
PULCRA NATURALIS® 
A bio-revolução para o processamento de couro

A Pulcra Chemicals lançou a iniciativa Pulcra Natura-
lis®, que se concentra na promoção de um portfólio 
de produtos com um alto conteúdo de carbono de 
base biológica. Todos os produtos agrupados neste 
novo portfólio contêm pelo menos 80% de carbono 
renovável(1). O novo portfólio de produtos é amplo e 
pode ser usado para quase todos os tipos de couros e 
peles. Inclui produtos de couro de baixa emissão para 
automóveis, calçados, roupas, assim como para o tra-
tamento de couros � nos. Também é dada atenção 
especial aos materiais alternativos de curtimento, 
onde o agente curtidor Coratyl® G é combinado com 
um novo complexo de polímeros naturais e utilizado 
para o curtimento de peles bovinas, inclusive para 
couro automotivo.

Que tipo de matéria prima e produtos estão 
envolvidos na Pulcra Naturalis®? 
Os óleos naturais são a base de emulsi� cantes e gor-
duras utilizados para limpar, desengraxar ou amaciar o 
couro. O conceito Pulcra Naturalis® é basicamente um 
processamento onde é feito  uma conversão com com-
ponentes livres ou com baixo teor de carbono. Agentes 
desengordurantes de alta tecnologia feitos de amido 
de milho e ácidos graxos vegetais puri� cados são um 
exemplo muito bom de como o excelente desempenho
e o teor de carbono 100% renovável podem andar de mãos 
dadas. Agentes de recurtimento contendo amilose,
celulose, componentes de lignina ou proteínas fun-
cionalizadas, são outro exemplo de como excelentes
propriedades do couro podem ser alcançadas com 
produtos puramente naturais.

Juntos rumo a um futuro sustentável   
Pulcra Naturalis® é uma iniciativa da Pulcra de reduzir
a pegada de carbono da produção de produtos quí-
micos de couro de alta qualidade. além da fonte de 
carbono, a energia para o processamento também 
é otimizada e com relação à emissão de CO2, a ob-
tenção de matérias-primas é feita com fornecedores 
nas proximidades de nossas plantas de produção 
em todo o mundo. Estamos convencidos de que de-
vemos contribuir para prevenir a mudança climática 
e a perda da biodiversidade agora, e isto só pode ser 
alcançado junto com nossos fornecedores e clientes. 
Finalmente, a melhor promoção para o material mais 
sustentável – o couro natural – é reduzir ainda mais 
seu impacto ambiental.  
(1) O teor de carbono de origem biológica é determinado pela norma DIN EN 17035. 

Por que carbono renovável?  
O uso de carbono renovável é uma tendência mun-
dial na indústria química e um passo importante em 
direção à neutralidade de carbono. Ao utilizar maté-
rias-primas renováveis, as emissões de gases de 
efeito estufa associadas à produção química são 
substancialmente reduzidas. Uma parte signi� -
cativa do carbono incorporado em bens industriais 
ou de consumo, incluindo couro ou peles químicas, 
acaba na atmosfera sob a forma de CO2. Quando se 
trabalha com matérias-primas fósseis, o carbono uti-
lizado era ligado à terra, portanto, sua liberação im-
plica um balanço de carbono fortemente negativo. As 
matérias-primas renováveis à base de matérias-primas 
vegetais ou animais têm uma pegada de carbono mui-
to melhor: as plantas consomem CO2 da atmosfera e o 
gado é alimentado com uma dieta natural. Assim, ao 
mudar para matéria-prima renovável, o nível de CO2
na atmosfera é reduzido.  
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