COURO &
ALTERNATIVAS
UM GUIA PARA
ETIQUETAGEM

QUANDO O COURO NÃO É COURO?
MATERIAS DIFERENTES TÊM BENEFÍCIOS DIFERENTES
MAS AS ETIQUETAS PODEM SER CONFUSAS. PRESTE
ATENÇÃO!
O couro é de origem natural e produzido a partir da pele de um animal. A definição de couro
reconhecida internacionalmente pela International Standard Organization (ISO) é:
Pele com sua estrutura fibrosa original mais ou menos intacta, curtida para
ser imputrescível, onde o pelo ou a lã podem ou não terem sido removidos.
PARA DEIXAR CLARO PARA OS CONSUMIDORES SOBRE A ORIGEM E
OS BENEFÍCIOS DOS MATERIAIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DO
PRODUTO QUE ESTÃO COMPRANDO, O TERMO COURO DEVE SER
USADO APENAS PARA MATERIAIS QUE ATENDAM A ESSA DEFINIÇÃO.
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‘Couro vegano’ não existe, de acordo com a definição acima, e
qualquer material que não seja de origem animal pode ser referido
como vegano. É importante notar que “vegano” não significa
necessariamente “natural” e não há relação com o impacto ambiental
do produto e se este é ou não biodegradável, ou pode ser reciclado, a
menos que isto esteja especificamente especificamente indicado.
É enganoso chamar um material de “Couro Vegano”, mas isso geralmente
é feito para vendê-lo, insinuando que ele tem a beleza, a qualidade natural
e os benefícios da durabilidade do couro.
Materiais sintéticos ou artificiais feitos para se parecer com couro são
baseiam-se, geralmente, em petróleo, portanto de fontes de combustíveis
fósseis. Geralmente são compostos por uma substância confeccionada
em poliéster ou nylon, revestida com PVC ou PU. O sintético não é tão
confortável de usar quanto o couro, pois não permite que a pele respire
da mesma maneira. Não tem as mesmas qualidades de durabilidade e é
difícil reparação.
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Consideranto o efeito de longo prazo sobre o meio ambiente, a origem do material sintético,
juntamente com sua capacidade de ser reciclado ou biodegradável, também deve ser levada em
consideração.
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Embora esses materiais sugiram que têm a mesma origem natural e qualidades de desgaste que o
couro, incluindo o termo “Couro” no nome, eles não as têm. Qualquer pessoa que deseje tomar uma
decisão de compra consciente que lhes permita avaliar a qualidade e o impacto ambiental de qualquer
material artificial ou sintético feito para se parecer com couro deve buscar um conteúdo de material mais
detalhado.

Fontes alternativas para novos materiais são cada vez mais buscadas e novos métodos de fabricação
desenvolvidos. Eles são um complemento importante para melhorar a escolha de materiais sustentáveis.
Por exemplo, frutas e suas cascas são materiais alternativos populares para criar imitações de couro.
Os componentes naturais são combinados ou suportados com outros materiais para lhes dar resistência
ou corpo e, normalmente, o material de combinação ou suporte é PU ou PVC.
Os nomes vistos em etiquetas de materiais alternativos incluem:
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Os componentes naturais podem ser o produto majoritário, mas podem ser combinados com suportes
sintéticos ou artificiais - o fato de o conteúdo sintético ser inferior a um material totalmente artificial pode
ser um compromisso aceitável, mas se um produto totalmente natural for desejado, o couro é a escolha.

SE UM PRODUTO TOTALMENTE NATURAL FOR NECESSÁRIO, O COURO É A
ESCOLHA.

SAIBA MAIS COM LEATHER NATURALLY
Leather Naturally promove o uso do couro sustentável fabricado globalmente.
Seu site www.leathernaturally.org é um recurso importante para obter informações sobre a moderna
fabricação do couro e o papel que desempenha em uma sociedade mais sustentável.
Tradução para o português gentilmente realizada pela ABQTIC.

COMPARTILHE A MENSAGEM
INSTAGRAM @leather_naturally #leathernaturally

TWITTER @LeatherNaturaly

Facebook-Square LeatherNaturally!

www.leathernaturally.org

