 10 de junho de 2021 
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TFL conclui a aquisição da LANXESS OLC 

 

© TFL 

 

O fabricante de produtos químicos especiais TFL concluiu a aquisição da empresa de produtos 

químicos para couro orgânico (OLC) da LANXESS. 

A LANXESS fabrica uma ampla gama de produtos químicos para couro nas suas fábricas em 

Leverkusen (Alemanha), Filago (Itália) e Changzhou (China) e possui uma rede mundial de 

laboratórios orientados para aplicações e de escritórios de vendas. 

A transação recebeu a aprovação das autoridades competentes e foi fechada a 1 de junho de 2021. 

As equipas da TFL e OLC estão agora a trabalhar em conjunto para integrar as duas empresas, de 

modo a fornecer um serviço contínuo aos clientes em todo o mundo. Juntos, os negócios de couro 
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da TFL e da LANXESS empregam agora cerca de 1.200 pessoas em todo o mundo e têm uma faturação 

de aproximadamente 450 milhões de euros numa base pró-forma. Com unidades de produção na 

Alemanha, Itália, França, Brasil, Índia e China e presença em mais de 90 países, oferece uma excelente 

cobertura global. 

«Estou entusiasmado com o facto do negócio dos químicos para o couro da LANXESS agora 

fazer parte da TFL. A combinação de duas empresas líderes mundiais em produtos químicos 

para couro permitir-nos-á atender melhor os nossos clientes com uma gama incomparável 

de soluções inovadoras e sustentáveis, de alto desempenho para a indústria do couro», 

disse Dr. Wolfgang Schütt, CEO do Grupo TFL. 

 

FONTE: 03 de junho de 2021, Leather Insiders 
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Peles não utilizadas, couro e indústria transformadora 

 

© One 4 Leather 

 

As pessoas comem carne e, como resultado, temos muitos subprodutos nas nossas mãos. Podemos 

usar esses subprodutos para diversas aplicações, como curtimento de peles para couro e 

processamento (reciclagem) de outros produtos não próprios para consumo humano. No entanto, a 

utilização desses subprodutos animais está a diminuir, à medida que mais e mais pessoas compram 

alternativas sintéticas. No entanto, a ironia é que o consumo de carne está a aumentar. O que é que 

isso significa? Ficamos com quantidades imensas de sobras (orgânicas) e se olharmos para nossos 

níveis de consumo global, simplesmente descartá-los não é uma opção sustentável; no entanto, esta 

é a lamentável verdade. 
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Resíduos da produção de alimentos 

A produção de carne resulta em muitos subprodutos, muitas vezes acima de 40% do animal, 

dependendo da localização (no entanto, pode ser acima de 50% para gado). Esses subprodutos 

incluem resíduos de preparação, processamento e transformação de carne e outros alimentos de 

origem animal (por exemplo, ossos, tendões, pele, órgãos internos e sangue) para obter gorduras e 

proteínas. A utilização desses subprodutos é essencial para evitar que esse material acabe no meio 

ambiente. Porquê? Vejamos alguns números. 

 

Renderizando números na UE (anualmente): 

• Animais abatidos: 

✓ 218 milhões de porcos, ovelhas, cabras, bovinos de corte e leite 

✓ 6 bilhões de frangos, perus e outras aves 

• Animais que morrem: 

✓ 2,45 milhões de toneladas coletadas * 

* Os animais que morrem são recolhidos nas fazendas em 24 horas por motivos de saúde e 

segurança. 

É um grande desperdício em potência, então faz sentido reutilizá-lo, se possível. No entanto, nem 

tudo pode ser reutilizado. Os regulamentos de subprodutos animais definem o que é e o que não é 

seguro - e qualquer material que contenha bactérias ou fungos perigosos não será usado. 

 

A indústria transformadora explicada 

O processamento é realizado por meio de aquecimento, que desidrata, esteriliza e separa os 

subprodutos animais em gordura, proteína (incluindo colágeno e proteínas processadas próprias 

para consumo humano, no momento do abate), farinha de carne e ossos. Os subprodutos são 
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categorizados de acordo com a fonte do material de acordo com os Regulamentos de Subprodutos 

Animais. Essas categorias estabelecem limites sobre como os subprodutos podem ser tratados ou 

reutilizados. 

 

Categoria 1: Quaisquer subprodutos animais que contenham infeções ou doenças são classificados 

como Categoria 1 e devem ser incinerados de acordo com a legislação. Isso significa que eles não 

podem e não serão transformados em produtos, e qualquer risco que representem é tratado de 

acordo com as necessidades. Esses materiais incluem carcaças, materiais com suspeita / confirmação 

de infeção com Encefalopatia Espongiforme Bovina (BSE), materiais que contenham substâncias 

proibidas ou material de risco específico (SRM) gerado a partir de resíduos do chão. 

Categoria 2: Animais que morreram na fazenda, estrume, conteúdo do trato digestivo ou 

subprodutos de animais que excedem os níveis de certas substâncias (por exemplo, drogas 

terapêuticas). 

Categoria 3: Material anteriormente adequado para consumo humano (por exemplo, resíduos de 

cozinha) ou material atualmente adequado para consumo humano, mas não destinado devido a 

razões económicas, problemas de fabricação ou defeitos de embalagem. O material da categoria 3 

também inclui subprodutos animais derivados de produtos de processamento para consumo 

humano e sangue de ruminantes saudáveis. 

 

Exemplos de produtos de processamento que usamos 

Produtos transformados em alimentos: o colágeno é usado para gelatina, a gordura desidratada da 

carne é usada em misturas para bolos, os ossos são usados para fazer caldos. A gordura é usada para 

fritar (como o sebo), torresmos de porco e gorduras comestíveis em produtos de panificação (por 

exemplo, croissants e doces). 

Produtos processados em rações: farinhas de penas, pele e ossos em rações animais e aquáticas. 

Proteínas na alimentação animal, mas também fósforo como fertilizante. 



Julho 2021                  FitecNews|Nº57 

 

 

Publicado:     

      

Produtos transformados em combustível: farinhas de carne e ossos são usadas para abastecer 

indústrias elétricas, mas também transformadas em biocombustíveis e biolíquidos. O sebo também 

é usado como combustível. 

Facto: Os subprodutos animais fornecem fósforo suficiente para fertilizar 21.420 km2, o que é cerca 

de 20 vezes o tamanho de Luxemburgo. 

 

Existem muitos outros aplicativos para subprodutos processados. O sebo também pode ser usado 

para lubrificar máquinas, enquanto outros subprodutos podem ser reutilizados em impressão, 

cuidados com a pele e saúde (por exemplo, o lubrificante em preservativos). O processamento de 

subprodutos animais significa tornar possível a maior parte do nosso estilo de vida. 

 

Uma indústria estritamente regulamentada 

O processamento de subprodutos é algo que a maioria dos consumidores não tem conhecimento ou 

não gosta de se preocupar. No entanto, nenhum dos produtos de processamento acima deve alertá-

lo ou ser motivo de preocupação. A indústria transformadora e a categorização dos seus produtos 

são rigidamente regulamentados e obedecem a muitas regras. 

A transformação envolve processamento ou incineração. Por exemplo, os materiais perigosos da 

categoria 1 são usados como combustível para incineração. Apenas materiais de baixo risco são 

processados em produtos que realmente usamos e, mesmo assim, as linhas de processamento de 

diferentes categorias e espécies são estritamente separadas. Por exemplo, farinha de osso, de origem 

bovina, não pode ser processada em ração bovina e, portanto, farinha de ossos de animais terrestres 

é frequentemente usada na alimentação aquática. Há um raciocínio ético por trás dessa separação 

de espécies; no entanto, também se deve ao risco de doenças associadas ao canibalismo. Este tipo 

de regulamentação diz muito sobre os padrões éticos e cuidados inerentes a esta indústria. 
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E se parássemos de usar couro? 

A pele representa uma quantidade significativa (aproximadamente 7%) do peso total do animal; no 

entanto, o valor da pele caiu significativamente devido ao excesso de disponibilidade. O que 

poderíamos fazer com as peles se não as usássemos como couro? A única solução real para o couro 

seria a sua trituração, já que os couros e peles são ricos em colágeno, um recurso muito útil, 

principalmente em produtos para a pele. Os couros / peles enquadram-se na categoria 1 de 

subprodutos (a menos que o animal esteja doente), o que significa que são adequados para uso em 

alimentos, rações e outras aplicações. No entanto, a questão é: o que aconteceria com uma 

quantidade tão abundante de resíduos adicionais, uma vez que a procura por subprodutos animais 

está em queda? A ironia permanece, que as pessoas optam por usar menos subprodutos animais em 

outras aplicações, mas comem mais carne (assim perpetuando um ciclo em que temos mais resíduos 

da indústria de alimentos e produzimos alternativas de plástico não degradáveis) - um grande motivo 

de preocupação. 

O processamento de subprodutos faz parte do ciclo de vida completo do animal, que começa na 

fazenda (e também está a mudar com a emergência práticas regenerativas). É um sinal de respeito 

usar tudo e não desperdiçar. A aliança de sustentabilidade acredita que o processamento de 

subprodutos e a produção de couro estão envolvidos na redução do desperdício. O plástico não é 

a solução para um menor impacto ambiental. Essas indústrias incorporam os princípios de 

reciclagem originais. Afinal, deve haver 4 Rs no ditado: reduzir, reutilizar, reciclar, reformular e, claro, 

o couro encaixa-se perfeitamente no mesmo princípio. 

 

FONTE: junho de 2021, One 4 Leather.com 

 


